
IV. ODŮVODNĚNÍ 

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

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo návrh novely vyhlášky č. 228/2008 Sb., o registraci 
léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů. Vypracování tohoto návrhu bylo nezbytné 
s ohledem na tu skutečnost, že novelou zákona o léčivech, a to úpravou ustanovení § 33 
odst. 2, se stanoví povinnost držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku poskytovat 
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv úplné a správné údaje o objemu dodávek registrovaných 
léčivých přípravků uvedených na trh v České republice elektronicky, přičemž stanovení 
struktury, způsobu, formy a časového intervalu poskytování těchto údajů prostřednictvím 
elektronického hlášení bylo vyhrazeno prováděcímu právnímu předpisu.   
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 přítomných na trhu v České republice a jejich objemu. Získané údaje od držitelů 
rozhodnutí o registraci spolu s dalšími údaji získanými od dalších osob budou sloužit 
k  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 v případě, že to aktuální situace v oblasti dostupnosti léčivých 
přípravků vyžaduje. Plnění této povinnosti držitelů rozhodnutí o registraci výrazně zpřesní 
údaje o objemu a stavu zásobování konkrétním léčivým přípravkem, aby bylo možné účinně 
a včas zasáhnout proti nežádoucí distribuci konkrétních léčivých přípravků, uvedených na 
seznamu rizikových léčivých přípravků, z České republiky do zahraničí a zamezit tak 
nedostupnosti těchto léčivých přípravků pro pacienty v České republice. 
Hlavní principy poskytování údajů držitele rozhodnutí o registraci Státnímu ústavu pro 
kontrolu léčiv nastavila již novela zákona o léčivech úpravou ustanovení § 33 odst. 2, v němž 
je zakotveno, že poskytované údaje o objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na trh 
v České republice musí být úplné a správné, musí být poskytovány prostřednictvím 
elektronického hlášení a musí obsahovat identifikaci držitele rozhodnutí o registraci, 
identifikaci léčivého přípravku a informaci o tom, zda byl léčivý přípravek dodán lékárně nebo 
distributorovi. Součástí hlášení je i požadavek na uvedení ceny původce. Ta je jedním z 
identifikátorů léčivých přípravků. Nejen konstantní identifikátory jako je kód a název SUKL, 
ale i cena je způsobilá identifikovat konkrétní balení léčivého přípravku. Je zřejmé, že 
jednotlivá balení léčiv se svou cenou liší. Identifikovat léčiva skrze cenu je podstatné právě s 
ohledem na konstantní průzkum trhu, jehož cílem je mapovat cenové hladiny a monitorovat 
situaci na trhu ve smyslu předcházení nedostupnosti léčiv způsobené například reexportem 
levných léčiv určených pro český trh do zahraničí. Cena původce je v tomto ohledu 
jednoznačným identifikátorem léku, svou vypovídací hodnotou naprosto podstatnou. 
Bude-li průběžným monitoringem léčiv, které vstupují na český trh, zjištěno, že klesá cena 
původce léčivého přípravku, je zapotřebí důsledněji sledovat stav zásob takového přípravku 
a vliv jeho ceny na dostupnost na českém trhu, resp. na distribuci mimo území ČR.  
Z toho důvodu je i cena původce identifikátorem léčivého přípravku, který je potřeba hlásit ze 
strany držitelů rozhodnutí o registraci, distributorů a lékáren. Hlášení tohoto údaje skrze 
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všechny články distribučního řetězce je pak nutné z toho důvodu, že cena se může při 
průchodu distribučním řetězcem měnit (snižovat) a i tento vývoj je potřeba průběžně 
monitorovat. 
 Návrh vyhlášky z této zákonné úpravy důsledně vychází a upravuje jen ty okruhy otázek, 
jejichž úprava je podzákonnému právnímu předpisu zákonem svěřena, s tím, že sleduje, aby 
poskytování údajů bylo maximálně účelné pro naplnění jeho cíle a přitom držitele rozhodnutí 
o registraci co nejméně zatěžovalo.  
 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena  

Návrh novely vyhlášky č. 228/2008 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 § 33 odst. 2. Ministerstvo zdravotnictví je zmocněno 
vyhláškou mimo jiné stanovit strukturu, způsob, formu a časový interval poskytování údajů 
držiteli rozhodnutí o registraci Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv o objemu dodávek léčivých 
přípravků uvedených na trh v České republice prostřednictvím elektronického hlášení.  
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  
 
Návrh vyhlášky stanoví podrobnosti ohledně povinnosti držitelů registrace v souladu se 
zmocněním dle ustanovení § 33 odst. 2 věty čtvrté zákona o léčivech, ve znění zákona č. 
66/2017 Sb.. Jedná se čistě o vnitrostátní úpravu systému, který má umožnit vyhodnocovat 
dostupnost jednotlivých léčivých přípravků a účinně a včas zasáhnout proti nežádoucí 
distribuci konkrétních léčivých přípravků z ČR do zahraničí a zamezit tak nedostupnosti 
těchto léčivých přípravků pro pacienty v ČR.  
 
Pro úpravu vyhlášky ohledně provedení povinnosti podle § 33 odst. 2 věty čtvrté zákona o 
léčivech, v platném znění, je relevantní čl. 34 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
 
Návrhu se dotýká také v širších souvislostech i směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) - které původní směrnici nahradí dne 25. května 2018. 
 
Návrh vyhlášky je v souladu s právem Evropské unie. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 
Dosavadní text vyhlášky č. 228/2008 Sb. provádí ta ustanovení zákona o léčivech, která byla 
účinná před novelou zákona o léčivech (sněmovní tisk 706), která má mimo jiné vytvořit 
podmínky pro zamezení nežádoucích reexportů léčivých přípravků z České republiky do 
zahraničí, aby nebyla ohrožena jejich dostupnost pro pacienty v České republice. Změnou 
v ustanovení § 33 odst. 2 zákona o léčivech, obsaženou v této novele zákona o léčivech, se 
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stanoví povinnost držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku poskytovat Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv úplné a správné údaje o objemu dodávek léčivých přípravků 
uvedených na trh v České republice elektronicky, přičemž stanovení struktury, způsobu, 
formy a časového intervalu poskytování těchto údajů prostřednictvím elektronického hlášení 
bylo svěřeno prováděcímu právnímu předpisu, kterým je právě vyhláška č. 228/2008 Sb. 
Podle stávajícího znění zákona o léčivech mají držitelé rozhodnutí o registraci léčivého 
přípravku povinnost poskytnout Ústavu údaje o objemu dodávek léčivého přípravku, které 
mají k dispozici, ale pouze na jeho žádost. Forma,  způsob ani předem určený časový 
interval. poskytování těchto údajů nebyl nijak upraven.  Zásadní změnou vyplývající z novely 
zákona o léčivech je tak skutečnost, že tyto údaje mají nyní držitelé poskytovat pravidelně a 
o všech léčivých přípravcích, které uvádějí na trh v České republice. A proto je nutno 
prováděcím předpisem stanovit podrobnosti tohoto nyní pravidelného hlášení tak, aby měla 
jednotnou strukturu a byla na úrovni Ústavu zpracovatelná a využitelná ke stanovenému 
účelu. Nezbytnost provedení změny vyhlášky č. 228/2008 Sb. tedy vyplývá z potřeby naplnit 
nové zákonné zmocnění uvedené v ustanovení § 33 odst. 2 zákona o léčivech. Jedině tak 
bude moci být dosaženo sledovaného cíle vytvořit účinný mechanismus pro zamezení 
nežádoucích reexportů léčivých přípravků z České republiky do zahraničí.    
 
5. Zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA)  
 
Návrh vyhlášky byl již obsažen v Plánu přípravy vyhlášek na rok 2016 a k návrhu této 
vyhlášky nebyla předkladateli uložena povinnost zpracovat RIA. 
Hodnocení dopadů regulace (RIA) též 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 návrhu zákona. 
 
 
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 

 
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, novou povinnost pro držitele rozhodnutí 
o registraci poskytovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv úplné a správné údaje o objemu 
dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v České republice elektronicky stanovila již 
novela zákona o léčivech a návrh novely vyhlášky jen v souladu se zákonným zmocněním 
poskytování příslušných údajů vymezených zákonem blíže a podrobněji upravuje. 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad tak byl hodnocen v rámci předložení návrhu 
novely zákona o léčivech – nyní již platného zákona č.66/2017 Sb. Rovněž tak dopady na 
státní rozpočet, na podnikatelské prostředí České republiky a další výše uvedené dopady. 
V této části je tak nutné odkázat na důvodovou zprávu k uvedenému zákonu. Zhodnocení 
pak potřebné nahlížet z hlediska toho, že předkládaná úprava je upřesněním ustanovení 
zákona, které jsou součástí opatření k zamezení nežádoucích vývozů léčivých přípravků. 
Právní úprava ve vyhlášce je přitom navržena tak, aby poskytování údajů bylo maximálně 
účelné pro naplnění jeho cíle a přitom případné zatížení držitele rozhodnutí o registraci, ať již 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAXABJSJJ)



po stránce personálního či po stránce technického vybavení bylo minimální. Pro hlášení byla 
zvolena elektronická forma, která umožňuje efektivní zpracování předmětných údajů na 
straně státních orgánů v návaznosti na hlášení dalších subjektů zacházejících s léčivými 
přípravky a tím dává možnost účinně a včas reagovat na možný nedostatek konkrétního 
léčivého přípravku na trhu. V hlášení poskytované údaje, byly součástí evidence, která byla 
již před novelou zákona o léčivech – nyní již platným zákonem č.66/2017 Sb., držiteli 
rozhodnutí o registraci podle § 33 odstavce 3 vedena. Novým prvkem tak je pouze 
pravidelné poskytování těchto údajů formou hlášení, které nahradilo předchozí verzi též 
povinnosti s neupřesněnou formou, způsobem a časovým intervalem poskytování.  Formu a 
způsob hlášení držitelů rozhodnutí o registraci je třeba vnímat v kontextu s hlášeními 
podávanými distributory a osobami oprávněnými vydávat léčivé přípravky. Rovněž je třeba 
vzít v potaz dostatečné vybavení pracovníků držitele rozhodnutí o registraci řetězce 
výpočetní technikou a připojením k internetu, jakož i stávající elektronickou formu zpracování 
nejrůznějších dat o léčivých přípravcích, která držitelům rozhodnutí o registraci 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.  
 
Nepředpokládá se žádný ekonomický dopad na pacienty ani podnikatelské subjekty. 
K poskytování hlášení není potřeba žádné speciální technické vybavení, pouze přístup 
k internetu. 
 
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.  
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Zvláštní část 
 
 
K bodu 1 /§ 1 odst. 1/ 
Dochází k terminologické změně kdy je pojem „Evropské společenství“ nahrazován 
aktuálním pojmem „Evropská unie“. 
 
 
K bodu 2 /§ 1 odst. 2 písm. a) bod 1 a 2/ 
Pojem „neštovice“ byl z důvodu terminologického zpřesnění nahrazen pojmem „plané 
neštovice“. 
 
K bodu 3 a 4 /§ 3 odst. 6/ 
Důvodem je zajištění dostupnosti nenahraditelných léčivých přípravků.  Zavedení 
evropského kódu, odlišného od zbožového kódu platného pro schválený obal přípravku, a 
doplnění registračního čísla přípravku v České republice pro cizojazyčnou šarži způsobuje 
zpoždění v dovozu nenahraditelných přípravků v případě jejich okamžité potřeby, a to 
z důvodu nutnosti přebalení a nového propuštění přípravku, a dále zavedení odlišného 
evropského kódu způsobuje nesrovnalosti v distribučním řetězci. Přípravek je 
identifikovatelný názvem, který musí odpovídat názvu přípravku registrovanému v České 
republice, případně jinými opatřeními schválenými v rámci žádosti o umožnění uvedení 
jednotlivých šarží přípravku do oběhu, jsou-li údaje uvedené na obalu v jiném než českém 
jazyce (tzv. cizojazyčných šarží). 
 
K bodu 5 a 6 /§ 6 odst. 1 a § 7a odst. 1/ 
 
Dochází k upřesnění dikce návětí příslušných ustanovení, které vymezují skupiny 
vyhrazených léčivých přípravků, ať už humánních či veterinárních. 
 
K bodu 7  /§ 17 odst. 2 písm. c)/:  

Z ustanovení vyhlášky, upravujícím jaké údaje držitel rozhodnutí o registraci poskytuje 
v souvislosti s ukončením neintervenční poregistrační studie, je třeba odstranit odkaz na 
ustanovení § 52 odst. 2 zákona o léčivech, když novela zákona o léčivech v tomto 
ustanovení upravuje nově zcela jinou problematiku. 
 
K bodu 8 /§18a/:  

V odstavci 1 se především upravuje časový interval poskytování údajů o objemu dodávek 
léčivých přípravků uvedených na trh v České republice formou elektronického hlášení 
držitelem rozhodnutí o registraci. 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 držitel rozhodnutí o registraci v příslušném 
kalendářním měsíci žádnou dodávku léčivých přípravků neprovedl. Hlášení se však 
nepodává v tom případě, pokud držitel rozhodnutí o registraci dodávku léčivého přípravku na 
trh nezahájil. Měsíční interval a lhůta pro podání hlášení je obdobná jako pro hlášení 
distributorů tak, aby byla jejich hlášení navzájem kompatibilní a údaje o objemech léčivých 
přípravků uváděných na trh a v distribučním řetězci byly zpracovatelné, a výstupy těchto 
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analýz poskytovaly relevantní údaje o reálné dostupnosti jednotlivých léčivých přípravků pro 
potřeby pacientů v ČR. SÚKL shromažďuje dle § 77c zákona o léčivech od držitelů 
rozhodnutí o registraci, distributorů a lékáren informace o objemu léčivých přípravků na trhu 
v České republice a o objemu léčivých přípravků vydaných a použitých při poskytování 
zdravotních služeb; tyto informace zpracovává a vyhodnocuje. V případě, že SÚKL shledá s 
přihlédnutím k údajům shromážděným zejména od držitelů rozhodnutí o registraci, 
distributorů a lékáren, že dojde uskutečněním distribuce do zahraničí v následujícím 
tříměsíčním období k nedostatku léčivého přípravku, který není nahraditelný jiným léčivým 
přípravkem odpovídajících léčebných vlastností, nebo léčivých přípravků, které jsou 
vzájemně nahraditelné vzhledem ke svým léčebným vlastnostem, pro aktuální potřeby 
pacientů v České republice a tento nedostatek ohrožuje dostupnost a účinnost léčby 
pacientů v České republice s přímým dopadem na ochranu zdraví obyvatelstva a 
významným ovlivněním poskytování zdravotních služeb, předá Ministerstvu zdravotnictví 
podnět k vydání opatření podle § 77d odstavec 3.  

Právo Evropské unie nevylučuje, aby podávání častých a opakujících se žádostí o poskytnutí 
údajů bylo pravidelným a transparentním režimem jejich poskytování, který by stanovil přímo 
právní předpis, a až poskytování individuálních údajů by bylo vyhrazeno individuálním 
žádostem podávaným ad hoc, což je přesně ta úprava, která byla zavedena v ustanovení § 
33 odst. 2 zákona o léčivech jeho novelou, tj. zákonem č. 66/2017 Sb., a návrh novely 
vyhlášky ji náležitě a v mezích stanovených zákonem provádí. Navrhovaná právní úprava 
není v rozporu s právem Evropské unie. 

V odstavci 2 se upravují technické předpoklady pro to, aby držitel rozhodnutí o registraci 
vůbec mohl požadované údaje formou elektronického hlášení poskytovat. Předně je držiteli 
rozhodnutí o registraci založen nárok na to, aby mu na základě jeho žádosti Státní ústav pro 
kontrolu léčiv přidělil přístupové údaje a jednoznačný identifikační kód. Dále se v tomto 
odstavci stanoví technický způsob poskytování hlášení, který se děje prostřednictvím 
informačního systému (čímž je míněno obecné označení lékárenských softwarů – komerčně 
dostupných aplikací pro vedení evidence příjmu, zásob a výdeje léčivých přípravků a pro 
evidencí dalších činností) držitele rozhodnutí o registraci výměnou zpráv v otevřeném 
datovém formátu. Je vhodné, aby držitel rozhodnutí o registraci měl k dispozici podrobné 
postupy pro správné a úplné poskytování údajů, které v celém rozsahu potřebné technické 
dokumentace nelze upravit právním předpisem, a proto se navrhuje, aby tyto postupy včetně 
popisu komunikačního rozhraní stanovil a zveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
Otevřený formát (viz výše) je publikovaná specifikace pro uchovávaní digitálních údajů, 
obvykle udržovaná neproprietární standardizační organizací, bez právních omezení na 
používání. Otevřený formát může být implementovatelný i proprietárním i open source 
softwarem, při použití jejich typických licencí. Primárním cílem otevřených formátů je 
garantovat dlouhodobý přístup k údajům bez současné nebo budoucí nejistoty ohledně 
legálních práv nebo technické specifikace. 
 
Pod pojmem komunikační rozhraní se pak obecně rozumí technická funkcionalita sloužící ke 
komunikaci (propojení) např. PC s ostatními zařízeními, propojení jedné aplikace s jinými 
SW aplikacemi, apod.  SÚKL vystavuje komunikační rozhraní. Jedná se o Web API. API 
(zkratka pro Application Programming Interface) označuje v informatice rozhraní pro 
programování aplikací. Tento termín používá softwarové inženýrství. Jde o sbírku procedur, 
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funkcí, tříd či protokolů nějaké knihovny, které může programátor využívat. API určuje, jakým 
způsobem jsou funkce knihovny volány ze zdrojového kódu programu. Při použití v kontextu 
vývoje webu je API typicky definováno HTTP a požaduje zprávy spolu s definicí struktury 
odpovědí obvykle v XML nebo JSON formátu. Zatímco „Web API“ je prakticky synonymem 
pro Webovou službu, nedávný trend (tak zvaný Web 2.0) se vzdaluje od Simple Object 
Access Protocol (SOAP) a používá služby založené na více přímých REST stylech 
komunikace. 

V odstavci 3 se reaguje na ty možné situace, kdy bude třeba provést aktualizaci již 
poskytnutého hlášení. Tuto může držitel rozhodnutí o registraci provést v době od 10. do 20. 
dne kalendářního měsíce, přičemž po uplynutí 20. dne v měsíci se změna obsahu hlášení již 
nepřipouští. Držitel rozhodnutí o registraci by tedy měl do 10. dne následujícího měsíce 
poslat hlášení za uplynulý měsíc. Do 20. dne v měsíci má možnost provést aktualizaci 
(doplnění či úpravu) tohoto hlášení. Po uplynutí 20. dne v měsíci je hlášení uzavřeno a již jej 
nemůže z důvodu probíhajícího zpracování a analýzy získaných dat aktualizaci hlášení 
provést, 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 držitele rozhodnutí o registraci v případech, kdy až dodatečně (po 20. 
Dni následujícího měsíce) zjistí, že uvedl v hlášení neúplné nebo nesprávné údaje. Pro 
takové případy se zakládá institut opravného hlášení, které by měl držitel rozhodnutí o 
registraci neprodleně zaslat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Opravné hlášení, které 
z důvodu zachování přehlednosti celého systému již není považováno za aktualizaci 
původního hlášení, ale za samostatný specifický institut.    

V odstavci 4 se taxativním způsobem stanoví náležitosti hlášení, popřípadě opravného 
hlášení. Vymezení jednotlivých položek hlášení odpovídá struktuře a obsahu hlášení 
ostatních účastníků distribučního řetězce tak, aby byla tato hlášení kompatibilní a údaje 
z nich byly zpracovatelné s dostatečnou vypovídací schopností. Podle tohoto ustanovení 
v zájmu toho, aby bylo jednoznačné, kdo hlášení podává, hlášení v prvé řadě obsahuje 
přidělený jednoznačný identifikační kód držitele rozhodnutí o registraci. 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 jiným, a proto jako další náležitost hlášení je v tomto 
odstavci uveden jednoznačný identifikátor hlášení, přidělený Státním ústavem pro kontrolu 
léčiv. Hlášení dále obsahuje uvedení typu odběratele, kterému byl léčivý přípravek dodán, 
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, názvem 
léčivého přípravku a jeho šarží.  

 
Součástí hlášení je i požadavek na uvedení ceny původce. Ta je jedním z identifikátorů 
léčivých přípravků. Nejen konstantní identifikátory jako je kód a název SUKL, ale i cena je 
způsobilá identifikovat konkrétní balení léčivého přípravku. Je zřejmé, že jednotlivá balení 
léčiv se svou cenou liší. Identifikovat léčiva skrze cenu je podstatné právě s ohledem na 
konstantní průzkum trhu, jehož cílem je mapovat cenové hladiny a monitorovat situaci na 
trhu ve smyslu předcházení nedostupnosti léčiv způsobené například reexportem levných 
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léčiv určených pro český trh do zahraničí. Cena původce je v tomto ohledu jednoznačným 
identifikátorem léku, svou vypovídací hodnotou naprosto podstatnou. 
Bude-li průběžným monitoringem léčiv, které vstupují na český trh, zjištěno, že klesá cena 
původce léčivého přípravku, je zapotřebí důsledněji sledovat stav zásob takového přípravku 
a vliv jeho ceny na dostupnost na českém trhu, resp. na distribuci mimo území ČR.  
Z toho důvodu je i cena původce identifikátorem léčivého přípravku, který je potřeba hlásit ze 
strany držitelů rozhodnutí o registraci, distributorů a lékáren. Hlášení tohoto údaje skrze 
všechny články distribučního řetězce je pak nutné z toho důvodu, že cena se může při 
průchodu distribučním řetězcem měnit (snižovat) a i tento vývoj je potřeba průběžně 
monitorovat. 
 
K čl. II 
 
S ohledem na svůj charakter byl návrh oznámen v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování 
informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 
Jelikož návrh vyhlášky odkazuje na zákon o léčivech, který byl notifikován v souladu se 
směrnicí EP a Rady (EU) 2015/1535 (původně směrnicí EP a Rady (EU) 98/34), jak je 
uvedeno v § 1 odst. 2 tohoto zákona, je třeba i tuto vyhlášku v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. f) 
bod i) směrnice 2015/1535 notifikovat a uvést příslušnou informaci ve vyhlášce. 
 
 
 
 
K čl. III Účinnost 
 
Účinnost návrhu měla být navázána na účinnost ustanovení bodu 16 zákona č. 66/2017 Sb., 
kterým se novelizuje ustanovení § 33 odst. 2 zákona o léčivech. Účinnost novelizovaného 
znění § 33 odst. 2 zákona o léčivech nastala dnem 1. prosince 2017. S ohledem na fakt, že 
toto již není možné stihnout, navrhuje se účinnost návrhu k prvnímu dni druhého 
kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení tak, aby byla zachována i dostatečná 
legisvakanční lhůta. 
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