
III. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1. Název 
 

      Návrh vyhlášky o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení 
veterinárních léčivých přípravků. 

 
1.2. Definice problému 
 

Problematika zajištění kvality, účinnosti a bezpečnosti humánních a veterinárních 
léčivých přípravků je upravena zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími 
právními předpisy. 

 
Pravidla správné klinické praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčivých 

přípravků pak v současné době upravuje prováděcí předpis k zákonu o léčivech, konkrétně 
vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického 
hodnocení léčivých přípravků, a to společně pro oblast léčivých přípravků humánních  
i veterinárních. 

 
Novelou zákona o léčivech, provedenou zákonem č. 66/2017 Sb., byla zajištěna 

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. 
Tento přímo použitelný předpis založil režim provádění klinického hodnocení humánních 
léčivých přípravků společný pro celou Evropskou unii. 

 
Novela zákona o léčivech nabývá jako celek účinnosti dne 1. duna 2017; úprava 

týkající se klinického hodnocení humánních léčivých přípravků však nabude účinnosti až 
v návaznosti na den zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle 
čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014. 

 
Pravidla klinického hodnocení humánních léčivých přípravků budou tedy do 

budoucna upravena výše uvedeným přímo použitelným předpisem a zákon o léčivech po 
novele provedené zákonem č. 66/2017 Sb. tak již v ustanoveních § 51 až 59 obsahuje pouze 
otázky, které nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 členskému státu 
přikazuje nebo umožňuje upravit. 

 
V návaznosti na výše uvedené je třeba přizpůsobit nové zákonné právní úpravě  

i prováděcí právní předpisy. 
 
Bližší podmínky provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků, 

pokud jde o úzký okruh problémů, které nařízení členskému státu umožňuje upravit, bude 
obsahovat samostatný prováděcí právní předpis Ministerstva zdravotnictví. Nová prováděcí 
vyhláška Ministerstva zdravotnictví zruší stávající vyhlášku č. 226/2008 Sb., o správné 
klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků, a to společně 
pro oblast léčivých přípravků humánních i veterinárních. 

 
Úpravu obsaženou ve vyhlášce č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších 

podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků, je tedy nutné změnit tak, aby do 
budoucna neobsahovala požadavky na správnou klinickou praxi a klinické hodnocení 
humánních léčivých přípravků, přičemž požadavky na správnou klinickou praxi a klinické 
hodnocení veterinárních léčivých přípravků musí zůstat zachovány. 
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1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

Platnou právní úpravu klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků v České 
republice tvoří: 
 zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, 
 vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického 

hodnocení léčivých přípravků. 
 

Vzhledem k tomu, že důvodem k přípravě návrhu vyhlášky je změna právního stavu 
v této oblasti, je právní stav popsán již v části 1. 2. 

 
1.4. Identifikace dotčených subjektů 
  

Vyhláškou se budou řídit a podle jejich ustanovení postupovat: 
 Zadavatelé klinického hodnocení – farmaceutické společnosti, odborné subjekty, 

vysoké školy aj. 
 Smluvní výzkumné organizace. 
 Zkoušející. 
 Chovatelé. 
 Držitelé rozhodnutí o registraci léčivých přípravků. 
 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů s léčiv (dále jen „Veterinární 

ústav“) -  podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona o léčivech povoluje klinické 
hodnocení léčivých přípravků a rozhoduje o ukončení, případně pozastavení 
klinického hodnocení. 

 Krajské veterinární správy Státní veterinární správy – podle ustanovení § 60 odst. 3 
písm. c) zákona o léčivech vydávají souhlas ke klinickému hodnocení. 
 

1.5. Popis cílového stavu 
 

Cílem návrhu vyhlášky je přizpůsobení platné právní úpravy - vyhlášky č. 226/2008 
Sb. - situaci, kdy požadavky na správnou klinickou praxi a klinické hodnocení humánních 
léčivých přípravků jsou nově upraveny přímo použitelným předpisem, přičemž požadavky na 
správnou klinickou praxi a klinické hodnocení veterinárních léčivých přípravků musí zůstat ve 
vnitrostátní právní úpravě zachovány. 

 
1.6. Zhodnocení rizika 
 

Pokud by nedošlo k úpravě právních předpisů v návaznosti na novelu zákona  
o léčivech, resp. na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014, nebyla by 
zajištěna adaptace tohoto přímo použitelného právního předpisu Evropské unie. Kromě toho 
by nebyl naplněn požadavek na určitost, bezrozpornost a srozumitelnost právního řádu,  
a tím by byla ohrožena právní jistota subjektů, na něž předmětná právní úprava dopadá. 
 
2. Návrh variant řešení 

 
2.1. Varianty regulatorně – technického řešení 
 

Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-
technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě návrhu vyhlášky. Důvodem je skutečnost, že 
hlavní identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou.  
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Výše popsaná právní situace však nabízí různé varianty legislativního řešení: 
 
2.1.1. Varianta 1 (nulová) 
 

Nulovou variantu představuje ponechání vyhlášky č. 226/2008 Sb. v platném znění. 
 
2.1.2. Varianta 2 (novelizace vyhlášky) 
 

Novelizace vyhlášky č. 226/2008 Sb., která by z platného textu vypustila požadavky 
na správnou klinickou praxi a klinické hodnocení humánních léčivých přípravků, a ponechala 
tyto požadavky pro oblast veterinárních léčivých přípravků. 

 
2.1.3. Varianta 3 (nová vyhláška) 
 

Vydání nového právního předpisu upravujícího pouze oblast veterinární, tedy 
požadavky na správnou klinickou praxi a klinické hodnocení veterinárních léčivých přípravků. 

 
2.2. Varianty věcného řešení 
 
2.2.1. Varianta 1 (nulová) 
 

Nulová varianta by znamenala ponechání obsahu vyhlášky č. 226/2008 Sb., pokud 
jde o oblast veterinárních léčivých přípravků, bez jakékoli věcné změny. 

 
2.2.2. Varianta 2 (zpřesnění obsahu) 

 
Obsah nového právního předpisu zůstane v podstatě shodný s dosavadní vyhláškou 

č. 226/2008 Sb., pokud se jedná o veterinární léčivé přípravky.  
 

Obsah však bude přizpůsoben skutečnosti, že se v průběhu doby platnosti vyhlášky 
objevila nutnost lépe definovat vyhláškou používané právní termíny a upřesnit obsah 
některých požadavků. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 
3.1. Identifikace nákladů a přínosů 
 
3.2. Náklady 
 

A. Dopady na dotčené subjekty 
 

Návrh vyhlášky nebude mít žádné dopady na dotčené subjekty; oproti 
dosavadní praxi nedojde k výraznější změně. 

 
V současné době spolu s žádostí o povolení klinického hodnocení žadatel uhradí 

poplatek 20 900 Kč. V případě žádosti o změnu podmínek klinického hodnocení se jedná  
o uhrazení poplatku 6 900 Kč. Na vyžádání žadatele je v případě již podané žádosti 
o povolení klinického hodnocení možné vést konzultaci bez úhrady za odborné úkony 
související s konzultací ke specifickým otázkám tak, aby bylo žadateli známo stanovisko 
Veterinárního ústavu k řešenému problému.  

 
V souvislosti s povolením klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků se 

provádí inspekce s vyhotovením zápisu hodnotícího shodu s požadavky platné legislativy. 
Kontrolní zjištění jsou zaměřena především na průběh terénní fáze klinického hodnocení,  
tj. na dodržování zásad správné klinické praxe ve shodě se schváleným protokolem a na 
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řádné vyplňování záznamových listů. Dále se hodnotí bezpečnost, jsou zaznamenávány 
nežádoucí účinky a posouzeny další dokumenty týkající se daného klinického hodnocení. 

 
Výše uvedené údaje se vydáním nového právního předpisu nezmění. 
 

B. Dopady na státní rozpočet 
 

Návrh vyhlášky finanční dopady na státní rozpočet nepřináší. Veterinární ústav 
agendu klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků již zpracovává a nebude třeba 
zaměstnat další experty, kteří by museli zajistit hodnocení žádostí o klinické hodnocení. 

 
C. Dopady na Veterinární ústav 
 

Poplatky přijímané za odborné hodnocení žádostí jsou náhradami výdajů podle § 112 
zákona o léčivech a jejich výše je uvedena v příloze vyhlášky č. 427/2008 Sb., o stanovení 
výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Veterinární ústav hodnotí nebo provádí v průměru ročně: 
 4 - 6 žádostí o povolení klinického hodnocení. 
 
Náklady: práce odborného hodnotitele při posouzení žádosti a její dokumentace 
(náklady posouzení jsou zahrnuty v rámci poplatku za žádost o klinické hodnocení; 
vícenáklady nevznikají).  
Příjmy: 20 900,- Kč za žádost. 
 
 4 - 6 inspekcí probíhajícího klinického hodnocení. 
 
Náklady: pohonné hmoty do místa konání klinického hodnocení, cestovné inspektorů 
a pracovní čas strávený nad přípravou inspekce a na inspekci. 
Příjmy: nejsou (je zahrnuto v rámci poplatku za žádost o klinické hodnocení). 
 
 4 - 6 konzultací k problematice klinického hodnocení 
 
Náklady: pracovní čas strávený nad přípravou konzultace a na konzultaci.  
 
Příjmy: nejsou (je zahrnuto v rámci poplatku za žádost o klinické hodnocení). 
 
Výše uvedené údaje se vydáním nového právního předpisu nezmění. 

 
3.3. Přínosy 
 

Navržený text bude srozumitelněji upravovat požadavky doposud kladené na dotčené 
subjekty.  

 
3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
 Legislativní řešení 

 
Varianta 1 (nulová) 
 

Nulová varianta, tedy ponechání textu vyhlášky č. 226/2008 Sb. v platném znění, by 
znamenala nepřizpůsobení platné právní úpravy novele zákona o léčivech, jež je adaptačním 
předpisem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 Sb. 
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Varianta 2 (novelizace vyhlášky) 
 

Řešení spočívající v novelizaci vyhlášky č. 226/2008 Sb., která by z platného textu 
vypustila požadavky na správnou klinickou praxi a klinické hodnocení humánních léčivých 
přípravků, by přineslo následující problémy: 
1. Název vyhlášky by neodpovídal jejímu skutečnému obsahu.  
2. Pokud jde o úvodní větu vyhlášky: 
 vyhlášku by v souladu se zákonem o léčivech mělo vydat pouze Ministerstvo 

zemědělství podle ustanovení § 114 odst. 4 zákona, nikoli Ministerstvo zdravotnictví  
a Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 114 odst. 2 zákona, 

 vyhláška by neměla být vydána podle všech zmocňovacích ustanovení uvedených 
v úvodní větě platné vyhlášky č. 226/2008 Sb. 

3. Pokud jde o obsah vyhlášky: 
 vyhláška č. 226/2008 Sb. obsahuje společnou část pro správnou klinickou praxi  

a klinické hodnocení humánních i veterinárních léčivých přípravků; novelizací, která by 
z platného textu vypustila požadavky na správnou klinickou praxi a klinické hodnocení 
humánních léčivých přípravků, by právní předpis ztratil svou komplexnost  
a srozumitelnost. 

4. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví vydá samostatnou vyhlášku upravující 
bližší podmínky provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků, pokud jde 
o úzký okruh problémů, které nařízení členskému státu umožňuje upravit, nebyl by 
naplněn požadavek na bezrozpornost a vnitřní logiku právního řádu. 
 
Varianta 3 (nová vyhláška) 
 

Vydání nového právního předpisu upravujícího pouze oblast veterinární, tedy 
požadavky na správnou klinickou praxi a klinické hodnocení veterinárních léčivých přípravků, 
by znamenalo, že: 
1. Název vyhlášky bude odpovídat jejímu skutečnému obsahu.  
2. Pokud jde o úvodní větu vyhlášky: 
 vyhlášku vydá v souladu se zákonem o léčivech Ministerstvo zemědělství podle 

ustanovení § 114 odst. 4 zákona, 
 vyhláška bude vydána podle zmocňovacích ustanovení odpovídajících 

novelizovanému zákonu o léčivech. 
3. Právní úprava bude formulována komplexně a obsah právního předpisu bude proto 

přehledný a srozumitelný. 
4. Budou vydány dva samostatné prováděcí právní předpisy. 
 

Ministerstvo zdravotnictví vydá samostatný prováděcí právní předpis upravující bližší 
podmínky provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků v návaznosti na 
přímo použitelný předpis. 
 

Ministerstvo zemědělství vydá vnitrostátní prováděcí právní předpis upravující 
požadavky na správnou klinickou praxi a klinické hodnocení veterinárních léčivých přípravků. 

 
Požadavek na bezrozpornost a vnitřní logiku právního řádu tak bude naplněn. 

 
Vzhledem k výše uvedenému je tato varianta z pohledu legislativně-technického 

jediným vhodným řešením. 
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Věcné řešení 
 
Varianta 1 (nulová) 
 

Nulová varianta by znamenala ponechání obsahu vyhlášky č. 226/2008 Sb., pokud 
jde o veterinární léčivé přípravky, bez jakékoli věcné změny a nepřinesla by tedy dotčeným 
subjektům žádné náklady ani přínosy. 

 
Varianta 2 (zpřesnění obsahu) 
 

Obsah nového právního předpisu zůstane v podstatě shodný s dosavadní vyhláškou 
č. 226/2008 Sb., pokud se jedná o veterinární léčivé přípravky.  

 
V průběhu doby platnosti vyhlášky se pouze objevila nutnost lépe definovat vyhláškou 

používané právní termíny a upřesnit obsah některých požadavků. 
 

Konkrétně se navrhuje: 
- zpřesnění definic používaných právním předpisem, 
- doplnění obsahu žádosti o povolení klinického hodnocení, kterou zadavatel podává 

Veterinárnímu ústavu, 
- upřesnění podmínek, za kterých zadavatel rozhoduje o přerušení nebo ukončení 

klinického hodnocení, 
- provedení drobných úprav příloh vyhlášky. 

 
V dosavadním textu vyhlášky by se provedly především změny zpřesňující dosavadní 

právní úpravu, pokud jde např. o výstižnější formulace jednotlivých ustanovení, odstranění 
drobných formulačních nedostatků nebo změny legislativně-technického charakteru. 

 
Z věcného hlediska se tedy právní úprava správné klinické praxe a klinického 

hodnocení veterinárních léčivých přípravků výrazně nemění. 
 

Tato varianta nepřináší dotčeným subjektům nové náklady. Bude mít však přínos 
v podobě přesněji formulované a srozumitelnější právní úpravy. 

 
4. Návrh řešení 
 

4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
 Legislativní řešení 

 
Varianta 1 (nulová) 
 

Jak již bylo uvedeno výše, nulová varianta, tedy ponechání textu vyhlášky  
č. 226/2008 Sb. v platném znění, by znamenala nepřizpůsobení platné právní úpravy novele 
zákona o léčivech, jež je adaptačním předpisem nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 536/2014 Sb. 

 
Z tohoto důvodu nelze nulovou variantu zvolit. 

 
Varianta 2 (novelizace vyhlášky) 
 

Z důvodů uvedených v bodě 3. 4. není vhodným řešením vyhlášku ponechat  
a provést pouze její novelu. 
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Varianta 3 (nová vyhláška) 
 

Z důvodů uvedených v bodě 3. 4. je jediným vhodným řešením vydání zcela nového 
prováděcího předpisu k zákonu o léčivech. 

 
 Věcné řešení 

 
Varianta 1 (nulová) 
 

Jak již bylo uvedeno výše, nulová varianta znamená ponechání obsahu vyhlášky  
č. 226/2008 Sb. bez jakékoli věcné změny. Vzhledem k tomu, že se v průběhu doby platnosti 
vyhlášky objevila nutnost upřesnit její obsah a některá ustanovení formulačně upravit, nebyla 
nulová varianta zvolena. 

 
Varianta 2 (zpřesnění obsahu) 
 

Na základě úprav popsaných v bodě 3. 4. bude dosaženo větší přesnosti  
a srozumitelnosti právní úpravy; z tohoto důvodu se jeví varianta 2 jako nejvhodnější. 

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Implementace a vynucování právních předpisů na úseku veterinárních léčivých 

přípravků je zajištěno zákonnými prostředky vyplývajícími ze zákona o léčivech – tj. 
především prováděním dozoru Veterinárním ústavem, případně pak ukládáním sankcí podle 
zákona o léčivech. 

 
6. Přezkum účinnosti regulace 

 
Přezkum účinnosti regulace bude Veterinární ústav provádět na základě sledování  

a pravidelného vyhodnocování účinnosti a funkčnosti zavedených opatření. 
 

7. Konzultace a zdroje dat 
 

Návrh vyhlášky byl konzultován s odborem registrace a schvalování Veterinárního 
ústavu. 

 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Jméno a příjmení: Mgr. Alena Jáklová  
Funkce:  právník 
Útvar:  Státní veterinární správa - odbor legislativní a právní 
Telefon:  541 594 522 
E-mail:  a.jaklova@svscr.cz 

 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAVAEBC95)




