
VII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

Rozdílová tabulka k návrhu novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 

 

Navrhovaný právní předpis 
(resp. jiný právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 
 

Ustanovení (část, §, odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení  Obsah 

 
§ 1 odst. 1 

Na konci poznámky pod čarou 
č. 1 se na nový řádek doplňuje 
věta: „Směrnice Komise (EU) 
2016/1214 ze dne 25. července 
2016, kterou se mění směrnice 
2005/62/ES, pokud jde o 
standardy a specifikace 
systému jakosti pro transfuzní 
zařízení.“. 
 

32016L1214  
Článek 1 

Členské státy zajistí, aby pro účely 
uplatňování standardů a specifikací 
stanovených v příloze této směrnice 
byly k dispozici pokyny pro správnou 
praxi, aby tyto pokyny používala 
všechna transfuzní zařízení pro svůj 
systém jakosti a aby tyto pokyny v 
příslušných případech plně 
zohledňovaly transfuzní zařízení a 
podrobné zásady a pokyny pro 
správnou výrobní praxi uvedené v čl. 
47 prvním pododstavci směrnice 
2001/83/ES. Členské státy při tom 
zohlední pokyny pro správnou praxi, 
které vypracovala Komise společně s 
Evropským ředitelstvím pro kvalitu 
léčiv a zdravotní péče Rady Evropy a 
které zveřejnila Rada Evropy (*). 
(*)Pokyny pro správnou praxi, které 
jsou součástí Příručky pro přípravu, 
používání a zajišťování kvality 
krevních složek, dodatek  k doporučení 
č. R (95) 15 Výboru ministrů ohledně 
přípravy, používání a zajišťování 
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kvality krevních složek, které bylo 
přijato dne 12. října 1995.“   

 
 § 67 odst. 4  

V § 67 odst. 4 se na konci 
písmene l) středník nahrazuje 
čárkou a doplňuje se nové 
písmeno m), které včetně 
poznámky pod čarou č. 105 
zní: 
„m) vykonávat činnost v 
souladu s povolením k výrobě, 
dodržovat pravidla správné  
výrobní  praxe  pro  zařízení  
transfuzní služby, včetně 
pokynů  pro správnou  výrobní  
praxi stanovených v souladu 
s předpisem Evropské unie o 
standardech a  specifikacích 
vztahujících se k systému 
jakosti pro transfuzní 
zařízení105) (dále jen „pravidla 
správné výrobní praxe pro 
zařízení transfuzní služby“) a 
pokyny Komise; toto 
ustanovení se použije rovněž 
na transfuzní přípravky určené 
pouze pro vývoz; 

32016L1214  
 
 

Článek 1 
Článek 2 odst. 2 směrnice 

2005/62/ES  

 
Členské státy zajistí, aby pro účely 
uplatňování standardů a specifikací 
stanovených v příloze této směrnice 
byly k dispozici pokyny pro správnou 
praxi, aby tyto pokyny používala 
všechna transfuzní zařízení pro svůj 
systém jakosti a aby tyto pokyny                   
vpříslušných případech plně 
zohledňovaly transfuzní zařízení a 
podrobné zásady a pokyny pro 
správnou výrobní praxi uvedené           
v čl. 47 prvním pododstavci směrnice 
2001/83/ES. Členské státy při tom 
zohlední pokyny pro správnou praxi, 
které vypracovala Komise společně       
s Evropským ředitelstvím pro kvalitu 
léčiv a zdravotní péče Rady Evropy a 
které zveřejnila Rada Evropy (*). 
(*)Pokyny pro správnou praxi, které 
jsou součástí Příručky pro přípravu, 
používání a zajišťování kvality 
krevních složek, dodatek k doporučení 
č. R (95) 15 Výboru ministrů ohledně 
přípravy, používání a zajišťování 
kvality krevních složek, které bylo 
přijato dne 12. října 1995.   
 

 
§ 67 odst. 4  

V § 67 se na konci textu 
odstavce 4 doplňují slova „a 
pravidla správné výrobní praxe 
pro zařízení transfuzní služby 

podle písmene m)“. 

32016L1214  
Článek 1 

Členské státy zajistí, aby pro účely 
uplatňování standardů a specifikací 
stanovených v příloze této směrnice 
byly k dispozici pokyny pro správnou 
praxi, aby tyto pokyny používala 
všechna transfuzní zařízení pro svůj 
systém jakosti a aby tyto pokyny                   
v příslušných případech plně 
zohledňovaly transfuzní zařízení a 
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podrobné zásady a pokyny pro 
správnou výrobní praxi uvedené           
v čl. 47 prvním pododstavci směrnice 
2001/83/ES. Členské státy při tom 
zohlední pokyny pro správnou praxi, 
které vypracovala Komise společně       
s Evropským ředitelstvím pro kvalitu 
léčiv a zdravotní péče Rady Evropy a 
které zveřejnila Rada Evropy (*). 
(*)Pokyny pro správnou praxi, které 
jsou součástí Příručky pro přípravu, 
používání a zajišťování kvality 
krevních složek, dodatek k doporučení 
č. R (95) 15 Výboru ministrů ohledně 
přípravy, používání a zajišťování 
kvality krevních složek, které bylo 
přijato dne 12. října 1995.   

§ 104 odst. 2 V § 104 odst. 2 se slova „§ 
67 odst. 4 a § 64 písm. j)“ 
nahrazují slovy „§ 67 odst. 4 
písm. m)“. 

 
32016L1214 

Článek 1 Členské státy stanoví sankce za 
porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a 
přijmou veškerá opatření nezbytná        
k jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. 
Tyto sankce nesmějí být méně přísné 
než sankce uplatňované v případě 
porušení vnitrostátního práva podobné 
povahy a důležitosti. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
 

32016L1214 
Směrnice Komise (EU) 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění směrnice 
2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení 

02001L0083 Směrnice  EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků 
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