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III. 
Odůvodnění 

 
Obecná část 
 
1.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo novelu vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci 
léčiv. Vypracování tohoto návrhu bylo nezbytné zejména s ohledem na skutečnost, že je 
třeba v podzákonném právním předpise náležitým způsobem promítnout novelu zákona 
o léčivech, která byla dne 31.1.2017 po vrácení Senátem schválena Poslaneckou 
sněmovnou a publikována pod číslem 66/2017 Sb. 
 
Tato novela zákona o léčivech mimo jiné zakládá dvě nová zákonná zmocnění, která se 
týkají distributorů. V prvé řadě jde o ustanovení § 77 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech, 
podle něhož strukturu, formu, způsob a časový interval distributorem poskytovaných údajů 
o objemu jím distribuovaných léčivých přípravků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu 
pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv prostřednictvím elektronického hlášení 
stanoví prováděcí právní předpis. Dále se jedná o ustanovení § 77 odst. 1 písm. q) zákona o  
léčivech, podle něhož strukturu údajů uváděných v oznámení distributora poskytovaného 
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv o záměru distribuovat do zahraničí léčivý přípravek, který 
je uveden na seznamu léčivých přípravků podle § 77c zákona, jakož i způsob a formu 
distributorem poskytovaných údajů prostřednictvím elektronického hlášení, stanoví též 
prováděcí právní předpis. 
  
Za účelem zajištění vyhodnocování potřebných dat ohledně dostupnosti léčivých přípravků 
na trhu v České republice je nutné zajistit, aby Státní ústav pro kontrolu léčiv mohl pracovat 
s aktuálními a správnými údaji umožňujícími získat celkový přehled o humánních léčivých 
přípravcích a jejich objemu na trhu v České republice. Získané údaje od distributorů spolu 
s dalšími údaji získanými od dalších osob budou sloužit k aktuálnímu vyhodnocení 
dostupnosti jednotlivých léčivých přípravků a přípravu spolehlivých podkladů pro zpracování 
seznamu rizikových léčivých přípravků Ministerstvem zdravotnictví podle § 11 písm. q) 
zákona o léčivech a možné regulační opatření Ministerstva zdravotnictví podle § 11 písm. g) 
zákona o léčivech. Plnění uvedených povinností distributorů výrazně zpřesní údaje o objemu 
a stavu zásobování konkrétním léčivým přípravkem, aby bylo možné účinně a včas 
zasáhnout proti nežádoucí distribuci konkrétních léčivých přípravků z České republiky do 
zahraničí a zamezit tak nedostupnosti těchto léčivých přípravků pro pacienty v České 
republice. 
 
Hlavní principy poskytování údajů distributory Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv v případě 
jejich záměru distribuovat do zahraničí léčivý přípravek, který je uveden na seznamu léčivých 
přípravků podle § 77c zákona, nastavila již novela zákona o léčivech úpravou ustanovení 
§ 77 odst. 1 písm. q), v němž je zakotveno, že oznámení je poskytováno elektronicky 
a obsahuje identifikaci distributora, identifikaci léčivého přípravku, množství léčivého 
přípravku v měrných jednotkách, název státu distribuce a datum plánované distribuce 
léčivého přípravku. Návrh vyhlášky z této zákonné úpravy důsledně vychází a upravuje jen ty 
okruhy otázek, jejichž úprava je podzákonnému právnímu předpisu zákonem svěřena, s tím, 
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že sleduje, aby poskytování údajů bylo maximálně účelné pro naplnění jeho cíle a přitom 
distributory co nejméně zatěžovalo.  
 
Návrh novely vyhlášky dále upravuje problematiku související s opatřeními proti pronikání 
padělaných léčivých přípravků do legálního distribučního řetězce (například požadavky na 
výrobu a kontrolu léčivých látek určených k použití v humánních léčivých přípravcích, 
zacházení s padělky léčivých přípravků, povinnosti zprostředkovatelů jako nové kategorie 
osob zacházejících s léčivými přípravky včetně nastavení intervalu kontrol plnění požadavků 
správné distribuční praxe, povinnosti distributorů v souvislosti se zajišťováním systému 
zabezpečování jakosti a opatřeních při řízení rizik souvisejících s jejich činností aj.). Dále se 
v návrhu novely vyhlášky zohledňují Pokyny Evropské komise pro správnou distribuční praxi 
ze dne 5. listopadu 2013, Pokyny Evropské komise pro správnou distribuční praxi účinných 
látek pro humánní léčivé přípravky ze dne 19. března 2015 a aktuální znění Compilation of 
Community Procedures on Inspection and Exchange of Information. V neposlední řadě je 
třeba reagovat na poznatky z aplikační praxe, které byly nashromážděny za dobu účinnosti 
vyhlášky, a provést ve vyhlášce některé legislativně technické a jazykové úpravy jejího znění 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena  

Návrh novely vyhlášky č. 229/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je vypracován 
v mezích zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a je v souladu se zmocněním podle § 114 
odst. 1 tohoto zákona k provedení § 77 odst. 1 písm. f) a q). Ministerstvo zdravotnictví je 
zmocněno vyhláškou mimo jiné stanovit strukturu údajů, formu, způsob a časový interval 
poskytování údajů, pokud jde o údaje poskytované distributorem Státnímu ústavu pro 
kontrolu léčiv o objemu léčivých přípravků, které distribuoval, prostřednictvím elektronického 
hlášení a prostřednictvím hlášení Veterinárnímu ústavu. Dále je Ministerstvo zdravotnictví 
zmocněno vyhláškou stanovit strukturu údajů uváděných v oznámení distributora 
poskytovaného Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv o záměru distribuovat do zahraničí léčivý 
přípravek, který je uveden na seznamu léčivých přípravků podle § 77c zákona, jakož 
i způsob a formu jejich poskytování prostřednictvím elektronického hlášení. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  
 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s právem EU. Dále navrhovaná úprava především 
tím, že nově upravuje podrobná pravidla o plnění zákonné povinnosti distributora poskytovat 
potřebné údaje, zohledňuje kapitolu 5 Pokynů Evropské komise pro správnou distribuční 
praxi ze dne 5. listopadu 2013, dále Pokyny Evropské komise pro správnou distribuční praxi 
účinných látek pro humánní léčivé přípravky ze dne 19. března 2015 a aktuální znění 
Compilation of Community Procedures on Inspection and Exchange of Information. Návrh je 
s právem Evropské unie v souladu. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 
Dosavadní text vyhlášky č. 229/2008 Sb., je nutné novelizovat, a to s ohledem na novelu 
zákona o léčivech, která byla dne 31.1.2017 po vrácení Senátem schválena Poslaneckou 
sněmovnou a publikovanou pod číslem 66/2017 Sb. Novela zákona má mj. vytvořit podmínky 
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pro zamezení nežádoucích reexportů léčivých přípravků z České republiky do zahraničí, aby 
nebyla ohrožena jejich dostupnost pro pacienty v České republice.  
 
Nezbytnost změny vyhlášky vyplývá z ustanovení novely zákona o léčivech, kterou je nutno 
podzákonným právním předpisem provést. V návaznosti na úpravu opatření zamezujících 
nežádoucí distribuci léčivých přípravků určených pro trh v České republice do zahraničí, 
uvedených právě v novele zákona o léčivech, je třeba upravit i některé právní instituty 
v prováděcím právním předpise tak, jak to novela zákona o léčivech předpokládá.   
 
Zákon o léčivech v ustanovení § 77 odst. 1 písm. f) svěřil stanovení struktury, formy, 
způsobu a časového intervalu distributorem poskytovaných údajů o objemu jím 
distribuovaných léčivých přípravků prováděcímu právnímu předpisu. Rovněž mu 
v ustanovení § 77 odst. 1 písm. q) svěřil úpravu struktury údajů uváděných v oznámení 
distributora poskytovaného Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv o záměru distribuovat do 
zahraničí léčivý přípravek, který je uveden na seznamu léčivých přípravků podle § 77c 
zákona, jakož i způsob a formu jejich poskytování prostřednictvím elektronického hlášení. 
 
Nezbytnost provedení změny vyhlášky č. 229/2008 Sb. tedy vyplývá především z potřeby 
naplnit nová zákonná zmocnění uvedená v ustanovení § 77 odst. 1 písm. f) a q) zákona 
o léčivech, aby úprava uvedená v novele zákona o léčivech a jeho prováděcí vyhlášce byla 
komplexní. Jedině tak bude moci být dosaženo sledovaného cíle vytvořit účinný 
mechanismus pro zamezení nežádoucích reexportů léčivých přípravků z České republiky do 
zahraničí 
 
Návrh vyhlášky tím, že provádí zákon č. 70/2013 Sb., zároveň představuje významné 
opatření v boji proti pronikání padělaných léčivých přípravků do legálního distribučního 
řetězce, které zajišťuje validní identifikaci původu léčivých přípravků, jejichž distribuce 
v rámci členských států Evropské unie nepodléhá téměř žádnému omezení (reexporty, 
přebalování).  V neposlední řadě je třeba reagovat na poznatky z aplikační praxe, které byly 
nashromážděny za dobu účinnosti vyhlášky, a provést ve vyhlášce některé legislativně 
technické a jazykové úpravy jejího znění.  
 
5. Zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA)  
 
Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo provedeno s ohledem na ustanovení bodu 3.8 
písm. g) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), schválených usnesením 
vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26 
a usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 76, podle kterého se toto hodnocení 
nezpracovává u návrhu těch prováděcích právních předpisů, u nichž je hodnocení dopadů 
zmocňovacích ustanovení obsaženo již v RIA k samotnému návrhu zákona. Návrh vyhlášky 
byl vypracován na základě Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 
2016. Z výše uvedených důvodů nebyla pro tento právní předpis povinnost vypracovat RIA 
stanovena. 
 
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady a dopady na životní prostředí 
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Navrhovaná právní úprava nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty a ani sociální dopady a dopady na životní prostředí. Pokud jde 
o podnikatelské prostředí České republiky, povinnost pro distributora poskytovat Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv určené údaje elektronicky a poskytovat údaje Veterinárnímu ústavu 
stanovil již zákon a návrh novely vyhlášky jen v souladu se zákonným zmocněním 
poskytování příslušných údajů vymezených zákonem blíže a podrobněji upravuje. Právní 
úprava ve vyhlášce je přitom navržena tak, aby poskytování údajů bylo maximálně účelné 
pro naplnění jeho cíle a přitom distributora co nejméně zatěžovalo. V této souvislosti je třeba 
poznamenat, že elektronická forma hlášení umožňuje efektivní zpracování předmětných 
údajů a tím dává možnost účinně a včas reagovat na možný nedostatek konkrétního 
léčivého přípravku na trhu v České republice. Rovněž je třeba vzít v potaz dostatečné 
vybavení účastníků distribučního řetězce výpočetní technikou a připojením k internetu, jakož 
i stávající elektronickou formu zpracování dat, která distributorům jako jediná při objemu 
zpracovávaných údajů poskytuje možnost náležitého zpracování a uchovávání záznamů a 
dokumentace tak, aby jejich povinnosti stanovené právními předpisy mohly být řádně plněny. 
Přitom pouze elektronická forma hlášení distributorů reflektuje stávající praxi a je podmínkou 
účinného a rychlého zpracování dat nezbytných pro plnění úkolů a povinností stanovených 
zákonem o léčivech Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. 
 
7. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nezasahuje do zásady zákazu diskriminace a nebude mít dopady 
na rovnost mužů a žen.  
 
8. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat nové a ani měnit stávající zpracování osobních 
údajů a ani jinak nebude zasahovat do ochrany soukromí. Zavedením navrhované právní 
úpravy nevzniká potencionální nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních 
údajů. 
 
9. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat korupční rizika a ani nebude vytvářet podmínky 
pro jejich nárůst.  
 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost a obranu státu.  
 
 
Zvláštní část 
 
K bodu 1 
V souvislosti s novelou zákona o léčivech dochází k rozšíření o další obsah, a to 
v návaznosti na nová zmocnění, což je třeba promítnout do úvodní věty vyhlášky. 
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K bodům 2, 6, 7, 10, 12, 13, 53, (§ 1, § 4, § 5 odst. 1, § 11 odst. 5 písm. b) a v § 11 odstavce 
6 a 7, § 16, § 17, § 18, V § 31 odst. 1 písm. a), § 31 odst. 3 a v § 33 odst. 1, § 40 odst. 5 a 6 
a § 46):  

V celém textu vyhlášky se v souladu se změnami pojmosloví v předpisech Evropské unie 
pojem „Společenství“ nahrazuje pojmem „Evropská unie“. 

K bodu 3 (poznámka pod čarou č. 1) - poznámka pod čarou je aktualizována, neboť 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování 
právních a správních předpisů členských států týkajících se zavedení správné klinické praxe 
při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků ve znění nařízení (ES) 
č. 1901/2006“ bude nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 536/2014 
o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES“. 
Toto nařízení bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie L158/1. 
 
K bodu 4 /§ 2 písm. a)/:  

Dochází k vypuštění odkazu na § 57 odst. 1, neboť ten v původním zákoně o léčivech 
upravoval výrobu hodnocených léčivých přípravků, jejich dovoz ze třetích zemí a dozor nad 
prováděním klinického hodnocení, ale na základě novely zákona o léčivech již tuto 
problematiku neupravuje. Ustanovení § 57 novelizované zákonem č.66/2017 Sb. upravuje 
dohodu Státního ústavu pro kontrolu léčiv se zadavatelem, která se týká podezření na 
závažné neočekávané nežádoucí příhody a jejich hlášení. 
 
K bodu 5 (§ 3 odst. 1):  

Dochází k vypuštění odkazu na § 57 odst. 3, neboť ten v původním zákoně o léčivech 
upravoval výrobu hodnocených léčivých přípravků, jejich dovoz ze třetích zemí a dozor nad 
prováděním klinického hodnocení, ale na základě novely zákona o léčivech již tuto 
problematiku neupravuje. Ustanovení § 57 novelizované zákonem č.66/2017 Sb. upravuje 
dohodu Státního ústavu pro kontrolu léčiv se zadavatelem, která se týká podezření na 
závažné neočekávané nežádoucí příhody a jejich hlášení. 
 
K bodu 8 (§ 9 odst. 1):  

Je třeba opravit nesprávný odkaz, neboť příslušný dokument není upraven v ustanovení 
§ 43 odst. 2 písm. d) vyhlášky, ale je upraven v ustanovení § 43 odst. 2 písm. c) vyhlášky. 
 
K bodu 9 (§ 10 odst. 1):  

Vypuštění písmene d) z ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky je odůvodněno tím, že materie je 
již řešena nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1252/2014 a novelou zákona 
o léčivech.  
 
K bodu 11 (§ 12 odst. 1):  

Druhou větu z ustanovení § 12 odst. 1 vyhlášky je třeba vypustit z toho důvodu, že 
v důsledku novelizace zákona o léčivech již není na místě. Část druhá vyhlášky je 
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transpozicí směrnice 2003/94/EC. Druhá věta odstavce obsahuje požadavek, který v této 
směrnici není obsažen. V důsledku adaptace nařízení o klinickém hodnocení byla zákonem 
nově upravena i část týkající se hodnocených léčivých přípravků.  

 
K bodu 14 (§ 28):  

Úprava tohoto ustanovení je nezbytná, neboť je třeba respektovat přímo použitelné nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1252/2014 a novelu zákona o léčivech. Podrobnosti 
k ověření jakosti léčivé a pomocné látky a náležitosti dokladu o jakosti jsou nově uvedeny 
v § 40 vyhlášky, který se týká distribuce léčivých a pomocných látek.     
 
K bodům 15 a 16 (§ 34):  
Úprava tohoto ustanovení je nezbytná z toho důvodu, že je třeba respektovat přímo 
použitelné nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1252/2014 a novelu zákona 
o léčivech. Uvedené nařízení doplnilo směrnici 2001/83/EU. Stanovilo zásady a pokyny 
správné výrobní praxe pro účinné látky pro humánní léčivé přípravky tak, aby všechny 
účinné látky vyráběné v Unii, včetně účinných látek určených pro vývoz, byly vyráběny 
v souladu s těmito stanovenými pokyny. Do účinnosti nařízení byly tyto zásady stanoveny 
v technických pokynech pro výrobu účinných látek, které vydala Komise.  
 
Zásady a pokyny správné výrobní praxe byly tak stanoveny pro všechny otázky, činnosti 
a procesy, které jsou určující pro jakost účinných látek, jako je řízení jakosti, personál, 
prostory a vybavení, dokumentace, nakládání s materiály, výroba, kontrola kvality během 
výrobního procesu, balení, označování, laboratorní kontroly, vracení, stížnosti a stahování 
z oběhu, využívání subdodavatelů a přebalování.  Aby bylo zajištěno dodržování těchto 
zásad a pokynů, nařízení stanovilo, aby výrobci účinných látek byli povinni zavést 
a uplatňovat účinný systém řízení jakosti těchto látek.  
 
Za účelem snazšího zjištění možných problémů s jakostí a jejich příčin a jejich snazšího 
řešení a rovněž pro účely kontroly dodržování správné výrobní praxe stanovilo, že výrobci 
musí uchovávat podrobné písemné záznamy o všech postupech, které souvisí s výrobou 
účinných látek, jež provádí, a rovněž o všech případech, kdy se od těchto postupů odchýlí. 
Vzhledem k tomu, že právní úprava je dána nařízením, byla odstraněna duplicitní úprava 
v zákoně o léčivech a nyní touto novelou i v prováděcím předpise. 
 

Z textu ustanovení byly vypuštěny všechny zmínky o pomocných látkách tak, aby 
byla vyhláška v souladu s § 70 zákona o léčivech. 

Ve vztahu k nařízení 1252/2014 je nutno mít na paměti, že nařízení  upravuje výrobu 
léčivých látek pro humánní léčivé přípravky. Vyhláška sice v § 34 obsahuje ustanovení, že 
pro výrobce léčivých látek se přiměřeně použijí ustanovení pro výrobu léčivých přípravků, 
avšak toto ustanovení nelze bez dalšího zrušit, neboť toto ustanovení vyhlášky se vztahuje 
nejen na léčivé látky pro výrobu humánních léčivých přípravků (úprava směrnicí 
2001/83/ES), ale i na léčivé látky pro výrobu hodnocených humánních léčivých přípravků LP 
(směrnice 2001/20/ES) a dále na léčivé látky ro výrobu veterinárních léčivých přípravků 
(2001/82/ES). Na ty se ale zase nařízení č.1252/2014 nevztahuje. 
  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAPWHXMCH)



7 
 

 
K bodu 17 /§ 35 písm. a)/:  
Zpřesňuje se odkaz na ta ustanovení vyhlášky, v nichž se nachází souhrn požadavků tak, 
aby tento odkaz zahrnoval i ustanovení § 40 vyhlášky.  
 
K bodu 18 /§ 35 písm. b)/:  

Doplňují se dosud chybějící kategorie léčivých přípravků, jejichž dodávky rovněž zajišťují 
distributoři a pro zacházení s nimi se postupuje v souladu s požadavky správné distribuční 
praxe.  
 
K bodu 19 /§ 35 písm. d)/:  
Ustanovení se doplňuje v návaznosti na předchozí novelu zákona o léčivech, provedenou 
zákonem č. 70/2013 Sb., která obsahovala změny a doplnění ustanovení § 77 zákona 
o léčivech. 
 
K bodu 20 /§ 35 písm. e)/:  

Ustanovení se vypouští s ohledem na doplnění nové povinnosti distributora novelou zákona 
o léčivech do § 77 odst. 1 písm. h) zákona o léčivech. 
 
K bodu 21 (§ 35a):  

Nově se vkládá upřesnění způsobu plnění zákonem stanovené povinnosti distributora 
vyplývající z kapitoly 5 Pokynů Evropské komise pro správnou distribuční praxi ze dne 5. 
listopadu 2013 a čl. 51 odst. 1 směrnice 2001/83/ES, v platném znění. Jedná se o významné 
opatření v boji proti pronikání padělaných léčivých přípravků do legálního distribučního 
řetězce, které zajišťuje validní identifikaci původu léčivých přípravků, jejichž distribuce 
v rámci členských států Evropské unie nepodléhá téměř žádnému omezení (reexporty, 
přebalování).   
 
K bodu 21 (§ 35b):  
 
Na základě zákonné úpravy účinné před novelou zákona o léčivech byl rozsah a způsob 
poskytování údajů o distribuovaných léčivých přípravcích zveřejňován formou pokynu 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Z hlediska zachování právní jistoty a účinnější 
vymahatelnosti nápravy při neplnění zákonné povinnosti distributora náležitě poskytovat 
příslušné údaje je vhodnější, aby struktura údajů, forma, způsob a časový interval jejich 
poskytování formou hlášení byly stanoveny prováděcím právním předpisem. Přitom pouze 
elektronická forma hlášení distributorů reflektuje stávající praxi a je podmínkou účinného 
a rychlého zpracování dat nezbytných pro plnění úkolů a povinností stanovených zákonem 
o léčivech Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.  
 
Právní úprava v podzákonném právním předpise ohledně poskytování údajů distributory, což 
je obsahem návrhu novely této vyhlášky, a držiteli rozhodnutí o registraci, což je obsahem 
návrhu novely vyhlášky o registraci léčivých přípravků, by měla být v podstatě shodná, navíc 
je možno využít současného způsobu a systému hlášení na úrovni distributorů, který již 
dlouhodobě funguje a nečiní v praxi problémy.  
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V odstavci 1 se upravuje především časový interval distributorem poskytovaných údajů 
o objemu jím distribuovaných léčivých přípravků formou elektronického hlášení. Tyto údaje 
se poskytují nejpozději vždy za uplynulý kalendářní měsíc, a to nejpozději do desátého dne 
následujícího kalendářního měsíce. Hlášení je třeba poskytnout i tehdy, pokud distributor 
v příslušném kalendářním měsíci nedistribuoval žádný léčivý přípravek. S ohledem na 
ustanovení § 75 odst. 5 zákona o léčivech, podle kterého je oprávněn vykonávat činnosti 
distributora při dodržení podmínek tohoto zákona i výrobce, se do vyhlášky zařazuje 
ustanovení, podle kterého se za distributora považuje i výrobce, který distribuuje jím 
vyrobené léčivé přípravky nebo dovezené léčivé přípravky ze třetích zemí. Úprava 
nepředstavuje žádnou změnu v parametrech hlášení a okruhu povinných osob ve srovnání 
se stávající praxí poskytování hlášení podle pokynu SÚKL DIS-13.    
 
V odstavci 2 se upravují technické předpoklady pro to, aby distributor vůbec mohl 
požadované údaje formou elektronického hlášení poskytovat. Předně je mu založen nárok 
na to, aby na základě jeho žádosti mu Státní ústav pro kontrolu léčiv přidělil přístupové údaje 
a jednoznačný identifikační kód distributora. Dále se v tomto odstavci stanoví technický 
způsob poskytování hlášení, který se děje prostřednictvím informačního systému distributora 
výměnou zpráv v obecně uznávaném datovém formátu. Je vhodné, aby distributor měl 
k dispozici podrobné postupy pro správné a úplné poskytování údajů, které v celém jejich 
rozsahu nelze upravit právním předpisem, a proto se navrhuje, aby tyto postupy včetně 
popisu komunikačního rozhraní zveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
V odstavci 3 se reaguje na ty možné situace, kdy bude třeba provést aktualizaci již 
poskytnutého hlášení. Tuto může distributor provést v době od 10. do 20. dne kalendářního 
měsíce, přičemž po uplynutí 20. dne v měsíci se změna obsahu hlášení již nepřipouští, a to 
z důvodu nutnosti jejich zpracování na straně Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Systém 
sledování situace na trhu České republiky z hlediska zajištění dostupnosti humánních 
léčivých přípravků pro pacienty může být funkční a účinný jen tehdy, bude-li založen na 
shromažďování úplných a správných údajů. Aby tomu tak vskutku bylo, upravuje se výslovně 
postup distributora v případech, kdy až dodatečně zjistí, že uvedl v hlášení neúplné nebo 
nesprávné údaje. Pro takové případy se zakládá institut opravného hlášení, které by měl 
distributor neprodleně zaslat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Distributor by tedy měl do 
10. dne následujícího měsíce poslat hlášení za minulý měsíc. Do 20. dne v měsíci má 
možnost provést aktualizaci tohoto hlášení. Po uplynutí 20. dne v měsíci již nemůže takovou 
aktualizaci hlášení provést, ale podá opravné hlášení, které z důvodu zachování přehlednosti 
celého systému již není považováno za aktualizaci původního hlášení, ale za samostatný 
specifický institut. Ani v tomto případě nedochází k žádné změně stanovených lhůt pro 
poskytování hlášení ve srovnání se stávající praxí a nastavením příslušných informačních 
systémů na straně distributorů. 
 
V odstavci 4 se taxativním způsobem stanoví náležitosti hlášení, popřípadě opravného 
hlášení. Podle tohoto ustanovení v zájmu toho, aby bylo jednoznačné, kdo hlášení podává, 
hlášení v prvé řadě obsahuje přidělený jednoznačný identifikační kód distributora a 
identifikaci skladových prostor. Dále je třeba striktně specifikovat dobu, za kterou se hlášení 
podává, a tudíž další z náležitostí hlášení je uvedení kalendářního měsíce a roku, za který je 
hlášení podáno. Každé hlášení má identifikátor, aby jej nebylo možno zaměnit s hlášením 
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jiným, a proto jako další náležitost hlášení je v tomto odstavci uveden jednoznačný 
identifikátor hlášení, přidělený Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Další náležitostí je 
uvedení druhu hlášení, kterým je uvedení identifikátoru označujícího hlášení dodávek 
léčivých přípravků nebo reklamních vzorků. Hlášení dále obsahuje identifikaci osoby, které 
byl léčivý přípravek dodán v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona, a to včetně údaje, zda 
jde o odběratele v České republice nebo mimo Českou republiku, což je významné pro 
možnost sledování dalšího pohybu léčivého přípravku v celém distribučním řetězci. Jako 
další náležitost hlášení se stanoví identifikace léčivého přípravku, a to kódem léčivého 
přípravku přiděleným Státním ústavem pro kontrolu léčiv, nejde-li o případ, kdy léčivý 
přípravek kód přidělen nemá, názvem léčivého přípravku, jeho šarží a u neregistrovaných 
léčivých přípravků složením a velikostí balení. Identifikace léčivého přípravku dále spočívá 
v uvedení údaje o ceně původce, za kterou byl léčivý přípravek uveden na trh, a 
u neregulovaných léčivých přípravků v uvedení údaje o nákupní ceně bez daně z přidané 
hodnoty. Jde o údaj o reálné ceně, který může být významným faktorem při posuzování 
ohrožení dostupnosti léčivého přípravku v důsledku reexportů. Dále tato identifikace léčivého 
přípravku spočívá v uvedení počtu balení léčivého přípravku a v určení, zda jde o 
 

a) registrovaný léčivý přípravek s kódem přiděleným Státním ústavem pro kontrolu léčiv, 
včetně reklamních vzorků těchto léčivých přípravků, nebo  

b) neregistrovaný léčivý přípravek s kódem přiděleným Státním ústavem pro kontrolu 
léčiv distribuovaný v České republice v rámci schváleného specifického léčebného 
programu, nebo  

c) neregistrovaný léčivý přípravek, jemuž nebyl Státním ústavem pro kontrolu léčiv 
přidělen kód, dodávaný distributorem pro jednotlivé pacienty v České republice 
v souladu s § 8 odst. 3 až 5 zákona o léčivech, nebo 

d) neregistrovaný léčivý přípravek, jemuž nebyl Státním ústavem pro kontrolu léčiv 
přidělen kód, dodávaný v České republice distributorem oprávněným odběratelům.   
 

V odstavci 5 se upravuje situace, kdy jsou ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci 
distribuovány léčivé přípravky, které nejsou určeny na trh v České republice prostřednictvím 
distribučních skladů v České republice. V tomto případě se dodávky uvádějí v části hlášení 
určené pro neregistrované léčivé přípravky bez kódů přidělených Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv. Úprava vychází ze zkušeností ze stávající praxe a má za cíl eliminaci 
možných chybných hlášení, kdy byly léčivé přípravky registrované v ČR a současně i v jiných 
členských státech hlášeny pod kódem SÚKL i v případě, že nebyly určeny pro uvedení na trh 
v České republice. 
 
K bodu 21 (§ 35c):  
Na základě zákonné úpravy účinné před novelou zákona o léčivech byl rozsah a způsob 
poskytování údajů o distribuovaných veterinárních léčivých přípravcích zveřejňován formou 
pokynu Veterinárního ústavu. Z hlediska zachování právní jistoty a účinnější vymahatelnosti 
nápravy při neplnění zákonné povinnosti distributora náležitě poskytovat příslušné údaje je 
vhodnější, aby struktura údajů, forma, způsob a časový interval jejich poskytování formou 
hlášení byly stanoveny prováděcím právním předpisem. Právní úprava v podzákonném 
právním předpise ohledně poskytování údajů distributory, což je obsahem návrhu novely této 
vyhlášky, by měla být v podstatě shodná, navíc je možno využít současného systému 
hlášení na úrovni distributorů, který již dlouhodobě funguje a nečiní problémy.  
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V odstavci 1 se především upravuje časový interval distributorem poskytovaných údajů 
o objemu jím distribuovaných veterinárních léčivých přípravků. Tyto údaje se poskytují 
nejpozději vždy za uplynulé čtvrtletí, nejpozději do 30. dne následujícího kalendářního 
měsíce. Hlášení je třeba poskytnout i tehdy, pokud distributor v příslušném kalendářním 
měsíci nedistribuoval žádný veterinární léčivý přípravek. Úprava nepředstavuje žádnou 
změnu v parametrech hlášení a okruhu povinných osob ve srovnání se stávající praxí 
poskytování hlášení podle pokynu ÚSKVBL/INS/DIS – 01/2006 Hlášení distribuce 
veterinárních léčivých přípravků. Způsob hlášení distribuce veterinárních léčivých přípravků 
může být dle odstavce 1 i nadále blíže upřesněn v pokynu Veterinárního ústavu.  
 
V odstavci 2 jsou stanoveny podrobnosti poskytování údajů o distribuovaných veterinárních 
léčivých přípravcích, a to základní údaje o identifikaci distributora, předmětného přípravku a 
odběratele. Nejsou zde změny od současného systému hlášení na úrovni distributorů, který 
již dlouhodobě funguje a nečiní problémy. 
 
V odstavci 3 se reaguje na ty možné situace, kdy bude třeba provést aktualizaci již 
poskytnutého hlášení. Systém sledování situace na trhu České republiky z hlediska spotřeby 
veterinárních léčivých přípravků může být funkční jen tehdy, bude-li založen na 
shromažďování úplných a správných údajů. Aby tomu tak vskutku bylo, upravuje se výslovně 
postup distributora v případech, kdy až dodatečně zjistí, že uvedl v hlášení neúplné nebo 
nesprávné údaje. Pro takové případy se zakládá institut opravného hlášení, které by měl 
distributor neprodleně zaslat Veterinárnímu ústavu. Ani v tomto případě nedochází k žádné 
změně stanovených lhůt pro poskytování hlášení ve srovnání se stávající praxí a nastavením 
příslušných informačních systémů na straně distributorů. 
 
V odstavci 4 se upravuje takový případ, kdy jsou ve spolupráci s držitelem rozhodnutí 
o registraci distribuovány léčivé přípravky, které nejsou určeny na trh v České republice 
prostřednictvím distribučních skladů. V tomto případě se tyto dodávky uvádějí v části hlášení 
určené pro neregistrované léčivé přípravky bez kódů přidělených Veterinárním ústavem. 
Úprava má za cíl eliminaci možných chybných hlášení, kdy by mohly být veterinární léčivé 
přípravky registrované v ČR a současně i v jiných členských státech hlášeny pod kódem 
Veterinárního ústavu i v případě, že by nebyly určeny pro uvedení na trh v České republice. 
 
K bodu 22 (§ 35d):  

V ustanovení § 77 odst. 1 písm. q) se novelou zákona o léčivech stanoví nová oznamovací 
povinnost distributora v případech, kdy hodlá distribuovat do zahraničí léčivý přípravek, který 
je uveden na seznamu léčivých přípravků podle § 77c. Po vyhodnocení přijatých oznámení  
o plánované distribuci ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv může být postupem 
upraveným zákonem o léčivech Ministerstvem zdravotnictví vydáno opatření obecné povahy, 
kterým bude včas a účinně omezen případný export tak, že nedojde k akutní nedostupnosti 
léčivého přípravku pro pacienty v České republice. 

Pro dostatečnou konkretizaci povinnosti distributora je v zákoně výslovně uvedeno, že 
oznámení o záměru distribuovat obsahuje identifikaci distributora, identifikaci léčivého 
přípravku, množství léčivého přípravku v měrných jednotkách, název státu distribuce 
a datum plánované distribuce léčivého přípravku. Prováděcí právní předpis pak má stanovit 
jen strukturu údajů uváděných v oznámení distributora a způsob a formu jejich poskytování. 
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Způsob a forma jsou v návrhu novely vyhlášky stanoveny tak, že oznámení bude Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv podáváno prostřednictvím elektronického formuláře. Stanovit 
strukturu údajů je na místě pouze u údaje „identifikace léčivého přípravku“, ostatní údaje 
uváděné v oznámení jsou uvedeny přímo v ustanovení § 77 odst. 1 písm. q) zákona 
o léčivech.  

Vymezení jednotlivých položek oznámení je zvoleno tak, aby byla oznámení kompatibilní 
s hlášeními ostatních účastníků distribučního řetězce a údaje z nich byly zpracovatelné 
v reálném čase a s dostatečnou vypovídací schopností 

Elektronická forma oznámení je nezbytná s ohledem na předpokládané objemy 
poskytovaných dat, umožňuje jejich efektivní zpracování v reálném čase a tím dává možnost 
účinně a včas reagovat na možný nedostatek daného léčivého přípravku na trhu. Pokud by 
data byla Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv poskytována v jiné, resp. v různých podobách, 
musel by je Státní ústav pro kontrolu léčiv napřed převést do jednotné podoby, aby je bylo 
možné zpracovat, vyhodnotit a učinit relevantní závěry. S ohledem na krátkou dobu, kterou 
má Státní ústav pro kontrolu léčiv na zpracování oznámení o záměru distribuovat 
nedostupností ohrožené léčivé přípravky a případné předání podnětu Ministerstvu 
zdravotnictví k vydání opatření obecné povahy, by jiná forma oznámení nebyla v praxi 
použitelná.   
 
K bodům 23 až 25 (§ 36):  

Jedná se o upřesnění podmínek a požadavků na zaměstnance působící v distribuci léčivých 
přípravků, které vyplývá z kontrolní činnosti uskutečňované Státním ústavem pro kontrolu 
léčiv a Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Prakticky neomezená 
možnost výkonu funkce kvalifikované osoby pro více subjektů, a to i v rámci smluvně 
vykonávaných činností, vedla v praxi k formálnímu plnění úkolů a povinností kvalifikovaných 
osob a nesplňovala požadavky na zabezpečení účinného a nezávislého systému jištění 
jakosti a kontrolu dodržování zásad správné distribuční praxe. Dále je výslovně uvedeno, 
která ustanovení se vztahují i na novou skupinu subjektů zacházejících s léčivými přípravky, 
kterou jsou zprostředkovatelé humánních léčivých přípravků, jejichž působení v oblasti 
zacházení s léčivými přípravky v České republice umožnila již novela zákona o léčivech 
č. 70/2013 Sb. účinná od 2.4.2013. Stanovení specifické úpravy pro zprostředkovatele 
humánních léčivých přípravků je obsahem i dalších novelizovaných ustanovení vyhlášky. 
 
K bodu 26 (§ 37):  

Návrh upraveného znění tohoto ustanovení v návaznosti na Pokyny Evropské komise pro 
správnou distribuční praxi stanoví požadavky na prostory a jejich uspořádání s cílem zajistit 
řádné skladování léčivých přípravků a léčivých a pomocných látek a upřesňuje podmínky 
a požadavky na jejich vybavení, údržbu a validaci používaných informačních systémů. Tyto 
požadavky byly dosud stanoveny pouze v obecné rovině ve vztahu k objemu distribuovaných 
léčivých přípravků, navrhovaná úprava proto konkrétněji vymezuje technické a věcné 
požadavky na prostory a zařízení určené a užívané k distribuci léčivých přípravků včetně 
skupin léčivých přípravků vyžadujících zvláštní podmínky zacházení.    
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K bodům 27 až 38 (§ 38):  

Jde o upřesnění a doplnění požadavků na dokumentaci o distribučních činnostech 
vyplývající z aktuální novely zákona o léčivech, dozorové činnosti ústavů, Pokynů Evropské 
komise pro správnou distribuční praxi a dále rovněž z předchozí novely zákona o léčivech, 
provedené zákonem č. 70/2013 Sb., a to včetně nově zařazených požadavků na 
dokumentaci a záznamy vedené zprostředkovateli léčivých přípravků. 
 
K bodům 39 až 51 (§ 39):  

V tomto ustanovení se upřesňují postupy a povinnosti distributora při výkonu distribučních 
činností s ohledem na potřebu zajištění plnění zásad správné distribuční praxe a následné 
certifikací činností distributora v souladu s Compilation of Community Procedures on 
Inspection and Exchange of Information, zejména v oblasti podmínek přepravy léčivých 
přípravků, dohledatelnosti léčivého přípravku v distribučním řetězci, řešení reklamací 
a podmínek pro vracení, stahování, systému jištění jakosti a povinné výměny léčivých 
přípravků při závadách v jejich jakosti vyplývající z předchozí novely zákona o léčivech. 
 
K bodům 52 až 57 (§ 40):  

Upřesňuje se postup při distribuci léčivých látek a pomocných látek osobám oprávněným 
připravovat léčivé přípravky a vymezují se postupy a požadavky na ověření jakosti léčivých 
a pomocných látek a náležitosti dokladů o jejich jakosti, a to v návaznosti na změny 
provedené v ustanovení § 28 vyhlášky, resp. § 34 vyhlášky. 
 
K bodům 58 a 59 (§ 42):  

Doplňují se zprostředkovatelé humánních léčivých přípravků mezi kontrolované subjekty 
s intervalem kontrol odpovídajícím kontrolám prováděným u distributorů léčivých přípravků.  

K bodům 60 a 61 / (§ 43 odst. 1 písm. g), § 43 odst. 6 písm. b) a § 44 odst. 1 písm. e)/ 

V textu vyhlášky se v těchto ustanoveních identifikují kontaktní údaje na žadatele, a kromě 
telefonického a e-mailového spojení je uváděno i spojení faxové. V současné době je 
komunikace mezi správním úřadem a regulovanými subjekty téměř vždy elektronická. Jako 
variantní bylo ponecháno spojení telefonické. Faxové spojení je dnes již překonanou formou 
kontaktu a v praxi není vůbec využíváno, a to zejména vzhledem k ostatní právní úpravě 
komunikace mezi správními úřady a regulovanými subjekty. 

K bodu 62 / (§ 43 odst. 6 písm. c)/ 
Jedná se o správné uvedení odkazu, který se týká údajů, které se uvádějí v žádosti 
o povolení k výrobě léčivých přípravků. Má se jednat o odkaz na dokument uvádějící údaje 
o splnění požadavků správné výrobní praxe. 
 
K bodům 63 až 65 (§ 45):  

Jde o úpravu a doplnění náležitostí žádosti o povolení k distribuci léčivých přípravků 
v návaznosti na navrhované změny vyhlášky a jednotný formát povolení, resp. změny 
povolení k distribuci podle Compilation of Community Procedures on Inspection and 
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Exchange of Information vyžadující specifikaci rozsahu činností distributora a jejich certifikaci 
pro každé místo distribuce a umožňující úplný zápis údajů o distributorovi do společné  
EUDRAGMDP databáze výrobců a distributorů léčivých přípravků.    
 
K čl. II (Přechodná ustanovení): 
 
V případě distributorů humánních léčivých přípravků se navrhuje odložená účinnost tak, aby 
měli stávající držitelé povolení k distribuci k dispozici dostatečnou lhůtu potřebnou k zajištění 
řádného výkonu funkce kvalifikované osoby v souladu s požadavkem § 36 odst. 3 vyhlášky.  
 
K čl. III (Účinnost) 
 
S ohledem na stanovení odpovídající délky legisvakanční lhůty se navrhuje stanovit účinnost 
vyhlášky prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. 
S ohledem bod 32 zákona č. 66/2017, kterým se mění zákon o léčivech, konkrétně pak 
ustanovení § 77 odst. 1 písm. f), který je vyhláškou prováděn, který nabude účinnosti dne 
1. prosince 2017, je nezbytné stanovit účinnost bodu 23 této vyhlášky v souladu se 
zákonem, tedy k datu 1. prosince 2017. Ohledně bodů 3 a 4 této vyhlášky, je třeba tyto 
stanovit jejich účinnost též v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 66/2017, v tomto 
případě pak tak, aby nabyly účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení 
Komise v úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních 
humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES. 
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