
 
 

Platné znění s vyznačením změn         III. 
 
 

228/2008 Sb. 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne 23. června 2008 

 
o registraci léčivých přípravků 

 
Změna: 13/2010 Sb. 
Změna: 171/2010 Sb. 
Změna: 255/2013 Sb. 
 
 Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 a k 
provedení § 2 odst. 2 písm. c), § 8 odst. 5, § 26 odst. 5 písm. l), § 26 odst. 7, § 27 odst. 5, 7, 11 a 12, § 
28 odst. 1 písm. c), § 28 odst. 3, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3 a 7, § 32 odst. 3, § 33 odst. 2, § 33 odst. 3 
písm. g) bodu 4, § 34 odst. 1 a 3, § 35 odst. 2, 3 a 12, § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 až 3, 5 a 6, § 38, § 40 
odst. 2 písm. f), § 40 odst. 3, § 44 odst. 3 a 9 písm. f), § 45 odst. 7 písm. b), § 49 odst. 5, § 91 odst. 2 
písm. b) a § 92 odst. 11 a 12 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 
zákonů (zákon o léčivech): 
 

§ 1 
Úvodní ustanovení 
 
 (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství Evropské unie 1) 
a upravuje registraci léčivých přípravků, její změny, prodloužení, převod registrace, převzetí 
registrace, vydávání povolení pro souběžný dovoz, předkládání a navrhování specifických léčebných 
programů s využitím neregistrovaných humánních léčivých přípravků, způsob oznamování a 
vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku, včetně náležitostí periodicky aktualizovaných 
zpráv o bezpečnosti, a způsob a rozsah oznámení o předepsání nebo použití neregistrovaného léčivého 
přípravku, náležitosti zpráv podávaných osobou odpovědnou za farmakovigilanci, způsob podání 
informace o neintervenční studii v České republice a o jejím ukončení, bližší podmínky uchovávání 
dokumentace včetně rozsahu, a dále stanoví pravidla pro stanovení rozsahu poskytovaných informací 
z farmakovigilančního systému. 
 
 (2) Pro účely této vyhlášky se rozumí 
 
a) vakcínami, toxiny a séry, ze kterých se sestávají humánní imunologické léčivé přípravky podle § 2 
odst. 2 písm. c) zákona o léčivech: 
1. vakcíny používané k aktivní imunizaci, jako vakcíny proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli, proti 
přenosné dětské obrně, virové hepatitidě A, virové hepatitidě B, choleře, tuberkulóze (BCG), proti 
neštovicím planým neštovicím, 
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2. přípravky používané k pasivní imunizaci, jako difterický antitoxin, globulin proti neštovicím 
planým neštovicím, antilymfocytární globulin, 
3. přípravky používané k ověření stavu imunity, zejména tuberkulin a tuberkulin PPD, toxiny pro 
Schickův test a Dickův test, brucellin, 
 
b) alergenovým přípravkem jakýkoli humánní přípravek, který je určený ke zjištění nebo vyvolání 
specifické získané změny imunitní odpovědi na alergizující agens, 
 
c) novou léčivou látkou léčivá látka, která je: 
1. chemické nebo biologické povahy nebo má povahu radiofarmaka a není dosud obsažena v žádném 
přípravku registrovaném v rámci Evropských společenství (dále jen „Společenství“), 
2. izomerem, směsí izomerů, komplex, derivát nebo sůl chemické látky mající odlišné vlastnosti s 
ohledem na bezpečnost a účinnost dané chemické látky obsažené v přípravku již registrovaném v 
rámci Společenství, 
3. biologickou látkou, mající odlišnou molekulární strukturu, původ zdroje suroviny nebo způsob 
výroby od biologické látky obsažené v přípravku již registrovaném v rámci Společenství, nebo 
4. povahy radiofarmaka, a je radionuklidem nebo nosičem dosud neobsaženým v žádném přípravku již 
registrovaném v rámci Společenství nebo jde o mechanismus včlenění radionuklidu do molekuly, 
který dosud nebyl použit v žádném přípravku registrovaném v rámci Společenství, 
 
d) biologickou látkou látka, která je vyrobena nebo extrahována z biologického zdroje a k jejíž 
charakterizaci a stanovení jakosti je nutná kombinace fyzikálních, chemických a biologických zkoušek 
a údajů o výrobním procesu a jeho kontrole, 
 
e) biologickým léčivým přípravkem přípravek, jehož léčivou látkou je biologická látka; v důsledku 
toho se za biologické léčivé přípravky především považují imunologické léčivé přípravky, krevní 
deriváty, léčivé přípravky spadající do oblasti působnosti stanovené předpisem Společenství 
upravujícím postupy Společenství pro registraci a dozor nad léčivými přípravky2) a přípravky pro 
moderní terapii vymezené v části IV přílohy č. 1 této vyhlášky. 
 

§ 2 
Specifické léčebné programy s využitím v České republice neregistrovaných humánních přípravků 
 
 (1) Obsahem návrhu specifického léčebného programu (dále jen „léčebný program“) jsou 
kromě údajů stanovených zákonem o léčivech 
 
a) obchodní firma a sídlo předkladatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, 
příjmení a místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, 
 
b) zdůvodnění léčebného programu; odůvodnění skutečnosti, že předmětem léčebného programu je 
léčba, prevence nebo stanovení diagnózy vzácného onemocnění nebo jde o jinou mimořádnou potřebu 
a jedná se o stavy závažně ohrožující lidské zdraví; za stav závažně ohrožující lidské zdraví je 
považován stav, který může zapříčinit smrt, ohrozit život, vyžaduje hospitalizaci nebo prodloužení 
probíhající hospitalizace, může mít za následek trvalé nebo významné poškození zdraví nebo omezení 
schopností; uvedou se jiné postupy léčby, prevence nebo diagnózy připadající v daném případě v 
úvahu, 
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c) název humánního přípravku, který má být použit v léčebném programu, včetně uvedení obsahu 
léčivých látek, velikosti a počtu balení a informace, zda humánní přípravek je registrován v zahraničí; 
pokud je v zahraničí registrován, uvede se země, rok registrace, držitel rozhodnutí o registraci a 
registrační číslo, 
 
d) farmaceutické údaje o použitém humánním přípravku v rozsahu odpovídajícím stavu registrace; v 
případě humánních přípravků registrovaných v některém státě Společenství nebo státě, s nímž byla 
uzavřena mezinárodní dohoda3), se farmaceutické údaje nepředkládají, je-li současně obsahem návrhu 
léčebného programu souhrn údajů o přípravku podle písmene f); v ostatních případech se předkládají 
farmaceutické údaje v rozsahu odpovídajícím žádosti o povolení nebo ohlášení klinického hodnocení 
podle jiného právního předpisu4); nebo je možné tyto údaje nahradit dokladem o kontrolách jakosti 
podle § 62 odst. 1 zákona o léčivech, 
 
e) doklad o tom, že výrobce zajistí humánní přípravek pro léčebný program, pokud předkladatelem 
léčebného programu není výrobce humánního přípravku, 
 
f) předklinické a klinické údaje o humánním přípravku v rozsahu odpovídajícím souboru informací 
pro zkoušejícího předkládané při žádosti o povolení klinického hodnocení4); v případě humánních 
přípravků registrovaných v zahraničí lze tyto údaje nahradit textem souhrnu údajů o přípravku 
odpovídajícím textu schválenému příslušným orgánem státu, ve kterém je humánní přípravek 
registrován, 
 
g) plán léčebného programu vymezující cílovou skupinu osob, indikace, omezení pro zařazení do 
programu, způsob použití humánního přípravku včetně dávkování, dobu trvání léčebného programu, 
 
h) způsob distribuce a identifikační údaje5) osoby zajišťující distribuci humánního přípravku; těmito 
údaji jsou obchodní firma a sídlo této osoby, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, 
příjmení a místo podnikání této osoby, jde-li o fyzickou osobu; pokud předkladatelem léčebného 
programu není distributor, předloží se doklad o tom, že distributor je informován a souhlasí se 
zajištěním distribuce v rámci léčebného programu, 
 
i) způsob výdeje daného humánního přípravku, 
 
j) způsob monitorování a vyhodnocování bezpečnosti a účinnosti humánního přípravku, 
 
k) informace pro pacienta v českém jazyce odpovídající přiměřeně informacím určeným subjektům 
klinického hodnocení, popřípadě příbalové informaci humánního přípravku, 
 
l) identifikační údaje5) osoby zajišťující kontrolu průběhu léčebného programu a údaje o intervalech 
provádění kontroly a způsobu její dokumentace, 
 
m) informace, zda zahájení léčebného programu je považováno za neodkladné, 
 
n) doklad o provedení náhrady výdajů posouzení žádosti. Není-li předkladatelem návrhu léčebného 
programu výrobce, distributor nebo držitel rozhodnutí o registraci některého humánního přípravku a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAXABJT94)



jde-li o léčebný program, na jehož provedení je veřejný zájem nebo který může mít zvlášť významné 
důsledky pro širší okruh osob, poskytne Ústav na vyžádání předkladatele součinnost při shromáždění 
údajů podle písmen c) a d) v rozsahu jemu dostupných informací. 
 
 (2) Ústav vypracuje stanovisko, které předá Ministerstvu zdravotnictví (dále jen 
„ministerstvo“). Ministerstvo, s přihlédnutím k tomuto stanovisku, vydá písemný souhlas s 
prováděním léčebného programu nebo návrh odmítne, případně přihlédne k potřebě neodkladného 
zahájení léčebného programu. Výsledek posouzení ministerstvo sdělí předkladateli a Ústavu, který v 
případě vydání souhlasu přidělí humánnímu přípravku kód, jde-li o humánní přípravek podléhající 
registraci. 
 
 (3) O léčebném programu, ke kterému byl vydán souhlas, se zveřejňují tyto údaje: 
 
a) název humánního přípravku, jeho léková forma, kvalitativní a kvantitativní obsah léčivých látek v 
humánním přípravku, velikost balení, výrobce, popřípadě držitel rozhodnutí o registraci v jiné zemi, 
distributor nebo osoba dovážející humánní přípravek ze třetích zemí, 
 
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání předkladatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo 
obchodní firma a sídlo, jde-li o právnickou osobu, 
 
c) cíl léčebného programu a doba platnosti souhlasu. 
 

§ 3 
Údaje a dokumentace k žádostem 
 
 (1) Žádosti a další dokumentace předkládané Ústavu, jde-li o humánní přípravky, nebo 
Veterinárnímu ústavu, jde-li o veterinární přípravky, musí být předloženy v elektronické podobě, 
pokud ve zvláštních případech není s Ústavem, jde-li o humánní přípravky, nebo s Veterinárním 
ústavem, jde-li o veterinární přípravky, dohodnuto jinak. Při zpracování žádosti a další dokumentace v 
elektronické podobě se v případě humánních přípravků použije elektronický formát eCTD nebo 
NeeS19) podle pokynů Ústavu; tento formát se použije i pro informace a zprávy podávané podle této 
vyhlášky v elektronické podobě Ústavu. V případě veterinárních léčivých přípravků se použije 
elektronický formát VNees, není-li ve zvláštních případech s Veterinárním ústavem dohodnuto jinak. 
 
 (2) V žádosti se kromě údajů stanovených zákonem o léčivech uvede 
 
a) obchodní firma a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání 
fyzické osoby, podává-li tato osoba žádost na základě zmocnění žadatelem, 
 
b) návrh způsobu výdeje přípravku, jde-li o žádost o registraci nebo o změnu registrace týkající se 
způsobu výdeje přípravku, 
 
c) registrační číslo přípravku, jde-li o žádost o změnu, prodloužení, převod nebo zrušení registrace. 
 
 (3) V případě, že žádost podává osoba zmocněná žadatelem, doloží tuto skutečnost 
zmocněním s podpisem zmocnitele. 
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 (4) K žádostem se přikládá doklad o zaplacení správního poplatku a doklad o provedení 
náhrady výdajů posouzení žádosti na příslušném formuláři s uvedením údajů umožňujících 
identifikaci platby. Žádá-li žadatel o snížení nebo prominutí náhrady výdajů, popíše skutečnosti, které 
by takový postup odůvodnily. 
 
 (5) Vyplněný formulář žádosti v elektronické podobě se předloží ve formátu upřesněném 
příslušným ústavem způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud jsou součástí návrhu údajů 
uvedených na obalu také údaje příbalové informace, nevyžaduje se předložení samostatného návrhu 
příbalové informace. V případě žádostí v rámci vzájemného uznávání registrací členskými státy podle 
§ 41 zákona o léčivech se české návrhy souhrnu údajů o přípravku, údajů uvedených na obalu, 
příbalové informace a vzory všech vnitřních a vnějších obalů, ve kterých má být přípravek uváděn na 
trh, včetně barevné grafické úpravy, předloží nejpozději do 5 dnů po uzavření postupu podle § 41 odst. 
4 zákona o léčivech. 
 
 (6) Za případy podle § 38 zákona o léčivech se považují 
 
a) žádosti o registraci nebo žádosti o změnu v označení na obalu přípravku, ve kterých žadatel vyjádří 
zájem o uvádění údajů na obalu v jiném než českém jazyce, jde o přípravek, jehož výdej je 
rozhodnutím o registraci vázán na lékařský předpis, a 
1. přípravek je určen k léčbě závažných onemocnění a k použití při poskytování zdravotní péče pod 
dohledem lékaře, včetně léčby pacienta i mimo zdravotnické zařízení, jde-li o humánní přípravek, 
2. z četnosti výskytu onemocnění lze odvodit, že počet balení na trhu nepřesáhne 5000 kusů za rok, 
jde-li o humánní přípravek, 
3. dostupnost přípravku v České republice je významná s ohledem na ochranu zdraví zvířat, zdraví 
veřejnosti, ochranu životního prostředí nebo zajištění pohody zvířat, jde-li o veterinární přípravek 
uváděný na trh v množství nepřesahujícím 1000 balení za rok, 
4. návrh označení na vnějším obalu žadatel předloží v anglickém, německém nebo slovenském jazyce 
a 
5. není registrován nebo není uváděn na trh ekvivalentní přípravek s obalem označeným v českém 
jazyce, 
6. na vnějším obalu, popřípadě na vnitřním obalu, jestliže vnější obal neexistuje, je vhodným 
způsobem doplněno registrační číslo v České republice a v podobě čárového kódu evropský zbožový 
kód EAN (dále jen „evropský kód“), jde-li o humánní přípravek; v případě veterinárních přípravků lze 
evropský kód na obalu uvést, 
 
b) žádosti o umožnění uvedení jednotlivých šarží přípravku do oběhu, jsou-li údaje uvedené na obalu v 
jiném než českém jazyce, pokud 
1. jde o přípravek, jehož výdej je rozhodnutím o registraci vázán na lékařský předpis, 
2. není registrován nebo uváděn na trh ekvivalentní přípravek s obalem označeným v českém jazyce, 
3. počet balení šarže přípravku odpovídá potřebě řešení okamžitého nedostatku přípravku, jehož 
označení na obalu je v českém jazyce, 
4. nedostupnost přípravku by v případě humánního přípravku měla bezprostředně závažné důsledky 
pro veřejné zdraví nebo v případě veterinárního přípravku pro zdraví a pohodu zvířat, veřejné zdraví 
nebo pro životní prostředí, 
5. šarže přípravku byla propuštěna na trh ve státě Společenství, 
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6. základní údaje, za které se považují název přípravku, síla, léková forma, léčivá látka, držitel 
rozhodnutí o registraci, způsob uchovávání a doba použitelnosti, odpovídají podmínkám registrace v 
České republice a lze je z textu v cizím jazyce odvodit nebo jsou na obal v českém jazyce doplněny, a 
registrační číslo v případě veterinárních léčivých přípravků, a 
7. každé balení je opatřeno schválenou příbalovou informací v českém jazyce, dodávanou spolu s 
každým jednotlivým balením přípravku. Pokud ve výjimečných případech tato informace nebude 
vložena do vnějšího obalu, musí být neoddělitelně zevně připevněna, nebo musí být, jde-li o humánní 
přípravek, jinak zajištěno, že příslušnou informaci obdrží pacient,.  
8. na vnějším obalu, popřípadě na vnitřním obalu, jestliže vnější obal neexistuje, jsou vhodným 
způsobem, například prostřednictvím dotisku nebo samolepky doplněny v podobě čárového kódu 
evropský kód, odlišný od zbožového kódu platného pro schválený obal přípravku a registrační číslo 
přípravku v České republice, jde-li o humánní přípravek; v případě veterinárních přípravků lze 
evropský kód na obalu uvést. a 
9. grafická úprava obalu je obdobou úpravy obalu uváděného na trh v České republice. 
 
 (7) Splnění podmínek podle odstavce 6 písm. a) bodů 2 a 3 dokládá žadatel o registraci nebo o 
změnu registrace rozvahou o předpokládané roční spotřebě, u registrovaných přípravků spotřebou za 
předchozí roky. V případě následné spotřeby vyšší než 5000 kusů balení za rok, jde-li o humánní 
přípravek, nebo 1000 kusů balení za rok, jde-li o veterinární přípravek, předloží držitel rozhodnutí o 
registraci žádost o změnu registrace za účelem označení na obalu v českém jazyce. Změny registrace 
podle odstavce 6 se považují za změny v označení na obalu přípravku nesouvisející se souhrnem údajů 
o přípravku podle § 35 odst. 5 zákona o léčivech. Splnění podmínek podle odstavce 6 písm. a) bodů 1, 
4 a 5 a podle odstavce 6 písm. b) doloží žadatel v žádosti a jejích přílohách. 
 
 (8) Postupy pro jednotlivé typy žádostí nebo oznámení vypracované podle pokynů 
vydávaných orgány Společenství, včetně potřebných podkladů a formulářů, zveřejní Ústav způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a popřípadě i ve Věstníku Státního ústavu pro kontrolu léčiv a jsou k 
dispozici v Ústavu, jde-li o žádosti a oznámení týkající se humánních přípravků. Jde-li o žádosti a 
oznámení týkající se veterinárních přípravků, postupuje se podle věty prvé obdobně a informace se 
zveřejňují popřípadě i ve Věstníku Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a jsou 
k dispozici ve Veterinárním ústavu. 
 
 (9) Při sestavování a předkládání registrační dokumentace žadatelé o registraci zohlední 
pokyny, které Ústav vydává v souladu s pokyny vydávanými orgány Společenství. 
 

§ 4 
Žádosti o registraci přípravku 
 
 Rozsah údajů předkládaných v žádosti o registraci přípravku a k ní přiložené dokumentace se 
stanoví v závislosti na konkrétní povaze žádosti; těmito žádostmi jsou: 
 
a) žádost, která je doložena dokumentací v celém rozsahu požadavků podle § 26 odst. 5 zákona o 
léčivech a příloh č. 1 až 5 této vyhlášky (dále jen „samostatná žádost“); do tohoto typu žádostí patří i 
žádosti o registraci další lékové formy, další síly nebo další cesty podání přípravku již registrovaného 
na základě samostatné žádosti; samostatnou žádostí je i žádost o registraci přípravku založená na 
dobře zavedeném léčebném použití léčivých látek v přípravku obsažených podle § 27 odst. 7 zákona o 
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léčivech (dále jen „literární žádost“) a žádost o registraci se souhlasem držitele rozhodnutí o registraci 
s využitím farmaceutických, předklinických a klinických údajů již registrovaného přípravku podle § 
27 odst. 9 zákona o léčivech (dále jen „žádost se souhlasem držitele“), 
 
b) žádost o registraci přípravku obsahujícího léčivé látky, které jsou složkami registrovaných 
přípravků, ale které dosud nebyly ve Společenství v kombinaci použity pro léčebné účely, v souladu s 
§ 27 odst. 8 (dále jen „žádost o fixní kombinaci“), 
 
c) žádost s využitím odkazu na výsledky farmakologických a toxikologických zkoušek, výsledky 
klinických hodnocení a v případě veterinárního přípravku dále zkoušek bezpečnosti reziduí již 
předložené v rámci jiného registračního řízení jiným držitelem rozhodnutí o registraci 
1. v souladu s § 27 odst. 1 zákona o léčivech za předpokladu, že jde o generika podle § 25 odst. 4 
písm. b) zákona o léčivech, nebo 
2. v souladu s § 27 odst. 4 zákona o léčivech, pokud přípravek neodpovídá vymezení generika podle § 
25 odst. 4 písm. b) zákona o léčivech nebo pokud nelze bioekvivalenciprokázat studiemi biologické 
dostupnosti nebo v případě změn léčivé látky nebo léčivých látek, léčebných indikací, síly, lékové 
formy nebo cesty podání ve srovnání s referenčním léčivým přípravkem, nebo 
3. v souladu s § 27 odst. 5 zákona o léčivech za předpokladu, že jde o podobný biologický přípravek; v 
případě této žádosti musí lhůta 8 let, popřípadě 6 let podle § 27 odst. 1 zákona o léčivech a, jde-li o 
veterinární přípravek, dále případně 13 let stanovená v § 27 odst. 1 zákona o léčivech uplynout 
nejpozději ke dni podání žádosti, 
 
d) žádost o zjednodušený postup registrace homeopatického přípravku, v rámci kterého se nevyžaduje 
důkaz léčebné účinnosti (dále jen „žádost o zjednodušenou registraci homeopatického přípravku“) 
podle § 28 nebo 29 zákona o léčivech; tuto žádost lze podat pouze pro přípravky, u nichž dostatečný 
stupeň ředění zajišťuje bezpečnost přípravku; přípravek nesmí obsahovat více než 1 díl matečné 
tinktury v 10 000 dílech anebo, jde-li o humánní přípravek, více než jednu setinu nejnižší dávky 
používané v alopatii s ohledem na léčivé látky, jejichž přítomnost v alopatickém přípravku má za 
následek nezbytnost předložení lékařského předpisu; homeopatický přípravek může obsahovat více 
složek, 
 
e) žádost o registraci tradičního rostlinného léčivého přípravku podle § 30 zákona o léčivech, 
 
f) žádost o registraci specifického humánního homeopatického přípravku podle § 28a zákona o 
léčivech. 
 
Dokumentace předkládaná s žádostí o registraci humánních přípravků 
 

§ 5 
 
 (1) Obsah a členění údajů a dokumentace předkládaných s žádostí o registraci humánního 
přípravku jsou uvedeny v přílohách č. 1, 3 až 5 této vyhlášky. Rozsah dokumentace předkládané s 
žádostí odpovídá poznatkům o humánním přípravku, jeho povaze, léčebnému prospěchu, který přináší, 
a rizikům spojeným s jeho použitím. 
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 (2) Žádost o registraci humánního přípravku musí obsahovat veškeré informace týkající se 
hodnocení humánního přípravku bez ohledu na to, zda jsou pro humánní přípravek příznivé nebo 
nepříznivé. Především musí být uvedeny všechny významné podrobnosti o jakékoli neúplné nebo 
přerušené farmakologicko-toxikologické zkoušce nebo klinickém hodnocení, které se týkají 
humánního přípravku, i o dokončeném klinickém hodnocení, které se týká léčebných indikací 
neuvedených v žádosti. Předloží se i srovnávací studie s jinými přípravky nebo jinou léčbou a 
neintervenční studie, jsou-li dostupné. 
 
 (3) Jde-li o část dokumentace týkající se jakosti (chemické, farmaceutické a biologické 
informace), jsou použitelné všechny monografie, včetně obecných monografií a obecných statí 
Evropského lékopisu podle § 11 písm. c) zákona o léčivech. Za podmínek stanovených v příloze č. 1 
této vyhlášky lze předložit certifikát shody s Evropským lékopisem vydaným Evropským ředitelstvím 
pro jakost léčiv, který nahrazuje v této příloze stanovené části dokumentace. 
 
 (4) Samostatná žádost se dokládá úplnou dokumentací, kterou stanovuje příloha č. 1 této 
vyhlášky. V případě literární žádosti se při dokládání dobře zavedeného léčebného použití použijí 
pravidla stanovená v příloze č. 1 této vyhlášky, části II bodu 1. K žádosti se přiloží i příslušná odborná 
literatura. V případě žádosti se souhlasem držitele se tento souhlas doloží prohlášením s podpisem. 
Držitel musí mít stálý přístup k dokumentaci nebo ji musí vlastnit. Informovaný souhlas se vztahuje na 
všechny moduly, takže je možný jen pro totožný humánní přípravek. 
 
 (5) U žádostí podle § 4 písm. c) se předkládají údaje podle přílohy č. 1 této vyhlášky, a to 
moduly 1, 2 a 3 a příslušné části ostatních modulů, dokládající a odůvodňující nepředložení výsledků 
předklinických zkoušek a klinických hodnocení. Dále se předloží příslušná dokumentace k posouzení 
těch aspektů bezpečnosti a účinnosti humánního přípravku, které nejsou obsaženy v dokumentaci, na 
niž je odkazováno; podobnost humánního přípravku, o jehož registraci je žádáno, vzhledem k 
humánnímu přípravku, na nějž je odkazováno, je třeba doložit například průkazem bioekvivalence 
nebo farmakodynamické nebo terapeutické ekvivalence. V případě žádostí podle § 4 písm. c) musí 
navrhovaný souhrn údajů o přípravku odpovídat aktuálnímu souhrnu údajů o přípravku, na nějž je 
odkazováno. Předloží se jak konečná podoba návrhu souhrnu údajů o přípravku, tak text se 
zvýrazněnými změnami proti aktuálnímu souhrnu údajů o přípravku, na nějž je odkazováno, a to v 
písemné i elektronické podobě. Každá odchylka navrhovaného souhrnu údajů o přípravku od 
aktuálního souhrnu údajů o přípravku se zdůvodní včetně údajů týkajících se indikací nebo lékové 
formy, které budou v době uvedení generika na trh chráněny patentovým právem. 
 
 (6) V případě podobných biologických léčivých přípravků, které nesplňují podmínky 
vymezení generika podle § 25 odst. 4 písm. b) zákona o léčivech, například kvůli rozdílům v 
surovinách nebo rozdílům v postupech výroby takového biologického léčivého přípravku a 
referenčního biologického léčivého přípravku, musí být předloženy výsledky příslušných 
předklinických zkoušek nebo klinických hodnocení týkající se těchto podmínek. Druh a množství 
doplňujících údajů, které je třeba předložit, musí být v souladu s příslušnými kritérii stanovenými 
jiným právním předpisem4) a souvisejícími pokyny Evropské komise (dále jen „Komise“), Evropské 
lékové agentury (dále jen „agentura“) a upřesňujícími pokyny Ústavu. Pokud je vhodný referenční 
přípravek registrován v České republice, nelze se odkazovat na přípravek registrovaný v jiném 
členském státě. Evropský referenční přípravek se využije pouze v případě, že vhodný referenční 
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přípravek není nebo nebyl registrován v České republice. Uvede se informace o zemi původu 
evropského referenčního přípravku a o tom, ve kterých zúčastněných státech je aplikován. 
 
 (7) S žádostí o zjednodušenou registraci humánního homeopatického přípravku se 
nepředkládají souhrn údajů o přípravku, klinický souhrn a klinický přehled z modulu 2 a modul 5 
podle části I přílohy č. 1 této vyhlášky. Modul 5 je nahrazen dokumentací odůvodňující homeopatické 
použití základní látky nebo základních látek na základě příslušných bibliografických podkladů. Pokud 
jde o moduly 3 a 4, předkládají se údaje podle části III bodu 3 přílohy č. 1 této vyhlášky. 
 
 (8) S žádostí o registraci tradičního rostlinného léčivého přípravku se předkládá dokumentace 
podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Návrh souhrnu údajů o přípravku podle přílohy č. 3 této vyhlášky v 
případě tradičního rostlinného léčivého přípravku neobsahuje bod 5 - Farmakologické vlastnosti. 
 
 (9) Se žádostí o registraci specifického humánního homeopatického léčivého přípravku 
registrovaného podle § 28a zákona o léčivech se předkládá dokumentace podle přílohy č. 1 k této 
vyhlášce. V modulu 3 podle části I přílohy č. 1 k této vyhlášce se předkládají údaje podle části III 
bodu 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
 

§ 6 
 
 (1) Zařadit mezi vyhrazené humánní přípravky lze Vyhrazenými humánními léčivými 
přípravky jsou pouze 
 
a) léčivé čaje a léčivé čajové směsi s výjimkou léčivých čajů a léčivých čajových směsí obsahujících 
silně nebo velmi silně účinnou látku, 
 
b) multivitaminové humánní přípravky, pokud jejich doporučená denní dávka neobsahuje více než 
3333 jednotek vitamínu A nebo více než 400 jednotek vitamínu D; součástí takových humánních 
přípravků mohou být i minerální látky, 
 
c) adsorpční antidiarrhoika obsahující aktivní uhlí, pokud jedno balení humánního přípravku obsahuje 
nejvíce 20 jednotek lékové formy, 
 
d) antiemetika obsahující teoklanmoxastinia v nejvyšším množství 25 miligramů v jednotce lékové 
formy, a pokud jedno balení humánního přípravku obsahuje nejvíce 20 jednotek lékové formy,  
 
e) humánní přípravky obsahující  paracetamol v nejvyšším množství 500 miligramů v jednotce lékové 
formy, a pokud jedno balení humánního přípravku obsahuje nejvíce 12 jednotek lékové formy, 
 
f) humánní přípravky obsahující ibuprofen v nejvyšším množství 200 miligramů v jednotce lékové 
formy, a pokud jedno balení humánního přípravku obsahuje nejvíce 20 jednotek lékové formy, 
 
g) humánní přípravky určené pro povrchovou dezinfekci drobných poranění kůže a dezinsekční 
humánní přípravky určené pro zevní použití, 
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h) humánní přípravky v lékové formě náplastí obsahujících derivační léčivé látky s místním 
působením, 
 
i) humánní přípravky k odvykání kouření obsahující nikotin. 
 
 (2) Při posuzování zaměnitelnosti názvů podle § 31 odst. 5 písm. a) bodu 4 zákona o léčivech 
se zohlední především, zda název v tištěné, rukopisné nebo vyslovené podobě není zaměnitelný s 
názvem jiného humánního přípravku. Při posuzování se přihlédne k pravděpodobnosti záměny při 
běžném zacházení s humánním přípravkem a důsledkům možné záměny na zdraví pacientů. 
 
 (3) Je-li v rámci žádosti navrhován výdej humánního přípravku bez lékařského předpisu nebo 
bez lékařského předpisu s omezením, případně zařazení mezi vyhrazené humánní přípravky, předkládá 
se kromě dokumentace uvedené v odstavci 4 nebo 5 též dokumentace uvedená v příloze č. 6 této 
vyhlášky. 
 
 (4) Závěry posouzení čitelnosti a srozumitelnosti příbalové informace podle § 26 odst. 5 písm. 
n) zákona o léčivech se předkládají v případě humánního přípravku se žádostí o registraci a se žádostí 
o změnu registrace, která má za následek významnou změnu příbalové informace. Příbalová informace 
je srozumitelná, pokud pacienti jsou schopni v příbalové informaci nalézt informace nezbytné pro 
správné a bezpečné používání humánního přípravku, porozumět jim a postupovat podle nich. Žadatel 
může využít dříve předložené posouzení čitelnosti a srozumitelnosti příbalové informace v rámci 
posuzování jiných humánních přípravků, ohledně kterých byl žadatelem, a to buď podobných danému 
přípravku, nebo vztahujících se ke stejné bezpečnostní otázce. V takovém případě musí být se žádostí 
předloženo odůvodnění. Odkazu nelze využít a posouzení čitelnosti a srozumitelnosti příbalové 
informace je třeba provést například u humánních přípravků obsahujících novou léčivou látku, při 
změně způsobu výdeje, v případě významně odlišné nové varianty humánního přípravku, v případě 
nové cílové skupiny pacientů, v případě, kdy je potřebné zdůraznit některé pokyny pro použití 
humánního přípravku. V případech, kdy je žádost předkládána ve více členských státech, postačuje 
provést posouzení čitelnosti a srozumitelnosti příbalové informace v jednom z úředních jazyků 
členských států. 
 
 (5) S žádostí o registraci, popřípadě před vydáním rozhodnutí o registraci se předkládají vzory 
všech vnitřních a vnějších obalů, ve kterých má být humánní přípravek uváděn na trh, včetně barevné 
grafické úpravy a jeden vzorek humánního přípravku od každého druhu vnitřního obalu. Ústav může 
od požadavku na předložení vzorku upustit u léčivých přípravků podléhajících regulaci zákonem č. 
167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. 
 

§ 7 
Dokumentace předkládaná s žádostí o registraci veterinárních přípravků 
 
 (1) S žádostí o registraci veterinárního přípravku se předkládají údaje a dokumentace, jejíž 
obsah a členění jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 5 této vyhlášky. Tyto přílohy se použijí i při 
předkládání údajů a dokumentace pro účely vzájemného uznávání registrací podle § 41 odst. 1 zákona. 
Rozsah dokumentace předkládané s žádostí odpovídá poznatkům o veterinárním přípravku, jeho 
povaze, léčebnému prospěchu, který přináší, a rizikům spojeným s jeho použitím a aktuální úrovni 
vědeckého poznání a technického pokroku v oblasti veterinárního lékařství. 
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 (2) Žádost obsahuje veškeré informace týkající se hodnocení daného veterinárního přípravku, 
ať jsou pro veterinární přípravek příznivé nebo nepříznivé. Zejména se vždy uvedou všechny důležité 
podrobnosti o jakékoliv neúplné nebo přerušené zkoušce nebo hodnocení, které se týkají veterinárního 
přípravku. 
 
 (3) Samostatná žádost se dokládá úplnou dokumentací podle přílohy č. 2 této vyhlášky. V 
případě literární žádosti se uplatní požadavky stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky obdobně jako v 
případě žádostí doložených experimentálními údaji. 
 
 (4) U žádostí s využitím odkazu se nepředkládají zprávy sestavené odborníky podle hlavy VI 
přílohy č. 2 této vyhlášky pro části dokumentace, pro které je využito odkazu na výsledky 
farmakologických a toxikologických zkoušek, zkoušek bezpečnosti reziduí a výsledky klinických 
hodnocení již předložené v rámci jiného registračního řízení jiným držitelem rozhodnutí o registraci. V 
případě potřeby se u žádostí podle § 4 písm. c) dále předloží dokumentace nezbytná pro posouzení 
těch otázek bezpečnosti a účinnosti veterinárního přípravku, které nejsou obsaženy v dokumentaci, na 
niž je odkazováno; zásadní podobnost veterinárního přípravku, o jehož registraci je žádáno, vzhledem 
k veterinárnímu přípravku, na nějž je odkazováno, je třeba doložit například průkazem bioekvivalence 
nebo farmaceutické, farmakodynamické nebo terapeutické ekvivalence. U žádostí s využitím odkazu 
navrhovaný souhrn údajů o přípravku odpovídá obvykle aktuálnímu souhrnu údajů o přípravku, na 
nějž je odkazováno; existují-li však v navrhovaném textu odchylky, vyznačí se v návrhu a zdůvodní. 
Pokud je vhodný referenční přípravek registrován, nelze se odkazovat na přípravek registrovaný v 
jiném členském státě. Evropský referenční přípravek se využije pouze v případě, že vhodný referenční 
přípravek není nebo nebyl registrován. Požaduje se informace o zemi původu evropského referenčního 
přípravku a o tom, ve kterých zúčastněných státech je aplikován. U žádosti předkládané se souhlasem 
původního držitele se tento souhlas doloží. 
 
 (5) S žádostí o zjednodušenou registraci veterinárního homeopatického přípravku se předkládá 
dokumentace podle hlavy V přílohy č. 2 této vyhlášky k žádosti o zjednodušenou registraci 
veterinárních homeopatických přípravků se nepředkládají zprávy sestavené odborníky a návrh souhrnu 
údajů o přípravku. 
 
 (6) Na dokumentaci předkládanou s žádostí o registraci veterinárního přípravku jiného než 
imunologický veterinární přípravek se pro část registrační dokumentace postihující kvalitu použijí 
veškeré příslušné články, včetně obecných článků a obecných kapitol Evropského lékopisu. Na 
imunologické veterinární přípravky se pro části registrační dokumentace, které postihují kvalitu, 
bezpečnost a účinnost, použijí veškeré příslušné články, včetně obecných článků a obecných kapitol 
Evropského lékopisu. S ohledem na použití barviv ve veterinárním přípravku se použijí požadavky 
stanovené v hlavě VIII přílohy č. 2 této vyhlášky. 
 
 (7) Dokumentace předkládaná s žádostí o registraci veterinárního přípravku dokládá, že 
výrobní postupy veterinárního přípravku se provádí v souladu s požadavky pro správnou výrobní 
praxi. Dokumentace dále dokládá, že farmakologické a toxikologické zkoušky, zkoušky reziduí a 
zkoušky bezpečnosti byly provedeny v souladu s požadavky správné laboratorní praxe. 
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 (8) Dokumentace předkládaná s žádostí o registraci veterinárního přípravku obsahujícího 
geneticky modifikovaný organismus, nebo z geneticky modifikovaných organismů sestávajícího, 
obsahuje hodnocení rizika souvisejícího s uváděním geneticky modifikovaného organismu do 
životního prostředí podle jiného právního předpisu9). 
 
 (9) Dokumentace předkládaná s žádostí o registraci veterinárního přípravku určeného pro 
minoritní druhy nebo pro minoritní indikace nemusí vždy obsahovat všechny údaje požadované v 
příloze č. 2, pokud tak stanoví příslušný pokyn Komise či agentury. 
 
 (10) S žádostí o registraci, popřípadě před vydáním rozhodnutí o registraci, se předkládá jeden 
vzorek přípravku od každého druhu vnitřního obalu nebo po dohodě s Veterinárním ústavem vzory 
všech vnitřních a vnějších obalů, ve kterých má být veterinární přípravek uváděn na trh; předložen 
může být i vzorek veterinárního přípravku z vývojových šarží, jehož vlastnosti odpovídají vlastnostem 
veterinárního přípravku, který je předmětem žádosti. 
 

§ 7a 
Kritéria pro zařazení mezi vyhrazené veterinární přípravky, pro posuzování zaměnitelnosti názvů 
veterinárních přípravků a pro rozhodování o klasifikaci s ohledem na výdej pro veterinární přípravky 
určené pro zvířata, od kterých jsou získávány živočišné produkty pro výživu člověka 
 
 (1) Zařadit mezi vyhrazené veterinární přípravky lze: Vyhrazenými veterinárními 
přípravky jsou pouze 
 
a) absorpční antidiarrhoika, 
 
b) antiseptické přípravky určené k ošetření povrchu kůže zvířete nebo zvenku dostupných sliznic, 
včetně případů, kdy kůže nebo sliznice vykazují počínající příznaky zánětu nebo jsou na nich přítomna 
drobná poranění; jde rovněž o veterinární přípravky určené pro ošetření pupečních pahýlů 
novorozených mláďat a kožních derivátů zvířat, veterinární přípravky určené k přípravě operačního 
pole a určené k aplikaci na mléčnou žlázu skotu za účelem prevence vzniku mastitid nebo k jejich 
léčbě, 
 
c) dermatologika, 
 
d) derivancia, 
 
e) insekticidní nebo akaricidní přípravky určené k zevnímu podání, včetně veterinárních přípravků 
působících na vývojová stadia zevních parazitů, 
 
f) rehydratační roztoky určené k perorálnímu podání, 
 
g) vitamínové a minerální přípravky, 
 
h) dietetické přípravky, 
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i) antitympanika určená k perorálnímu podání, která dosahují účinku svým fyzikálně-chemickým 
působením. 
 
 (2) Při posuzování zaměnitelnosti názvů podle § 31 odst. 5 písm. a) bodu 4 zákona se zvláště 
zohlední, zda název v tištěné, rukopisné nebo vyslovené podobě není zaměnitelný s názvem jiného 
veterinárního přípravku. Při posuzování se přihlédne k pravděpodobnosti vzniku rizika pro veřejné 
zdraví, zdraví zvířat nebo pro životní prostředí. 
 
 (3) Podmínky, kdy lze v rozhodnutí o registraci stanovit, že veterinární přípravek určený pro 
zvířata, od kterých jsou získávány živočišné produkty pro výživu člověka, lze vydávat bez lékařského 
předpisu, jsou stanoveny v hlavě VII přílohy č. 2 této vyhlášky. 
 

§ 8 
Změny registrace 
 
 V případě žádosti o změnu způsobu výdeje humánního přípravku z výdeje na lékařský předpis 
na výdej bez lékařského předpisu nebo výdej bez lékařského předpisu s omezením nebo zařazení mezi 
vyhrazené léčivé přípravky musí předložená dokumentace splňovat požadavky uvedené v příloze č. 6 
k této vyhlášce. 
 
§ 9 
Převod registrace 
 
 (1) Žádost o převod registrace obsahuje kromě náležitostí vyžadovaných zákonem o léčivech 
následující údaje a dokumentaci: 
 
a) název přípravku, kterého se převod registrace týká, jeho lékovou formu, sílu a registrační číslo, 
 
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání dosavadního držitele rozhodnutí o registraci, 
jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu a sídlo, jde-li o právnickou osobu, a jméno, popřípadě 
jména, příjmení a místo podnikání osoby, na kterou má být rozhodnutí převedeno, jde-li o fyzickou 
osobu, nebo obchodní firmu a sídlo, jde-li o právnickou osobu, a návrh data, ke kterému se má převod 
registrace uskutečnit, 
 
c) prohlášení držitele rozhodnutí o registraci a osoby, na kterou má být rozhodnutí převedeno, a to s 
jejich podpisy, že úplná a aktualizovaná dokumentace týkající se přípravku nebo kopie této 
dokumentace byla zpřístupněna nebo předána osobě, na kterou má být rozhodnutí převedeno, přičemž 
tato dokumentace odpovídá dokumentaci předložené Ústavu nebo Veterinárnímu ústavu v rámci 
registračního řízení, popřípadě řízení o změnách registrace, 
 
d) dokumenty předložené podle § 36 odst. 1 zákona osobou, na kterou má být rozhodnutí převedeno, 
obsahují 
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, kontaktní adresu, telefonické a elektronické spojení 
kvalifikované osoby odpovědné za farmakovigilanci podle § 91a nebo § 95 odst. 1 zákona o léčivech, 
2. pokud jde o humánní přípravky, adresu veřejně přístupné odborné informační služby o přípravcích 
podle § 33 odst. 3 písm. g) bodu 1 zákona o léčivech, včetně kontaktních údajů, 
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e) návrhy souhrnu údajů o přípravku, příbalové informace, údajů uvedených na obalech a vzory všech 
vnějších a vnitřních obalů, ve kterých má být přípravek uváděn na trh, včetně barevné grafické úpravy, 
obsahujících jméno osoby, na kterou má být rozhodnutí převedeno; kromě údajů dotčených převodem 
registrace musí být návrhy souhrnu údajů o přípravku, příbalové informace a údajů uvedených na 
obalech obsahově totožné se schváleným souhrnem údajů o přípravku, příbalovou informací a údaji 
uvedenými na obalech daného přípravku. 
 
f) plán převodu povinností v oblasti farmakovigilance podle hlavy V zákona o léčivech z dosavadního 
držitele rozhodnutí o registraci na osobu, na kterou má být rozhodnutí převedeno, především 
formalizovaný způsob předávání hlášení o nežádoucích účincích v období, kdy jsou na trhu přípravky 
se starými kontaktními údaji, plán zajištění kontinuity přehodnocování poměru prospěchu a rizik, a 
způsob převodu údajů o farmakovigilanci a dalších relevantních informací. 
 
 (2) Jde-li o veterinární přípravek, předkládá se kromě údajů podle odstavce 1 i plán převodu 
povinností v oblasti farmakovigilance podle hlavy V zákona z dosavadního držitele rozhodnutí o 
registraci na osobu, na kterou má být rozhodnutí převedeno. Plán převodu povinností obsahuje 
zejména formalizovaný způsob předávání hlášení o nežádoucích účincích v období, kdy jsou na trhu 
přípravky se starými kontaktními údaji, plán zajištění kontinuity přehodnocování poměru prospěchu a 
rizik, a způsob převodu údajů o farmakovigilanci a dalších relevantních informací. 
 

§ 10 
 
 (1) Pro každou velikost balení nebo druh obalu se přidělí držiteli rozhodnutí o registraci na 
základě rozhodnutí o registraci kód (§ 32 odst. 5 zákona). Nový kód se přidělí v případě změny názvu 
léčivého přípravku, velikosti balení a druhu obalu a dále v případě převodu registrace, převzetí 
registrace a při souběžném dovozu. 
 
 (2) Ústav nebo Veterinární ústav posuzuje údaje předložené v rámci plnění podmínek podle § 
32 odst. 3 a 4 zákona o léčivech a na základě tohoto posouzení přehodnocuje, zda prospěch z použití 
přípravku za podmínek vymezených souhrnem údajů o přípravku nadále převyšuje rizika spojená s 
jeho použitím. 
 
 (3) Pokud žadatel o registraci veterinárního přípravku prokáže, že s ohledem na potřebu 
dostupnosti veterinárního přípravku pro účely veterinární péče a s ohledem na 
 
a) zabránění utrpení zvířat, 
 
b) vzácný výskyt indikací, pro které je veterinární přípravek určen, 
 
c) nutnost přijetí efektivních veterinárních opatření k ochraně před nákazami, nebo 
 
d) aktuální stav vědeckého poznání, 
 není schopen před ukončením registračního řízení veterinárního přípravku předložit úplné 
údaje týkající se jakosti, bezpečnosti nebo účinnosti veterinárního přípravku, může být registrace 
udělena podle § 32 odst. 3 a 4 zákona o léčivech. 
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§ 11 

Prodloužení registrace 
 
 K žádosti o prodloužení registrace přípravku předkládá držitel rozhodnutí o registraci 
 
a) kontaktní údaje pro osobu odpovědnou za farmakovigilanci, kontaktní osobu pro komunikaci o 
závadách a stahování přípravku a kontaktní osobu pro veřejně přístupnou odbornou informační službu 
o přípravku, 
 
b) doklady o dodržování podmínek správné výrobní praxe při výrobě přípravku, přičemž tyto doklady 
nesmí být starší 3 let, společně s prohlášením kvalifikované osoby výrobce odpovědného za 
propouštění daného přípravku, že při výrobě jsou jako výchozí suroviny používány jen léčivé látky 
vyrobené v souladu se zásadami správné výrobní praxe při výrobě surovin; pro výrobní místa mimo 
území Evropského hospodářského prostoru a mimo státy, které mají se Společenstvím uzavřenu 
dohodu o vzájemném uznávání inspekcí správné výrobní praxe3), se předloží seznam inspekcí správné 
výrobní praxe provedených v posledních 5 letech s uvedením data, inspekčního týmu a výsledku 
inspekce, 
 
c) návrh textu souhrnu údajů o přípravku jak v konečné podobě, tak text se zvýrazněnými případnými 
změnami proti schválené verzi, a souhrny údajů o přípravku schválené zahraničními kontrolními 
úřady; v rámci prodloužení registrace jsou kromě změn souhrnu údajů o přípravku podle písmene f) 
přípustné pouze textové úpravy souhrnu údajů o přípravku bez obsahových změn, 
 
d) návrh textu příbalové informace jak v konečné podobě, tak text se zvýrazněnými případnými 
změnami proti schválené verzi, případně návrh údajů uváděných na obalech, 
 
e) souhrn farmakovigilančního systému, aktualizovaný plán řízení rizik a dodatek ke klinickému 
přehledu a neklinickému přehledu, a to v rozsahu stanoveném pokynem Ústavu, 
 
f) v případě humánního přípravku, souhrn farmakovigilančního systému, aktualizovaný plán řízení 
rizik a dodatek ke klinickému přehledu a neklinickému přehledu, a to v rozsahu stanoveném pokynem 
Ústavu, 
 
g) dodatek k celkovému souhrnu o jakosti obsahující prohlášení experta o jakosti přípravku, které 
dokládá, že držitel rozhodnutí o registraci přípravku zavádí potřebné změny, které umožňují výrobu, 
kontrolu jakosti a používání přípravku ve shodě s technickým a vědeckým pokrokem a s dostupnými 
vědeckými poznatky a dále, že všechny změny v jakosti přípravku jsou prováděny po schválení 
žádosti o změnu registrace a že přípravek odpovídá příslušným pokynům Komise a agentury; 
prohlášení musí být expertem podepsáno a přiloží se stručná informace o vzdělání, výcviku a profesní 
zkušenosti experta, 
 
h) v případě veterinárního přípravku 
1. prohlášení klinického experta, které zhodnotí současný poměr rizika a prospěšnosti přípravku, 
včetně zhodnocení důsledků způsobu výdeje; toto prohlášení expert učiní na základě ucelených údajů 
a dokumentace k danému léčivému přípravku, informací obsažených v periodicky aktualizovaných 
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zprávách o bezpečnosti přípravku a všech veřejně dostupných údajů; v prohlášení expert potvrdí, že 
nejsou dostupné žádné nové preklinické nebo klinické údaje, které by ovlivňovaly hodnocení 
současného poměru rizika a prospěšnosti přípravku, 
2. prohlášení experta pro bezpečnost, ve kterém se zhodnotí bezpečnost pro uživatele, a je-li 
veterinární přípravek registrován pro zvířata, od kterých jsou získávány produkty určené k výživě 
člověka, dále bezpečnost pro spotřebitele potravin získávaných od ošetřených zvířat; prohlášení 
experta shrnuje všechny nové významné informace za období, které je předmětem hodnocení; v rámci 
posouzení poměru rizika a prospěchu použití veterinárního přípravku expert rovněž zohlední riziko 
pro životní prostředí, 
3. prohlášení experta podle bodů 1 a 2 obsahuje jednoznačné vyjádření k tomu, zda může být 
registrace přípravku prodloužena na neomezenou dobu nebo pouze na dalších 5 let, popřípadě za 
jakých podmínek, včetně zdůvodnění; jestliže tato podmínka spočívá v provedení změny v souhrnu 
údajů o přípravku směřující k zajištění příznivého poměru prospěchu přípravku a rizika z jeho 
používání, lze takovou změnu uskutečnit v rámci prodloužení registrace, aniž by byla předkládána 
samostatná žádost o změnu registrace; prohlášení musí být příslušným expertem podepsáno a přiloží 
se stručná informace o vzdělání, výcviku a profesní zkušenosti experta, 
 
i) i) v případě veterinárního přípravku periodicky aktualizovanou zprávu o bezpečnosti přípravku, aby 
v návaznosti na již předložené periodicky aktualizované zprávy o bezpečnosti veterinárního přípravku 
bylo pokryto celé období od vydání rozhodnutí o registraci nebo posledního prodloužení registrace. 
Pokud toto období je pokryto více periodicky aktualizovanými zprávami o bezpečnosti přípravku, 
předkládá se Veterinárnímu ústavu podle jejich působnosti doplňující zpráva nebo souhrnná 
překlenující zpráva v souladu s pokyny Komise a agentury, 
 
j) schválené specifikace léčivé látky či léčivých látek a konečného přípravku, 
 
k) jeden vzorek přípravku v každém schváleném druhu vnitřního obalu; od tohoto požadavku může 
Ústav, jde-li o humánní přípravek, upustit, například u léčivých přípravků podléhajících regulaci 
zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. Jde-li o 
veterinární přípravek, Veterinární ústav postupuje v této věci obdobně. Předkládá se vzorek přípravku, 
který je uváděn do oběhu v České republice. Není-li přípravek v České republice do oběhu uváděn, 
předloží se údaje uváděné na obalu podle přílohy č. 5. 
 

§ 12 
Převzetí registrace 
 
 Žádost o převzetí registrace humánního přípravku z jiného členského státu obsahuje 
následující údaje a dokumentaci: 
 
a) název přípravku, kterého se převzetí registrace týká, jeho lékovou formu, sílu, členský stát, ze 
kterého se registrace má převzít, registrační číslo přípravku v tomto státě a datum vydání rozhodnutí o 
jeho registraci, 
 
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání žadatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo 
obchodní firmu a sídlo, jde-li o právnickou osobu, 
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c) jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání držitele rozhodnutí o registraci v členském 
státě, ze kterého se registrace má převzít, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu a sídlo, jde-li o 
právnickou osobu, 
 
d) čestné prohlášení žadatele, že není držitelem rozhodnutí o registraci daného přípravku v členském 
státě ani osobou s ním propojenou, 
 
e) odůvodnění žádosti s doložením skutečností dokládajících zákonné podmínky převzetí registrace, 
 
f) doklad o registraci přípravku v členském státě, 
 
g) seznam výrobců podílejících se na přebalování, přeznačování a jakýchkoli dalších úpravách 
přípravku a doloží se příslušná povolení k výrobě nebo doklady o splnění správné výrobní praxe, 
 
h) číslo jednací a datum vydání povolení k distribuci, jehož je žadatel nebo osoba zajišťující distribuci 
přípravku z příslušného členského státu držitelem, v případě, že povolení k distribuci bylo vydáno 
příslušným orgánem jiného členského státu Společenství, předloží se kopie tohoto povolení, 
 
i) způsob, jakým budou sledovány změny v registraci přípravku v příslušném členském státě, 
popřípadě zastavení jeho výdeje nebo uvádění na trh, 
 
j) způsob, jakým bude zajištěna farmakovigilance, 
 
k) vzorek přípravku v podobě, jaká je zamýšlena k uvedení na trh v České republice, návrhy souhrnu 
údajů o přípravku, označení na obalech a příbalové informace. Tyto návrhy budou předloženy v 
českém jazyce, pokud nebylo podle § 38 zákona o léčivech stanoveno jinak. 
 

§ 13 
Souběžný dovoz 
 
 (1) V žádosti o povolení souběžného dovozu se kromě údajů stanovených zákonem o léčivech 
uvede: 
 
a) obchodní firma a sídlo žadatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení 
a místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, 
 
b) číslo jednací a datum vydání povolení k distribuci, jehož je žadatel držitelem, v případě, že povolení 
k distribuci bylo vydáno příslušným orgánem jiného členského státu Společenství, předloží se kopie 
tohoto povolení, 
 
c) způsob, jakým bude sledováno případné zastavení výdeje nebo uvádění na trh, změny v registraci, 
pozastavení nebo zrušení registrace referenčního přípravku v České republice a dováženého přípravku 
v příslušném členském státě Společenství, 
 
d) způsob, jakým bude zajištěna farmakovigilance, 
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e) v případě, že souběžně dovážený přípravek není svým složením nebo z jiných příčin totožný s 
referenčním přípravkem pro souběžný dovoz, žadateli dostupné údaje o tom, že rozdíly nemají za 
následek odlišnost léčebných účinků souběžně dováženého přípravku od referenčního přípravku pro 
souběžný dovoz a nepředstavují riziko pro veřejné zdraví; v případě rozdílů ve složení pomocných 
látek nebo jiných významných rozdílů se tyto rozdíly uvedou v příbalové informaci a na obalu 
souběžně dováženého přípravku. 
 
 (2) V případě souběžného dovozu přípravku z Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, 
Slovenska nebo Slovinska, jestliže jde o přípravek, ve vztahu k němuž byla poskytnuta v České 
republice ochrana z patentu nebo dodatkového ochranného osvědčení v době, kdy ve státě, ze kterého 
je přípravek dovážen, taková ochrana být poskytnuta nemohla, se v souladu se smlouvou o přistoupení 
České republiky k Evropské unii v žádosti vyznačí, zda o záměru dovážet přípravek do České 
republiky žadatel informoval nejméně jeden měsíc před předložením žádosti majitele patentové nebo 
dodatkové ochrany nebo osobu oprávněnou z takové ochrany vztahující se k dováženému přípravku. 
 
 (3) Na vnějším obalu přípravku, který je předmětem souběžného dovozu, se vhodným 
způsobem, například prostřednictvím dotisku nebo samolepky, uvedou základní údaje odpovídající 
podmínkám registrace přípravku v České republice, které nelze z textu v cizím jazyce snadno odvodit, 
a všechny údaje, které nejsou uvedeny latinkou. Za základní údaje se považují především název 
přípravku, síla, léková forma, léčivá látka, držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v 
České republice, držitel povolení souběžného dovozu, způsob uchovávání a doba použitelnosti. Název 
humánního přípravku na vnějším obalu Braillovým písmem se uvede tak, aby nedocházelo k 
nejasnostem, pokud je název v zemi vývozu odlišný. Dále se na vnějším obalu uvede se v podobě 
čárového kódu evropský kód odlišný od kódu referenčního přípravku, jde-li o humánní přípravky, 
registrační číslo referenčního přípravku v České republice doplněné jednoznačnou identifikací 
uvedenou v povolení souběžného dovozu. Na vnějším obalu veterinárních přípravků lze doplnit 
evropský kód. 
 
 (4) Dochází-li u dováženého přípravku k přebalení do nového vnějšího obalu, uvedou se na 
něm údaje podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a zároveň údaje podle odstavce 3. 
 

§ 14 
zrušen  
 

§ 15 
Oznamování nežádoucích účinků humánního přípravku 
 
 (1) Oznámení podezření nebo výskytu nežádoucího účinku humánního přípravku obsahuje 
 
a) údaje o léčené osobě, a to iniciály, datum narození, věk a pohlaví s tím, že postačí sdělení alespoň 
jednoho z těchto údajů, 
 
b) identifikační údaje5) oznamovatele, 
 
c) popis nežádoucího účinku, 
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d) název humánního přípravku nebo léčivé látky podané léčené osobě, popřípadě další údaje 
umožňující jejich identifikaci, podanou dávku a způsob podání. 
 
 (2) K oznamování se používá formulář, který Ústav zveřejní ve Věstníku Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv a způsobem umožňujícím dálkový přístup; oznámení však lze podat i jiným 
prokazatelným způsobem za předpokladu, že obsahuje údaje podle odstavce 1. 
 
 (3) Oznámení o nežádoucích účincích humánních přípravků, včetně doplňujících informací 
poskytnutých k řádnému vyhodnocení jednotlivých případů, se poskytují v anonymní podobě 
vzhledem k léčené osobě. O léčené osobě se sdělují údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), na jejichž 
základě léčenou osobu dokáže identifikovat pouze osoba oznamující například rok narození a iniciály. 
Obdržené informace umožňující přímo identifikovat léčenou osobu se nezpracovávají a na nosičích 
dat se neuchovávají. 
 
 (4) Pokud oznámení o podezření na závažný nežádoucí účinek spočívá v poskytnutí informace 
čerpané z odborné literatury nebo elektronických zdrojů informací, ustanovení odstavce 1 se nepoužije 
a postačuje pouze uvedení zdroje informace. 
 
 (5) Oznámená podezření na nežádoucí účinky předává Ústav držiteli rozhodnutí o registraci 
bez identifikace osoby, která oznámení učinila. 
 
 (6) Doplňování informací k oznámení nežádoucích účinků zajišťuje Ústav nebo držitel 
rozhodnutí o registraci podle toho, který z nich oznámení obdržel první. V případě časové shody 
obdržení hlášení tak učiní po vzájemné dohodě. 
 

§ 16 
Bližší podmínky archivace údajů vztahujících se k farmakovigilanci humánních přípravků 
 
 Archivují se tyto doklady vztahující se k farmakovigilanci: 
 
a) všechny originální dokumenty, vztahující se k jednotlivým případům hlášení nežádoucích účinků, a 
to buď v písemné podobě, nebo v podobě elektronicky sejmutého obrazu (scan) na archivačních 
nosičích dat, 
 
b) záznamy ve farmakovigilančních databázích, a to v elektronické podobě, 
 
c) zálohy farmakovigilančních databází, a to na vhodném archivačním nosiči dat, 
 
d) dokumentace vztahující se k provedeným nebo probíhajícím poregistračním studiím bezpečnosti, 
 
e) shromážděné údaje o objemu výdeje, prodeje a předepisování, 
 
f) korespondence vztahující se k farmakovigilančním aktivitám v písemné nebo elektronické podobě; 
originální korespondence v písemné podobě může být archivována v podobě elektronicky sejmutého 
obrazu, 
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g) periodicky aktualizované zprávy o bezpečnosti, a to v písemné nebo elektronické podobě, 
 
h) plány pro řízení rizik a dokumenty obdobné povahy, které se vztahují k provádění 
farmakovigilančních aktivit, a to v listinné nebo elektronické podobě, 
 
i) pověření osoby nebo osob odpovědných za farmakovigilanci, a to v listinné podobě. 
 

§ 17 
Informování o zahájení či ukončení neintervenční poregistrační studie humánních přípravků 
 
 (1) Držitel rozhodnutí o registraci informuje elektronickou formou Ústav o záměru provést 
neintervenční poregistrační studii s tím, že poskytne následující údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání držitele rozhodnutí o registraci, jde-li o 
fyzickou osobu, nebo obchodní firmu a sídlo držitele rozhodnutí o registraci, jde-li o právnickou 
osobu, 
 
b) identifikaci přípravku, který má být předmětem studie, kódem, který je přidělený přípravku 
Ústavem (§ 32 odst. 5 zákona), 
 
c) název studie, 
 
d) identifikační číslo studie, pod kterým jsou vedeny dokumenty držitele rozhodnutí o registraci 
vztahující se ke studii, 
 
e) protokol studie, který obsahuje minimálně informace o účelu, uspořádání, zaslepení, rozsahu, 
sledované populaci a cíle studie a způsobu zpracování údajů, a 
 
f) datum zahájení studie, předpokládané datum ukončení sběru dat, dokončení analýz a předání 
závěrečné zprávy. 
 
 (2) Držitel rozhodnutí o registraci informuje elektronickou formou Ústav o ukončení 
neintervenční poregistrační studie s tím, že poskytne následující údaje: 
 
a) identifikační číslo studie, které se oznámení týká, 
 
b) jméno, případně jména, příjmení a adresu včetně telefonního čísla místa poskytování zdravotní péče 
lékaře, který byl odpovědný za lékařská rozhodnutí v místě provádění studie, 
 
c) způsob a výši úhrady nákladů zkoušejícího (§ 52 odst. 2 zákona) spojených s prováděním studie, 
 
d) závěrečnou zprávu. 
 

§ 17a 
Informování o zahájení či ukončení neintervenční poregistrační studie bezpečnosti humánních 
léčivých přípravků 
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 (1) Držitel rozhodnutí o registraci informuje nejméně 60 dní přede dnem zahájení studie 
elektronicky Ústav o záměru provést neintervenční poregistrační studii bezpečnosti podle § 93j zákona 
o léčivech a sdělí Ústavu tyto údaje: 
 
a) jméno nebo obchodní firma a sídlo držitele rozhodnutí o registraci, 
 
b) identifikace přípravku, který má být předmětem studie, kódem, který je přidělený přípravku 
Ústavem, 
 
c) název studie, 
 
d) identifikační číslo studie zvolené držitelem rozhodnutí o registraci, 
 
e) datum zahájení sběru dat, předpokládané datum ukončení sběru dat, dokončení analýz a předání 
závěrečné zprávy a 
 
f) protokol studie. 
 
 (2) Držitel rozhodnutí o registraci informuje elektronicky Ústav o ukončení neintervenční 
poregistrační studie bezpečnosti charakterizované identifikačním číslem studie přidělené Ústavem s 
uvedením data ukončení sběru dat. 
 

§ 18 
Způsob a rozsah oznámení o předepsání nebo použití neregistrovaného humánního přípravku 
 
 (1) Oznámení o předepsání nebo použití neregistrovaného humánního přípravku podle § 8 
odst. 3 zákona o léčivech podává ošetřující lékař v elektronické podobě nebo písemně na adresu 
Ústavu. 
 
 (2) Oznámení o předepsání nebo použití neregistrovaného humánního přípravku obsahuje tyto 
údaje: 
 
a) název neregistrovaného humánního přípravku, kvalitativní a kvantitativní obsah léčivých látek, jeho 
lékovou formu a velikost balení, 
 
b) identifikaci výrobce neregistrovaného humánního přípravku s uvedením země výroby nebo 
identifikaci osoby odpovědné za jeho uvedení na trh v jiné zemi než v České republice s uvedením 
této země, 
 
c) identifikaci provozovatele, který neregistrovaný humánní přípravek dodal, 
 
d) adresu zdravotnického zařízení, ve kterém byl neregistrovaný humánní přípravek předepsán nebo 
použit, a jméno, popřípadě jména, a příjmení lékaře, který jej předepsal nebo použil, 
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e) identifikaci pacienta, pro kterého byl neregistrovaný humánní přípravek určen, přičemž postačují 
iniciály, datum narození a pohlaví, 
 
f) onemocnění, pro jehož léčbu byl neregistrovaný humánní přípravek předepsán nebo použit, 
 
g) předpokládaný počet balení použitý pro léčbu onemocnění daného pacienta, 
 
h) informaci o tom, zda ošetřující lékař poskytne údaje o výsledcích použití neregistrovaného 
humánního přípravku u daného pacienta osobám uvedeným pod písmenem b) nebo jejich zástupcům. 
 

§ 18a 
 
 

Poskytování údajů o objemu dodávek humánních léčivých přípravků uvedených 
na trh v České republice 

 
(1) Držitel rozhodnutí o registraci poskytuje údaje o objemu dodávek humánních 

léčivých přípravků uvedených na trh v České republice podle § 33 odst. 2 zákona o léčivech 
formou elektronického hlášení vždy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do desátého dne 
následujícího kalendářního měsíce.  Držitel rozhodnutí o registraci hlášení poskytuje i v případě, 
že v příslušném kalendářním měsíci neprovedl žádnou dodávku humánních léčivých přípravků. 
Pokud držitel rozhodnutí o registraci dodávku léčivého přípravku na trh nezahájil, hlášení 
nepodává. 
 

(2) Držitel rozhodnutí o registraci poskytuje hlášení podle odstavce 1 prostřednictvím 
informačního systému držitele rozhodnutí o registraci a komunikačního rozhraní Ústavu, které 
umožňují výměnu zpráv v  otevřeném datovém formátu. Přístupové údaje a jednoznačný 
identifikační kód držitele rozhodnutí o registraci přidělí Ústav držiteli rozhodnutí o registraci na 
základě jeho žádosti. Komunikační rozhraní je vytvořeno v podobě webového aplikačního 
rozhraní a je zveřejněno Ústavem způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to včetně jeho 
technické dokumentace. Za účelem technické pomoci a sjednocení postupů hlášení zveřejňuje 
Ústav na svých internetových stránkách doporučené postupy k podání správného a úplného 
hlášení. 

 
(3) Aktualizaci již poskytnutého hlášení podle odstavce 1 držitel rozhodnutí o registraci 

může provést v době od desátého do dvacátého dne kalendářního měsíce. Po uplynutí dvacátého 
dne v měsíci již nelze obsah hlášení změnit. V případě, že držitel rozhodnutí o registraci 
dodatečně po dvacátém dni v kalendářním měsíci zjistí, že uvedl v hlášení neúplné nebo 
nesprávné údaje, neprodleně zašle Ústavu opravné hlášení.  
 

(4) Hlášení podle odstavce 1, nebo opravné hlášení podle odstavce 3, obsahuje 
 

a) přidělený jednoznačný identifikační kód držitele rozhodnutí o registraci,   
 
b) kalendářní měsíc a rok, za který je hlášení podáno, 
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c) jednoznačný identifikátor hlášení přidělený Ústavem,  
 
d) uvedení informace, zda byl léčivý přípravek dodán distributorovi nebo lékárně, 
 
e) identifikaci humánního léčivého přípravku, a to kódem humánního léčivého přípravku 
přiděleným Ústavem, názvem humánního léčivého přípravku, jeho šarží a údajem o ceně 
původce, za kterou byl léčivý přípravek uveden na trh, a  
 
f) počet balení humánního léčivého přípravku, s rozlišením, zda byla dodána nebo vrácena. 
 

 
§ 19 

 
zrušen 

 
 

§ 20 
Zrušovací ustanovení 
 
 Vyhláška č. 288/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků, jejích 
změnách, prodloužení, klasifikaci léčivých přípravků pro výdej, převodu registrace, vydávání povolení 
pro souběžný dovoz, předkládání a navrhování specifických léčebných programů s využitím 
neregistrovaných humánních léčivých přípravků, o způsobu oznamování a vyhodnocování 
nežádoucích účinků léčivého přípravku, včetně náležitostí periodicky aktualizovaných zpráv o 
bezpečnosti, a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku (registrační 
vyhláška o léčivých přípravcích), se zrušuje. 
 

§ 21 
Účinnost  
 
 Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni 
vyhlášení. 
 
Ministr:  
MUDr. Němeček, MBA v. r. 
 
Ministr:  
Ing. Jurečka v. r. 
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