
 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

Rozdílová tabulka k návrhu novely zákona č. 378/2008 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 

 
§ 13 odst. 2 písm. o) (+ 
poznámka pod čarou č. 105) 

 
o) je příslušným orgánem České republiky pro 
plnění jejích úkolů v oblasti dodržování 
pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu 
léčivých přípravků, vykonává kontrolu 
dodržování povinností stanovených přímo 
použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím podrobná pravidla pro ochranné 
prvky uvedené na obalu humánních léčivých 
přípravků105) (dále jen „nařízení o ochranných 
prvcích“), má přístup do systému úložišť a k 
informacím v nich obsaženým v souladu s 
článkem 39 nařízení o ochranných prvcích, a 
vykonává kontrolu fungování tohoto systému, 
sleduje a vyhodnocuje rizika padělání u 
léčivých přípravků a rizika plynoucí z jejich 
padělání a podává v této oblasti informace 
Komisi.  
 
 
105) Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

 
32016R0161 

 
Čl. 43 a násl. 

 
KAPITOLA IX 
 
Povinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů 
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(EU) č. 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým 
se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES stanovením podrobných 
pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu 
humánních léčivých přípravků.“. 
 

§ 37 odst. 1 (1) Údaje uváděné na vnějším a vnitřním obalu 
léčivého přípravku, s výjimkou homeopatických 
přípravků registrovaných podle § 28, musí být v 
souladu se schváleným souhrnem údajů o 
přípravku. Prováděcí právní předpis stanoví 
rozsah údajů, které se uvádějí na vnějším a 
vnitřním obalu léčivého přípravku, údaje 
uváděné na malých a zvláštních typech obalů, 
včetně obalů léčivých přípravků obsahujících 
radionuklidy, a dále podmínky uvedení údajů 
pro identifikaci léčivého přípravku evropským 
zbožovým kódem (EAN) mezinárodně 
uznávaným identifikačním standardem, který 
slouží pro elektronické zpracování a vyhovuje 
požadavkům standardního kódovacího 
systému, a případné uvedení klasifikace 
stanovené pro výdej léčivého přípravku. Údaje 
uvedené na obalu léčivého přípravku musí být 
snadno čitelné, srozumitelné a nesmazatelné. 
Na obalu léčivého přípravku nejsou přípustné 
jakékoli prvky reklamního charakteru. Na 
obalu léčivého přípravku musí být uveden 
kód přidělený podle § 32 odst. 5 a nejsou na 
něm přípustné jakékoli prvky reklamního 
charakteru. Název humánního léčivého 
přípravku musí být uveden na vnějším obalu 
také Braillovým písmem, není-li stanoveno 
rozhodnutím o registraci jinak. 

 
32016R0161 

 
Čl. 5 

 
4.   Struktura jedinečného 
identifikátoru zakódovaného do 
datové matice musí být v souladu 
s mezinárodně uznávanou 
standardizovanou datovou syntaxí 
a sémantikou („kódovací systém“), 
která umožňuje identifikaci a přesné 
dekódování každého datového 
prvku, z něhož se jedinečný 
identifikátor skládá, použitím 
běžného snímacího zařízení. 
Kódovací systém musí obsahovat 
identifikátory dat nebo aplikací nebo 
jiné série znaků identifikující 
začátek a konec série každého 
jednotlivého datového prvku 
jedinečného identifikátoru 
a definující informace obsažené 
v těchto datových prvcích. 
U jedinečných identifikátorů, jejichž 
kódovací systém vyhovuje normě 
ISO/IEC 15418:2009, se má za to, 
že splňují požadavky stanovené 
v tomto odstavci. 

§ 37 odst. 7  (7) Na vnějším obalu léčivých přípravků nebo 
na jejich vnitřním obalu, pokud vnější obal 
neexistuje, musí být pro humánní léčivé 
přípravky podle odstavců 8 a 9, s výjimkou 

 

32016R0161 

Čl. 4 a násl. KAPITOLA II 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
JEDINEČNÉHO 
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radiofarmak, uvedeny ochranné prvky, které 
distributorům a osobám oprávněným vydávat 
humánní léčivé přípravky umožní ověřit 
pravost léčivého přípravku, identifikovat 
jednotlivá balení a ověřit, zda nebylo s vnějším 
obalem manipulováno. Podobu a technické 
zpracování ochranných prvků stanoví 
nařízení o ochranných prvcích 

IDENTIFIKÁTORU 

§ 37 odst. 8 (8) Ochrannými prvky podle odstavce 7 musí 
být opatřeny humánní léčivé přípravky 
vydávané pouze na lékařský předpis nebo na 
lékařský předpis s omezením, které nejsou 
uvedeny na seznamu léčivých přípravků, které 
nemají být opatřeny ochrannými prvky, 
přijatém Komisí. Ochrannými prvky podle 
odstavce 7 nesmějí být opatřeny humánní léčivé 
přípravky, které lze vydávat bez lékařského 
předpisu a které nejsou uvedeny na seznamu 
uvádějícím léčivé přípravky, které mají být 
opatřeny ochrannými prvky, přijatém Komisí. 
Seznam humánních léčivých přípravků či 
jejich kategorií podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis, které nesmí být 
opatřeny ochrannými prvky, je uveden 
v příloze I nařízení o ochranných prvcích. 
Seznam humánních léčivých přípravků či 
jejich kategorií nepodléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis, které musí být 
opatřeny ochrannými prvky, je uveden 
v příloze II nařízení o ochranných prvcích. 

32016R0161 Č. 2   Toto nařízení se vztahuje na: 
a)  léčivé přípravky podléhající 

omezení výdeje na lékařský 
předpis, které musí být opatřeny 
ochrannými prvky na obalu podle 
čl. 54a odst. 1 směrnice 
2001/83/ES, pokud nejsou 
zahrnuty do seznamu uvedeného 
v příloze I tohoto nařízení; 

b)  léčivé přípravky nepodléhající 
omezení výdeje na lékařský 
předpis zahrnuté do seznamu 
uvedeného v příloze II tohoto 
nařízení; 

 

§ 37 odst. 9 (9) Ochrannými prvky podle odstavce 7 se 
rozumí jedinečný identifikátor a prostředek 
k ověření manipulace s obalem stanovené 
nařízením o ochranných prvcích. 
 

32016R0161 Čl. 3 2.   Použijí se tyto definice: 
a) „jedinečným identifikátorem“ se 

rozumí ochranný prvek 
umožňující ověření pravosti 
a identifikaci jednotlivého balení 
léčivého přípravku; 

b) „prostředkem k ověření 
manipulace s obalem“ se rozumí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAY4BW2WQ)



ochranný prvek umožňující ověřit, 
zda bylo s obalem léčivého 
přípravku manipulováno; 

c) „vyřazením jedinečného 
identifikátoru“ se rozumí úkon 
měnící aktivní status jedinečného 
identifikátoru uloženého 
v systému úložišť uvedeném 
v článku 31 tohoto nařízení na 
status bránící jakémukoliv dalšímu 
úspěšnému ověření pravosti 
daného jedinečného identifikátoru; 

d) „aktivním jedinečným 
identifikátorem“ se rozumí 
jedinečný identifikátor, který 
nebyl vyřazen, nebo který již není 
vyřazen; 

e) „aktivním statusem“ se rozumí 
status aktivního jedinečného 
identifikátoru uloženého 
v systému úložišť uvedeném 
v článku 31; 

f) „zdravotnickým zařízením“ se 
rozumí nemocnice, zařízení pro 
hospitalizaci pacientů, ambulantní 
zařízení nebo poliklinika. 

 

§ 45 odst. 7 písm. f) (7) Držitel povolení souběžného dovozu 
léčivého přípravku je povinen 
 
f) při přebalování léčivého přípravku vyřadit 
dosavadní jedinečný identifikátor a zařadit nový 
jedinečný identifikátor 

32016R0161 Čl. 42  Držitel rozhodnutí o registraci nebo, 
v případě souběžně dovážených 
nebo souběžně distribuovaných 
léčivých přípravků s rovnocenným 
jedinečným identifikátorem pro 
účely souladu s článkem 47a 
směrnice 2001/83/ES, osoba 
odpovědná za uvádění těchto 
léčivých přípravků na trh nesmí 
nahrát jedinečné identifikátory do 
systému úložišť dříve, než z něho 
odstraní, pokud jsou přítomny, starší 
jedinečné identifikátory obsahující 
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stejný kód přípravku a sériové číslo 
jako jedinečné identifikátory, které 
se mají nahrát. 

§ 77 odst. 1 písm. r) (1) Distributor je povinen 
 
 
r) ověřit ochranné prvky podle § 37 odst. 7 a 
provést vyřazení jedinečného identifikátoru 
před tím, než léčivý přípravek dodá 
   1. veterinárním lékařům nebo  
   2. Armádě České republiky k udržování 
skladových zásob léčivých přípravků pro 
účely civilní ochrany, zvládání    katastrof a 
pro účely zabezpečení ozbrojených sil České 
republiky léčivy při jejich vysílání do 
zahraničí podle §    111a. 
  
 

32016R0161 Čl. 23 Členské státy mohou v případě, kdy 
je třeba zohlednit zvláštní 
charakteristiky dodavatelského 
řetězce na jejich území, vyžadovat, 
aby distributor ověřil ochranné 
prvky a provedl vyřazení 
jedinečného identifikátoru léčivého 
přípravku před tím, než léčivý 
přípravek vydá některé z těchto osob 
nebo institucí: 
a) osobám oprávněným nebo 

zmocněným vydávat léčivé 
přípravky veřejnosti, které 
nepůsobí v rámci zdravotnického 
zařízení nebo lékárny; 

b) veterinárním lékařům 
a maloobchodníkům 
s veterinárními léčivými 
přípravky, 

c) zubním lékařům; 
d) optometristům a optikům; 
e) pracovníkům zdravotnické 

záchranné služby; 
f) ozbrojeným silám, policii a dalším 

vládním institucím, které si udržují 
zásoby léčivých přípravků pro 
účely civilní ochrany a zvládání 
katastrof; 

g) univerzitám a dalším institucím 
vysokoškolského vzdělávání, 
které využívají léčivé přípravky 
pro účely výzkumu a vzdělávání, 
s výjimkou zdravotnických 
zařízení; 

h) věznicím; 
i) školám; 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAY4BW2WQ)



j) hospicům; 
k) pečovatelským zařízením. 
 

§ 82 odst. 4 písm. i)  
(4) Provozovatelé oprávnění k výdeji podle 
odstavce 2 
 
i) ověří ochranné prvky a provedou vyřazení 
jedinečného identifikátoru u všech 
vydávaných léčivých přípravků opatřených 
ochrannými prvky. 
 

32016R0161 Čl. 10 Při ověření ochranných prvků 
výrobci, distributoři a osoby 
oprávněné nebo zmocněné vydávat 
léčivé přípravky veřejnosti ověří:  
     
               a)  pravost jedinečného 
identifikátoru;  
                b) neporušenost 
prostředku k ověření manipulace 
s obalem 

§ 99 odst. 7 7) Ústav na vyžádání poskytuje informace, 
které vyplývají z výkonu jeho působnosti 
a jsou potřebné pro fungování úložiště, 
zřízeného podle článku 31 nařízení 
o ochranných prvcích, provozovateli tohoto 
úložiště. Ústav informace, které získá 
z tohoto úložiště nebo k nimž má přístup 
podle § 13 odst. 2 písm. o), není oprávněn 
poskytnout dalším osobám, pokud příslušné 
právní předpisy nestanoví jinak 

32016R0161 Čl. 39 Právní subjekt zřizující a spravující 
úložiště používané k ověření 
pravosti nebo vyřazení jedinečných 
identifikátorů léčivých přípravků 
uváděných na trh v členském státě 
poskytne příslušným orgánům 
tohoto členského státu přístup 
k úložišti a informacím v něm 
obsažených pro tyto účely: 
a) dozor nad fungováním úložišť 

a vyšetřování potenciálních 
případů padělání; 

b) úhrada; 
c) Farmakovigilance 

a farmakoepidemiologie. 
 

§ 103 odst. 6 písm. h) až j) h) poruší povinnost dodržovat pokyny 
Komise nebo agentury podle § 23 odst. 1 
písm. a), 
 
i) neprodleně neoznámí Ústavu podezření na 
padělaný léčivý přípravek podle § 23 odst. 1 
písm. f), nebo 
 
j) v rozporu s nařízením o ochranných 
prvcích nebo tímto zákonem 

1. neověří pravost jedinečného 
identifikátoru nebo 

32011L0062 Čl. 118a  
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.  
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neporušenost prostředku 
k ověření manipulace 
s obalem, 

2. distribuuje nebo vydá léčivý 
přípravek s jedinečným 
identifikátorem, který byl 
vyřazen, aniž jde o případy 
stanovené v článku 12 
nařízení o ochranných 
prvcích, kdy tak je oprávněn 
učinit, 

3. změní status vyřazeného 
jedinečného identifikátoru 
na aktivní, aniž jsou k tomu 
splněny podmínky stanovené 
v článku 13 bodu 1 nařízení 
o ochranných prvcích, nebo 

                      4. vrátí do skladových zásob 
léčivý přípravek s jedinečným 
identifikátorem, kterému pro nesplnění     
podmínek stanovených v článku 13 bodu 1 
nařízení o ochranných prvcích nemůže být 
vrácen aktivní status.  
 

2. Sankce uvedené v odstavci 1 musí 
postihovat mimo jiné:  
a) výrobu, distribuci, 
zprostředkování, dovoz a vývoz 
padělaných léčivých přípravků, 
jakož i prodej padělaných léčivých 
přípravků veřejnosti na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti; 
 
 
b) nedodržení ustanovení této 
směrnice o výrobě, distribuci, 
dovozu a vývozu účinných látek;  
c) nedodržení ustanovení této 
směrnice o používání pomocných 
látek.  
Je-li to relevantní, musí sankce 
zohledňovat ohrožení veřejného 
zdraví, které představuje padělání 
léčivých přípravků. 

§ 103 odst. 15 až 17 15) Výrobce léčivých přípravků se dopustí 
přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 
ochranných prvcích nebo tímto zákonem 

a) neumístí na obal léčivého 
přípravku jedinečný 
identifikátor nebo jej na obal 
léčivého přípravku umístí, avšak 
tento nesplňuje stanovené 
technické specifikace,  

b) neprovede zakódování 
jedinečného identifikátoru do 
dvojrozměrného čárového kódu, 

c) určí takovou kvalitu tisku, která 
nezaručí přesnou čitelnost 
datové matice v průběhu celého 

32011L0062 Čl. 118a 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.  
2. Sankce uvedené v odstavci 1 musí 
postihovat mimo jiné:  
a) výrobu, distribuci, 
zprostředkování, dovoz a vývoz 
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dodavatelského řetězce alespoň 
po dobu jednoho roku od 
uplynutí data použitelnosti 
balení, nebo po dobu 5 let od 
doby, kdy bylo balení 
propuštěno k prodeji nebo 
distribuci, 

d) nevytiskne na obal léčivého 
přípravku ve formátu čitelném 
okem stanovené datové prvky 
jedinečného identifikátoru, 

e) neověří, jde-li o výrobce, který 
umisťuje ochranné prvky, před 
propuštěním léčivého 
přípravku, že dvojrozměrný 
čárový kód nesoucí jedinečný 
identifikátor je v souladu se 
stanovenými požadavky, je 
čitelný a obsahuje správné 
informace,  

f) nevede, jde-li o výrobce, který 
umisťuje ochranné prvky, 
záznamy o každém úkonu, který 
provede s jedinečným 
identifikátorem na balení 
léčivého přípravku nebo na 
tomto identifikátoru, 

g)  před částečným nebo úplným 
odstraněním nebo překrytím 
ochranných prvků neověří 
neporušenost prostředku 
k ověření manipulace s obalem 
nebo pravost jedinečného 
identifikátoru nebo jej nevyřadí, 
pokud bude nahrazen, anebo 
zcela nebo zčásti odstraní nebo 
překryje ochranné prvky 
v rozporu s § 64a, 

h) neověří ochranné prvky nebo 

padělaných léčivých přípravků, 
jakož i prodej padělaných léčivých 
přípravků veřejnosti na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti; 
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nevyřadí jedinečný identifikátor 
na balení léčivého přípravku 
před tím, než ho přebalí nebo 
znovu označí, aby ho mohl 
použít jako registrovaný 
hodnocený léčivý přípravek 
nebo jako registrovaný 
pomocný léčivý přípravek, jde-li 
o výrobce, který má povolení 
k výrobě podle § 62 odst. 1 nebo 
povolení k výrobě a dovozu 
hodnocených léčivých přípravků 
do Evropské unie stanovené 
v článku 61 nařízení o klinickém 
hodnocení,  

i) při umisťování rovnocenného 
jedinečného identifikátoru pro 
účely splnění požadavků 
stanovených v § 64a neověří, že 
pokud jde o kód přípravku a 
vnitrostátní úhradové číslo nebo 
jiné vnitrostátní číslo 
identifikující léčivý přípravek, 
struktura a složení jedinečného 
identifikátoru umisťovaného na 
obal splňuje požadavky 
členského státu, v němž má být 
léčivý přípravek uveden na trh, 
aby mohl být jedinečný 
identifikátor ověřen z hlediska 
pravosti a vyřazen, nebo 

j)  uvede léčivý přípravek na trh 
nebo okamžitě neuvědomí Ústav 
v případě, má-li důvod se 
domnívat, že s obalem léčivého 
přípravku bylo manipulováno, 
nebo v případě, že ověření 
ochranných prvků naznačuje, že 
přípravek možná není pravý.  
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(16) Distributor se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s nařízením o 
ochranných prvcích nebo tímto 
zákonem 

1. neověří pravost 
jedinečného 
identifikátoru u 
léčivých přípravků, 
které má ve fyzickém 
držení a neobdržel je od 
osob určených v článku 
20 písm. b) nařízení o 
ochranných prvcích,   

2. neověří pravost nebo 
neprovede vyřazení 
jedinečného 
identifikátoru u 
léčivých přípravků 
stanovených v článku 
22 nařízení o 
ochranných prvcích, 
nebo 

3. dodá nebo vyveze léčivý 
přípravek nebo 
okamžitě neuvědomí 
Ústav v případě, má-li 
důvod se domnívat, že 
s obalem léčivého 
přípravku bylo 
manipulováno, nebo 
v případě, že ověření 
ochranných prvků 
léčivého přípravku 
naznačuje, že přípravek 
možná není pravý,  

b) poruší povinnost ověřit 
ochranné prvky nebo vyřadit 
jedinečný identifikátor podle § 
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77 odst. 1 písm. r), nebo 
c) po ověření ochranných prvků 

podle § 37 odst. 7 a provedení 
vyřazení jedinečného 
identifikátoru dodá léčivý 
přípravek jiné osobě než 
osobám uvedeným v § 77 odst. 1 
písm. r). 

 
(17) Poskytovatel zdravotních služeb 
oprávněný k výdeji léčivých přípravků se 
dopustí přestupku tím, že  
 
a) v rozporu s nařízením o ochranných 
prvcích nebo tímto zákonem 
1. neověří ochranné prvky nebo neprovede 
vyřazení jedinečného identifikátoru léčivého 
přípravku opatřeného ochrannými prvky, 
který vydává, v okamžiku jeho výdeje, nebo 
při prvním otevření balení při výdeji po 
částech nebo tak neučiní dodatečně v případě 
situací podle článku 29 nařízení o 
ochranných prvcích,  
2. neověří ochranné prvky nebo neprovede 
vyřazení jedinečného identifikátoru léčivých 
přípravků opatřených ochrannými prvky 
stanovených v článku 25 nařízení o 
ochranných prvcích, nebo 
3. vydá léčivý přípravek nebo okamžitě 
neuvědomí Ústav v případě, má-li důvod se 
domnívat, že s obalem léčivého přípravku 
bylo manipulováno, nebo v případě, že 
ověření ochranných prvků léčivého 
přípravku naznačuje, že přípravek možná 
není pravý,  
 
b) poruší povinnost podle § 82 odst. 3 písm. i) 
ověřit ochranné prvky nebo vyřadit 
jedinečný identifikátor, je-li léčivý přípravek 
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ochrannými prvky opatřen. 
 
(18) Držitel rozhodnutí o registraci nebo, 
v případě souběžně dovážených nebo 
souběžně distribuovaných léčivých 
přípravků s rovnocenným jedinečným 
identifikátorem pro účely splnění požadavků 
stanovených v § 64a, osoba odpovědná za 
uvádění těchto léčivých přípravků na trh se 
dopustí přestupku tím, že v rozporu 
s nařízením o ochranných prvcích nebo tímto 
zákonem  
 
a) nezajistí, že informace stanovené 
nařízením o ochranných prvcích se nahrají 
do systému úložišť před tím, než bude léčivý 
přípravek propuštěn výrobcem k prodeji 
nebo distribuci, nebo že jsou tyto informace 
poté aktualizovány, 
b) neprodleně nepřijme opatření stanovená 
podle článku 40 nařízení o ochranných 
prvcích, nebo  
c) nahraje jedinečné identifikátory do 
systému úložišť dříve, než z něho odstraní, 
pokud jsou přítomny, starší jedinečné 
identifikátory obsahující stejný kód 
přípravku a sériové číslo jako jedinečné 
identifikátory, které se mají nahrát.  
 
(19) Osoba zřizující a spravující úložiště, 
které je součástí systému úložišť, se dopustí 
přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 
ochranných prvcích nebo tímto zákonem  
a) neuchovává stanovené informace 
v úložišti, které spravuje a do něhož byly 
původně nahrány, po dobu jednoho roku od 
uplynutí data použitelnosti daného léčivého 
přípravku nebo po dobu 5 let od doby, kdy 
byl přípravek propuštěn k prodeji nebo 
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distribuci,  
b) neprovede úkony stanovené článkem 37 
nařízení o ochranných prvcích,   
c) jako osoba zřizující a spravující úložiště 
používané k ověření pravosti nebo vyřazení 
jedinečných identifikátorů léčivých 
přípravků uváděných na trh v České 
republice neposkytne Ústavu přístup 
k úložišti a informacím v něm obsaženým 
pro účely nařízení o ochranných prvcích, 
d) nesplní podmínky pro fungování systému 
úložišť stanovené článkem 35 nařízení o 
ochranných prvcích,   
e) nezajistí splnění podmínek stanovených 
v článku 32 odst. 3 nebo 4 nařízení o 
ochranných prvcích,  
f) nezajistí připojení jím zřízeného a 
spravovaného úložiště k centrálnímu úložišti, 
nebo   
g) dovolí nahrání nebo uchování jedinečného 
identifikátoru obsahujícího stejný kód 
léčivého přípravku a sériové číslo jako jiný 
jedinečný identifikátor, který je v úložišti již 
uložen. 
 
(20) Osoba odpovědná za uvedení léčivého 
přípravku na trh se dopustí přestupku tím, 
že v rozporu s nařízením o ochranných 
prvcích nebo tímto zákonem neinformuje 
centrální úložiště o číslu šarže nebo číslech 
balení u každé šarže přebalených nebo znovu 
označených balení léčivých přípravků, na 
které byly umístěny rovnocenné jedinečné 
identifikátory.  
 
 (21) Držitel rozhodnutí o registraci, který 
dodá léčivý přípravek v případě, že má 
ochranné prvky, jako bezplatný vzorek 
v souladu s jiným právním předpisem51), se 
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dopustí přestupku tím, že v rozporu s 
nařízením o ochranných prvcích nebo tímto 
zákonem ho neoznačí v systému úložišť jako 
bezplatný vzorek nebo nezajistí vyřazení 
jeho jedinečného identifikátoru před tím, než 
ho poskytne osobám oprávněným 
předepisovat humánní léčivé přípravky. 
 
(22) Distributor zmocněný k výdeji dle § 82 
odst. 3 se dopustí přestupku tím, že  
a) neověří ochranné prvky nebo nezajistí 
vyřazení jedinečného identifikátoru, před 
tím než dodá imunologické přípravky 
poskytovatelům zdravotních služeb za 
účelem očkování, nebo 
b) po ověření ochranných prvků podle § 37 
odst. 7 a provedení vyřazení jedinečného 
identifikátoru dodá imunologické léčivé 
přípravky jiným osobám než osobám 
uvedeným v § 82 odst. 3. 
 
 

§ 106 odst. 1  
(1) Podnikající fyzická osoba se jako 
kvalifikovaná osoba výrobce léčivých přípravků 
dopustí přestupku tím, že  
  
a) v rozporu s § 66 odst. 1  nezajistí, aby obal 
léčivého přípravku byl opatřen ochrannými 
prvky podle § 37 odst. 7, nebo nezajistí, aby 
každá šarže léčivého přípravku byla vyrobena a 
kontrolována v souladu s tímto zákonem, 
registrační dokumentací a rozhodnutím o 
registraci, nebo v rozporu s § 66 odst. 3 tuto 
skutečnost neosvědčí v registru nebo v 
rovnocenném dokumentu stanoveném k tomuto 
účelu, nebo  
  
 

32016R0161 Čl. 4 Výrobce na obal léčivého přípravku 
umístí jedinečný identifikátor, který 
splňuje tyto technické specifikace: 
a) jedinečný identifikátor je série 

numerických nebo 
alfanumerických znaků, která je 
pro dané balení léčivého přípravku 
jedinečná; 

b) jedinečný identifikátor se skládá 
z těchto datových prvků: 
i) kód umožňující identifikovat 

alespoň název, běžný název, 
lékovou formu, sílu, velikost 
balení a typ balení léčivého 
přípravku s jedinečným 
identifikátorem („kód 
přípravku“); 
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ii) numerická nebo alfanumerická 
série maximálně 20 znaků 
vygenerovaných 
deterministickým nebo 
nedeterministickým 
randomizačním algoritmem 
(„sériové číslo“); 

iii) vnitrostátní úhradové číslo 
nebo jiné vnitrostátní číslo 
identifikující léčivý přípravek, 
pokud je vyžadováno členským 
státem, v němž má být 
přípravek uveden na trh; 

iv) číslo šarže; 
v) datum použitelnosti; 
  

§ 107  32011L0062 Čl. 118a 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.  
2. Sankce uvedené v odstavci 1 musí 
postihovat mimo jiné:  
a) výrobu, distribuci, 
zprostředkování, dovoz a vývoz 
padělaných léčivých přípravků, 
jakož i prodej padělaných léčivých 
přípravků veřejnosti na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti; 
 
 
b) nedodržení ustanovení této 
směrnice o výrobě, distribuci, 
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dovozu a vývozu účinných látek;  
c) nedodržení ustanovení této 
směrnice o používání pomocných 
látek.  
Je-li to relevantní, musí sankce 
zohledňovat ohrožení veřejného 
zdraví, které představuje padělání 
léčivých přípravků. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
 

32016R0161 
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/161 ze dne 2. října 
2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES 
stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních 
léčivých přípravků 
 

32011L0062 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 8. června 2011 , kterou se 
mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, pokud jde o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního 
dodavatelského řetězce 
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