
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 19.7.2017, 
s termínem dodání stanovisek do 9.8.2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání  
 

MMR Doporučujeme doplnit všechny novely zákona o léčivech. 
Dále doporučujeme provést kontrolu ustanovení zákona, 
na která je odkazováno, neboť např. § 92 neobsahuje 
odstavce 11 a 12. 
 

Akceptováno. 

K čl. I: 
2. K úvodní větě: 
Doporučujeme za slovy „Vyhláška č.“ vypustit slovo „č.“, 
za slovem „přípravků“ vložit čárku a doplnit všechny 
novely citované vyhlášky. 
 

Akceptováno. 
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K bodu 1: 
Doporučujeme slovo „bodě“ nahradit slovem „bodech“ a 
případně zvážit úpravu znění novelizačního bodu takto: 
„1. V § 1 odst. 2 písm. a) bodech 1 a 2 se za slovo „proti“ 
vkládá slovo „planým“.“. 
 

Akceptováno. 

K bodu 4: 
Doporučujeme slovo „textu“ vypustit. 
 

Akceptováno. 

K bodu 6: 
5.1. Doporučujeme úvodní větu bodu uvést 

v tomto znění: 
       „Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně 
nadpisu zní:“. 
 
5.2. Doporučujeme v § 18a odst. 3 větě první slova 

„od 10. do 20.“ nahradit slovy „od desátého do 
dvacátého“. 

 
5.3. Doporučujeme v § 18a odst. 4 úvodní části 

ustanovení slovo „popřípadě“ nahradit 
vhodnějším slovem, např. slovem „nebo“. 

 
5.4. Doporučujeme v § 18a odst. 4 písm. c) za 

slovem „hlášení“ vypustit čárku. 
 
5.5. Doporučujeme v § 18a odst. 4 písm. d) slovo 

„typu“ nahradit vhodnějším výrazem, neboť 
není zřejmý význam pojmu „typ odběratele“ 
(tento pojem není vysvětlen v odůvodnění, ani 

5.1. Akceptováno 
 
5.2. Akceptováno 
 
5.3. Akceptováno 
 
5.4. Akceptováno 
 
5.5. Akceptováno.  
Typ odběratele vyplývá ze znění § 33 odst. 2 zákona o 
léčivech, kde je uvedeno, že držitel hlásí, zda byl léčivý 
přípravek dodán distributorovi nebo lékárně. Typem odběratele 
je tak distributor nebo lékárna.  
Text upraven: „uvedení, zda byl léčivý přípravek dodán 
distributorovi nebo lékárně“. 
 
5.6.  Akceptováno jinak. 
Požadavek na cenu původce je z návrhu vypuštěn.  
 
5.7.  
Vysvětleno. 
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není uveden v zákoně). 
5.6. Doporučujeme v § 18a odst. 4 písm. e) slovo 

„původce“ nahradit vhodnějším výrazem, 
neboť význam tohoto pojmu ve spojení se 
slovem „cena“ není zřejmý (pojem „cena 
původce“ není vysvětlen v odůvodnění, ani 
není uveden v zákoně; v zákoně navíc je 
pojem „původce“ užíván v jiném významu než 
ve smyslu „subjekt uvádějící léčivý přípravek 
na trh“). Dále doporučujeme za slovo „trh“ 
vložit čárku. 

 
5.7. Doporučujeme § 18a odst. 4 písm. f) upravit 

tak, aby bylo zřejmé, co znamená vyjádření 
„byly dodány nebo vráceny“, tedy kým byla 
balení léčivého přípravku dodána nebo 
vrácena. 

Jedná se o popsání směru pohybu LP, kterým držitel registrace 
zajistil povinnost, která je mu uložena v § 33 odst. 3 písm. g) 
bod 3) ZoL, tj zajistit dodání LP pro potřeby pacientů v ČR 
dodávkami v odpovídajícím množství a čase. Vrácení je pak 
pohyb opačný, kterým se LP dodané pro pokrytí potřeby 
pacientů v ČR vracejí a pro pacienty v ČR se stávají 
nedostupnými. Vrácené LP pak nelze zahrnout do bilance 
zásob LP přítomných na trhu v ČR pro účely seznamu 
vydávaného MZ podle § 11 písm. h) případných opatření proti 
jejich distribuci do zahraničí podle § 11 písm. g). 

K čl. II: 
Doporučujeme v písmenu b) slovo „bodu“ nahradit slovem 
„bodů“. 

 
Akceptováno. 
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ÚV KML 1. K Odůvodnění  
Na základě akceptace požadavku České lékárnické 
komory, Asociace nemocnic ČR a České 
farmaceutické společnosti ČLS JEP jsou v § 6 
vyhlášky vyškrtnuty některé položky dosud řazené 
mezi vyhrazené humánní přípravky (které se mohou 
podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského 
předpisu mimo lékárny). Věcné důvody jsou 
předkladatelem stručně vysvětleny pouze ve zvláštní 
části Odůvodnění (k bodu 2 až 4), zatímco obecná 
část se touto změnou nezabývá. Doporučujeme 
náležitě vysvětlit navrhovanou úpravu § 6 také 
v obecné části Odůvodnění a posoudit její dopady 
zejména na podnikatelské prostředí. 

 

Akceptováno jinak. 
Na základě připomínky SVOPL byla navrhovaná úprava 
seznamu skupin vyhrazených léčivých přípravků z návrhu 
vyňata. 
 
 

2. K § 6 
V úvodní části ustanovení § 6 odst. 1 dochází k 
nahrazení výrazu „vyhrazené humánní přípravky“ 
výrazem „vyhrazené léčivé přípravky“. V § 6 odst. 3 
zůstává výraz „vyhrazené humánní přípravky“ beze 
změny. Doporučujeme terminologické sjednocení v § 
6. 

Akceptováno, 
Sjednoceno k pojmu „vyhrazené humánní přípravky“. 
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MZe V § 6 odst. 1 požadujeme v úvodní větě slova „léčivými 
přípravky“ nahradit slovy „humánními přípravky“. 
 
Odůvodnění: V § 6 jsou stanovena kritéria pro humánní 
léčivé přípravky, které lze klasifikovat jako vyhrazené 
humánní léčivé přípravky. Navrhovaná úprava a použití 
pojmu „léčivými přípravky“, která je ve vyhlášce 
používána k označení obou druhů léčivých přípravků, 
tedy humánních i veterinárních by tedy znamenala, že 
kritéria stanovená v § 6 se nově budou týkat  
i veterinárních léčivých přípravků, což by bylo chybné. 
Kritéria  
pro vyhrazené veterinární léčivé přípravky jsou totiž 
upravena samostatně, v to v § 7a předmětné vyhlášky.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Akceptováno jinak.  
Úvodní část ustanovení upravena následovně: 
„Vyhrazenými humánními léčivými přípravky jsou pouze“ 
 
 

K bodu 7 (§ 18a) 
Zásadně požadujeme v celém § 18a, tedy v jeho nadpisu 
i v ustanovení odst. 1 a odst. 4 písm. e) a f) slova 
„léčivých přípravků“ nahradit slovy „humánních přípravků“, 
slova „léčivého přípravku“ nahradit slovy „humánního 
přípravku“ a slova „léčivý přípravek“ nahradit slovy 
„humánní přípravek“. 
  
Odůvodnění:  
§ 18a konkretizuje informační povinnost stanovenou 
zákonem o léčivech držiteli rozhodnutí o registraci. Cílem 
tohoto opatření je získávání dat  
o objemu dodávek, které pomáhají příslušným orgánům 
sledovat zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro 
pacienty v České republice. Ustanovení navazuje na 

Akceptováno jinak. 
Sjednocena terminologie k pojmu „humánní léčivý přípravek“. 
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zákonná ustanovení, která byla zavedena příslušnou 
novelou zákona o léčivech (č. 66/2017 Sb.) a jsou 
z pohledu ochrany zdraví veřejnosti velmi důležitá. 
Opatření se však týkají pouze oblasti humánních léčivých 
přípravků. Ve vztahu k veterinárním léčivým přípravkům 
k takovým opatřením přistoupeno nebylo, a to s ohledem 
na odlišnou situaci podmíněnou odlišnými ekonomickými 
podmínkami a řadou dalších specifických rozdílů mezi 
oblastí humánních a veterinárních léčivých přípravků. 
Nově navržený § 18a by tedy měl pokrývat pouze 
problematiku humánních léčivých přípravků a toto 
vymezení v § 18a by mělo být, s ohledem na značné 
dopady související s jeho aplikací, zcela jednoznačně 
vymezeno. Navrhovaná připomínka tak směřuje 
k přesnému vymezení, které skupiny léčivých přípravků 
se navržené ustanovení týká, a to s ohledem na 
skutečnost, že pojem „léčivý přípravek“ vyhláška používá 
k vymezení jak humánních, tak i veterinárních léčivých 
přípravků. 
 
Z odůvodnění vyhlášky vyplývá, že ani není zamýšleno, 
aby se toto ustanovení na veterinární léčiva vztahovalo. I 
podle § 114 odst. 1  zákona  
o léčivech nemá být vyhláška k provedení § 33 odst. 2 
zákona o léčivech vydána ve spolupráci s MZe. Ve 
zmocnění se hovoří o údajích poskytovaných jen Ústavu 
(Státní ústav pro kontrolu léčiv),  
ne Veterinárnímu ústavu (Ústav pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv). 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
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K úvodní větě vyhlášky 
Doporučujeme slova „podle § 114 odst. 2“ nahradit slovy 
„§ 114 odst. 1 a 2“. Zmocnění pro provedení § 33 odst. 2 
zákona o léčivech je v platném zákoně o léčivech 
obsaženo v § 114 odst. 1.  
 
Doporučujeme také provést revizi výčtu uváděných 
prováděných ustanovení.  
 

Akceptováno. 

K bodu 2 (§ 6 odst. 1)   
Slovo „část“ ve znění novelizačního bodu nahradit slovem 
„části“.  
 

Akceptováno. 

Navrhujeme zařadit nový novelizační bod 5., který zní:  
„5. V § 7a odst. 1 v úvodní části ustanovení se slova 
„Zařadit mezi vyhrazené veterinární přípravky lze:“ 
nahrazují slovy „Vyhrazenými veterinárními přípravky 
mohou být pouze“. 
  
Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava navazuje na úpravu v úvodní větě § 
6. Vzhledem  
ke skutečnosti, že obě ustanovení upravují shodnou 
problematiku, jsme toho názoru, že by obě ustanovení 
měla být formulována shodně. 
V návaznosti na tuto úpravu pak doporučujeme 
novelizační body 5. a 6. označit jako 6. a 7.  
 

Akceptováno. 
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Nad rámec navrhované novely – aktualizace ve vyhlášce 
- „Evropská unie“  
Doporučujeme v § 1 odst. 1 platné vyhlášky slova 
„Evropských společenství“ nahradit slovy „Evropské unie“. 
Také obdobně v § 1 odst. 2 písm. c) bod 1. a v návaznosti 
na to v celém textu vyhlášky. 
 

Akceptováno částečně. 
Úprava provedena v § 1 odst. 1. 
Na dalších místech nikoliv s ohledem na hojně používanou 
zavedenou zkratku „Společenství“. 
 

Nad rámec navrhované novely - k legislativním zkratkám 
ve vyhlášce 
V platné vyhlášce jsou používány pojmy „humánní 
přípravek“ nebo „veterinární přípravek“, i když není 
zavedena legislativní zkratka, a to ani v zákoně o 
léčivech, který důsledně používá pojmy „humánní léčivý 
přípravek“ nebo „veterinární léčivý přípravek“. Ve 
vyhlášce je v § 3 odst. 2 použit pojem „veterinární léčivý 
přípravek“. Doporučujeme revidovat.  
 

Neakceptováno. 
Revize a sjednocení terminologie nebylo předmětem 
uvažované úpravy, avšak je vzato na vědomí a terminologickou 
revizí návrh projde v budoucí technické novele. 

K odůvodnění (k bodu 6.) 
Doporučujeme opravit překlep ve spojení „součástí 
opatření k zamezení“. 
 

Akceptováno. 

MPO K návrhu vyhlášky, čl. I:  
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. 

 

Akceptováno. 
Návrh bude doplněn o notifikační ustanovení. 
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K návrhu vyhlášky 
1. čl. I úvodní větě: Vzhledem ke skutečnosti, že 

vyhláška č. 228/2008 Sb. byla již několikrát 
novelizována, doporučujeme v úvodní větě čl. I 
vyhlášky za slovo „přípravků“ vložit slova „ve znění 
vyhlášky č. 13/2010 Sb., vyhlášky č. 171/2010 Sb. a 
vyhlášky č. 255/2013 Sb.,“.  

2. čl. I úvodní větě: Doporučujeme odstranit nadbytečné 
„č.“ a za slovo „přípravků“ doplnit čárku. 

3. novelizačnímu bodu 1: V textu uvedeného 
novelizačního bodu doporučujeme slova „písm. a) v 
bodě“ nahradit slovem „písm. a) bodě“. 

4. novelizačnímu bodu 2: V textu uvedeného 
novelizačního bodu doporučujeme slova „odst. 1 
v úvodní část ustanovení“ nahradit slovy „odst. 1 
úvodní části ustanovení“. 

5. novelizačnímu bodu 6: Doporučujeme v navrženém § 
18a odst. 4 písm. e) doplnit na slova „uveden na trh“ 
čárku. 

6. čl. II „Účinnost“: V čl. II písm. a) doporučujeme slovo 
„dne“ nahradit slovem „dnem“. 
 

1. Akceptováno 
2. Akceptováno 
3. Akceptováno jinak. „v bodech“. 
3. Akceptováno 
5. Akceptováno 
6. Akceptováno 

Hlavní město 
Praha 

k úvodní větě: 
- v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

na konci textu doplnit slova „, ve znění zákona č. 

70/2013 Sb. a zákona č. 66/2017 Sb.“ 

Akceptováno 

k čl. I bodu 4 (§ 6 odst. 1 písm. e)): 
- v souladu s čl. 56 odst. 2 písm. g) Legislativních 

pravidel vlády slovo „textu“ vypustit 

Akceptováno 
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k čl. I bodu 6 (§ 18a odst. 4): 
- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 

na konci písmen b) a d) čárku nahradit středníkem a 

dále u písmene e) za slovo „trh“ vložit čárku 

Akceptováno 

k čl. II: 
- slova: 

„a) čl. I bodu 6, který nabývá účinnosti dne 1. prosince 
2017 a  
  b) čl. I bodu 2 až 4, které nabývají účinnosti prvním 
dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po 
jejím vyhlášení“ 
 nahradit slovy: 

„a) čl. I bodů 2 až 4, které nabývají účinnosti 
prvním dnem šestého kalendářního měsíce 
následujícího po jejím vyhlášení; 

                b) čl. I bodu 6, který nabývá účinnosti dne 1. 
prosince 2017“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Akceptováno jinak. 
 
„Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého 
kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.“ 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K otázce zákonného zmocnění 
Upozorňujeme, že nové zákonné zmocnění, vtělené do § 
33 odst. 2 zákona o léčivech jeho poslední novelou (zákon 
č. 66/2017 Sb.), bylo v souborném zmocňovacím 
ustanovení § 114 zákona o léčivech umístěno do odstavce 
1, tedy mezi ustanovení, k jejichž provedení vydá 
vyhlášku toliko Ministerstvo zdravotnictví, bez 
součinnosti kteréhokoli dalšího ministerstva. Z tohoto 
důvodu nemůže být problematika upravená v § 33 odst. 2 
zákona o léčivech (poskytování údajů o objemu dodávek 
léčivých přípravků uvedených na trh v ČR) provedena 
formou novely vyhlášky č. 228/2008 Sb., o registraci 
léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů, jelikož 
tato byla vydána na základě odstavce 2 souborného 
zmocňovacího ustanovení § 114 zákona o léčivech, tedy v 
součinnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva 
zemědělství. Navrhujeme proto odlišné řešení souladné s 
pravidly legislativní techniky: (i) aktuálně předkládaný 
návrh vyhlášky vydávané podle § 114 odst. 2 zákona 
o léčivech v součinnosti MZD a MZE zachovat, avšak 
vypustit z něj citaci § 33 odst. 2 (úvodní věta), bod 6 a čl. 
II písm. a), (ii) vydat podle § 114 odst. 1 zákona o 
léčivech samostatnou vyhlášku Ministerstva 
zdravotnictví k provedení § 33 odst. 2 tohoto zákona, do 
níž budou přejaty části vypuštěné z aktuálního návrhu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. Připomínkové místo na připomínce trvá. 
S ohledem na fakt, že vyhláška č. 228/2008 Sb., je vydána ve 
společné gesci resortů zemědělství a zdravotnictví a upravuje 
souhrnně otázku registrací léčivých přípravků (humánních i 
veterinárních současně), došlo po předchozím projednání 
s Ministerstvem zemědělství k navrhované úpravě ve 
„společné“ vyhlášce. Ve shodě s Ministerstvem zemědělství 
došlo v rámci tohoto návrhu i k úpravám týkající se oblasti 
působnosti MZe, např. v otázce vyhrazených veterinárních 
přípravků a předkládaná vyhláška je tak koncipována 
k provedení § 114 odst. 1 a 2 (viz připomínka MZe výše). 
Navrhovaná úprava obsahově bytostně souvisí s úpravou 
obsaženou ve vyhlášce č. 228/2008 Sb., a její dělení by bylo 
velmi nepraktické pro adresáty právních norem a znamenalo 
by další kvantitativní zátěž pro dotčené subjekty a nadto by 
došlo ke vzniku další nové normy, která by znamenala další 
roztříštění a znepřehlednění právní úpravy. 
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2. K úvodní větě 
Konstatujeme, že úvodní věta návrhu je koncipována 
legislativně technicky nesprávným způsobem, jelikož u 
citace zmocňovacího ustanovení § 114 odst. 2 chybí 
uvedení konkrétního právního předpisu, jakož i výčet 
novel daného zmocňovacího ustanovení a eventuálně 
i zavedení legislativní zkratky „zákon“. Z tohoto důvodu 
doporučujeme přepracovat úvodní větu návrhu 
následujícím způsobem: „Ministerstvo zdravotnictví a 
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 
zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve 
znění /výčet novel zmocňovacího ustanovení/, (dále jen 
„zákon“) 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. 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:“. 
 

Akceptováno. 

3. K čl. I návětí 
Konstatujeme, že je zde třeba vypočíst vyhlášky, jimiž 
byla vyhláška č. 228/2008 Sb., měněna. Doporučujeme 
tudíž za slova „o registraci léčivých přípravků“ vložit 
slova „, ve znění vyhlášky č. 13/2010 Sb., vyhlášky č. 
171/2010 Sb. a vyhlášky č. 255/2013 Sb.,“. 
 

Akceptováno. 

OKOM V bodě 3 odůvodnění vyhlášky je konstatován soulad se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES 

Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno ve smyslu připomínky. 
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(mění čl. 23a směrnice 2001/83/ES).  

Návrh vyhlášky stanoví některé podrobnosti ohledně 
povinnosti držitelů registrace podle § 33 odst. 2 věty čtvrté 
zákona o léčivech, ve znění zákona č. 66/2017 Sb., která 
tvoří součást čistě vnitrostátní úpravy 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 
povinnosti podle § 33 odst. 2 věty čtvrté zákona o 
léčivech, v platném znění, je tak relevantní čl. 34 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), nikoliv 
směrnice 2004/27/ES (čl. 1 bod 22 směrnice 2004/27/ES 
je transponován do § 33 odst. 2 věty páté zákona o 
léčivech ve znění zákona č. 66/2017 Sb.). Požadujeme 
proto odůvodnění vyhlášky v tomto směru opravit. 

Návrh rovněž stanoví okruh osobních údajů fyzických 
osob, které budou zpracovávány, tudíž se jej dotýká také 
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 25. května 2018. 
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Požadujeme doplnit v tomto směru odůvodnění vyhlášky. 

 
K čl. I, bodu 6 (§ 18a odst. 4 písm. e)): 

S ohledem na požadavek čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 
95/46/ES požadujeme vysvětlit, čím je odůvodněno 
vyžadování poskytnutí údaje o ceně původce, za kterou 
byl léčivý přípravek uveden na trh a jak lze se bude tento 
údaj na základě zákona o léčivech zohledňovat. 

 

Vysvětleno. 
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 
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. 
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Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K Čl. 1 bodu 6 návrhu (§ 18a odst. 1)  

Ustanovení § 18a odst. 1 stanoví mj. lhůtu pro poskytnutí 
údajů o objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na 
trh v ČR držitelem rozhodnutí o registraci. Požadujeme 
zvážit, zda má v případě zahájení dodávání na trh v ČR 
smysl požadovat poskytnutí údajů o objemu dodávek 
léčivých přípravků ve  lhůtě kratší, než je lhůta pro 
oznámení termínu skutečného uvedení léčivých přípravků 
na trh v ČR (jak ji upravuje § 33 odst. 2 věta první zákona 
o léčivech). 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Lhůta 2 měsíců pro podání oznámení o skutečném uvedení na 
trh léčivého přípravku v České republice uvedená v § 33 odst. 
2 zákona o léčivech je nejzazší lhůta, ve které je toto oznámení 
možné učinit.  Zkrácení této lhůty není řešitelné na úrovni 
prováděcího předpisu, měsíční lhůta pro hlášení dodávek 
léčivého přípravku na trh je však obdobná jako u hlášení 
distributorů, tj. navazujícího článku distribučního řetězce a je 
nezbytná pro možnost efektivního zpracování dat tak, aby 
poskytovala relevantní informace o reálné dostupnosti 
konkrétních léčivých přípravků na trhu a v oběhu v České 
republice.   
 

Nad rámec posuzování návrhu: 

K § 1 odst. 1 vyhlášky: 

Požadujeme nahradit slova „Evropských společenství“ 
slovy „Evropské unie“.  

Akceptováno. 

Sdružení 
výrobců volně 
prodejných 
léčivých 
přípravků 
(SVOPL) 

1. Nesoulad s právem EU (k § 18a) – zásadní 
připomínka 
 

Požadavek na hlášení držitelů rozhodnutí o registraci o objemu 
dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v České republice 
podle § 33 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (dále jen 
„ZoL“) formou elektronického hlášení vždy za uplynulý 
kalendářní měsíc, je v rozporu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých 
přípravků (dále jen „směrnice“), a to konkrétně s ustanovením 
čl. 23a této směrnice, dle něhož platí, že „Na žádost 
příslušného orgánu, zejména v souvislosti 

Neakceptováno. 
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 vyhodnocení dostupnosti 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 povinnosti podle § 33 odst. 2 věty 
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s farmakovigilancí, poskytne držitel rozhodnutí o registraci 
příslušnému orgánu veškeré údaje týkající se objemu prodeje 
léčivého přípravku a veškeré údaje, které má k dispozici, 
týkající se objemu předepisování.“ Žádné jiné ustanovení 
směrnice přitom povinnost hlášení držitelů rozhodnutí 
o registraci o objemu dodávek neupravuje a s ohledem k tomu, 
že se jedná o plně harmonizovanou oblast (viz dále), není 
možné překročit rámec směrnice a je tedy nutné při 
implementaci plně vycházet z čl. 23a směrnice. 
 
Toto ustanovení již bylo do ZoL, implementováno dříve, a to 
právě do ustanovení § 33 odst. 2, dle něhož již dříve platilo, že 
„Na žádost Ústavu nebo Veterinárního ústavu poskytne držitel 
rozhodnutí o registraci Ústavu nebo Veterinárnímu ústavu údaje 
týkající se objemu dodávek léčivého přípravku a údaje týkající 
se objemu předepisování léčivého přípravku, které má 
k dispozici.“ Citované ustanovení čl. 23a směrnice tedy bylo 
doposud správně (až na chybějící odkaz na 
farmakovigilanci, což však lze řešit eurokonformním 
výkladem) implementováno, a to v souladu se směrnicí, což 
lze dovozovat z toho, že s ČR nebylo doposud zahájeno řízení 
pro nesprávnou implementaci tohoto článku (tzv. infringement), 
což může předkladatel jako gestor dané směrnice snadno 
potvrdit či vyvrátit. 
 
Požadavek na hlášení na měsíční bázi tedy evidentně 
překračuje požadavky směrnice, když směrnice požaduje 
hlášení údajů pouze na žádost národní autority. V tom je 
zásadní rozdíl, když text zákona resp. i směrnice („na žádost“) 
v žádném případě neznamená, že by žádosti Ústavu mohly být 
natolik časté a samozřejmé či automatické, že by v podstatě 
nereflektovaly konkrétní ad hoc vzniklou potřebu Ústavu 
v daném případě si tato data vyžádat. S ohledem na základní 
zásady činnosti správních orgánů, kterými jsou zásada legality, 

čtvrté zákona o léčivech jsou  tak relevantní primárně 
mantinely, pravidla a omezení plynoucí z kapitoly 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, jakožto pramene primárního práva 
EU.  Proporcionalita tohoto opatření, které má prostřednictvím 
regulace tzv. reexportů zajistit dostatečnou míru ochrany 
veřejného zdraví a zdraví obyvatel, již byla posouzena v rámci 
procesu schvalování zákona č. 66/2017 Sb., kterým se mění 
zákon o léčivech. Čl. I bod 16 zákona č. 66/2017 Sb. předvídá 
režim plošných pravidelných hlášení. U tohoto ustanovení již 
k testu proporcionality a posouzení souladu s právem EU 
došlo.  
  
Sama směrnice (čl. 1 bod 22 směrnice 2004/27/ES, kterým byl 
vložen čl. 23a do směrnice 2001/83/ES, je transponován do § 
33 odst. 2 věty páté zákona o léčivech, ve znění zákona č. 
66/2017 Sb.) nadto nikterak nevylučuje, aby poskytování údajů 
bylo vedeno v pravidelném a transparentním režimu, který by 
stanovil přímo právní předpis, a až poskytování ryze 
individuálních údajů by bylo vyhrazeno individuálním žádostem 
podávaným ad hoc. A přesně to je 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 pouze 
náležitě a v mezích stanovených zákonem provádí.    
 
V zájmu ochrany veřejného zdraví a zdraví obyvatel je tak 
povinnost uvádět hlášení v pravidelných intervalech proto, aby 
regulační orgány v časové lince byly schopny vyhodnotit a 
předvídat možnost ohrožení dostupnosti léčivých přípravků a 
následně na tuto okolnost mohly co nejrychleji reagovat. 
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zásada šetření podstaty a smyslu základních práv a svobod, 
zásada zákazu zneužití pravomoci, z nichž plyne zásada 
odůvodněnosti veškerých postupů veřejné správy, nelze 
z dosavadního textu zákona či z textu směrnice dovozovat, že 
by slovní spojení „na žádost“ mohlo znamenat možnost 
požadovat data od držitelů rozhodnutí o registraci o objemu 
dodávek léčivých přípravků na trh prakticky v  neomezeném 
rozsahu, jak se navrhuje (měsíčně data o všech léčivých 
přípravcích od všech držitelů rozhodnutí o registraci). „Na 
žádost“ naopak znamená, že v případě konkrétního 
vzniklého problému, zejména v souvislosti s farmakovigilancí, 
pro účely plnění svých kompetencí si Ústav vyžádá konkrétní 
individuální (v řádu jednotek, nikoliv hromadně) data 
s konkrétním odůvodněním, proč je jejich poskytnutí v daném 
konkrétním případě potřeba a za jakým zákonným účelem. Tak 
je nutno implementovanou povinnost držitelů hlásit data 
o dodávkách vykládat a nikoliv šířeji. S ohledem na platný a 
účinný článek 23a směrnice je pak takový výklad nutno 
zaujmout i při aplikaci a provedení novelizovaného znění 
ZoL, k jehož provedení je předložená novela registrační 
vyhlášky připravena. To vše navzdory tomu, že v důvodové 
zprávě k novelizovanému § 33 odst. 2 ZoL, resp. přímo v § 77c 
ZoL se hovoří o tom, že „Ústav shromažďuje 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.“, a to pro účely regulace reexportů. Data od 
držitelů rozhodnutí o registraci nelze totiž pro účely 
regulace reexportů s ohledem na čl. 23a směrnice 
shromažďovat v takto širokém rozsahu. Reexporty jsou 
vždy ohroženy jen jednotlivé léčivé přípravky, nikoliv 
paušálně všechny. Vyžádání informací v jednotlivém 
odůvodněném případě konkrétního ohrožení reexportem přitom 

Navrhovaná právní úprava tak není v rozporu s právem 
Evropské unie, slučitelnost návrhu s právem EU nikterak 
nerozporoval ani Odbor kompatibility Úřadu vlády. 
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směrnice nezakazuje, naopak předpokládá. Text směrnice 
„zejména v souvislosti s farmakovigilancí" totiž znamená 
otevřený výčet podobných bezpečnostních problémů, tudíž lze 
dle našeho názoru požadovat data též v souvislosti 
s konkrétním odůvodněným ohrožením dostupnosti konkrétního 
léčivého přípravku v souvislosti s reexporty. Nelze však 
požadovat data paušálně o všech léčivých přípravcích od všech 
držitelů rozhodnutí o registraci, a to dokonce měsíčně. Takový 
rozsah povinností by byl zcela nepřiměřený a v rozporu 
s textem a účelem směrnice.  
 
Z hlediska principu přiměřenosti právní regulace nutno 
připomenout nález ÚS ČR č. 16/1994 Sb., který konstatoval ke 
korelaci cíle zákona a použitých prostředků, že: „Jiným prvkem 
právního státu je zásada přiměřenosti, tj. odpovídající 
přiměřená korelace mezi cílem a použitými prostředky.“ 
Navrhovaná právní úprava je tedy zcela nepřiměřená 
deklarovanému cíli a navíc nebylo nikde v návrhu, ať už 
novelizovaného znění ZoL nebo v předložené novele vyhlášky, 
ve vztahu k regulaci reexportů odůvodněno, jak zcela 
konkrétně budou získaná data využívána pro účely 
regulace reexportů. Bez důkladné analýzy toho, jak konkrétně 
data získávaná měsíčně z hlášení od držitelů rozhodnutí o 
registraci o objemu dodávek napomůžou regulaci reexportů, a 
bez načrtnutí různých variant, zejména méně zatěžujících 
dotčené subjekty, které by byly navíc v souladu se 
směrnicí, to vše jak vyžadují pravidla RIA, nelze dospět 
k nejúčinnějšímu řešení právní regulace. Při přípravě vyhlášky 
nebyla načrtnuta varianta, jak by bylo možné efektivně 
regulovat reexporty a zároveň neporušovat čl. 23a 
směrnice. 
Měsíčně získávaná data od držitelů rozhodnutí o registraci totiž 
nemohou účinně sloužit k regulaci reexportů, když jsou to 
distributoři, kteří provozují činnost reexportování a kteří 
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způsobují problém nedostatku léčiv pro potřeby českých 
pacientů v důsledku reexportů. Z hlediska přiměřenosti právní 
regulace je tedy zcela disproporční stanovit povinnost 
subjektům, které regulovaný problém nezpůsobují. Čl. 81 
směrnice stanoví povinnost dodávek jak držitelům, tak 
distributorům („Držitel rozhodnutí o registraci léčivého 
přípravku a distributoři daného léčivého přípravku skutečně 
uváděného na trh členského státu musí v rámci svých 
odpovědností zajistit odpovídající a stálé dodávky daného 
léčivého přípravku…“), a tato povinnost dodávek jak držitelů, 
tak distributorů byla implementována do čl. 33 odst. 3 písm. g) 
bod 3 ZoL a do čl. 77 odst. 1 písm. h) ZoL. Primárně je tedy 
nutno vycházet při regulaci z toho, že oběma subjektům 
(držitelům a distributorům) je stanovena povinnost zásobit 
český trh pro účely českých pacientů. Jestliže držitel rozhodnutí 
o registraci splní svou povinnost dodat na český trh, není 
přiměřené, aby byl „sankcionován“ nadbytečnými povinnostmi 
za to, že distributor nesplní též svou povinnost zásobit primárně 
český trh. S ohledem k tomu, že je tedy povinnost držitelů hlásit 
objemy dodávek na měsíční bázi v rozporu s čl. 23a směrnice, 
nutno dodat, že problém s reexporty je nutno regulovat tam, 
kde vzniká, tj. u distributorů a stanovením povinností 
distributorům. 
 
Jestliže má prováděcí právní předpis stanovit „strukturu, 
způsob, formu a časový interval jejich poskytování 
prostřednictvím elektronického hlášení stanoví prováděcí právní 
předpis“, je nutno tyto bližší podmínky zákonné povinnosti 
implementovat v souladu s výše citovaným čl. 23a směrnice. 
Časovým intervalem nutno rozumět v souladu se směrnicí 
pouze lhůtu, do které je držitel povinen údaje požadované 
Ústavem v konkrétním případě (zejména v souvislosti 
s farmakovigilancí) na jeho odůvodněnou žádost poskytnout. 
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Jakýkoliv širší výklad by znamenal rozpor se směrnicí. 
Širší rozsah implementace by měl značný administrativní 
a ekonomický dopad na regulované subjekty. 
Z takového porušení směrnice při implementaci přitom 
plynou České republice značná rizika (tzv. infringement), 
která nebyla v návrhu vůbec zhodnocena. 
 
Zhodnocení souladu s právem EU bylo v odůvodnění 
komentováno zcela stroze a bez žádné konkrétní analýzy 
vyjadřující se k namítanému evidentnímu rozporu. 
Z odůvodnění, které je zcela obecné: „3. Zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady č. 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, 
kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých přípravků, a to konkrétně 
článkem 1 bodem 22 této směrnice, kterým byl do směrnice 
2001/83/ES vložen nový článek 23a. Navrhovaná právní úprava 
ve vyhlášce přitom jen technicky provádí zákonné ustanovení 
uvedené v § 33 odst. 2 zákona o léčivech, když se ve vyhlášce 
poskytování příslušných údajů vymezených zákonem v souladu 
se zákonným zmocněním jen blíže a podrobněji upravuje. 
Návrh tak s právem Evropské unie není v rozporu.“, nelze 
žádným způsobem dovodit, na základě jakých konkrétních 
argumentů je navrhovaná právní úprava v souladu se 
směrnicí, když na první pohled v souladu se směrnicí není.  
 
Nutno připočíst, že rozsah hlášení je navrhovanou 
vyhláškou značně rozšiřován oproti výslovnému 
zákonnému výčtu a zákonnému zmocnění. Zákon 
vyjmenovává hlášené údaje následovně: „identifikaci držitele 
rozhodnutí o registraci, identifikaci léčivého přípravku a 
informaci o tom, zda byl léčivý přípravek dodán lékárně nebo 
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distributorovi“. Hlášení by tedy mělo dle pravidel jasně daných 
zákonem vypadat následovně: 1. název držitele rozhodnutí 
o registraci, 2. registrovaný název léčivého přípravku včetně 
kódu SUKL, 3. počet balení, 4. informace o tom, zda byl léčivý 
přípravek dodán lékárně nebo distributorovi. Žádné další 
informace nelze v souladu se zákonem požadovat. Struktura 
a způsob jsou pak jen technické detaily, které zajistí, že hlášení 
od všech držitelů budou vypadat zcela totožně (struktura) a 
budou zasílána totožným komunikačním kanálem (způsob). 
Rozsah hlášení, tj. které údaje se hlásí, je však jasně dán 
zákonem (viz body 1. – 4. výše). 
 
Vyhláška však stanoví navíc interval jako měsíční a navíc 
požaduje hlásit: šarži, údaj o ceně původce, za kterou byl léčivý 
přípravek uveden na trh a rozlišení, zda byly léčivé přípravky 
dodány nebo vráceny. Tyto údaje jdou nad rámec zákona (viz 
dále) a koneckonců i směrnice, což nebylo ve vztahu k souladu 
se směrnicí vůbec posouzeno.  
 
Takovýto přístup k tvorbě právních předpisů je v právním 
státě nepřípustný a předkladatel se musí též zabývat 
konkrétně otázkou, zda mu evropská úprava dovoluje být 
přísnější či nikoliv.  
 
Dle našeho názoru se jedná o plně harmonizovanou oblast, jak 
bylo několikrát konstatováno (rozhodnutí ve věcech C-261/07 a 
C-299/07 nebo NtA Volume 2A, Procedures for marketing 
authorisation, CHAPTER 1 MARKETING AUTHORISATION a 
C‑544/13 a C‑545/13) a evropská úprava přísnější národní 
úpravu nedovoluje. 
 
Jako praktický argument lze konečně zmínit, že citované 
ustanovení nepamatuje na případy, kdy bude léčivý přípravek 
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dodáván na trh přímo výrobcem s distribučním oprávněním 
ohledně jím vyrobených produktů, a to další osobě distributora. 
 
2. Překročení zmocňovacího ustanovení (k § 18a) – 

zásadní připomínka 
 

Jak bylo uvedeno již výše, v rozsahu údajů: šarže, údaj o ceně 
původce, za kterou byl léčivý přípravek uveden na trh a 
rozlišení, zda byly léčivé přípravky dodány nebo vráceny, jde 
vyhláška nad rámec zákona. Navíc je návrh v tomto bodě zcela 
účelově zavádějící, když uvedené údaje žádným způsobem 
neidentifikují (viz uvození § 18a odst. 4 písm. e) navrhovaného 
znění: „identifikaci léčivého přípravku, a to…“) léčivý přípravek! 
Jiná šarže, jiná cena a informace o dodání či vrácení 
neznamená jiný léčivý přípravek! Podřazením těchto údajů pod 
identifikaci léčivého přípravku se tak předkladatel zjevně snaží 
účelově řešit nedostatek zákonného zmocnění! 
 
Co se týče čísla šarže, léčivý přípravek je nanejvýš dostatečně 
identifikován kódem SUKL. V případě dvou různých šarží se i 
nadále ve smyslu farmaceutické legislativy (zejména ZoL) jedná 
o totožný léčivý přípravek. Číslo šarže pouze rozlišuje různé 
výrobní dávky toho samého léčivého přípravku, který musí 
vždy, tj. ve všech šaržích, plně odpovídat rozhodnutí o 
registraci. Nerozporujeme, že údaj o čísle šarže může být 
z bezpečnostních důvodů potřebný (z důvodu farmakovigilance 
či případného stahování), nicméně pro účely reexportů není 
rozhodný. Navíc jím není identifikován léčivý přípravek, ale 
výrobní dávka léčivého přípravku. Aby mohla být v rámci 
povinnosti hlášení držitelů o objemech dodávek sbírána též 
data o čísle šarže, musel by zákon výslovně tento požadavek 
vyjmenovávat. To však není daný případ a požadavek na 
hlášení čísla šarže ve vyhlášce jde nad rámec zákonného 

Neakceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šarže je v souladu se zákonným zmocněním (bod 16 zákona č. 
66/2017 Sb.) jednoznačným identifikačním prvkem léčivého přípravku 
a z povahy věci tak je a musí být součástí struktury identifikačních 
údajů léčivého přípravku, jež mají být v souladu s prováděcím 
právním předpisem hlášeny. Šarže je nenahraditelným 
identifikátorem každé dodávky léčivého přípravku určeného na trh 
v České republice a jeho sledovatelnosti v celém distribučním řetězci. 
Číslo šarže identifikuje tu část produkce daného léčivého přípravku, 
identifikovaného kódem SÚKL, která byla vyrobena za stejných 
podmínek a má homogenní vlastnosti. V případě výskytu závady 
v jakosti či nežádoucích účinků jsou vždy prověřovány šarže 
přípravku a nikoli přípravek jako celek. Proto se při výskytu závady 
v jakosti či nežádoucích účinků volí opatření pouze v rozsahu 
dotčených šarží léčivého přípravku, nikoli vůči celému přípravku, tedy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAXABJU2O)



zmocnění a je v právním státě nepřípustný, jelikož porušuje 
princip dělby moci. K této otázce existuje bohatá judikatura 
(viz nález ÚS ze dne 25. 10. 1995 sp. zn. Pl. ÚS 17/95 dle 
rozsudku NSS sp. zn. 6 As 44/2014 ze dne 29. března 2016). 
 
Co se týče požadavku na hlášení ceny původce, platí 
v plném rozsahu stejné závěry jako v předchozím odstavci. 
Navíc však nutno dodat, že odůvodnění požadování údajů o 
ceně je přitom zcela zavádějící a účelové i tím, že uvádí, že 
„Jde o údaj o reálné ceně, který může být významným faktorem 
při posuzování ohrožení dostupnosti léčivého přípravku v 
důsledku reexportů. Jako poslední je ve výčtu náležitostí 
hlášení uveden počet balení léčivého přípravku, a to 
s rozlišením, zda byly dodány nebo vráceny.“. Údaj o ceně není 
významným faktorem při posuzování ohrožení dostupnosti 
v důsledku reexportů, když je všeobecně známé, že příčinou 
reexportů jsou rozdílné úředně stanovené maximální ceny 
v jednotlivých zemích a nikoliv skutečné. Navíc použitým 
slovem „může“ předkladatel zcela evidentně přiznává, že 
nebylo řádně zhodnoceno, zda vůbec skutečně cena původce 
přispěje k regulaci reexportů a regulace je tak evidentně 
nadbytečná! 
 
Co se týče rozlišení, zda byly léčivé přípravky dodány nebo 
vráceny, platí opět v plném rozsahu stejné závěry jako 
v odstavci ohledně čísla šarže a navíc nutno dodat, že pojem 
„vrácení“ nelze z jazykového hlediska v žádném případě chápat 
jako dodání, když dodání jednoznačně znamená dodávku na 
trh, nikoliv z trhu. 

 

všem jeho šaržím. V čase se mohou měnit také náklady spojené 
s výrobou léčivého přípravku, které se pak promítají do jeho 
konkrétních šarží. 
 
Cena původce je jeden 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 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. 
    
Vrácené LP jsou na rozdíl od dodaných a vydaných LP považovány 
za nadále dostupné pro potřeby pacientů v ČR, pokud by nepodléhaly 
hlášení, neodpovídalo by hlášení dodávek skutečnosti (duplicitní 
hlášení jednou dodaných, vrácených a opětovně dodaných LP).    
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3. Nedostatečné provedení RIA a zhodnocení 
přínosů a dopadů úpravy (k § 18a) – zásadní 
připomínka 
 

Ze všech výše uvedených argumentů vyplývá, že při přípravě 
prováděcího předpisu nebyly dostatečně zhodnoceny jednotlivé 
varianty. Návrh je nepřiměřený a v rozporu se směrnicí 
a zmocňovacím ustanovením v zákoně. Navíc odůvodnění 
uvádí, že „Hodnocení dopadů regulace (RIA) 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.“ Při pečlivém studiu 
důvodové zprávy k návrhu zákona č. 66/2017 Sb. jsme 
nenalezli jedinou zmínku o tom, že by bylo provedeno 
hodnocení RIA ohledně zmocňovacích ustanovení, konkrétně 
zmocňovacího ustanovení § 33 odst. 2 ZoL. 
 

Neakceptováno. 
Návrh vyhlášky byl již obsažen v Plánu přípravy vyhlášek na 
rok 2016 a k návrhu této vyhlášky nebyla předkladateli uložena 
povinnost zpracovat RIA. 
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4. Vyloučení paracetamolu a ibuprofenu 
z vyhrazených léčiv (k § 6 odst. 1) – zásadní 
připomínka 
 

Nesouhlasíme s tím, aby byly z vyhrazených léčiv vyloučeny: 
 

i. 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; a 

 
ii. 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; 

 
dosud zahrnuté pod písm. e) a f) § 6 odst. 1 vyhlášky. Vyloučení těchto léčiv 
z možnosti jejich registrace, jakožto vyhrazených léčiv, bude mít značný dopad 
na podnikatelské subjekty a potřeba tohoto vyloučení nebyla řádně 
zhodnocena. V odůvodnění se uvádí, že k této změně dochází v návaznosti na 
připomínku České lékárnické komory, Asociace nemocnic ČR a České 
farmaceutické společnosti ČLS JEP. Máme však za to, že: 
 

i. od doby přijetí současného znění vyhlášky v těchto bodech nedošlo 
v praxi ke změně podmínek pro přijetí této odlišné regulace; 
 

ii. předkladatel je povinen při přijímání právního předpisu provést 
řádnou analýzu dopadů a nemůže se spokojit s požadavkem 
veřejnosti, byť vysoce odborné (žádným způsobem nepopíráme 
odbornost České lékárnické komory, Asociace nemocnic ČR a České 
farmaceutické společnosti ČLS JEP), na určitý způsob právní 
regulace, byť sebeopodstatněnějším; 
 

iii. v odůvodnění se uvádí: „až polovina případů akutního selhání jater, 
jedná se o látku užívanou při suicidiálních pokusech“, na což je nutno 
namítnout, že nebylo prokázáno, že tyto případy vznikly 
v důsledku pořízení léčiva mimo lékárnu (i při pořízení léčiva 
v lékárně může být léčivo použito pro tyto účely resp. mohou 
vzniknout tyto komplikace); 

 
iv. v odůvodnění se uvádí: „vhodnost samotné indikace“, na což je nutno 

namítnout, že indikaci stanoví lékař, nikoliv lékárník. 
 
 
 
Ad i) 
 
V odůvodnění se uvádí, že „dané léčivé látky vykazují zvýšené 
bezpečnostní riziko“, nicméně toto riziko nebylo nijak porovnáno 
ve vztahu ke stavu při přijímání vyhlášky ve znění, v jakém je 
doposud  Tj  jestliže i za dřívějšího stavu existovala zmiňovaná 

Akceptováno. 
 
Změny v oblasti stanovení skupin vyhrazených léčivých 
přípravků jsou z návrhu vypuštěny, stávající stav tedy nebude 
měněn. 
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MF V odůvodnění, části 6, by měl být uveden případný 
ekonomický dopad na občany, pacienty, který by se mohl 
projevit promítnutím zvýšených nákladů do cen léčivých 
přípravků, které nejsou regulovány maximální cenou. To 
znamená léčiv volně prodejných, nehrazených z 
prostředků veřejného zdravotního pojištění, jejichž výdej 
je vázán na lékařský předpis. Žádáme doplnit komentář 
k tomuto ukazateli a alespoň řádový odhad dopadů na 
podnikatelské subjekty.  
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
Doplněno odůvodnění. Nepředpokládá se žádný ekonomický 
dopad na pacienty ani podnikatelské subjekty. K poskytování 
hlášení není potřeba žádné speciální technické vybavení, 
pouze přístup k internetu. 
  

Ke zmocnění návrhu vyhlášky: Ustanovení § 33 odst. 2 
není uvedeno v § 114 odst. 2, ale v § 114 odst. 1. Vzniká 
tak zásadní pochybnost, zda mohou vydat vyhlášku 
společně Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo 
zemědělství, když zákon k tomuto zmocňuje pouze 
Ministerstvo zdravotnictví. Tato připomínka je zásadní. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
S ohledem na fakt, že vyhláška č. 228/2008 Sb., je vydána ve 
společné gesci resortů zemědělství a zdravotnictví a upravuje 
souhrnně otázku registrací léčivých přípravků (humánních i 
veterinárních současně), došlo po předchozím projednání 
s Ministerstvem zemědělství k navrhované úpravě ve 
„společné“ vyhlášce. Ve shodě s Ministerstvem zemědělství 
došlo v rámci tohoto návrhu i k úpravám v otázce vyhrazených 
veterinárních přípravků a předkládaná vyhláška je tak 
koncipována k provedení § 114 odst. 1 a 2 (viz připomínka 
MZe výše). Navrhovaná úprava obsahově bytostně souvisí 
s úpravou obsaženou ve vyhlášce č. 228/2008 Sb., a její dělení 
by bylo velmi nepraktické pro adresáty právních norem a 
znamenalo by další kvantitativní zátěž pro dotčené subjekty a 
nadto by došlo ke vzniku další nové normy, která by 
znamenala další roztříštění a znepřehlednění právní úpravy. 
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1. K Čl. I návrhu: je zde uvedeno dvakrát písmeno č. 
u číselného označení vyhlášky. Doporučujeme 
jedno vypustit. 

 
2. K bodu 2. návrhu: doplnit písmeno " i " ve slově 

"část" (správně má být "v úvodní části 
ustanovení") 
 

3. K bodu 6. návrhu: doplnit slova " včetně nadpisu" 
za slovo "který" 
 

4. Ke zmocnění návrhu vyhlášky: zákon č. 387/2007 
Sb. je třeba uvést ve znění všech změn, které 
novelizovaly citovaná ustanovení. Za slova "zákon 
o léčivech" uvést slova "ve znění" a dále výčet 
novel. 
 

5. Ke zmocnění návrhu vyhlášky: Zákon č. 387/2007 
Sb. je třeba uvést ve znění všech změn, které 
novelizovaly citovaná ustanovení. Za slova "zákon 
o léčivech" uvést slova "ve znění" a dále výčet 
novel. 
 

6. Doporučujeme stanovit účinnost vyhlášky ve 
všech uvedených případech konkrétním datem při 
zachování odpovídající legisvakance. Tento 
postup je z uživatelského hlediska vhodnější a 
přehlednější. 
 

7. K Čl. I návrhu vyhlášky: je třeba uvést všechny 
novely dané vyhlášky. Za slova "o registraci 
léčivých přípravků" uvést slova "ve znění" a 
následovat musí výčet novel vyhlášky. 

1. Akceptováno 
2. Akceptováno 
3. Akceptováno 
4. Akceptováno 
5. Akceptováno 
6. Akceptováno 
7. Akceptováno 

UZS Nebyla provedena RIA Vysvětleno. 
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Odůvodnění: 
Odůvodnění obsahuje nesprávnou tezi, že: „Hodnocení 
dopadů regulace (RIA) 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.“. K návrhu novely č. 66/2017 Sb. sice 
byla zpracována RIA, jak plyne z předloženého materiálu 
(návrhu novely č. 66/2017 Sb.) do Poslanecké sněmovny, 
nicméně RIA v žádném případě neobsahovala hodnocení 
dopadů zmocňovacích ustanovení, a to ani 
zmocňovacího ustanovení obsaženého v ustanovení § 33 
odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (dále jen 
„ZoL“). Předkládaný návrh novely vyhlášky tak nesplňuje 
požadavky Legislativních pravidel vlády, když nebyla 
řádně provedena RIA této novely vyhlášky. Zejména 
nebylo provedeno důkladné zhodnocení dopadu hlášení 
konkrétních údajů držiteli rozhodnutí o registraci, které 
zákon nepředvídá, zejména ceny původce.  
Požadujeme tedy materiál od počátku přepracovat a 
provést řádně hodnocení RIA, ze kterého vyplyne, že 
není možné požadovat v hlášeních držitelů rozhodnutí 
o registraci cenu původce a že není možné hlášení 
držitelů rozhodnutí o registraci vůbec požadovat 
pravidelně, jelikož takové hlášení by bylo v rozporu se 

 
Návrh vyhlášky byl již obsažen v Plánu přípravy vyhlášek na 
rok 2016 a k návrhu této vyhlášky nebyla předkladateli uložena 
povinnost zpracovat RIA. 
 
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 
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. 
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směrnicí č. 2001/83/ES. 
tato připomínka je zásadní 

K námitce týkající se nesouladu se směrnicí č. 2001/83/ES: 
 
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 vyhodnocení dostupnosti 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 povinnosti podle § 33 odst. 2 věty 
čtvrté zákona o léčivech jsou  tak relevantní primárně 
mantinely, pravidla a omezení plynoucí z kapitoly 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, jakožto pramene primárního práva 
EU.  Proporcionalita tohoto opatření, které má prostřednictvím 
regulace tzv. reexportů zajistit dostatečnou míru ochrany 
veřejného zdraví a zdraví obyvatel, již byla posouzena v rámci 
procesu schvalování zákona č. 66/2017 Sb., kterým se mění 
zákon o léčivech. Čl. I bod 16 zákona č. 66/2017 Sb. předvídá 
režim plošných pravidelných hlášení. U tohoto ustanovení již 
k testu proporcionality a posouzení souladu s právem EU 
došlo.  
  
Sama směrnice (čl. 1 bod 22 směrnice 2004/27/ES, kterým byl 
vložen čl. 23a do směrnice 2001/83/ES, je transponován do § 
33 odst. 2 věty páté zákona o léčivech, ve znění zákona č. 
66/2017 Sb.) nadto nikterak nevylučuje, aby poskytování údajů 
bylo vedeno v pravidelném a transparentním režimu, který by 
stanovil přímo právní předpis, a až poskytování ryze 
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individuálních údajů by bylo vyhrazeno individuálním žádostem 
podávaným ad hoc. A přesně to je 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 pouze 
náležitě a v mezích stanovených zákonem provádí.    
 
V zájmu ochrany veřejného zdraví a zdraví obyvatel je tak 
povinnost uvádět hlášení v pravidelných intervalech proto, aby 
regulační orgány v časové lince byly schopny vyhodnotit a 
předvídat možnost ohrožení dostupnosti léčivých přípravků a 
následně na tuto okolnost mohly co nejrychleji reagovat. 
 
Navrhovaná právní úprava tak není v rozporu s právem 
Evropské unie, slučitelnost návrhu s právem EU nikterak 
nerozporoval ani Odbor kompatibility Úřadu vlády. 
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Neexistuje povinnost vydat prováděcí právní předpis 
Odůvodnění: 
Odůvodnění obsahuje nesprávnou tezi, že: „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.“. Ne vždy je totiž třeba, 
aby zmocňovací ustanovení k vydání prováděcího 
právního předpisu bylo využito. I v případě nevyužití 
vydání prováděcí vyhlášky jsou zákonné povinnosti plně 
vynutitelné podle jejich zákonného znění. 
Doporučujeme tedy z odůvodnění tuto pasáž zcela 
vypustit. 
tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno. 
Smysl existence zákonných ustanovení, která zmocňují 
Ministerstvo k provedení příslušných ustanovení zákona 
spočívá právě v jejich realizaci. Jde o legitimní prostředek a 
titul pro tvorbu práva tzv. secundum et intra legem. Prováděcí 
předpis se musí vydat, aby mohla být právní úprava zákonem 
předvídaná kompletní, a není na zvážení, zda ho příslušné 
ministerstvo vydá či nevydá. 
 
Prováděcí předpis přitom upravuje náležitosti hlášení tak, aby 
odpovídalo struktuře hlášení ostatních účastníků distribučního 
řetězce, data byla využitelná a zpracovatelná a poskytovala 
reálné informace o dostupnosti léčivého přípravku na trhu 
v České republice.     
 

Odůvodnění je zcela nepřesné, nepravdivé 
a zavádějící 
Odůvodnění: 
Odůvodnění obsahuje nesprávnou tezi, že: „Novým 
prvkem tak je pouze pravidelné poskytování těchto údajů 
formou hlášení, které nahradilo předchozí verzi téže 
povinnosti s neupřesněnou formou, způsobem a časovým 
intervalem poskytování.“. 
S touto tezí je nutno zásadně nesouhlasit, když předchozí 
verze této povinnosti plně reflektovala možný rámec daný 

Neakceptováno. 
Nejedná se o bezdůvodné požadování údajů, ale o jedno 
z protiexportních opatření vyplývající z novely zákona o 
léčivech - zákona č. 66/2017 Sb.  Jedná o jedno z opatření 
proti reexportům léčivých přípravků, které mají za cíl zajistit 
dostupnost léčivých přípravků pro pacienty v ČR. 
 
K pravidelnému elektronickému hlášení a otázce souladu se 
směrnicí  2001/83:  
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směrnicí, když hlášení bylo definováno v § 33 odst. 2 
poslední větě následovně: „Na žádost Ústavu nebo 
Veterinárního ústavu poskytne držitel rozhodnutí o 
registraci Ústavu nebo Veterinárnímu ústavu údaje 
týkající se objemu dodávek léčivého přípravku a údaje 
týkající se objemu předepisování léčivého přípravku, 
které má k dispozici.“.Podle právního stavu před 
účinností novely č. 66/2017 Sb. tedy může docházet 
k poskytování údajů o objemu dodávek výhradně pouze 
na žádost Ústavu. Žádostí Ústavu přitom v žádném 
případě nelze rozumět pravidelné hlášení každý měsíc 
o všech dodávaných léčivých přípravcích (dále také 
jen „LP“). Žádostí Ústavu je nutno rozumět ad hoc 
případy, kdy je z různých důvodů pro Ústav pro účely 
plnění jeho zákonných povinností nezbytné takové údaje 
od držitele vyžádat. S ohledem na šetření práv dotčených 
osob a transparentnost postupů veřejné správy a zásadu 
zákonnosti by přitom taková žádost měla být vždy řádně 
odůvodněna a nemělo by se jednat o bezdůvodné 
vyžadování takových údajů (mimo jiné zásady správního 
řízení). Bezdůvodné vyžadování takových údajů by mohlo 
mít prvky šikanózního výkonu státní správy.Ad hoc 
hlášení navíc zásadně nevyžaduje žádné speciální 
organizační, ani technické či SW řešení. Nové pravidelné 
elektronické hlášení, které nemá oporu ve směrnici 
č. 2001/83/ES, naopak vyžaduje přijmout 
a implementovat minimálně SW řešení. Přitom se jedná 
o opatření naprosto disproporční, neboť postihne celý trh, 
zatímco ochrana před reexporty se týká pouze jednotek 
LP. Jedná se o typický „gold-plating“. 

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 vyhodnocení dostupnosti 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 povinnosti podle § 33 odst. 2 věty 
čtvrté zákona o léčivech jsou  tak relevantní primárně 
mantinely, pravidla a omezení plynoucí z kapitoly 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, jakožto pramene primárního práva 
EU.  Proporcionalita tohoto opatření, které má prostřednictvím 
regulace tzv. reexportů zajistit dostatečnou míru ochrany 
veřejného zdraví a zdraví obyvatel, již byla posouzena v rámci 
procesu schvalování zákona č. 66/2017 Sb., kterým se mění 
zákon o léčivech. Čl. I bod 16 zákona č. 66/2017 Sb. předvídá 
režim plošných pravidelných hlášení. U tohoto ustanovení již 
k testu proporcionality a posouzení souladu s právem EU 
došlo.  
  
Sama směrnice (čl. 1 bod 22 směrnice 2004/27/ES, kterým byl 
vložen čl. 23a do směrnice 2001/83/ES, je transponován do § 
33 odst. 2 věty páté zákona o léčivech, ve znění zákona č. 
66/2017 Sb.) nadto nikterak nevylučuje, aby poskytování údajů 
bylo vedeno v pravidelném a transparentním režimu, který by 
stanovil přímo právní předpis, a až poskytování ryze 
individuálních údajů by bylo vyhrazeno individuálním žádostem 
podávaným ad hoc. A přesně to je úprava, která byla zavedena 
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Požadujeme tedy z odůvodnění tuto pasáž zcela 
vypustit, jelikož je zcela nepřesná, nepravdivá 
a zavádějící. 
tato připomínka je zásadní 

v ustanovení § 33 odst. 2 zákona o léčivech jeho novelou, tj. 
zákonem č. 66/2017 Sb., a návrh novely vyhlášky ji pouze 
náležitě a v mezích stanovených zákonem provádí.    
 
V zájmu ochrany veřejného zdraví a zdraví obyvatel je tak 
povinnost uvádět hlášení v pravidelných intervalech proto, aby 
regulační orgány v časové lince byly schopny vyhodnotit a 
předvídat možnost ohrožení dostupnosti léčivých přípravků a 
následně na tuto okolnost mohly co nejrychleji reagovat. 
 
Navrhovaná právní úprava tak není v rozporu s právem 
Evropské unie, slučitelnost návrhu s právem EU nikterak 
nerozporoval ani Odbor kompatibility Úřadu vlády. 
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Odůvodnění je nepravdivé 
Odůvodnění: 
Odůvodnění obsahuje nesprávnou tezi, že: „Návrh novely 
vyhlášky č. 228/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
je vypracován v mezích zákona č. 378/2007 Sb., o 
léčivech…“. 
S tímto tvrzením je nutno zásadně nesouhlasit, jak je 
podrobně odůvodněno níže, že požadavkem na hlášení 
údajů o ceně původce je naopak významně 
překračováno zákonné zmocnění. 
Požadujeme tedy z odůvodnění tuto pasáž zcela 
vypustit, jelikož je zcela nepravdivá a doporučujeme 
znovu posoudit možný rozsah prováděcího právního 
předpisu na základě výslovného zmocnění v zákoně. 
tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
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 
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. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAXABJU2O)



Návrh vyhlášky neřeší, jakým způsobem budou hlášení 
podávat zahraniční držitelé rozhodnutí o registraci. Je 
přitom zřejmé, že zahraniční entity ve většině případů 
nebudou – s ohledem na administrativní a IT náročnost – 
toto hlášení podávat přímo, ale prostřednictvím zástupce 
– české entity. Tato skutečnost by měla být v návrhu 
zohledněna a proces hlášení zjednodušen. 

tato připomínka je zásadní  

Vysvětleno. 
Je na držiteli, jakým způsobem, resp. prostřednictvím koho, 
bude plnit svou povinnost. Stejně jako je tomu i u dalších 
povinností držitele vyplývajících ze zákona o léčivech, kde 
rovněž není rozlišováno, zda se jedná o tuzemské nebo 
zahraniční subjekty.      
Proces hlášení je dostatečně jednoduchý a nevylučuje 
možnost podání hlášení zástupcem držitele.  
Rovněž držitelé povolení k distribuci léčivých přípravků, které 
bylo vydané jinou autoritou v rámci Evropské unie, musí 
v případě provádění distribuce na území České republiky 
poskytovat SÚKL hlášení, a to způsobem, který je obdobný 
s tímto, a jsou schopni tuto povinnost plnit. 
Povinnosti stanovené držitelům rozhodnutí o registraci 
v zákoně o léčivech jsou stejné bez ohledu na to, zda je 
držitelem subjekt z České republiky či zahraničí, k oběma 
skupinám držitelů je zachován rovný přístup.  
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Návrh vyhlášky neřeší situaci, kdy je jedna a tatáž 
společnost zároveň držitelem rozhodnutí o registraci a 
distributorem. S ohledem na dosavadní legislativu bude 
držitel rozhodnutí o registraci a distributor podávat hlášení 
s velmi podobným, ne-li identickým, obsahem. Pro 
odstranění zbytečné administrativní zátěže, jak na straně 
společnosti, tak na straně Ústavu, bychom navrhovali, 
aby bylo možné podávat pouze jedno hlášení, kde bude 
uvedeno, zda jedná společnost z pozice distributora 
(léčivého přípravku, kterého je držitelem rozhodnutí o 
registraci a nebude tedy podávat hlášení za tohoto 
držitele) nebo pouze z pozice držitele rozhodnutí o 
registraci, kdy je distributorem daného léčivého přípravku 
někdo jiný.  

tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. 
Vzhledem k tomu, že držitel hlásí uvedení LP na trh – tj. 
celkové množství daného LP dané šarže, které bylo dodáno na 
trh v ČR a distributor pak dále hlásí dodávky takto nabytých  
LP dalším odběratelům – distributorům a ostatním oprávněným 
odběratelům, by nemělo docházet k situacím, že by byla 
podávána duplicitní hlášení.  
 

Hlášení podle návrhu vyhlášky neumožňuje zahrnout 
paralelní import, protože povinnost hlásit uvedené léčivé 
přípravky na trh se na souběžné dovozce nevztahuje (na 
rozdíl od zamýšleného DIS 13). 

tato připomínka je zásadní  

Vysvětleno. 
Souběžný dovoz je zajišťován držitelem povolení k distribuci, 
dodávky souběžně dovážených LP jsou předmětem jeho 
hlášení podle vyhl. 229/2008 Sb.     
 

Konkrétní připomínky 
V § 8 navrhujeme doplnit nový odstavec následujícího 
znění: 
„(2) V případě žádosti o změnu způsobu výdeje 
humánního přípravku z výdeje bez lékařského předpisu 
na výdej na lékařský předpis musí předložená 
dokumentace splňovat následující 
požadavky.Odůvodnění, proč musí být omezen výdej na 
lékařský předpis; doloží se, že léčivý přípravek může 

Neakceptováno. 
Navrhovaná změna je mimo rozsah předkládané novely a nijak 
nesouvisí s jejím cílem.  
 
Kritéria pro stanovení způsobu výdeje, která Ústav v řízení o 
jeho změně posuzuje, jednoznačně stanoví již § 39 zákona o 
léčivech. Způsob výdeje je stanoven s ohledem na tyto 
zákonné požadavky a s ohledem na bezpečnost užívání 
léčivého přípravku a ochranu zdraví pacientů.  
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představovat nebezpečí pro zdraví lidí nebo že pro 
správné používání přípravku je nezbytná předchozí 
odborná porada s lékařem, a to zejména zvláštní 
upozornění na kontraindikace, interakce, nežádoucí 
účinky a potřebu lékařských kontrol.“ 
Navrhujeme upravit požadavky buď přímo v textu 
vyhlášky (viz výše, druhá věta) nebo v její příloze 
(obdobně jako je tomu v příloze č. 6 bod 3). 
Odůvodnění: 
Klasifikace výdeje na lékařský předpis je předpokladem 
podání žádosti o stanovení maximální ceny a výše a 
podmínek úhrady. Stanovení úhrady léčivému přípravku 
má vždy dopad na prostředky veřejného zdravotního 
pojištění. Navrhovaná změna má vymezit kritéria 
umožňující tento postup tak, aby bez dalšího nedocházelo 
k neopodstatněným výdajům prostředků z veřejného 
zdravotního pojištění změnou klasifikace výdeje v rámci 
změny registrace. Současný stav je takový, že pro změnu 
registrace spočívající ve změně klasifikace výdeje bez 
lékařského předpisu na výdej na lékařský předpis kritéria 
vymezená nejsou a zákonem není vyžadován ani souhlas 
zdravotních pojišťoven s touto změnou, přestože 
představuje vždy navýšení výdajů z veřejného 
zdravotního pojištění. 

tato připomínka je zásadní  

 
Případný dopad na veřejné zdravotní pojištění není předmětem 
tohoto hodnocení a není pro něj nijak relevantní. Navíc 
samotná skutečnost, že léčivý přípravek má stanoven způsob 
výdeje pouze na lékařský předpis sama o sobě neznamená, že 
bude mít nutně stanovenu úhradu; stanovení výše a podmínek 
úhrady je předmětem jiného řízení podle jiného zákona.  
 

− V § 17 odst. 1 písm. e) navrhujeme rozšířit 
množství zákonem požadovaných informací 
v rámci protokolu studie.  Za slovo „populaci“ 
vložit text „….. , o způsobu a formě úhrady 

Neakceptováno. 
 
Navrhované změny je mimo rozsah předkládané novely a nijak 
nesouvisí s jejím cílem. Avšak je vzato na vědomí a další revizí 
a úpravami návrh projde v budoucí technické novele. 
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nákladů na přípravek, který je předmětem studie, a 
to v jejím průběhu i po jejím ukončení…..“ 

− V § 17 odst. 2 písm. c) navrhujeme za čárku 
doplnit „…,a způsob následné terapie pacientů 
zařazených ve studii a způsob úhrady následné 
terapie pacientů z ukončené studie.“  

− V § 17a v odst. 1 písm. f) na konci tečku nahradit 
čárkou a doplnit „…, jehož součástí je informace o 
způsobu a výši úhrady studijní medikace a 
provedení a úhrada následné terapie pacientů po 
ukončení studie.“ 

Odůvodnění: 
V současné době není právním předpisem upraveno kdo, 
v jaké výši a jakým způsobem hradí studijní medikaci ani 
jak je hrazena a prováděna terapie pacientů po ukončení 
neintervenčních poregistračních studií. Součásti 
studijního protokolu jsou popsány v souboru doporučení 
GCP (Good clinical practice) – pro provádění klinických 
studií, ovšem ve skutečnosti se setkáváme s protokoly, 
které informace o péči a nákladech během a po ukončení 
studie ukotveny nemají a to převážně z důvodu, že proto 
dosud neexistuje zákonná norma. V praxi to tedy pak 
znamená, že o studijní medikaci a její úhradu je žádáno 
výjimečným postupem o schválení revizními lékaři plátců. 
Dochází tak k neopodstatněnému nárůstu nákladů na 
prostředky veřejného zdravotního pojištění, nevyjímaje 
nadbytečnou administrativní zátěž revizních lékařů, kteří 
jsou ve složité situaci při posouzení jediného možného 
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způsobu léčby zejména u pacientů, kteří již rozléčeni jsou 
při změně medikace ohroženi nežádoucími účinky ze 
změny či vysazení studijní medikace, což se týká průběhu 
studie i léčby po jejím ukončení.Je tedy potřeba již při 
informaci o záměru provést neintervenční poregistrační 
studii poskytovat údaje o plánovaném způsobu a formě 
úhrady studijní medikace v rámci studie i po jejím 
ukončení. 
Navrhovaná úprava je tedy prvním krokem k 
transparentnosti péče o pacienty a nákladů spojených 
s prováděním poregistračních neintervenčních studií 
držitelem rozhodnutí o registraci během studie i po jejím 
ukončení. 

tyto připomínky jsou doporučující 
Žádáme o odstranění textu „a údajem o ceně 
původce, za kterou byl léčivý přípravek uveden na 
trh“ z nově navrhovaného ustanovení § 18a odst. 4 
písm. e) vyhlášky. 
Odůvodnění: 
Požadavek na pravidelné hlášení držitelů rozhodnutí o 
registraci o objemu dodávek léčivých přípravků 
uvedených na trh v České republice není v souladu 
s právem EU. Článek 23a směrnice č. 2001/83/ES 
stanoví, že: „na žádost příslušného orgánu, zejména 
v souvislosti s farmakovigilancí, poskytne držitel 
rozhodnutí o registraci příslušnému orgánu veškeré údaje 
týkající se objemu prodeje léčivého přípravku a veškeré 
údaje, které má k dispozici, týkající se objemu 
předepisování.“. Vyžadované informace by tak měly být 
vždy na individuální žádost Státního ústavu pro kontrolu 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAXABJU2O)



léčiv (dále jen „SUKL“) a vždy zejména v souvislosti 
s farmakovigilancí. Tomuto požadavku směrnice 
neodpovídá požadavek pravidelného hlášení držitelů 
rozhodnutí o registraci o objemu dodávek léčivých 
přípravků uvedených na trh v České republice. Hlášení 
údajů „o objemu dodávek“ držiteli je proto v rozporu se 
směrnicí v celém rozsahu požadovaných údajů dle nově 
navrhovaného § 18a vyhlášky. Česká republika se tak 
navrhovaným ustanovením § 18a vyhlášky dopouští 
nesprávné implementace směrnice a stanoví nepřiměřené 
administrativní překážky, z čehož budou plynout pro 
Českou republiku patřičné negativní důsledky. 
 
V oblasti upravené směrnicí č. 2001/83/ES se uplatňuje 
princip plné harmonizace, a to ať už v oblasti reklamy na 
léčivé přípravky (srov. např. rozhodnutí ve věcech 
C-544/13 a C-545/13) nebo v oblasti registrací (srov. NtA 
Volume 2A, Procedures for marketing authorisation, 
CHAPTER 1 MARKETING AUTHORISATION), tak stejně 
tak v této dotčené oblasti se uplatňuje princip plné 
harmonizace (srov. rozhodnutí ve věcech C-261/07 a C-
299/07), kdy není členskému státu umožněno se od 
ustanovení směrnice odchýlit. Dotčený článek směrnice 
nelze extenzivně implementovat tak, že by zakládal 
povinnosti dotčených subjektům, které ze směrnice 
neplynou a jejichž stanovení není v žádném případě cílem 
takové směrnice. Z citovaného ustanovení směrnice 
plyne, že se vztahuje zejména na farmakovigilanční 
záležitosti a že k informování má docházet zásadně na 
žádost národní autority. Takovou žádostí v žádném 

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 povinnosti pravidelného hlášení:  
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 vyhodnocení dostupnosti 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 povinnosti podle § 33 odst. 2 věty 
čtvrté zákona o léčivech jsou  tak relevantní primárně 
mantinely, pravidla a omezení plynoucí z kapitoly 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, jakožto pramene primárního práva 
EU.  Proporcionalita tohoto opatření, které má prostřednictvím 
regulace tzv. reexportů zajistit dostatečnou míru ochrany 
veřejného zdraví a zdraví obyvatel, již byla posouzena v rámci 
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případě není stanovení pravidelné povinnosti hlášení, 
aniž by národní autorita o toto musela v konkrétním 
případě na základě konkrétních důvodů žádat. Článek 
směrnice zjevně předpokládá určité výjimečné okolnosti, 
které by musely nastat, aby byla národní autorita 
oprávněna požádat držitele rozhodnutí o registraci o 
údaje týkající se objemu prodeje léčivého přípravku. 
Nutno zdůraznit „léčivého přípravku“, a nikoliv „léčivých 
přípravků“, tj. paušálně všech. Zjevně proto toto 
ustanovení míří na výjimečné události či okolnosti, což 
však bezesporu není stanovení povinnosti hlášení objemu 
dodávek každý měsíc. 
 
Takovýto způsob implementace tak překračuje rámec 
nezbytné regulace pro dosažení účelu, kterým je 
řešení výjimečných okolností. Tento článek nelze 
využít k řešení regulace reexportů stanovením 
povinnosti nad rámec směrnice. 
 
Nejpalčivějším problémem pro praxi je však bezesporu 
požadavek na hlášení údajů o ceně původce, za kterou 
byl léčivý přípravek uveden na trh, kterým 
předkladatel významně a dokonce evidentně 
překračuje rámec požadavků této směrnice. Citovaný 
článek směrnice v žádném směru o možnosti požadovat 
informaci o ceně nehovoří. Požadujeme proto zmíněný 
text citovaného ustanovení („a údajem o ceně původce, 
za kterou byl léčivý přípravek uveden na trh“)z návrhu 
prováděcího předpisu zcela vypustit. Jedná se 
jednoznačně o úpravu nad rámec práva EU.  

procesu schvalování zákona č. 66/2017 Sb., kterým se mění 
zákon o léčivech. Čl. I bod 16 zákona č. 66/2017 Sb. předvídá 
režim plošných pravidelných hlášení. U tohoto ustanovení již 
k testu proporcionality a posouzení souladu s právem EU 
došlo.  
  
Sama směrnice (čl. 1 bod 22 směrnice 2004/27/ES, kterým byl 
vložen čl. 23a do směrnice 2001/83/ES, je transponován do § 
33 odst. 2 věty páté zákona o léčivech, ve znění zákona č. 
66/2017 Sb.) nadto nikterak nevylučuje, aby poskytování údajů 
bylo vedeno v pravidelném a transparentním režimu, který by 
stanovil přímo právní předpis, a až poskytování ryze 
individuálních údajů by bylo vyhrazeno individuálním žádostem 
podávaným ad hoc. A přesně to je 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 pouze 
náležitě a v mezích stanovených zákonem provádí.    
 
V zájmu ochrany veřejného zdraví a zdraví obyvatel je tak 
povinnost uvádět hlášení v pravidelných intervalech proto, aby 
regulační orgány v časové lince byly schopny vyhodnotit a 
předvídat možnost ohrožení dostupnosti léčivých přípravků a 
následně na tuto okolnost mohly co nejrychleji reagovat. 
 
Navrhovaná právní úprava tak není v rozporu s právem 
Evropské unie, slučitelnost návrhu s právem EU nikterak 
nerozporoval ani Odbor kompatibility Úřadu vlády. 
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Článek 81 Směrnice ukládá držitelům rozhodnutí o 
registraci a distributorům povinnost zajistit odpovídající a 
stálé dodávky LP osobám oprávněným vydávat léčivé 
přípravky tak, aby byla pokryta potřeba pacientů. Článek 
81 dále normuje, že: „Opatření k provedení tohoto článku 
by měla být navíc odůvodněna na základě ochrany 
veřejného zdraví a být úměrná cílům takové ochrany v 
souladu s pravidly Smlouvy, zejména s těmi, která se 
týkají volného pohybu zboží a hospodářské 
soutěže.“.Článek 81 tedy výslovně neumožňuje členským 
státům přijímat „mimořádná opatření“. Zcela naopak 
uvádí, že přijímaná opatření musí být řádně odůvodněna 
a musí být úměrná cílům. V tomto případě pravidelného 
hlášení o všech LP dojde k zatížení hlášením všech 
držitelů, tedy i těch, jejichž LP jsou dodávány osobám 
oprávněným vydávat LP bez jakýchkoliv problémů se 
zajištěním potřeb pacientů, což je v praxi drtivá většina 
případů. Z tohoto pohledu tedy není naplněn požadavek 
článku 81 Směrnice, neboť navrhované opatření není 
úměrné cílům ochrany pacientů před nedostatkem LP 
a v převážné míře dopadá na držitele rozhodnutí o 
registraci, jejichž LP bez problémů pokrývají potřebu 
pacientů. Navrhované opatření pravidelného hlášení 
je tak v rozporu se směrnicí a ČR budou hrozit sankce 
za porušení práva EU. 
 
Údaj o ceně původce je obchodně citlivou informací. 
Shromažďování a šíření těchto informací má vysoký 
potenciál narušit volnou hospodářskou soutěž mezi 
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účastníky trhu a v konečném důsledku poškodit 
spotřebitele/pacienta. Tato skutečnost není nijak 
zhodnocena v obecné části odůvodnění - bod 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. 
Není zřejmé, jak by bylo technicky možné v případě 
hlášení cenu původce označit za obchodní tajemství a jak 
by se s případnou žádostí o poskytnutí informací Ústav 
vypořádal. Existuje zde riziko, že Ústav ceny původce 
zveřejní a umožní tak koluzní jednání jednotlivých 
účastníků trhu, což je v rozporu s pravidly hospodářské 
soutěže. Správní orgán by neměl takové jednání umožnit. 
 
Definice ceny původce není uvedena v zákonném 
předpisu. Definici ceny původce (pro účely pouze tohoto 
předpisu) obsahuje čl. I písm. c) Cenového předpisu 
Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012 č. 
1/2013/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin 
pro zvláštní lékařské účely. Nelze tedy navázat povinnost 
hlášení na informaci, která není v zákoně definována a 
v praxi s ohledem na různé distribuční modely 
nadnárodních farmaceutických společností těžce 
uchopitelná. Může se totiž stát, že léčivé přípravky 
neprodává do ČR sám držitel rozhodnutí o registraci, 
protože léčivý přípravek distribuuje do ČR přímo výrobce, 
který není držitelem rozhodnutí o registraci, příp. držitel 
dodává léčivé přípravky do ČR přes jiný zahraniční 
subjekt. Návrh vyhlášky tedy v části hlášení držitelů 
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rozhodnutí o registraci podle našeho názoru vysoce 
pravděpodobně nepovede k zamýšlenému cíli, např. i 
proto, že data poskytnutá držitelem rozhodnutí o registraci 
nemusí nutně zohledňovat stav neprodaného skladu, 
výrobu přípravků apod. 
 
Hlášení o objemu dodávek navíc nemusí být nutně 
nezbytnou součástí transparentního systému pro regulaci 
nežádoucích reexportů LP založeného na reálných 
údajích o skutečné dostupnosti LP. Problém nedostatku 
LP z důvodu reexportů spočívá totiž ve vývozu LP z trhu. 
Jestliže tedy budou držitelé na trh dodávat sebevětší 
množství LP, tato data, byť se budou zdát jako dostatečná 
pro český trh, nikdy nenapomohou ke zjištění, kolik LP je 
aktuálně mezi distributory (kteří mají povinnost dodávek 
pro účely českých pacientů) pro účely pacientů a kolik jich 
bude vyvezeno tak, aby mohlo být zhodnoceno riziko 
nedostupnosti pro české pacienty. Primárně by tedy měla 
být sledována data distributorů. Data od držitelů tedy nijak 
nenapomohou zamýšlenému cíli a z hlediska Směrnice je 
neospravedlnitelné je paušálně požadovat. Jedná se 
pouze o vstupní veličinu, kolik LP je na trh dodáno 
distributorům. Nelze však z této veličiny jakkoliv zjistit 
případné riziko nedostupnosti z důvodu reexportů, když to 
je již plně ovlivnitelné výhradně distributory a držitelé na 
vývoz nemají žádný vliv. Proto je neospravedlnitelné 
přenášet odpovědnosti a povinnost na subjekty, které 
nemohou daný jev jakkoliv ovlivnit. 
 
Navíc je požadavek na hlášení ceny původce i v rozporu 
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s pravidly právní regulace v ČR, kdy je naprosto 
nepřiměřený a neslouží požadovanému a deklarovanému 
cíli. Cílem navrhované úpravy je podle odůvodnění 
regulace reexportů (citace z odůvodnění: „vytvořit účinný 
mechanismus pro zamezení nežádoucích reexportů 
léčivých přípravků z České republiky do zahraničí“), 
přičemž není naprosto zřejmé, jakým způsobem by měla 
informace o ceně původce k účinné regulaci reexportů 
přispět. Odůvodnění, že: „Jde o údaj o reálné ceně, který 
může být významným faktorem při posuzování ohrožení 
dostupnosti léčivého přípravku v důsledku reexportů.“a 
že: „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.“,nutno považovat za zcela 
nedostatečné. V odůvodnění nebyla provedena řádná 
analýza toho, jak by mohl údaj o ceně konkrétně přispět 
v regulaci reexportů. Není vůbec zřejmé, jakou roli může 
cena v posouzení rizika reexportů sehrát a nabízí se 
otázka, jaký je skutečný účel shromažďování údajů 
o cenách? Dokud nebude v odůvodnění vyhlášky či 
v rámci vypořádání připomínek jasně deklarován 
konkrétní postup, jakým bude SUKL pracovat s údaji 
o cenách za účelem, jak je deklarováno v odůvodnění, 
regulace reexportů, není požadování ceny původce 
pro účely efektivnější regulace reexportů legitimní a je 
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zcela v rozporu s principy právního státu. Jestliže má 
údaj o ceně původce sloužit efektivnější regulaci 
reexportů, musí být již na počátku stanovení takovéto 
povinnosti zřejmé, jakým konkrétním způsobem může 
takový údaj k regulaci reexportů přispět. Požadujeme 
proto uvedení tohoto konkrétního příkladu zcela 
přesně tak, jak bude v praxi postupováno. Nelze tvořit 
právní předpis bez konkrétní představy dopadu na 
regulované subjekty a zhodnocení a znalosti zcela 
konkrétních přínosů právní úpravy. Odůvodnění takto 
zatěžující a omezující povinnosti pak nelze založit 
pouze na tom, že „údaj o reálné ceně, který může být 
významným faktorem při posuzování ohrožení 
dostupnosti léčivého přípravku v důsledku 
reexportů.“.Z použití slova „může“ evidentně plyne, 
že nebyla provedena řádná analýza dopadu a přínosu 
navrhovaného shromažďování údajů o cenách 
původce pro účely regulace reexportů a že tyto údaje 
nejsou evidentně potřebné. 
 
Pro úplnost, údaj o ceně původce není v žádném 
případě nezbytný pro účely sledování reexportů 
a jejich vyhodnocování. Příčinný vztah mezi cenou 
původce a reexporty nelze považovat za jednoznačný, 
když cena původce se může kdykoliv změnit a relevantní 
je proto úředně stanovená cena. Konečně co se týče 
argumentu, že cena LP je rozhodným faktorem pro 
regulaci reexportů LP, nutno důrazně namítnout, že tento 
argument zejména nijak nesouvisí s tvrzenou potřebou 
paušálně hlásit cenu LP, která zatěžuje i držitele LP, 
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které nemají s reexporty problém. 
 
Údaj o ceně původce nemá z hlediska objemu zásob a 
rizika nedostupnosti žádný význam. Ledaže by 
smyslem bylo v případě, že nedostupný LP bude shledán 
jako příliš levný, byla jeho cena navýšena, což však není 
v odůvodnění výslovně deklarováno a nelze to legitimně 
očekávat, jelikož k takovému navýšení by muselo být 
v zákonně potřebné zmocnění či upraven proces 
takového zvýšení. Jestliže nebude součástí opatření proti 
reexportům také zvýšení ceny LP, jejichž dostupnost 
bude ohrožena reexportem, je údaj o ceně původce 
těchto LP zcela nadbytečný. 
 
Závěr, že nelze po držitelích rozhodnutí o registraci 
požadovat hlášení údaje o ceně původce, je navíc 
v souladu s výslovným textem a účelem právní úpravy, 
která jasně stanoví, že mají být SUKLu předávány údaje 
o objemu dodávek LP. Údaj o ceně původce žádným 
způsobem nepřispívá ke zjištění, kolik LP bylo 
dodáno, tj. nejedná se o údaj o objemu. 
 
V novelizovaném znění§ 33 odst. 2ZoLúčinném od 1. 
12. 2017 zcela chybí povinnost hlásit cenu původce 
a podzákonný právní předpis tuto povinnost stanovit 
nemůže. Pravidla dělby moci musí být zásadně 
dodržována, proto není možné překračovat rámec 
stanovený zákonem. Zákon v novelizovaném ustanovení 
§ 33 odst. 2 ZoL jasně stanovuje rozsah možné 
povinnosti pravidelného hlášení držitelů SUKLu. 
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Povinnosti může stanovit pouze zákon (srov. čl. 4 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod a čl. 79 odst. 3 Ústavy) a 
prováděcím právním předpisem mohou být tyto povinnosti 
pouze upřesněny. K překročení zákonného rámce pro 
stanovení bližší úpravy v prováděcím předpise existuje 
bohatá judikatura, která tento základní princip dělby 
moci zcela respektuje a jen podtrhuje. Při stanovování 
právní úpravy v prováděcím právním předpise je tedy 
zásadně nutné respektovat rozhodnutí zákonodárce. 
Rozhodnutí zákonodárce se potom promítne v konkrétně 
stanovených povinnostech v zákoně a možný rozsah 
bližšího upřesnění takto zákonem stanovených povinností 
potom vyplyne z výslovného zákonného vymezení 
možného rozsahu bližší úpravy v prováděcím předpise 
nebo též ze smyslu a účelu daného konkrétního 
prováděného zákona (srov. např. nález ze dne 25. 10. 
1995 sp. zn. Pl. ÚS 17/95 dle rozsudku Nejvyššího 
správního soudu sp. zn. 6 As 44/2014 ze dne 29. března 
2016).  
 
V daném případě zákon o léčivech s účinností od 1. 12. 
2017 jasně stanoví, že: „Držitel rozhodnutí o registraci 
poskytuje Ústavu úplné a správné údaje o objemu 
dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v České 
republice elektronicky“ a že „poskytované údaje obsahují 
identifikaci držitele rozhodnutí o registraci, identifikaci 
léčivého přípravku a informaci o tom, zda byl léčivý 
přípravek dodán lékárně nebo distributorovi; strukturu, 
způsob, formu a časový interval jejich poskytování 
prostřednictvím elektronického hlášení stanoví prováděcí 
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právní předpis“. 
 
Z uvedeného zákonného vymezení nijak nevyplývá, že by 
měla být v rámci identifikace léčivého přípravku hlášena 
též cena původce, za kterou byl LP uveden na trh. Cena 
nespadá pod žádný ze zvýrazněných pojmů a zejména 
není identifikací léčivého přípravku, v rámci které se ve 
vyhlášce navrhuje cenu původce hlásit (viz uvození § 18a 
odst. 4 písm. e) „identifikaci léčivého přípravku, 
a to…“). Znamená to snad, že v případě, že se cena 
původce LP změní, dojde i ke změně LP? Takový 
závěr by byl zcela absurdní a nelogický. Proto nelze 
považovat cenu původce za údaj identifikujících 
léčivý přípravek.Identifikací léčivého přípravku se rozumí 
výhradně takový způsob určení konkrétního LP a 
informace o něm, které umožní rozeznat LP od jiného 
distribuovaného LP (srov. definici slova identifikovat ve 
slovníku cizích slov). Léčivý přípravek je dostatečně podle 
legislativy v oblasti léčivých přípravků identifikován 
názvem, registračním číslem, kódem SUKL, šarží a EAN 
kódem. Dle nadcházející protipadělkové legislativy potom 
bude identifikovatelné každé konkrétní balení na základě 
jedinečného identifikátoru (unique identifier neboli UI). 
Koneckonců již kód SUKL a číslo šarže je 
dostatečnou identifikací pro účely zamýšleného cíle a 
ostatní požadované údaje za účelem identifikace LP 
jsou redundantní a zbytečně zatěžují veškeré datové 
přenosy. 
Nelze tedy pod identifikaci LP přiřazovat jakékoliv 
další charakteristiky konkrétního LP, jako je cena. 
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Jestliže bychom přistoupili na to, že je možné v rámci 
identifikace LP požadovat hlášení též ceny původce, 
mohli bychom analogicky přistoupit též např. na to, že je 
nutné hlásit též hmotnost balení, barvu nebo snad jaká 
konkrétní osoba s daným LP manipulovala. Žádný 
z těchto údajů LP neidentifikuje, avšak poskytuje o 
něm pouze další údaje, které však nejsou nutné k jeho 
identifikaci a zákon povinnost hlášení těchto údajů 
v žádném případě nestanoví. 
 
Požadavek hlášení informace o ceně původce potom 
zejména není ani bližší konkretizací struktury, ani 
formy, ani způsobu, ani časovým intervalem. 
 
Požadavek hlášení údaje o ceně přitom nelze podepřít ani 
žádným jiným ustanovením jiného právního předpisu. 
Držitel rozhodnutí o registraci je odpovědný za to, že 
úředně stanovenou cenu nepřekročí. Překročení úředně 
stanovené ceny držitelem je totiž správním deliktem. 
Držitel při uplatňování své cenové politiky, jestliže 
nepřekračuje maximální možnou cenu, neporušuje žádný 
právní předpis. V případě, že bude kontrolní orgán 
provádět cenovou kontrolu, musí si údaje individuálně (tj. 
v konkrétním případě, ve kterém bude postup kontrolního 
orgánu odůvodněn jedním z možných zákonných důvodů) 
vyžádat na základě kompetence jemu dané v jiném 
zákoně. Tato kompetence zakotvená v jiném zákoně 
však v žádném případě neumožňuje požadovat údaje 
o cenách pravidelně a už vůbec neumožňuje žádný 
jiný právní předpis vydání prováděcího právního 
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předpisu stanovícího povinnost takovéhoto 
pravidelného hlášení o cenách původce. Konečně 
nutno uzavřít, že na základě žádného právního 
předpisu nelze požadovat informace o cenách cenově 
neregulovaných léčivých přípravků. 
 
K zavedení případné právní regulace hlášení ceny 
původce držiteli rozhodnutí o registraci musí dojít na 
základě řádného legislativního procesu, a to zejména 
po řádném zhodnocení nutnosti takové právní 
regulace za současného respektování principu 
přiměřenosti a souladnosti s ústavním pořádkem. 
Musí se tak tedy dít ústavním a zákonným způsobem. 
Rozhodnutí o tom, zda má být hlášena též cena 
původce tedy musí být ponecháno výhradně na 
zákonodárci. Je-li v daném případě předkladatelem 
návrhu novely vyhlášky Ministerstvo zdravotnictví, je 
jeho povinností provést řádně analýzu RIA 
navrhované povinnosti, která může být stanovena 
výhradně zákonem, a není možné ponechat 
„stanovení“ povinností na Ministerstvu zdravotnictví 
ve formě prováděcího právního předpisu, není-li mu 
tato možnost dána zákonem. Nelze se tímto 
způsobem vyhýbat povinnosti řádného zhodnocení 
dopadů navrhované právní úpravy, která může mít 
významný vliv na dotčené subjekty a o čemž by mělo 
být v Parlamentu řádně hlasováno. 
 
Konečně žádáme o odstranění tohoto ustanovení 
z vyhlášky o registraci léčivých přípravků. Nesouvisí 
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totiž s registrací léčivých přípravků, ale s uváděním 
na trh resp. distribucí léčivých přípravků. Pro 
stanovení struktury, způsobu, formy a časového intervalu 
poskytování údajů prostřednictvím elektronického hlášení 
by proto měla být prováděcím právním předpisem 
vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv. 
Zařazení tohoto ustanovení do vyhlášky o registraci 
nutno považovat za nesystematické a 
nepředvídatelné. Z hlediska přijatelnosti pro adresáty, 
kterým je tato norma určena, se jeví jako systematičtěji 
vhodnější zařazení do zmiňované vyhlášky č. 229/2008 
Sb. Systematika právní úpravy je jedním ze základních 
kritérií, které musí nevyhnutelně předkladatel návrhu 
právního předpisu s ohledem na rozumnou a přehlednou 
míru regulace zvažovat. Toto bylo evidentně při přípravě 
návrhu zcela opomenuto. V rámci odůvodnění 
navrhované novely vyhlášky zcela chybí úvaha o volbě 
prováděcího právního předpisu, když pouze zcela 
automaticky se předpokládá novela vyhlášky č. 228/2008 
Sb. Provedení ustanovení § 33 odst. 2 ZoL však může být 
provedeno v jakémkoliv podzákonném právním předpise, 
ve kterém toto bude vhodné. Tím je dle našeho názoru 
nepochybně vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a 
distribuci léčiv. 
Navrhovaná úprava není ani předvídána v ustanovení § 1 
odst. 1 vyhlášky, které vyjmenovává obsah vyhlášky a pro 
adresáty je tak zahrnutí této povinnosti do této vyhlášky 
matoucí a nesrozumitelné. Obsah vyhlášek č. 228 a č. 
229/2008 Sb. naznačuje, že navrhovaná úprava § 18a by 
se více hodila do vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a 
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distribuci léčiv, jelikož ta obsahuje úpravu povinností po 
registraci LP. Hlášení dodávek je povinnost, která 
nastane též až po registraci LP. 
Požadujeme tedy z návrhu zcela vypustit text z nově 
navrhovaného ustanovení § 18a odst. 4 písm. e) 
vyhlášky „a údajem o ceně původce, za kterou byl 
léčivý přípravek uveden na trh“. 
 

tato připomínka je zásadní 
Hospodářská 
komora 

Zásadní konkrétní připomínka 
k předloženému materiálu 
1. Připomínka k bodu 6 za § 18 se vkládá nový § 18a 

Požadujeme celý dotčený bod vypustit.  

Odůvodnění:  

Celé znění ustanovení § 18a by mělo být z vyhlášky 
228/2009 Sb., o registraci léčivých přípravků vyjmuto, a to 
z důvodu povahy požadovaných údajů. Vhodnější se jeví 
vyhláška 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, protože 
uvedená povinnost hlášení nijak nesouvisí s registrací 
léčivých přípravků a povinnost hlášení dodávek léčivého 
přípravku na český trh nastane až po samotné registraci 
léčivého přípravku. 
V souvislosti s povinností hlášení objemu dodávek 
léčivých přípravků na trh je nutné zmínit článek 23a 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o 
kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých 
přípravků (dále jen „směrnice 2001/83/ES“), ve kterém se 
uvádí: „Na žádost příslušného orgánu, zejména 
v souvislosti s farmakovigilancí, poskytne držitel 
rozhodnutí o registraci příslušnému orgánu veškeré údaje 

Neakceptováno. Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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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týkající se objemu prodeje léčivého přípravku a veškeré 
údaje, které má k dispozici, týkající se objemu 
předepisování.“ Požadavek na pravidelné hlášení za každý 
kalendářní měsíc vnímáme nad rámec požadavku 
uvedeného ve směrnici 2001/83/ES. Navržené ustanovení 
by se mělo z vyhlášky vyjmout a upravit v souladu se 
zněním uvedeným směrnicí.  
Stejně tak i článek 81 směrnice 2001/83/ES ukládá 
držitelům rozhodnutí o registraci a distributorům 
povinnost zajistit odpovídající a stálé dodávky léčivých 
přípravků osobám oprávněným vydávat tak, aby byla 
pokryta potřeba pacientů. Ve článku je dále napsáno: 
„Opatření k provedení tohoto článku by měla být navíc 
odůvodněna na základě ochrany veřejného zdraví a být 
úměrná cílům takové ochrany v souladu s pravidly 
Smlouvy, zejména s těmi, která se týkají volného pohybu 
zboží a hospodářské soutěže.“ Z tohoto ustanovení lze 
vyvodit, že přijímaná opatření musí být řádně odůvodněna 
a musí být úměrná cílům. Bohužel paušální hlášení všech 
léčivých přípravků neúměrně zatíží držitele rozhodnutí o 
registraci hlavně v případech, kdy jsou léčivé přípravky 
dodávány osobám oprávněným vydávat léčivé přípravky 
bez jakýchkoli problémů a potřeby pacientů jsou bez 
problémů plně zajištěny.  
Dále též neexistuje jediný důvod, proč by držitel 
rozhodnutí o registraci měl hlásit cenu, za kterou byl 
léčivý přípravek uveden na trh, když cílem celého opatření 
je zajištění dostupnosti léčivých přípravků na českém trhu 
a není zcela zřejmé, jak by údaj o ceně mohl přispět 
k regulaci souběžných vývozů. Údaj o ceně původce není 
nutný pro účely sledování paralelních vývozů. Cena 
původce se může kdykoli měnit a relevantní je úředně 

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 otázce vztahu ke směrnici 2001/83: 
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 vyhodnocení dostupnosti 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 povinnosti podle § 33 odst. 2 věty 
čtvrté zákona o léčivech jsou  tak relevantní primárně 
mantinely, pravidla a omezení plynoucí z kapitoly 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, jakožto pramene primárního práva 
EU.  Proporcionalita tohoto opatření, které má prostřednictvím 
regulace tzv. reexportů zajistit dostatečnou míru ochrany 
veřejného zdraví a zdraví obyvatel, již byla posouzena v rámci 
procesu schvalování zákona č. 66/2017 Sb., kterým se mění 
zákon o léčivech. Čl. I bod 16 zákona č. 66/2017 Sb. předvídá 
režim plošných pravidelných hlášení. U tohoto ustanovení již 
k testu proporcionality a posouzení souladu s právem EU 
došlo.  
  
Sama směrnice (čl. 1 bod 22 směrnice 2004/27/ES, kterým byl 
vložen čl. 23a do směrnice 2001/83/ES, je transponován do § 
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stanovená cena léčivého přípravku. Státnímu ústavu pro 
kontrolu léčiv se mají předávat údaje o objemu dodávek 
léčivých přípravků. Údaj o ceně původce žádným 
způsobem nepřispívá ke zjištění, kolik léčivých přípravků 
bylo dodáno na český trh. Pro identifikaci léčivého 
přípravku je plně dostačující název, šarže, registrační 
číslo, EAN kód, kód Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
(dále jen „SÚKL“). Překvapuje nás, že se navíc 
k identifikaci léčivého přípravku nepožaduje např. 
hmotnost balení, jeho barva, barva samotného léčivého 
přípravku atp. Podotýkáme, že žádný z dále uvedených 
údajů léčivý přípravek neidentifikuje, poskytuje o něm 
pouze další údaje, které nejsou nutné k jeho identifikaci a 
zákon povinnost hlášení těchto údajů nestanoví.  
Ve článku 23a směrnice 2001/83/ES nikde není zmíněn 
požadavek, aby držitel rozhodnutí o registraci hlásil 
příslušnému orgánu cenu původce, za kterou byl léčivý 
přípravek uveden na trh. Tento požadavek významně 
překračuje rámec požadavků této směrnice. Je třeba i 
uvést, že povaha informací, které jsou požadovány 
vyhláškou v podobě hlášení ceny, naplňuje znaky 
obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a jelikož směrnice poskytování 
takových údajů nevyžaduje, mohlo by se jednat o gold-
plating, tedy přidávání regulatorních požadavků 
vnitrostátních úpravou nad rámec toho, co je vyžadováno 
právem EU. V zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 
změnách některých souvisejích zákonů (zákon o léčivech) 
chybí povinnost hlásit cenu původce a vyhláška tuto 
povinnost stanovit nemůže.  

 

33 odst. 2 věty páté zákona o léčivech, ve znění zákona č. 
66/2017 Sb.) nadto nikterak nevylučuje, aby poskytování údajů 
bylo vedeno v pravidelném a transparentním režimu, který by 
stanovil přímo právní předpis, a až poskytování ryze 
individuálních údajů by bylo vyhrazeno individuálním žádostem 
podávaným ad hoc. A přesně to je 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 pouze 
náležitě a v mezích stanovených zákonem provádí.    
 
V zájmu ochrany veřejného zdraví a zdraví obyvatel je tak 
povinnost uvádět hlášení v pravidelných intervalech proto, aby 
regulační orgány v časové lince byly schopny vyhodnotit a 
předvídat možnost ohrožení dostupnosti léčivých přípravků a 
následně na tuto okolnost mohly co nejrychleji reagovat. 
 
Navrhovaná právní úprava tak není v rozporu s právem 
Evropské unie, slučitelnost návrhu s právem EU nikterak 
nerozporoval ani Odbor kompatibility Úřadu vlády. 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAXABJU2O)



ČLnK ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k novelizačnímu bodu č. 6: 
 
K § 18a odst. 4 písm. e). Stejně jako u obdobného 
ustanovení navrhovaného v návrhu novely vyhlášky č. 
84/2008 Sb. požadujeme odstranit cenu původce. Nemá 
žádnou souvislost s účelem novely – sledováním 
dostupnosti léčivého přípravku. Nejde o údaj 
„identifikující“ léčivý přípravek. Je-li za požadavkem na 
údaj o ceně původce nepřiznaný zájem na informacích o 
cenách původců např. pro účely rozhodování o výších 
cen a úhrad léčivých přípravků, pak je znění návrhu 
nedostatečné, protože nijak nevede k podání informace o 
skutečných cenách původců, které lze dovodit jedině po 
započtení zpětných bonusů poskytovaných distribuci 
nebo provozovatelům oprávněným k výdeji. 
 

Vysvětleno. 
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 
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. 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k důvodové zprávě: 
 
V důvodové zprávě se uvádí, že hodnocení dopadů 
regulace (RIA) nebylo provedeno, protože hodnocení 
dopadů bylo údajně provedeno již v RIA k návrhu zákona 
(míněna zřejmě novela č. 66/2017 Sb.). Protože 
hodnocení prováděcích předpisů v rámci hodnocení 
novely provedeno nebylo, je návrh vyhlášky předkládán 
v rozporu s Legislativními pravidly vlády. 
 

Vysvětleno. 
Návrh vyhlášky byl již obsažen v Plánu přípravy vyhlášek na 
rok 2016 a k návrhu této vyhlášky nebyla předkladateli uložena 
povinnost zpracovat RIA. 
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MV 
 

K čl. I bodu 6 – k § 18a odst. 2: 
1. Ze znění navrhovaného § 18a odst. 2 není zřejmé, co 

je myšleno informačním systémem držitele rozhodnutí 
o registraci. Právní řád České republiky tento pojem 
nezná. Použití slov „informační systém“ navozuje 
dojem, že by každý držitel rozhodnutí o registraci měl 
mít vlastní informační systém, který by komunikoval 
s webovým aplikačním rozhraním Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv. Doporučujeme proto způsob 
poskytování hlášení prostřednictvím informačního 
systému držitele rozhodnutí o registraci podrobně 
vysvětlit ve zvláštní části odůvodnění. 

2. Informační systém držitele rozhodnutí o registraci a 
komunikační rozhraní Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv mají umožňovat výměnu zpráv v „obecně 
uznávaném datovém formátu“. Obecně uznávaný 
datový formát nicméně není v právním řádu České 
republiky definován, tedy není opět zřejmé, co je tím 
míněno. Dané doporučujeme specifikovat, nebo 
alespoň vysvětlit ve zvláštní části odůvodnění. 

3. Komunikační rozhraní má být podle věty třetí tohoto 
ustanovení vytvořeno v podobě webového aplikačního 
rozhraní a zveřejněno Státním ústavem pro kontrolu 
léčiv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patrně 
se tedy má jednat o to, co je v právních předpisech 
označováno jako „elektronická aplikace“. 
Doporučujeme tedy namísto „komunikačního rozhraní“ 
používat pojem „elektronická aplikace“ a ustanovení 
upravující čím je tvořeno komunikační rozhraní pro 
jeho technicistní charakter vypustit. 

4. V poslední větě ustanovení doporučujeme slova 
„způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahradit 
slovy „na svých internetových stránkách“. Dojde tak k 
přesnému vymezení místa na internetu, kde budou 
doporučené postupy zveřejněny. 

 

1 Akceptováno 
Informační systém je obecné označení lékárenského SW (komerčně 
dostupné aplikace pro vedení evidence příjmu, zásob a výdeje 
léčivých přípravků a evidenci dalších činností lékárny). Vysvětlující 
informace doplněna do zvláštní části odůvodnění. 
  
2 Akceptováno jinak. 
Slova „obecně uznávaném datovém formátu“ jsou nahrazena slovy 
„otevřeném datovém formátu“. Odůvodnění doplněno o informaci: 
„Otevřený formát je publikovaná specifikace pro uchovávání 
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.“. 
 
Komunikační rozhraní a technická dokumentace budou zveřejněny. 
 
3.Neakceptováno. Doplněno odůvodnění. 
Pod pojmem komunikační rozhraní se 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, 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 
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K čl. I bodu 6 – k § 18a odst. 4 písm. d): 
 Doporučujeme alespoň ve zvláštní části 
odůvodnění vyjasnit pojem „typ odběratele“, neboť není 
zřejmé, co pod dané slovní spojení lze zahrnout, tedy jaké 
typy odběratelů vůbec existují a v zákoně se tento pojem 
rovněž nevyskytuje. 
 

Akceptováno 
Typ odběratele vyplývá ze znění § 33 odst. 2 zákona o léčivech 
– tj. distributor nebo lékárna. 
 Ustanovení upraveno: 
„d) uvedení informace, zda byl léčivý přípravek dodán 
distributorovi nebo lékárně,“.  
 

Obecně – k úvodní větě: 
 V souladu s legislativní praxí navrhujeme 
do úvodní věty doplnit rovněž novely zákona o léčivech, 
které se dotýkají prováděných ustanovení. 
 Obdobnou připomínky vztahujeme i k čl. I k úvodní 
větě předkládané novely, kde je nutné doplnit novely 
samotné vyhlášky č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých 
přípravků. 
 

Akceptováno 

K čl. I – k úvodní větě: 
 Doporučujeme text „č.“ vypustit pro nadbytečnost. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 2 – k § 6 odst. 1: 
 Navrhujeme slova „mohou být pouze“ nahradit 
slovem „jsou“, neboť i při použití této formulace bude 
zcela zřejmé, že se jedná o taxativní výčet.  
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 4 – k § 6 odst. 1 písm. e) a f): 
 Doporučujeme slovo „textu“ z novelizačního bodu 
4 vypustit pro nadbytečnost, viz čl. 56 odst. 2 písm. g) 
Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno 
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K čl. I bodu 6 – k § 18a: 
 Novelizační bod 6 doporučujeme v souladu s čl. 58 
odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády uvést ve 
znění: 
 „Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně 
nadpisu zní:“.  
 
K čl. I bodu 6 – k § 18a odst. 1 a 3: 
 Doporučujeme sjednotit způsob, jakým jsou 
v navrhovaném ustanovení upravovány časové intervaly 
s ohledem na zachování jednotnosti prováděcího 
právního předpisu. V odstavci 1 je použito slovní spojení 
„desátého dne“, v odstavci 3 pak dochází k stanovení 
doby za pomocí číslovek „od 10. do 20. dne“ a „20. dne“. 
 
K čl. I bodu 6 – k § 18a odst. 4: 
 Doporučujeme slovo „popřípadě“ v úvodní části 
ustanovení nahradit vhodnějším slovem „nebo“. 
 
K čl. II – k účinnosti: 
 V bodě a) účinnosti vyhlášky navrhujeme slovo 
„dne“ nahradit slovem „dnem“ a v bodě b) slovo „bodu“ 
slovem „bodů“. 
 
Obecně – ke zvláštní části odůvodnění: 
 Doporučujeme upravit formátování a vzhled textu 
zvláštní části odůvodnění, která je v předložené podobě 
značně nepřehledná, např. nadpisy k jednotlivým 
novelizačním bodům mají zcela rozdílnou podobu. 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno jinak.  
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého 
kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení  
 
Akceptováno 
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MŽP 1.  V bodě 2. návrhu doporučujeme opravit větu: „V § 6 
odst. 1 v úvodní část ustanovení se slova…“ následujícím 
způsobem: „V § 6 odst. 1 v úvodní části ustanovení se 
slova…“ 

 

Akceptováno jinak, upraveno: 
„V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova...“ 

2. V bodě 6., § 18a odst. 4 písm. f) doporučujeme opravit 
větu: „…počet balení léčivého přípravku, s rozlišením, zda 
byly dodány nebo vráceny.“ následujícím způsobem: 
„…počet balení léčivého přípravku, s rozlišením, zda byla 
dodána nebo vrácena.“ 

 
Odůvodnění: Pokud se dodání a vrácení vztahuje ke slovu 
„balení“, měla by následovat koncovka „-a“. 

 

Akceptováno. 

Svaz 
průmyslu a 
dopravy 

1. K ustanovení bodu 8 § 3 odst. 6 písm. b) 
Ustanovení § 3 (v návaznosti na § 38 zákona o 
léčivech) má řešit situace, kdy je nutné pacientovi 
zajistit podání léčivého přípravku, i když tento není 
k tomu určen, příp. kdy je obecně problém se 
zajištěním dostupnosti daného léčivého přípravku 
v ČR.  V případě splnění podmínek uvedených 
v ustanovení § 3 může Státní ústav pro kontrolu léčiv 
umožnit, aby nebyly v označení na obalu nebo 
v příbalové informaci některé údaje, příp. nemusí být 
uvedeny v českém jazyce.  
Jedná se tedy o zcela výjimečný případ podávání 
léčivých přípravků s obalem v jiném než českém 
jazyce. Za předpokladu, že má stát zájem zajistit 
rychlou dostupnost léčivých přípravků (v těchto 
ojedinělých případech), nejeví se jako zcela efektivní 
žádat po farmaceutické společnosti dotisk, příp. 
samolepku evropského kódu, což způsobí další 

Akceptováno 
 

S ohledem na zajištění dostupnosti léčivých přípravků a považuje 
předkladatel danou připomínku za opodstatněnou. 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).  
Ustanovení bodu 8 § 3 odst. 6 písm. b) vyhlášky bude odstraněno. 
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časovou prodlevu v dodání léčivého přípravku na 
český trh, jelikož musí následně dojít k přebalení a 
propuštění léčivého přípravku.  
Navrhujeme tedy odstranění bodu 8 § 3 odst. 6 písm. b) 
vyhlášky.  
 
2. V případě veterinárních přípravků platí jiné postupy, 
proto by mělo být doplnění registračního čísla přípravku 
na obal veterinárních přípravků zachováno. Po 
odsouhlasení s USKVBL (Ústav pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv) navrhujeme proto 
odstranit bod 8 § 3 odst. 6 písm. b) vyhlášky a zároveň 
upravit bod 6 § 3 odst. 6 písm. b) vyhlášky takto: 
 
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, 
 
 

 
3. K ustanovení bodu 9 § 3 odst. 6 písm. b) 
 
S ohledem na skutečnost, že ustanovení § 3 vyhlášky 
má řešit ojedinělé případy, kdy je nutné zajistit 
dostupnost léčivých přípravků pro české pacienty, je 
téměř jisté, že by se mělo jednat o léčivé přípravky, 

 
2. Akceptováno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Akceptováno. V rámci žádostí o umožnění uvedení 
jednotlivých šarží přípravku do oběhu, jsou-li údaje 
uvedené na obalu v jiném než českém jazyce, se jedná 
o dovoz nenahraditelných léčivých přípravků 
vydávaných pouze na lékařský předpis v případě jejich 
okamžité potřeby. Není nezbytné, aby grafická úprava 
těchto šarží byla obdobou úpravy obalu přípravku 
registrovaného v České republice, neboť v případě 
rozdílné grafické úpravy může docházet ke zpoždění v 
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jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. Z tohoto 
důvodu nepovažujeme za nutné, aby grafická úprava 
cizojazyčných šarží odpovídala těm českým. Toto vede 
k dalším prodlevám v dostupnosti léčivých přípravků 
v ČR. 
Navrhujeme tedy odstranění bodu 9 § 3 odst. 6 písm. b) 
vyhlášky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

dovozu nenahraditelných přípravků z důvodu nutnosti 
přebalení a nového propuštění přípravku. Bod 9 § 3 
odst. 6 písm. b) vyhlášky lze proto odstranit. 

 

Svaz 
průmyslu a 
dopravy 

3. K ustanovení nového § 18a 
i. Nové ustanovení § 18a návrhu vyhlášky dle našeho 

názoru věcně nespadá pod povinnosti týkající se 
registrace léčivých přípravků. Povinnost hlášení se 
týká poskytování údajů o dodávkách léčivých 
přípravků, ke kterým dochází v drtivé většině až po 
registraci daného léčivého přípravku. Z tohoto 
důvodu se domníváme, že by toto hlášení nemělo 
být v dané vyhlášce upravováno. 

Tato připomínka je zásadní. 

i. Návrh vyhlášky neřeší, jakým způsobem budou 
hlášení podávat zahraniční držitelé rozhodnutí o 
registraci. Je přitom zřejmé, že zahraniční entity ve 
většině případů nebudou – s ohledem na 
administrativní a IT náročnost – toto hlášení 
podávat přímo, ale prostřednictvím zástupce – 
české entity. Tato skutečnost by měla být v návrhu 
zohledněna a proces hlášení zjednodušen. 

ii. Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. Připomínkové místo na připomínce trvá. 
Jde o ustanovení, které provádí § 33 odst. 2 zákona o léčivech 
Tedy jde o bližší vymezení požadavků stanovených přímo 
zákonem držiteli rozhodnutí o registraci. Ten je po získání 
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku odpovědný za 
uvedení léčivého přípravku na trh v České republice za účelem 
jeho další distribuce na trhu v České republice.  Obsah 
vyhlášky se netýká pouze procesu registrace léčivého 
přípravku, ale také procesů probíhajících po získání rozhodnutí 
o registraci léčivého přípravku, např. prodloužení či převodu 
registrace a také jsou touto vyhláškou provedeny zákonné 
povinnosti držitele rozhodnutí o registraci v oblasti 
farmakovigilance. 
 
Proces hlášení je dostatečně jednoduchý a nevylučuje 
možnost podání hlášení zástupcem držitele.  
Rovněž držitelé povolení k distribuci léčivých přípravků, které 
bylo vydané jinou autoritou v rámci Evropské unie, musí 
v případě provádění distribuce na území České republiky 
poskytovat SÚKL hlášení, a to způsobem, který je obdobný 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAXABJU2O)



iii. Návrh vyhlášky neřeší situaci, kdy je jedna 
a tatáž společnost zároveň držitelem 
rozhodnutí o registraci a distributorem. 
S ohledem na dosavadní legislativu bude 
držitel rozhodnutí o registraci a distributor 
podávat hlášení s velmi podobným, ne-li 
identickým, obsahem. Pro odstranění 
zbytečné administrativní zátěže, jak na 
straně společnosti, tak na straně Ústavu, 
bychom navrhovali, aby bylo možné 
podávat pouze jedno hlášení, kde bude 
uvedeno, zda jedná společnost z pozice 
distributora (léčivého přípravku, kterého je 
držitelem rozhodnutí o registraci a nebude 
tedy podávat hlášení za tohoto držitele) 
nebo pouze z pozice držitele rozhodnutí o 
registraci, kdy je distributorem daného 
léčivého přípravku někdo jiný. 
 

Tato připomínka je zásadní. 
 

iv. Hlášení podle návrhu vyhlášky neumožňuje 
zahrnout paralelní import, protože 
povinnost hlásit uvedené léčivé přípravky 
na trh se na souběžné dovozce nevztahuje 
(na rozdíl od zamýšleného DIS 13). 
 

Tato připomínka je zásadní. 
v. Hlášení podle návrhu vyhlášky neumožňuje 

zahrnout paralelní import, protože 
povinnost hlásit uvedené léčivé přípravky 

s tímto, a jsou schopni tuto povinnost plnit. 
Povinnosti stanovené držitelům rozhodnutí o registraci 
v zákoně o léčivech jsou stejné bez ohledu na to, zda je 
držitelem subjekt z České republiky či zahraničí, k oběma 
skupinám držitelů je zachován rovný přístup.  
 
 
Držitel hlásí uvedení LP na trh – tj. celkové množství daného 
LP dané šarže, které bylo dodáno na trh.  
 
Distributor pak dále hlásí dodávky takto nabytých  LP dalším 
odběratelům – distributorům a ostatním oprávněným 
odběratelům. Nemělo by tak docházet k situacím, že by byla 
podávána duplicitní hlášení.  
 
 
Jde o ustanovení, které provádí § 33 odst. 2 zákona o léčivech 
Jde tedy o bližší vymezení požadavků stanovených přímo 
zákonem držiteli rozhodnutí o registraci. Ten je po získání 
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku odpovědný za 
uvedení léčivého přípravku na trh v České republice za účelem 
jeho další distribuce na trhu v České republice.    
 
Jedná se o dvě různá hlášení. Držitel hlásí uvedení LP na trh – 
tj. celkové množství daného LP dané šarže, které bylo dodáno 
na trh v ČR. Distributor pak dále hlásí dodávky takto nabytých  
LP dalším odběratelům – distributorům a ostatním oprávněným 
odběratelům. Nemělo by tak docházet k situacím, že by byla 
podávána duplicitní hlášení. 
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na trh se na souběžné dovozce nevztahuje 
(na rozdíl od zamýšleného DIS 13). 
 

Tato připomínka je zásadní. 
 

 
Souběžný dovoz je zajišťován držitelem povolení k distribuci, 
dodávky souběžně dovážených LP jsou předmětem jeho 
hlášení podle vyhl.č. 229/2008 Sb.     
 

1. K ustanovení nového § 18a odst. 4 písm. e) - údaje 
týkající se ceny původce 

 
Domníváme se, že údaj týkající se ceny původce jde nad 
rámec zmocnění uvedeného v ustanovení § 33 odst. 2 
zákona o léčivech. Údaj týkající se ceny neidentifikuje 
léčivý přípravek za účelem, který je v zákoně a 
v odůvodnění právní normy deklarován. Účelem hlášení 
dodávek léčivých přípravků, jak se uvádí v předkládací 
zprávě, je získání údajů o objemu a stavu zásobování 
konkrétním léčivým přípravkem, což má určit rozsah 
možného rizika nedostupnosti léčivého přípravku a 
účinněji přijímat opatření, která zamezí nedostupnosti 
těchto léčivých přípravků pro pacienty v České republice.  
Z navrhovaného znění není vůbec zřejmé, jak má údaj o 
ceně původce být nápomocen k výše uvedenému 
deklarovanému cíli. Pokud by měla být cena léčivého 
přípravku důvodem k reexportu, je nutné upravit 
maximální cenu léčivého přípravku, což ale zákon o 
veřejném zdravotním pojištění pouze z důvodu reexportu 
neumožňuje. Proto není takové odůvodnění v současném 
právním prostředí relevantní. V souladu s nálezem ÚS sp. 
zn. Pl. ÚS 43/13 je nutné pravomoc ministerstev k 
vydávání podzákonných právních předpisů vykládat 
restriktivně v tom smyslu, že toto zmocnění musí být 
konkrétní, jednoznačné a jasné. Navíc je nutné, aby byl 
podzákonný právní předpis vydán státním orgánem k tomu 

Vysvětleno. Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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 
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. 
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oprávněným a v mezích jeho kompetence, tedy zda se při 
výkonu této pravomoci pohyboval v mezích a na základě 
zákona (secundum et intra legem), a nikoliv mimo zákon 
(preater legem). Zjednodušeně řečeno jde o to, aby v 
případě, kdy má být podle zákona X, tento předpis 
nestanovil, že má být Y, ale že má být XI, X2, X3. Ze 
zmocňovacího ustanovení musí být zřejmá vůle 
zákonodárce k úpravě nad zákonný standard. Ani v 
takovém případě však podzákonný právní předpis nesmí 
zasahovat do věcí vyhrazených k regulaci toliko zákonem. 
Tento požadavek není v případě navrhované novely splněn 
a její návrh jde tedy nad rámec zákonného zmocnění. 
Domníváme se, že cena původce není způsobilá 
identifikovat léčivý přípravek - nelze předpokládat, že se 
v případě léčivého přípravku se stejným SUKL kódem a 
šarží s rozdílnou cenou původce jedná z pohledu 
identifikace léčivého přípravku za výše uvedeným cílem o 
jiný léčivý přípravek.  

Tato připomínka je zásadní 

 
 
 
 
 
 

Definice ceny původce není uvedena v zákonném 
předpisu. Definici ceny původce (pro účely pouze tohoto 
předpisu) obsahuje čl. I písm. c) Cenového předpisu 
Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012 č. 
1/2013/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin 
pro zvláštní lékařské účely. Nelze tedy navázat povinnost 
hlášení na informaci, která není v zákoně definována a 
v praxi je s ohledem na různé distribuční modely 
nadnárodních farmaceutických společností těžce 
uchopitelná. Může se totiž stát, že léčivé přípravky 
neprodává do ČR sám držitel rozhodnutí o registraci, 
protože léčivý přípravek distribuuje do ČR přímo výrobce, 
který není držitelem rozhodnutí o registraci, příp. držitel 

Neakceptováno. Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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. 
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dodává léčivé přípravky do ČR přes jiný zahraniční 
subjekt. Návrh vyhlášky tedy v části hlášení držitelů 
rozhodnutí o registraci podle našeho názoru vysoce 
pravděpodobně nepovede k zamýšlenému cíli, např. i 
proto, že data poskytnutá držitelem rozhodnutí o registraci 
nemusí nutně zohledňovat stav neprodaného skladu, 
výrobu přípravků apod. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

 

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. 
 
 

Údaj o ceně původce je obchodně citlivou informací. 
Shromažďování a šíření těchto informací má vysoký 
potenciál narušit volnou hospodářskou soutěž mezi 
účastníky trhu a v konečném důsledku poškodit 
spotřebitele/pacienta. Tato skutečnost není nijak 
zhodnocena v obecné části odůvodnění - bod 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. Není zřejmé, jak by 
bylo technicky možné v případě hlášení cenu původce 
označit za obchodní tajemství a jak by se s případnou 
žádostí o poskytnutí informací Ústav vypořádal. Existuje 
zde riziko, že Ústav ceny původce zveřejní a umožní tak 
koluzní jednání jednotlivých účastníků trhu, což je 
v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Správní orgán 
by neměl takové jednání umožnit. 

Neakceptováno. Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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 
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Tato připomínka je zásadní. 
 

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. 
 

   

V Praze 28. června 2018 

Vypracoval: Mgr. Jan Knytl Podpis: 
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