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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
 
Název návrhu zákona:  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 
 
Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo zdravotnictví 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 
28. 5. 2016 

Implementace práva EU: ANO (částečná, tj. v části adaptace 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) 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 28. 5. 2016 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: NE 
2. Cíl návrhu zákona  

Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit adaptaci 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 v podmínkách České republiky prostřednictvím novely zákona 
o léčivech. Návrh upravuje otázky, které jsou nařízením č. 536/2014 členskému státu přikázány 
upravit nebo je členský stát zmocněn je upravit. Cílem je dosáhnout toho, aby právní úprava 
v České republice vhodně dotvářela režim provádění klinického hodnocení humánních léčivých 
přípravků založený pro celou Evropskou unii nařízením č. 536/2014. 
Dalším hlavním cílem návrhu zákona je řešit hrozbu akutní nedostupnosti léčivých přípravků pro 
potřeby pacientů v České republice za účelem ochrany jejich života a zdraví, a to vytvořením 
systému sledování a vyhodnocování hrozby nedostupnosti léčivých přípravků pro potřeby 
pacientů v České republice a přijímání příslušných opatření omezujících distribuci léčivých 
přípravků určených pro potřeby pacientů v České republice do zahraničí (reexport) v těch 
případech, kdy vyhodnocení takové hrozby přijetí takových opatření odůvodňuje. Záměrem je 
přitom co nejméně zatížit zainteresované subjekty a respektovat zásadu volného pohybu zboží 
vyjádřenou v předpisech Evropské unie. 
Mezi další cíle návrhu zákona patří zajistit adaptaci nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 1252/2014 ze dne 28. května 2014 doplňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny správné výrobní praxe pro účinné látky pro humánní 
léčivé přípravky, dále vytvořit zákonné předpoklady pro efektivnější spolupráci Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv s Generálním ředitelstvím cel za účelem identifikace padělků léčiv a zabránění 
nakládání s nimi, účelněji upravit prokazování inspektorů při inspekční činnosti a dále zpřesnit 
zásadní právní instituty zajištění a zabrání léčivých přípravků tak, aby byly použitelné i pro takové 
situace, kdy je zjištěno, že s nimi zacházejí osoby, které k tomu nejsou podle zákona oprávněny.  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 
 
Dopady na státní rozpočet 
Adaptace nařízení ke klinickému hodnocení 
Finanční dopad navrhované úpravy za účelem zajistit adaptaci nařízení o klinických hodnoceních 
humánních léčivých přípravků bude představován finančním krytím navýšení pracovních úvazků 
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na straně Státního ústavu pro kontrolu léčiv pro potřeby zajištění nových agend a požadavků 
spojených s nařízením (v počtu 32 úvazků). Navýšením počtu pracovníků bude třeba zabezpečit 
další pozice farmaceutických posuzovatelů (5), posuzovatelů preklinického hodnocení (2), 
posuzovatelů bezpečnostních dat klinických hodnocení (1) inspektorů (5), koordinátorů klinického 
hodnocení (3), a personální zajištění technicko-organizačního zázemí pro etickou komisi – při 
počtu 8 skupin etické komise – 16 úvazků). Tyto výdaje budou částečně kryty z náhrady výdajů za 
klinická hodnocení (etická komise). Pro finanční krytí organizačně technického zabezpečení 
nového systému etické komise jako poradního orgánu Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsou 
uvažovány z části finanční prostředky z grantu poskytnutého z EU fondů, z části bude kryto 
z náhrad výdajů za klinická hodnocení či certifikáty správné klinické praxe. 
Na straně Ministerstva zdravotnictví vznikne nová agenda vyřizování odvolání proti zamítavému 
rozhodnutí o žádosti o povolení klinického hodnocení. Bude třeba zabezpečit jednu pozici 
právního referenta a jednu pozici odborného referenta. 
Omezení reexportů 
Finanční dopad navrhované právní úpravy za účelem omezení reexportů léčivých přípravků na 
státní rozpočet bude představován finančním krytím navýšení pracovních úvazků na straně 
Ministerstva zdravotnictví (2 úvazky – 1 právní referent a 1 odborný referent pro agendu vydávání 
opatření zamezujících reexportům). Na straně Státního ústavu pro kontrolu léčiv dojde k navýšení 
o 2 pracovní úvazky za účelem zajištění sledování a vyhodnocování hrozby nedostupnosti 
léčivých přípravků pro potřeby pacientů v České republice a předávání příslušných podnětů 
Ministerstvu. 
Ostatní novelizační body 
Dopad ostatních navrhovaných novelizačních bodů nelze komplexně předpokládat. Jedná se o 
dílčí úpravy zkvalitňující dosavadní právní úpravu (např. co se týče prokazování inspektorů). 
Konkrétní dopad na ostatní veřejné rozpočty, zejména na prostředky veřejného zdravotního 
pojištění nelze předem odhadovat, avšak lze předpokládat, že tento dopad bude spíše pozitivní. 
 
Přínosy 
Adaptace nařízení ke klinickému hodnocení 
Kvalitní právní prostředí umožňující provádění klinických hodnocení přispěje k atraktivitě České 
republiky pro provádění těchto hodnocení. Českým pacientům se tak dostanou nejmodernější 
léčivé přípravky v nejkratších možných dobách se zajištěním příslušných bezpečnostních rizik. 
Provádění klinických hodnocení na území České republiky zvýší prestiž České republiky ve světě. 
Pozitivní dopady lze předpokládat i do sféry akademické. 
Omezení reexportů 
Právní úprava zajišťující vyhodnocování údajů o hrozící akutní nedostupnosti léčivých přípravků 
umožní efektivně zakročovat pouze v těch případech, kdy by distribuce léčivých přípravků 
zapříčinila nedostupnost pro léčbu významných léčivých přípravků. Přínosem tak bude efektivní 
regulace trhu pouze v případech ohrožení zdraví. Navrhovaná právní úprava přispěje ke 
zkvalitnění poskytované zdravotní péče, za kterou jsou odpovědné členské státy, co se týče 
zajištění dostupnosti léčivých přípravků. Zajištění dostupnosti významných léčivých přípravků 
zamezí vynakládání prostředků na sanaci škod způsobených případným nedostatkem takových 
léčivých přípravků. 
Ostatní novelizační body 
Přínosy ostatních navrhovaných novelizačních bodů lze předpokládat s ohledem  na to, že se 
jedná o dílčí změny, které zpřesňují dosavadní právní úpravu (např. co se týče prokazování 
inspektorů). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6LBSXRM)



30 
 

 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: ANO 

Adaptace nařízení ke klinickému hodnocení 
Nepředpokládají se významné negativní dopady na podnikatelské prostředí v oblasti klinických 
hodnocení. Systém klinických hodnocení bude dle nařízení nově centralizován (podávání žádostí 
prostřednictvím jednotného evropského portálu) a dochází ke změnám zejména procesním. 
Dopadem tak bude nutnost podnikatelských subjektů seznámit se s novými procesními pravidly, 
které však z převážné části plynou již z nařízení. Náhrady výdajů za nové agendy by měly být 
kryty celkovým snížením nákladů výdajů za posuzování klinických hodnocení, neboť náhrada 
výdajů bude kryta jednou platbou zahrnující jak posouzení Státním ústavem pro kontrolu léčiv, tak 
etickou komisí (dnes etickými komisemi). 
Omezení reexportů 
Předpokládají se dopady na podnikatelské prostředí ve směru zavedení povinnosti distributorů 
léčivých přípravků oznamovat regulačním úřadům plánovanou distribuci léčivých přípravků 
určených na trhv České republice do zahraničí a dále v případě potřeby odůvodněné ochranou 
veřejného zdraví dopad spočívající v omezení distribuce. Dopady navrhované právní úpravy na 
distributory léčivých přípravků jsou však minimalizovány zavedením komplexního a 
transparentního systému.  
Určitý dopad navrhovaná právní úprava opatření zamezujících nežádoucím reexportům bude mít 
na držitele registrace léčivých přípravků. Tento dopad bude minimální a spočívá v zavedení 
povinnosti pravidelného poskytování údajů o množství léčivých přípravků dodaných do České 
republiky. V současné době je takováto povinnost zákonem uložena, avšak poskytování údajů 
nemá v právní úpravě přesně stanovený časový rámec. V konečném důsledku bude mít právní 
úprava omezení reexportů v nezbytných případech pozitivní dopad na držitele rozhodnutí o 
registraci. Držitelé rozhodnutí o registraci umísťují léčivé přípravky k prodeji na jednotlivé trhy 
zemí EU. V jednotlivých zemích EU jsou přitom různě stanovené maximální ceny léčivých 
přípravků, za které je mohou držitelé na trh uvádět. Držitelé přitom při prodeji jednoho 
konkrétního léčivého přípravku profitují více na trzích s vyšší cenovou hladinou. Pokud bychom 
uvažovali, že držitelé by dodávali pouze na trhy s nejvyšší cenovou hladinou, tato situace by pro 
ně byla nejvýhodnější. Souběžnou  distribucí dochází na trzích, do kterých je reexportováno, 
k cenové soutěži, kdy tato je na úkor držitelů o registraci ze dvou důvodů: 1. Souběžná distribuce 
léčivého přípravku může vést ke snížení spotřeby léčivého přípravku, který dodal držitel sám  a 
za vyšší cenu; 2. pokud je distributorem importován držitelův původně vlastní léčivý přípravek 
z jiné země za nižší cenu vede tato cenová soutěžk dalšímu snížení ceny takového léčivého 
přípravku na daném trhu jako celku. Obecně je cenová soutěž samozřejmě žádoucí, nicméně 
paralelní obchod má tyto důsledky na držitele léčivých přípravků. 
Ostatní novelizační body 
S ohledem na to, že se nejedná o významné změny, dopad je zanedbatelný. 
3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE  

Nepředpokládají se žádné dopady na územní samosprávné celky. 
 
3.4 Sociální dopady: NE 

 

3.5 Dopady na životní prostředí: NE  
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Nepředpokládají se žádné dopady na životní prostředí. 
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