
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 4.8.2017, 
s termínem dodání stanovisek do 25.8.2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Návrh vypořádání MZ 
ČLnK K § 35b odst. 4 písm. f) bod 2. Stejně 

jako u obdobného ustanovení 
navrhovaného v návrhu novely vyhlášky 
č. 84/2008 Sb. a vyhlášky č. 228/2008 
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 

Neakceptováno. 
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. 
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poskytovaných distribuci nebo 
provozovatelům oprávněným k výdeji - 
zásadní připomínka 

 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 - zásadní 
připomínka 

Neakceptováno. 
Návrh vyhlášky je uveden v Plánu přípravy vyhlášek na rok 2016 a povinnost 
vypracovat RIA v něm není zavedena. 

MSP 

K názvu návrhu - Doporučujeme 
vypustit slova „, ve znění vyhlášky“, 
jelikož vyhláška o výrobě a distribuci 
léčiv doposud nebyla novelizována. 

Akceptováno. 

 

K otázce zákonného zmocnění - 
Upozorňujeme, že nová zákonná 
zmocnění, vtělená do § 77 odst. 1 písm. 
f) a q) zákona o léčivech jeho poslední 
novelou (zákon č. 66/2017 Sb.), byla v 
souborném zmocňovacím ustanovení § 
114 zákona o léčivech umístěna 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 § 77 odst. 
1 písm. f) a q) zákona o léčivech 

Neakceptováno. 
S ohledem na fakt, že předkládaná vyhláška 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. 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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(poskytování údajů o objemu 
distribuovaných léčivých přípravků a 
oznámení záměru distribuovat do 
zahraničí léčivý přípravek, který je na 
seznamu léčivých přípravků podle § 77c 
zákona o léčivech) provedena formou 
novely vyhlášky o výrobě a distribuci 
léčiv, 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 
tvorby legislativy: (i) aktuálně 
předkládaný návrh vyhlášky vydávané 
podle § 114 odst. 2 zákona o léčivech v 
součinnosti MZD a MZE zachovat, 
avšak vypustit z jeho úvodní věty citaci 
§ 77 odst. 1 písm. f) a q) a z jeho těla v 
čl. I body 1, 21 (§ 35b a 35c) a 22 (§ 
35d) a z čl. III písmeno a), (ii) vydat 
podle § 114 odst. 1 zákona o léčivech 
samostatnou vyhlášku Ministerstva 
zdravotnictví k provedení § 77 odst. 1 
písm. f) a q) tohoto zákona, do níž bude 
přejata úprava vypuštěná z aktuálního 
návrhu. Zároveň doporučujeme do 
tohoto nového návrhu vyhlášky 
zahrnout problematiku poskytování 
údajů jak držiteli rozhodnutí o registraci 
a provozovateli oprávněnými k výdeji 
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léčivých přípravků (viz naše zásadní 
připomínky k návrhu vyhlášky, kterou 
se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o 
registraci léčivých přípravků, ve znění 
pozdějších předpisů, a k návrhu 
vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, 
bližších podmínkách zacházení s léčivy 
v lékárnách, zdravotnických zařízeních 
a u dalších provozovatelů a zařízení 
vydávajících léčivé přípravky, ve znění 
vyhlášky č. 254/2013 Sb.), tak 
distributory, jelikož je navrhovaná 
právní úprava ve všech případech do 
značné míry analogická zásadní 
připomínka 
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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. 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/, k provedení § 63 odst. 1 a 
6, § 64 písm. j), k) a q), § 69 odst. 2, § 
70 odst. 1, § 71 odst. 2 a 6, § 72 odst. 1, 
§ 73 odst. 9 písm. b), § 74 odst. 1 a 5, § 
75 odst. 2, § 76 odst. 2, § 77 odst. 1 
písm. e) a g) až i), § 77 odst. 3 a § 77 
odst. 5 písm. a) a b) zákona o léčivech:“ 

Akceptováno. 

K čl. I bodům 10 a 12 
Doporučujeme sloučení obou bodů, 
protože se jimi provádí totožná změna. 
 

Akceptováno. 
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K čl. I bodu 17 [§ 35 písm. c)] 
Doporučujeme vypustit slova „a c)“, 
neboť podle našeho názoru není věcně 
správné, aby bylo v písmenu c) 
odkazováno na § 40 novelizované 
vyhlášky. Nadto má podle odůvodnění 
předmětná změna vést k zahrnutí „i 
ustanovení § 40 vyhlášky“, nikoli k 
nahrazení § 39 ustanovením § 40. 

Akceptováno. 
 

K čl. I bodu 18 [§ 35 písm. b)] 
Konstatujeme, že shora uvedený bod je 
koncipován legislativně technicky 
nevhodným a nepřehledným způsobem. 
Doporučujeme jej proto upravit za 
využití následujícího schématu:  
x. V § 35 písm. b) se slova „nebo 
humánní léčivé přípravky určené pro 
specifické léčebné programy7)“ 
nahrazují slovy „, humánní léčivé 
přípravky určené pro specifické léčebné 
programy7), léčivé přípravky, pro které 
byla povolena nemocniční výjimka, 
hodnocené léčivé přípravky“ 

Akceptováno. 
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K čl. I bodu 21 (§ 35a) 
Konstatujeme, že není zřejmé, kterou 
zákonnou povinnost distributora má toto 
ustanovení upřesňovat. Za této situace si 
nemůžeme být jisti, zda tímto 
ustanovením není na úrovni vyhlášky 
zaváděna nová povinnost, což by bylo 
nepřípustné. Požadujeme proto danou 
otázku vysvětlit, anebo ustanovení z 
návrhu vypustit. 
zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
Nejedná se o novou povinnost. Dle § 77 odst. 1 písm. g) ZoL je distributor povinen 
dodržovat pravidla správné distribuční praxe. V tomto případě se jedná o jednu ze zásad 
správné distribuční praxe. Identifikace původu a ověření pravosti LP je jedno 
z nejvýznamnějších opatření v boji proti padělkům. 

 

K čl. I bodu 21 (§ 35c) 
Ačkoli je toto ustanovení analogické k 
navrhovanému § 35b, volí v jeho 
případě předkladatel odlišnou strukturu, 
což se jeví jako nedůvodné a 
znepřehledňující. Doporučujeme proto 
přepracovat toto ustanovení tak, aby 
bylo koncipováno obdobně jako § 35b. 

Neakceptováno. 
Rozsah, způsob a termín pro poskytování hlášení Ústavu a Veterinárnímu ústavu nejsou 
a nemohou být totožné, což je dáno kromě některých odlišných charakteristik 
humánních a veterinárních léčiv zejména jiným rozsahem a obsahem úkolů a povinností 
jednotlivých ústavů, stanovených jim zákonem o léčivech. ÚSKVBL nemá na rozdíl od 
SÚKL zavedenu formu elektronického hlášení a zpracování dat. Navrhovaná úprava 
odráží současnou praxi zasílání hlášení distributory, bez jakékoliv další zátěže kladené 
na distributory veterinárních léčivých přípravků. 

 

K čl. I bodu 21 (§ 35c odst. 1) 
Konstatujeme, že poslední věta tohoto 
ustanovení stanoví způsob poskytování 
údajů Veterinárnímu ústavu pouze 
velmi vágně, pročež ji nelze materiálně 
považovat za provedení zákonného 
zmocnění - viz § 77 odst. 1 písm. f) 
zákona o léčivech. Požadujeme proto 
předmětnou problematiku rozpracovat a 
konkretizovat. 
zásadní připomínka 

Akceptováno. 
Text byl upraven následujícím způsobem: 
„„Distributor zasílá hlášení podle pokynů Veterinárního ústavu, zveřejňovaných 
prostřednictvím internetových stránek Veterinárního ústavu.“. 
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K čl. I bodu 22 (§ 35d) 
a) V oblasti struktury poskytovaných 
údajů konstatujeme, že je třeba k 
naplnění zákonného zmocnění stanovit 
ještě detaily identifikace distributora – 
viz § 77 odst. 1 písm. q) zákona o 
léčivech. 
zásadní připomínka 
 
b) V oblasti formy a způsobu 
poskytování údajů konstatujeme, že jsou 
zde stanoveny nepřesně (elektronické 
sdělení / elektronický formulář) nebo 
zcela nedostatečně, pročež požadujeme 
v zájmu skutečného provedení shora 
citovaného zmocňovacího ustanovení 
obojí významně specifikovat. 
zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Komunikace distributora s Ústavem probíhá zabezpečeným způsobem pomocí 
přidělených přihlašovacích údajů (certifikátu). Distributor se tak jednoznačně 
identifikuje přihlášením do systému pro elektronické sdělení  - webového formuláře. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Není potřebné nijak dále specifikovat - rozsah údajů v elektronickém sdělení je jasně 
vymezen a tyto budou obsaženy ve webovém formuláři sdělení (obdobně jako v případě 
jiných webových aplikací pro poskytování hlášení). 

K čl. I bodům 27 až 51 (§ 38 a 39) 
Doporučujeme doplnit podrobnější 
rozpracování odůvodnění k těmto 
bodům, jelikož souhrnné vysvětlení ke 
skupinám více než 10 novelizačních 
bodů nepovažujeme za dostatečně 
vypovídající. 

Akceptováno. 
Odůvodnění bude doplněno. Jedná se o doplnění ustanovení vyhlášky týkající se zásad 
správné distribuční praxe vyplývající zejména z Pokynů EK pro SDP z 5.11.2013, a 
aktuálního znění Kompilace (Compilation of Community Procedures on Inspection and 
Exchange of Information), které jsou pro distributory závazné (§ 77 odst. 1 písm. g 
zákona o léčivech). Dále jde o stanovení bližších podmínek týkajících se vedení 
záznamů a dokumentace v souvislosti se zprostředkováním léčivých přípravků (novela 
zákona o léčivech č. 70/2013 Sb.), které dosud nebyly na úrovni prováděcího předpisu 
upraveny.    

 

K čl. I bodu 35 [§ 38 odst. 8 písm. a)] 
Konstatujeme, že toto ustanovení je 
stylizováno natolik neobratným 
způsobem, že je takřka nesrozumitelné. 
Doporučujeme jej proto přepracovat. 

Neakceptováno. 
Připomínka je příliš obecná a neurčitá, není zřejmé, v čem je spatřována 
nesrozumitelnost navrhovaného textu. Ustanovení operuje s všeobecně známými 
termíny používanými jak v návrhu vyhlášky (§ 35a), tak zejména ve Směrnici 
2001/83/ES a Pokynech EK pro SDP.     
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K čl. I bodům 53 a 54 [§ 40 odst. 5 
písm. a)] 
Konstatujeme, že bod 54 je koncipován 
legislativně technicky nesprávným 
způsobem, pročež jej doporučujeme 
sloučit s bodem 53 za využití 
následujícího schématu: x. V § 40 odst. 
5 písmeno a) zní: „…“. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 58 [§ 42 úvodní část 
ustanovení a písmeno c) úvodní část 
ustanovení a bod 3] 
Jelikož se odůvodnění k tomuto bodu 
věnuje pouze doplnění 
zprostředkovatele, není zřejmé, z jakého 
důvodu mají být z těchto ustanovení 
vypuštěny pomocné látky. 
Doporučujeme proto odůvodnění v 
tomto směru doplnit. 

Akceptováno. 
Odůvodnění bude doplněno. Souvisí s novelou zákona č. 378/2007 Sb. provedenou 
zákonem č. 70/2013 Sb. Výroba pomocných látek je upravena odlišným způsobem od 
výroby léčivých látek a léčivých přípravků. Ta probíhá v režimu Správné výrobní praxe 
pro léčivé látky či léčivé přípravky a výrobci léčivých látek podléhají certifikaci ze 
strany Ústavu. Pro výrobce léčivých přípravků platí Pokyny ze dne 19. března 2015         
k formalizovanému posouzení rizika pro zjištění náležité správné výrobní praxe              
u pomocných látek humánních léčivých přípravků (2015/C 95/02). Tyto pokyny jsou 
založeny na čl. 47 pátém pododstavci směrnice 2001/83/ES (1).  

 

K čl. II 
Začátek přechodného ustanovení je 
formulován zčásti neobratným, zčásti 
nepřesným způsobem, pročež jej 
doporučujeme nahradit následujícím 
zněním: „Distributor, který je ke dni 
nabytí účinnosti této vyhlášky držitelem 
povolení k distribuci, musí splnit 
požadavky na prostory pro skladování a 
distribuci léčivých přípravků …“. 

Akceptováno. 

 

K čl. III písm. b) 
Není zjevné, z jakého důvodu se má 
dělená účinnost týkat také bodu 4, když 
tento nikterak nesouvisí s předmětnými 

Akceptováno jinak. Bod 4 byl na základě zásadní připomínky OKOM vypuštěn. 
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předpisy Evropské unie. Žádáme proto 
náležité vysvětlení, anebo vypuštění 
bodu 4 z písmena b). 

MZV 

MZV upozorňuje na to, že z 
předloženého návrhu není patrno, zda 
předkladatel posoudil, zda mu v 
souvislosti s navrhovaným právním 
předpisem nevznikla oznamovací 
povinnost vůči Evropské komisi dle 
směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 
2015, o postupu při poskytování 
informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti (dále jen 
„směrnice“). 
 
Návrh novely vyhlášky totiž mimo jiné 
ukládá povinnost distributorům 
poskytovat údaje o objemu 
distribuovaných léčivých přípravků. 
MZV proto považuje za nutné  
aby předkladatel posoudil, zda dotčené 
povinnosti představují technickou 
specifikaci ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. 
c) směrnice, resp. jiný požadavek ve 
smyslu čl. 1 odst. 1 písm. d) směrnice, a 
tudíž by se na ně mohla vztahovat 
oznamovací povinnost dle čl. 5 
směrnice.  
 
V případě neoznámení návrhu 

Akceptováno. 
Návrh vyhlášky bude oznámen Evropské komisi dle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015, o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAXZHTBI9)



dotčených ustanovení, která měla 
podléhat oznamovací povinnosti, by se 
Česká republika vystavila riziku 
porušení povinností plynoucích z práva 
EU a s tím spojených sankcí a dále 
nevymahatelnosti příslušných 
ustanovení vyhlášky, jež splňují definici 
technických předpisů, resp. jiných 
požadavků dle směrnice, jak plyne z 
judikatury Soudního dvora EU (viz 
rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 
30. dubna 1996 ve věci C-194/94 CIA 
Security International) 

ÚV - 
KOM 

zásadní připomínky 
Zaprvé se jedná se o úpravu dotýkající 
se § 2 písm. a) vyhlášky č. 299/2008 
Sb. (viz níže připomínku k uvedenému 
ustanovení), kterou je nutno vykázat 
jako implementační vůči čl. 1 směrnice 
2003/94/ES.  

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 

 

zásadní připomínky 
K čl. I bodům 3 a 4 (poznámka pod 
čarou č. 1, § 2 písm. a)) a k čl. II 
návrhu: 
Pokud jde o vypuštění směrnice 
2001/20/ES z poznámky pod čarou     
č. 1 a naopak vložení nařízení             
č. 536/2014, jakož i o vypuštění 
odkazu na povolení podle § 57 odst. 1 
zákona o léčivech z § 2 písm. a) 
vyhlášky č. 229/2008 Sb., uvádíme níže 
naše připomínky spolu s několika 

 
Akceptováno. 
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poznámkami k dopadům nařízení          
č. 536/2014. 
 
1. Nařízení č. 536/2014 se zaprvé 
dotkne (v důsledku zrušení směrnice 
2001/20/ES  a zavedení přechodného 
období, které se již odrazily v zákoně o 
léčivech a v přechodném ustanovení – 
čl. II ČÁSTI PRVNÍ - zákona č. 
66/2017 Sb.) transpozice směrnice 
2003/94/ES.  
Uvedené nařízení dnem své 
použitelnosti zruší směrnici 2001/20/ES, 
které upravuje mj. požadavek, aby 
výroba hodnocených humánních 
léčivých přípravků podléhala povolení 
(čl. 13 odst. 1). Do budoucna se bude 
pro výrobu hodnocených humánních 
léčivých přípravků vyžadovat povolení 
podle nařízení. Avšak ještě po dobu 3 
let ode dne, kdy se nařízení č. 536/2014 
stane použitelným (stejným dnem bude 
zrušena směrnice 2001/20/ES), se 
budou uvedenou (již zrušenou) směrnicí 
řídit (a to včetně povolování výroby 
hodnoceného léčivého přípravku) 
klinická hodnocení, u kterých bude 
žádost o povolení klinického hodnocení 
podána před datem použitelnosti 
nařízení č. 536/2014. Rovněž se 
uvedenou směrnicí budou moci po shora 
uvedenou dobu řídit ta klinická 
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hodnocení, u kterých bude klinické 
hodnocení z rozhodnutí žadatele o 
povolení klinického hodnocení do 
jednoho roku po dni použitelnosti 
nařízení zahájeno v souladu s čl. 6, 7, a 
9 směrnice 2001/20/ES. 
Výše uvedené má dopad na transpozici 
čl. 1 směrnice 2003/94/ES (která je 
transponována do návrhem 
novelizované vyhlášky), podle kterého 
směrnice stanoví zásady a pokyny pro 
správnou výrobní praxi mj. i „pokud jde 
o hodnocené humánní přípravky, jejichž 
výroba vyžaduje povolení podle čl. 13 
odst. 1 směrnice 2001/20/ES“. Jak 
vyplývá ze shora uvedeného, povolení 
výroby podle čl. 13 odst. 1 směrnice 
2001/20/ES ve smyslu čl. 1 směrnice č. 
2003/94/ES (na hodnocené léčivé 
přípravky s povolením výroby podle 
nařízení č. 536/2014 se směrnice 
2003/94/ES vztahovat nebude) budou 
po zrušení směrnice 2001/20/ES mít 
pouze léčivé přípravky hodnocené v 
rámci klinického hodnocení povoleného 
podle směrnice 2001/20/ES na základě 
přechodného ustanovení nařízení č. 
536/2014 (které bylo implementováno 
prostřednictvím ustanovení ČÁSTI 
PRVNÍ čl. II zákona č. 66/2017 Sb.). 
Do vyhlášky bude proto nutné výše 
citovanou pasáž ustanovení čl. 1 
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směrnice 2003/94/ES transponovat nově 
se zohledněním zrušení směrnice 
2001/20/ES a zavedení přechodného 
období. To lze provést např. úpravou § 
2 písm. a) vyhlášky č. 229/2008 Sb. 
(bod 4 návrhu), ale nestačí pouze 
vypuštění odkazu na povolení podle § 
57 odst. 1 zákona o léčivech bez 
náhrady (jak to navrhuje předkladatel). 
Je totiž nutné vztáhnout termín výrobce 
i na výrobce, kteří budou podléhat 
režimu podle přechodného ustanovení 
čl. II ČÁSTI PRVNÍ zákona č. 66/2017 
Sb. (i na ty se bude muset při výrobě 
hodnoceného léčivého přípravku úprava 
vyhlášky, transponující směrnici 
2003/94/ES, vztahovat). 
Požadujeme s ohledem na čl. 1 směrnice 
2003/94/ES označit za výrobce i osoby, 
které budou při výrobě hodnoceného 
léčivého přípravku podléhat režimu 
přechodného ustanovení čl. II ČÁSTI 
PRVNÍ zákona č. 66/2017 Sb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Je nutno jako implementační 
vykázat přechodné ustanovení, o které 
požadujeme návrh doplnit v naší 
připomínce k čl. II návrhu (viz první 
připomínku v části stanoviska „Po 
stránce materiální“), a to vůči 
ustanovení čl. 98 nařízení č. 536/2014. 
Na základě výše uvedeného požadujeme 
doplnit návrh o řádně zpracované 

Akceptováno. 
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výkaznictví (podtrhávání, celex, 
rozdílovou tabulku) a přiložit příslušné 
srovnávací tabulky. 
 

 

K odůvodnění návrhu: 
Pokud jde o odůvodnění návrhu, 
požadujeme blíže vysvětlit tvrzení 
předkladatele uvedené v bodě 3 obecné 
části odůvodnění návrhu, podle kterého 
„navrhovaná úprava především tím, že 
nově upravuje podrobná pravidla o 
plnění zákonné povinnosti 
distributora poskytovat potřebné 
údaje, zohledňuje kapitolu 5 Pokynů 
Evropské komise pro správnou 
distribuční praxi ze dne 5. listopadu 
2013, dále Pokyny Evropské komise pro 
správnou distribuční praxi účinných 
látek pro humánní léčivé přípravky ze 
dne 19. března 2015 a aktuální znění 
Compilation of Community Procedures 
on Inspection and Exchange of 
Information“. Požadujeme také upřesnit, 
o kterou zákonnou povinnost 
distributora poskytovat potřebné 
údaje se jedná. 

Akceptováno. Bude doplněno do odůvodnění. 
Poskytování potřebných údajů (hlášení o distribuovaných léčivých přípravcích a 
oznámení zamýšlené distribuce léčivých přípravků do zahraničí) jsou zákonné 
povinnosti vyplývající přímo ze zákona o léčivech - § 77 odst. 1 písm. f) a q). 
Ostatní navrhované úpravy vyhlášky pak vyplývají z novely zákona o léčivech, 
provedené zákonem č.70/2013 Sb., jakož i uváděných dokumentů, které jsou pro 
distributory na základě zákonného ustanovení a zákonného zmocnění uvedených v § 77 
odst. 1 písm. g) zákona o léčivech závazné. Vyhláška nebyla od roku 2008 novelizována 
a změny v zákoně o léčivech, provedené zákonem č. 70/2013 Sb., se do ní promítají až 
tímto návrhem její novelizace. 

 
V bodě 3. obecné části odůvodnění 
návrhu požadujeme uvést předpisy EU 
uvedené v seznamu níže. 

Akceptováno. 

 
V bodě 3. obecné části odůvodnění 
postrádáme, s ohledem na nově 
zaváděné omezení (vyplývající z 

Akceptováno. Bude doplněno do odůvodnění. 
Požadavek nemá nic společného se svobodou usazování nebo volného pohybu 
pracovníků. Důvodem je řádné zajištění povinností kvalifikované osoby a nezávislý 
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navrhovaného § 36 odst. 3), a totiž, že 
jako kvalifikovaná osoba lze působit 
nejvíce u jednoho distributora, 
zhodnocení souladu tohoto omezení s čl. 
43 (svoboda usazování) a čl. 49 (volný 
pohyb pracovníků) Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„SFEU“). Ve zvláštní části u 
příslušného bodu (bod 25) pak 
postrádáme zdůvodnění proporcionality 
tohoto omezení (proč je nezbytné 
omezit možnost být kvalifikovanou 
osobou právě jen na jednoho 
distributora).  

výkon její funkce vyplývající ze zásad správné distribuční praxe (viz důvodová zpráva).  
Obdobný požadavek (omezení) je např. i u institutu výkonu funkce odborného zástupce 
podle zákona o zdravotních službách (§ 14 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb.), nebo výkon 
funkce vedoucího lékárníka podle ZoL (§ 79 odst. 6) apod.  
 

 

Vzhledem k tomu, že vyhláška nově 
upravuje poskytování mj. osobních 
údajů (na jejichž zpracování se vztahuje 
směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 95/46/ES), je nutné v bodě 8 
obecné části odůvodnění náležitě 
zhodnotit dopady navrhované právní 
úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů, nebo vysvětlit tvrzení 
předkladatele, podle kterého 
„(N)avrhovaná právní úprava nebude 
zakládat nové a ani měnit stávající 
zpracování osobních údajů…“. 

Akceptováno. 

 

Pokud jde o odstavec K bodu 21 (§ 35a) 
ve zvláštní části odůvodnění vyhlášky, 
požadujeme vysvětlit (a odůvodnění 
uvést), kterou zákonnou povinnost má 
předkladatel na mysli. 

Akceptováno. Bude doplněno do odůvodnění. 
Jedná se o § 77 odst. 1 písm. g) ZoL, kdy distributor je povinen dodržovat pravidla 
správné distribuční praxe. V tomto případě jde o jednu ze zásad správné distribuční 
praxe. Identifikace původu a ověření pravosti LP je jedno z nejvýznamnějších opatření 
v boji proti padělkům. 
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 zásadní připomínky  

 

1. K čl. I bodům 3 a 4 (poznámka pod 
čarou č. 1, § 2 písm. a)) a k čl. II 
návrhu: 
Pokud jde o vypuštění směrnice 
2001/20/ES z poznámky pod čarou     
č. 1 a naopak vložení nařízení             
č. 536/2014, jakož i o vypuštění 
odkazu na povolení podle § 57 odst. 1 
zákona o léčivech z § 2 písm. a) 
vyhlášky č. 229/2008 Sb., uvádíme níže 
naše připomínky spolu s několika 
poznámkami k dopadům nařízení          
č. 536/2014. 
 
1. Nařízení č. 536/2014 se zaprvé 
dotkne (v důsledku zrušení směrnice 
2001/20/ES  a zavedení přechodného 
období, které se již odrazily v zákoně o 
léčivech a v přechodném ustanovení – 
čl. II ČÁSTI PRVNÍ - zákona č. 
66/2017 Sb.) transpozice směrnice 
2003/94/ES.  
Uvedené nařízení dnem své 
použitelnosti zruší směrnici 2001/20/ES, 
které upravuje mj. požadavek, aby 
výroba hodnocených humánních 
léčivých přípravků podléhala povolení 
(čl. 13 odst. 1). Do budoucna se bude 
pro výrobu hodnocených humánních 
léčivých přípravků vyžadovat povolení 
podle nařízení. Avšak ještě po dobu 3 

Akceptováno. 
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let ode dne, kdy se nařízení č. 536/2014 
stane použitelným (stejným dnem bude 
zrušena směrnice 2001/20/ES), se 
budou uvedenou (již zrušenou) směrnicí 
řídit (a to včetně povolování výroby 
hodnoceného léčivého přípravku) 
klinická hodnocení, u kterých bude 
žádost o povolení klinického hodnocení 
podána před datem použitelnosti 
nařízení č. 536/2014. Rovněž se 
uvedenou směrnicí budou moci po shora 
uvedenou dobu řídit ta klinická 
hodnocení, u kterých bude klinické 
hodnocení z rozhodnutí žadatele o 
povolení klinického hodnocení do 
jednoho roku po dni použitelnosti 
nařízení zahájeno v souladu s čl. 6, 7, a 
9 směrnice 2001/20/ES. 
Výše uvedené má dopad na transpozici 
čl. 1 směrnice 2003/94/ES (která je 
transponována do návrhem 
novelizované vyhlášky), podle kterého 
směrnice stanoví zásady a pokyny pro 
správnou výrobní praxi mj. i „pokud jde 
o hodnocené humánní přípravky, jejichž 
výroba vyžaduje povolení podle čl. 13 
odst. 1 směrnice 2001/20/ES“. Jak 
vyplývá ze shora uvedeného, povolení 
výroby podle čl. 13 odst. 1 směrnice 
2001/20/ES ve smyslu čl. 1 směrnice č. 
2003/94/ES (na hodnocené léčivé 
přípravky s povolením výroby podle 
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nařízení č. 536/2014 se směrnice 
2003/94/ES vztahovat nebude) budou 
po zrušení směrnice 2001/20/ES mít 
pouze léčivé přípravky hodnocené v 
rámci klinického hodnocení povoleného 
podle směrnice 2001/20/ES na základě 
přechodného ustanovení nařízení č. 
536/2014 (které bylo implementováno 
prostřednictvím ustanovení ČÁSTI 
PRVNÍ čl. II zákona č. 66/2017 Sb.). 
Do vyhlášky bude proto nutné výše 
citovanou pasáž ustanovení čl. 1 
směrnice 2003/94/ES transponovat nově 
se zohledněním zrušení směrnice 
2001/20/ES a zavedení přechodného 
období. To lze provést např. úpravou § 
2 písm. a) vyhlášky č. 229/2008 Sb. 
(bod 4 návrhu), ale nestačí pouze 
vypuštění odkazu na povolení podle § 
57 odst. 1 zákona o léčivech bez 
náhrady (jak to navrhuje předkladatel). 
Je totiž nutné vztáhnout termín výrobce 
i na výrobce, kteří budou podléhat 
režimu podle přechodného ustanovení 
čl. II ČÁSTI PRVNÍ zákona č. 66/2017 
Sb. (i na ty se bude muset při výrobě 
hodnoceného léčivého přípravku úprava 
vyhlášky, transponující směrnici 
2003/94/ES, vztahovat). 
Požadujeme s ohledem na čl. 1 směrnice 
2003/94/ES označit za výrobce i osoby, 
které budou při výrobě hodnoceného 
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léčivého přípravku podléhat režimu 
přechodného ustanovení čl. II ČÁSTI 
PRVNÍ zákona č. 66/2017 Sb. 

 

2. Nařízení č. 536/2014 sice zruší 
směrnici 2001/20/ES, současně ale 
stanoví použitelnost uvedené směrnice 
na určitá klinická hodnocení po dobu 
přechodného období 3 let ode dne jejího 
zrušení.  
Ke stejnému dni, jako bude zrušena 
směrnice 2001/20/ES, je tudíž nutné 
zrušit i příslušnou transpoziční úpravu - 
ve vyhlášce č. 229/2008 Sb. jde o § 11 
odst. 5 písm. a), b) a c), jenž transponují 
požadavky čl. 13 odst. 3 písm. a), b) a c) 
směrnice 2001/20/ES. Zrušení 
ustanovení § 11 odst. 5 písm. a), b) a c) 
však v návrhu postrádáme (vypuštění 
směrnice 2001/20/ES z poznámky pod 
čarou č. 1 nestačí). Návrh by také měl, s 
ohledem na čl. 98 nařízení č.  536/2014, 
kromě již zmiňovaného zrušení § 11 
odst. 5 písm. a), b) a c) obsahovat i 
přechodné ustanovení, ve kterém 
stanoví, že se ustanovení § 11 odst. 5 
písm. a), b) a c) i nadále použijí v 
případě hodnoceného léčivého 
přípravku, na který se uplatní režim 
podle přechodného ustanovení čl. II 
ČÁSTI PRVNÍ zákona č. 66/2017 Sb. 
(novela zákona o léčivech) do konce 
přechodného období vymezeného v 

Akceptováno. 
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tomtéž zákonném ustanovení. Na konci 
tohoto ustanovení požadujeme vložit 
odkaz na novou poznámku pod čarou, 
ve které se uvede: „Článek 98 nařízení 
(EU) č. 536/2014 a článek 13 odst. 3 
písm. a), b) a c) směrnice 2001/20/ES.“. 
Požadujeme proto doplnit návrh o 
příslušný nový novelizační bod, kterým 
se vypustí ustanovení § 11 odst. 5 písm. 
a), b) a c). Požadujeme rovněž doplnit 
do čl. II návrhu přechodné ustanovení, 
které stanoví použití uvedených 
ustanovení na léčivé přípravky, u 
kterých se použije režim podle 
přechodného ustanovení čl. II ČÁSTI 
PRVNÍ zákona č. 66/2017 Sb. do 
uplynutí přechodného období 
vymezeném v tomtéž zákonném 
ustanovení.  

 

Konečně, do poznámky pod čarou č. 1 
nelze vkládat nařízení č. 536/2014. 
Máme za to, že samotná vyhláška č. 
229/2008 Sb., ve znění návrhu nebude 
obsahovat žádné ustanovení, které by 
bylo implementační vůči nařízení č. 
536/2014 (nadto by nařízení č. 
536/2014, jakožto přímo použitelný 
předpis, nebylo možné vložit do 
poznámky pod čarou č. 1 pro rozpor s 
čl. 48 LPV). 
Požadujeme proto nařízení č. 536/2014 
do poznámky pod čarou č. 1 nevkládat. 

Akceptováno. 
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K čl. I bodu 19 návrhu (§ 35 písm. 
d)): 
Vkládané ustanovení stanoví totéž, co 
ustanovení § 77 písm. n) zákona o 
léčivech v platném znění. Požadujeme 
jej proto vypustit.  

Akceptováno. 

 

K čl. I bodu 21 (§ 35a): 
Požadujeme upřesnit (uvedením na 
konci ustanovení), o jaké osvědčení o 
propuštění šarže jde, a to doplněním 
odkazu na ustanovení právního 
předpisu, z kterého povinnost vydat toto 
osvědčení vyplývá. 

Akceptováno. 
Jedná se o § 77 odst. 1 písm. g) zákona o léčivech. 
 

 

K čl. I bodu 21 (§ 35b odst. 4 písm. a) 
a e) a § 35c odst. 2 písm. a)): 
S ohledem na požadavky čl. 6 odst. 1 
písm. c) a d) směrnice 95/46/ES 
požadujeme, aby ustanovení § 35b odst. 
4 písm. a) jasně stanovilo, které údaje 
budou vyžadovány v rámci identifikace 
distributora. Obdobně požadujeme o 
konkrétní údaje doplnit § 35b odst. 4 
písm. e) a § 35c odst. 2 písm. d). 

Akceptováno. 

 

K čl. I bodu 24 (§ 36 odst. 2): 
Ustanovení § 36 odst. 2 písm. b) se v 
bodovém znění liší od téhož ustanovení 
v tzv. platném znění. V platném znění je 
za středníkem uvedeno: „kvalifikovaná 
osoba plní své povinnosti osobně a je za 
jejich plnění odpovědná“. Chybí však 
věta, obsažená v kapitole 2, bodu 2.2 
(Odpovědná osoba) druhém pododstavci 

Akceptováno. 
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Pokynů pro správnou distribuční praxi 
humánních léčivých přípravků (2013/C 
343/01), podle které „(O)dpovědná 
osoba může pověřit jiné osoby určitými 
povinnostmi, ale nesmí přenést 
odpovědnost.“. Požadujeme proto 
odstranit rozpor mezi bodovým zněním 
návrhu a platným zněním a zohlednit 
shora citovanou větu z Pokynů pro 
správnou distribuční praxi humánních 
léčivých přípravků. 

 

K bodu 52 (§ 40 odst. 4): 
Máme za to, že doklad o ověření jakosti 
léčivé látky nebo pomocné látky podle § 
40 odst. 2 vyhlášky č. 229/2008 Sb. a 
doklad podle nově navrhovaného § 40 
odst. 4 jsou jeden a tentýž doklad. Není 
nám proto jasné, proč je jeho obsah 
upraven na obou místech, a navíc 
rozdílně. Požadujeme upravit nebo 
vysvětlit. 

Akceptováno. 

ÚV - RVV 

Předmětné údaje, které mají být dle 
návrhu vyhlášky poskytovány SUKLu, 
jsou již obsaženy v elektronických 
receptech. Požadujeme uvést, jak tuto 
dvojkolejnost hodlá ministerstvo 
zdravotnictví odstranit. 
zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Nejedná se o dvoukolejnost, elektronické recepty neobsahují údaje o léčivých 
přípravcích distribuovaných jednotlivým skupinám odběratelů. Platné znění zákona        
č. 378/2007 Sb. pak neumožňuje rozšíření účelu centrálního úložiště elektronických 
receptů pro další činnosti jako je např. vyhodnocování údajů o léčivých přípravcích pro 
potřeby případných opatření týkajících se reexportu LP. 

 

V předkládací zprávě je zmiňován 
pouze Státní ústav pro kontrolu léčiv a 
nikoliv Ústav pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv, 

Akceptováno. 
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ačkoliv oba ústavy se vyskytují v 
novelizačních bodech vyhlášky. Není 
zřejmé, zda jde o záměr zpracovatele, 
nebo eventuálně o nedopatření. 

MPO 

1. Obecně k návrhu vyhlášky: S 
ohledem na ustanovení § 8, § 10, § 11, § 
14, § 29, § 32, § 33, § 35b, § 35d, § 43 a 
další ustanovení návrhu vyhlášky jsme 
toho názoru, že je návrh vyhlášky 
technickým předpisem ve smyslu čl. 1 
písm. f) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 o 
postupu při poskytování informací v 
oblasti technických předpisů a předpisů 
pro služby informační společnosti (dále 
jen „směrnice“). Návrh vyhlášky by 
tedy měl být na základě čl. 5 odst. 1 
směrnice oznámen Evropské komisi. 
Dle čl. 48 odst. 7 Legislativních 
pravidel vlády by do závěrečného 
ustanovení návrhu vyhlášky měl být 
zapracován text: 
„Tato vyhláška byla oznámena v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze 
dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro 
služby informační společnosti.“ 

Akceptováno. 
Návrh vyhlášky bude oznámen Evropské komisi dle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015, o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 

 
2. Obecně k návrhu vyhlášky: 
Doporučujeme prověřit, zda nejsou 
některými novými ustanoveními návrhu 

Akceptováno. 
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ukládány povinnosti. Ty je možné uložit 
pouze na základě zákona a v jeho 
mezích (viz čl. 4 LZPS). Dále 
doporučujeme prověřit v souladu s čl. 
42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
v celém předpisu kumulativní výčty. 
Podle výše uvedeného článku se 
kumulativní výčet vyjadřuje tak, že se 
mezi více možností, které musejí být 
splněny současně, vloží čárky a mezi 
poslední dvě možnosti se vloží slovo 
„a“, před nímž se čárka nepíše. 

 

3. K nadpisu: Z důvodu jejich 
nadbytečnosti doporučujeme zrušit v 
nadpisu právního předpisu slova „, ve 
znění vyhlášky“ 

Akceptováno. 

 

4. K úvodní větě:   Doporučujeme 
prověřit úvodní větu v souladu s čl. 38 
Legislativních pravidel vlády. V 
případě, že návrh vyhlášky některá 
ustanovení zákona neprovádí, je nutné 
odkaz na toto ustanovení v úvodní větě 
zrušit, respektive použít správný odkaz 
na zmocňovací ustanovení zákona. Dále 
doporučujeme vložit za slova „podle § 
114 odst. 2“ slova zákona č. 378/2007 
Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), 
ve znění (zde doplnit výčet novel 
dotčeného ustanovení zákona). 

Akceptováno. 

 5. K novelizačnímu bodu 3: 
Doporučujeme nahradit slovo „zrušuje“ 

Akceptováno. 
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slovem „zrušují“. 

 

6. K novelizačnímu bodu 10 a 12: 
Výše uvedenými body se provádí 
shodná změna. Z tohoto důvodu 
doporučujeme jejich sloučení. Podobně 
doporučujeme upravit také novelizační 
body 21 a 22. 

Akceptováno. 

 

7. K novelizačnímu bodu 14: 
Doporučujeme nahradit text „6 až 9, 11“ 
textem „6 až 9 a 11“ a dále 
doporučujeme v souladu s čl. 42 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády vložit za 
slovo „přípravků“ čárku. 

Akceptováno. 

 

8. K novelizačnímu bodu 21: 
Upozorňujeme, že ustanovení § 35a je 
členěno rozdílným způsobem oproti 
ustanovení § 35c. Z důvodu větší 
přehlednosti právního předpisu 
doporučujeme tato ustanovení sjednotit. 

Neakceptováno. 
§ 35a má úplně jinou strukturu než § 35c. § 35a neobsahuje na rozdíl od § 35c žádné 
odstavce ani pododstavce a není tedy patrné, jakým způsobem by měl být členěn. 

 

9. K novelizačnímu bodu 35: Z 
důvodu nadbytečnosti doporučujeme 
zrušit v textu novelizačního bodu slova 
„za úvodní část ustanovení“. 

Akceptováno. 

 

10. K novelizačnímu bodu 40: 
Upozorňujeme, že nový bod g) vkládáte 
až následujícím novelizačním bodem. Z 
tohoto důvodu doporučujeme uvést 
poslední větu textu novelizačního bodu 
v následujícím znění: 
„Dosavadní písmena e) až g) se označují 
jako písmena f) až h).“. 

Akceptováno. 

 11. K novelizačnímu bodu 41: Akceptováno. 
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Jelikož se tímto novelizačním bodem za 
písmeno f) vkládá nové písmeno g), 
doporučujeme uvést text poslední věty 
následovně: 
„Dosavadní písmena g) a h) se označují 
jako písmena h) a i).“. 

 

12. K novelizačnímu bodu 48: 
Doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 6 
písm. g) Legislativních pravidel vlády 
vložit za text „§ 39 odst. 9“ slova 
„úvodní části ustanovení“. 

Akceptováno. 

 

13. K novelizačnímu bodu 63: 
Doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 8 
písm. e) Legislativních pravidel vlády 
uvést novelizační bod v následujícím 
znění: 
„V § 45 odst. 1 se na konci textu 
písmene c) doplňují slova „pro každý 
skladovací prostor zvlášť,“.“ 

Akceptováno. 

 

14. K účinnosti vyhlášky: 
Doporučujeme prověřit, zda v písmeni 
b) neodkazujete chybně na bod 4. Z 
našeho pohledu tento bod nesouvisí s 
uvedeným předpisem Evropské unie. 

Akceptováno jinak. Bod 4 byl na základě zásadní připomínky OKOM vypuštěn. 

 

15. K platnému znění: 
Upozorňujeme, že některé body novely 
jsou v platném znění upraveny rozdílně 
oproti návrhu vyhlášky. Z tohoto 
důvodu doporučujeme jejich sjednocení. 
Jedná se například o novelizační bod 1, 
15, 16, 18, 28 a 61 návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 

MF K úvodní větě: upozorňujeme, že k Neakceptováno. 
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provedení § 77 odst. 1 písm. f) a g) je 
zmocněno pouze Ministerstvo 
zdravotnictví, a to v § 114 odst. 1 
zákona o léčivech, a nikoliv 
Ministerstvo zdravotnictví a 
Ministerstvo zemědělství v § 114 odst. 2 
zákona o léčivech. V tomto rozsahu je 
vydání vyhlášky v rozporu se zákonným 
zmocněním (nic na tom nemění 
skutečnost, že tato vada se objevuje v již 
platné vyhlášce). Jediným možným 
legislativně korektním řešením je v 
tomto případě, podle našeho názoru, 
vyčlenění úpravy provádějící § 77 odst. 
1 písm. f) a g) do samostatné vyhlášky 
vydané na základě zmocnění uvedeného 
v § 114 odst. 1, která bude vydána 
pouze Ministerstvem zdravotnictví. 

S ohledem na fakt, že předkládaná vyhláška 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. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. V názvu vyhlášky odstranit 
čárku za slovem „léčiv“ a odstranit 
slova „ ve znění vyhlášky“ 

Akceptováno. 

 
2. K bodu 3: v řádku čtvrtém 
nahradit slovo „zrušuje“ slovem 
„zrušují“ 

Akceptováno. 

 

3. K bodu 21: doporučujeme tímto 
bodem vložit do vyhlášky i nový § 35d, 
který je uveden samostatně jako bod 22, 
bod 22 vypustit a následující body pak 
přečíslovat. Tato připomínka neplatí, 
pokud je důvodem pro rozdělení do 
dvou bodů nastavení jiného dne 
účinnosti. 

Akceptováno. 
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V § 35b odst. 4 písm. a) vložit na konci 
čárku, v písmenu e) a písmenu f) bodě 
3. vložit za slovo „zákona“ slova „ o 
léčivech“.  
V § 35c odst. 1 vložit na konci odstavce 
tečku. V odstavci 2 písm. a) větě první 
nahradit slovo „číslo“ slovem „čísla“. 

 

4. K bodu 22: viz připomínku k 
bodu 21 a odstranit označení odstavce 1, 
neboť tento paragraf žádné další 
odstavce neobsahuje. 

Akceptováno. 

 5. K bodu 25: v úvodní větě 
nahradit slovo „zní“ slovem „znějí“. 

Akceptováno. 

 
6. K bodu 26: v § 37 odst. 2 
odstranit dvojtečku za slovem 
„zahrnující“. 

Akceptováno. 

 

7.         K bodu 34: v § 38 odst. 6 
odstranit dvojtečku za slovem 
„obsahují“.  
V § 38 odst. 6 písm. f) doporučujeme 
středník za slovem „šarže“ nahradit 
tečkou a následující text uvést jako 
samostatný odstavec s tím, že text bude 
upraven takto: „Při vedení záznamů 
podle odstavce 6 zprostředkovatel…..“. 
8. K bodu 44: slovo „odstavec“ 
nahradit zkratkou „odst.“. 

Akceptováno. 

 9. K bodu 53: odstranit předložku 
„v“ před slovy „odst. 5 písm. a)“. 

Akceptováno. 

 10. K bodu 61: slovo „písmeno“ 
nahradit zkratkou „písm.“. 

Akceptováno. 

 11. K Čl. III: doporučujeme i Akceptováno jinak. 
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„základní“ účinnost stanovit konkrétním 
datem (při zachování odpovídající 
legisvakance).  
V písmenu a) nahradit slovo „dne“ 
slovem „dnem“. Současně 
upozorňujeme, že v návrhu novely 
vyhlášky se výjimka nabytí účinnosti 
vztahuje k čl. I bodu 24, zatímco v 
důvodové zprávě se hovoří o bodu 23. 
Podle našeho názoru by se však 
odložená účinnost měla týkat čl. I bodu 
21. Je nezbytné prověřit a případně 
upravit.  
V písmenu b) řádku čtvrtém vložit čárku 
za slovo „den“.  Konstatujeme ovšem, 
že nastavení účinnosti pomocí 
skutečnosti, která nastane v budoucnu a 
o které bude adresát právní normy 
informován sdělením ve Sbírce zákonů 
(tj. nejspíše s určitým, byť možná 
nepříliš velkým, prodlením od 
okamžiku, kdy nastala), nepovažujeme 
za zcela vhodné. 

Čl. III byl upraven s ohledem na to, že lhůtu 1. prosince již z časových důvodů nebude 
možné splnit a text písmene a) byl vypuštěn. 
 

MZE 

Doporučujeme zvážit použití pojmu 
„přiměřeně“ v § 28 a 34 návrhu 
vyhlášky. Podle čl. 41 Legislativních 
pravidel vlády by mělo být použití slova 
„přiměřeně“ výjimečné.  
Dále se domníváme, že adresát této 
normy nebude např. podle § 34 zcela 
schopen rozpoznat, které konkrétní 
povinnosti se na jeho činnosti vztahují. 

Neakceptováno. 
V tomto případě se jedná o situaci, kdy se určité vztahy nemají řídit právní úpravou 
v plném rozsahu, ale jen některými jejími částmi. Uvědomujeme si ale, že užívání 
analogie v právu je obecně složitá otázka, a to jak při legislativní činnosti, tak při 
interpretaci práva. 
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K novelizačnímu bodu 15 - k nadpisu 
části sedmé 
Novelizační bod doporučujeme uvést v 
tomto znění: „V nadpisu části sedmé se 
slova „a pomocných látek zrušují. 

Akceptováno (slova „a pomocných látek“ jsou uvedena velkými tiskacími písmeny - 
upraveno dle připomínky MMR). 

 

K novelizačnímu bodu 18 
V novelizačním bodu doporučujeme 
vypustit dvojtečku. 
 

Akceptováno. 

 

K novelizačnímu bodu 32 
Novelizační bod doporučujeme upravit 
podle čl. 58 odst. 4 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády a vypustit 
slovo „nové“. 

Akceptováno. 

MŠMT 

Obecně k materiálu: Upozorňujeme, 
že vyhlášku k provedení § 77 odst. 1 
písm. q) zákona o léčivech lze vydat 
pouze na základě § 114 odst. 1 a nikoli 
na základě § 114 odst. 2 předmětného 
zákona. Vzhledem k tomu, že 
navrhovaná vyhláška je vydávána podle 
§ 114 odst. 2, není pro provedení § 77 
odst. 1 písm. q) dostatečné zmocnění a 
předkladatel tedy zachází nad rámec 
zákona. Z výše uvedených důvodů 
požadujeme, aby bylo dané ustanovení a 
s ním související novelizační body z 
návrhu odstraněny. 

Vysvětleno. 
S ohledem na fakt, že předkládaná vyhláška 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. 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. 
 

 
1. K materiálu, úvodní věta: 
Upozorňujeme, že k provedení § 64 
písm. k) a q) zákona o léčivech nelze 

Akceptováno. 
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využít předmětnou vyhlášku, neboť tato 
navrhovaná vyhláška je stanovena podle 
§ 114 odst. 2 předmětného zákona, ze 
kterého bylo odstraněno zmocnění k 
provedení zmíněných ustanovení již 
zákonem č. 70/2013 Sb. Doporučujeme 
výše zmíněná ustanovení z úvodní věty 
vypustit. 

 

2. Dle čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, se v případě, že byl 
určitý právní předpis novelizován 
vícekrát, uvedou pouze ty novely, 
kterými bylo novelizováno konkrétní 
ustanovení. V úvodní větě  
návrhu tak nelze uvádět např. zákon č. 
65/2017 Sb. či zákon č. 183/2017 Sb., 
jelikož tyto zákony nenovelizují 
předmětné ustanovení. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

 

3. K materiálu, čl. I, bod 14.: 
Upozorňujeme, že v navrhovaném 
prvním odstavci jsou vyjádřeny varianty 
v jednotlivých pododstavcích a na 
základě čl. 42 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády by tak měla být před 
spojkou „nebo“ na konci písmene a) 
napsána čárka. Doporučujeme materiál 
doplnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

 

4. K materiálu, čl. I, bod 15.: 
Vzhledem ke skutečnosti, že z 
původního výčtu druhů látek v 
předmětném nadpisu zbyde pouze jedna 

Akceptováno. 
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možnost, i s ohledem na Platné znění s 
vyznačením změn, by měla být zrušena 
spolu s navrhovaným textem i spojka 
„a“. Doporučujeme materiál doplnit ve 
smyslu uvedeném. 

 

5. K materiálu, čl. I, bod 18.: S 
ohledem na skutečnost, že slovo „nebo“ 
je v předmětném ustanovení obsaženo 
vícekrát a s ohledem na záměr 
předkladatele zrušit pouze jeho první 
výskyt, dle Platného znění s vyznačením 
změn, je nutné v daném bodě toto slovo 
lépe určit. Doporučujeme materiál 
doplnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

 

6. K materiálu, čl. I, bod 21.: 
Upozorňujeme, že v navrhovaném znění 
§ 35b odst. 4 se jedná o kumulativní 
výčet, ve smyslu čl. 42 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, kdy za 
písmeno a) by měla být vložena čárka 
stejně jako u písmen následujících. 
Doporučujeme materiál doplnit ve 
smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

 

7. Upozorňujeme, že z hlediska 
formálního by měl být § 35c odst. 1 
ukončen tečkou. Doporučujeme materiál 
doplnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

ÚV - 
KML 

1. V části II. materiálu „Návrh 
vyhlášky“ 
bod 24. úvod odstavce (2) zní 
„Distributor ve vztahu k zaměstnancům 
působícím v distribuci léčivých 

 
 
Akceptováno. 
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přípravků“, zatímco v části IV. 
materiálu „Platné znění s vyznačením 
změn“ jsou na konci uvedené věty ještě 
slova „splní tyto požadavky:“ 

 
 
 
 

 

bod 24. odstavec (2) písm. b) končí 
slovem „léčivech,“, zatímco v materiálu 
IV. „Platné znění s vyznačením změn“ 
je čárka za slovem „léčivech“ nahrazena 
středníkem a následují slova 
„kvalifikovaná osoba plní své 
povinnosti osobně a je za jejich plnění 
odpovědná,“ 

Akceptováno. 

 

v bodu 26. § 37 odstavec (1) druhá 
věta je slovo „uspořádány“, zatímco v 
části IV. „Platné znění s vyznačením 
změn“ je použito slovo „navrženy“. 

Akceptováno. 

 

2. V části IV. materiálu „Platné 
znění s vyznačením změn“ v rámci 
poznámek pod čarou 
• text poznámky 9) není dokončen 
- za spojkou „a“ chybí slovo 
„farmaceuta“,  

Akceptováno. 
 
 
 
 
 

 

je nově vložena poznámka pod čarou 
10) ve znění „§ 62 odst. 1 zákona č. 
378/2007 Sb.“, avšak ani část III. 
materiálu „Odůvodnění“ ani část II. 
materiálu „Návrh vyhlášky“ se o ní 
nezmiňují.  
Tato poznámka, která se týká výroby a 
dovozu léčivých přípravků ze třetích 
zemí, nebyla pod čarou uvedena ve 
stávající vyhlášce, ačkoliv na ní bylo v 

Bude doplněno do odůvodnění. 
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textu vyhlášky odkazováno (§ 43 odst. 
5, který nebude novelou dotčen). 

 

3. V části III. materiálu 
„Odůvodnění“ jsou tiskové chyby: 
a) „Obecná část“ 
v bodu 1 třetí odstavec druhá věta 
chybí před slovem „přípravu“ předložka 
„pro“, případně „k“ (přípravě), 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 

 

v bodu 1 pátý odstavec první věta je 
chybně slovo „opatřeních“  - správný 
tvar je „opatření“, 
v bodu 4 první věta je chybně slovo 
„publikovanou“ - správný tvar je 
„publikována“; 

Akceptováno. 
 

 

„Zvláštní část“ 
„K bodu 17/§ 35 písm. a)/:“ je nutno za 
slova „písm. a) ještě doplnit slova „a 
písm. c)“ - viz část II. materiálu „Návrh 
vyhlášky“ bod 17. a část IV. materiálu 
„Platné znění s vyznačením změn“ § 35 
a) a c), 

Akceptováno. 
 

 

v bodu 21., nový § 35b první odstavec 
druhá věta obsahuje slova „o léčivech“, 
zatímco v části IV. materiálu „Platné 
znění s vyznačením změn“ § 39 druhá 
věta tato slova „o léčivech“ chybí, 

Akceptováno. 
 

 v novém § 35c první odstavec chybí za 
textem tečka. 

Akceptováno. 
 

 

4. V části II. Materiálu „Návrh 
vyhlášky“  
• bod 21. § 35c první odstavec 
poslední věta chybí za větou tečka. 

Akceptováno. 
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bod 21. § 35c druhý odstavec písm. a) 
před slovem „bylo-li“ je chybně slovo 
„číslo“ - správný tvar je „čísla“, 

Akceptováno. 
 

 

poznámka pod čarou 11) je na str. 5 
uvedena ve znění „Cenový předpis 
Ministerstva zdravotnictví č. 
1/2013/FAR, v platném znění“, zatímco 
v části IV. materiálu „Platné znění s 
vyznačením změn“ na konci v rámci 
poznámek pod čarou je uvedena ve 
znění „Cenový předpis Ministerstva 
zdravotnictví - FAR, v platném znění“ 
bez číselného označení „č. 1/2013/“.  
Uvedený cenový předpis je účinný od 1. 
1. 2013 a dosud nebyl aktualizován. 
Jelikož zkratka „FAR“ není v materiálu 
vysvětlena, je vhodnější poznámku pod 
čarou 11) použít ve znění „Cenový 
předpis Ministerstva zdravotnictví  
o regulaci cen léčivých přípravků a 
potravin pro zvláštní lékařské účely“, 

Akceptováno. 
 

 v bodu 65. čárka za slovem „osob“ je 
nadbytečná. 

Akceptováno. 
 

MD 

K nadpisu vyhlášky:  
Doporučujeme slova „ve znění 
vyhlášky“ vypustit, neboť vyhláška č. 
229/2008 Sb. doposud nebyla 
novelizována. 

Akceptováno. 

 

K čl. III: 
Není zřejmý důvod (nevyplývá ani z 
odůvodnění návrhu), proč se navrhuje 
odlišná účinnost novelizačního bodu 4. 

Akceptováno jinak. Bod 4 byl na základě zásadní připomínky OKOM vypuštěn.  
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Vzhledem k tomu, že novelizační bod 4 
nijak nesouvisí s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze 
dne 16. dubna 2014 o klinických 
hodnoceních humánních léčivých 
přípravků a o zrušení směrnice 
2001/20/ES, doporučujeme jej z 
písmene b) vypustit. 

MMR 

1) K názvu vyhlášky 
Doporučujeme předkladateli, aby zrušil 
v názvu vyhlášky slova „, ve znění 
vyhlášky“. 

Akceptováno. 

 

2) K úvodní větě vyhlášky 
Doporučujeme předkladateli, aby 
upravil formální podobu úvodní věty ve 
smyslu čl. 38 a 65 Legislativních 
pravidel vlády.  
Zároveň doporučujeme provést 
důslednou kontrolu údajů uvedených ve 
stávající úvodní větě, budou-li tyto 
východiskem k přeformulování úvodní 
věty vyhlášky. Například místo 
uvedeného zákona č. 128/2008 Sb. by 
zřejmě měl být uveden zákon č. 
124/2008 Sb. Dále doporučujeme 
provést kontrolu těch ustanovení, k 
jejichž provedení je vyhláška vydána, 
aby nevznikl rozpor mezi obsahem 
úvodní věty a textem § 114 odst. 2 
zákona č. 378/2007 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Kupříkladu pokud 
jde o § 64 a § 77 odst. 1, u těchto 

Akceptováno. 
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ustanovení byla uvedena některá 
písmena, která zřejmě § 114 odst. 2 
neuvádí. Kupříkladu § 77 odst. 1 písm. 
q) je uveden ve zmocňovacím 
ustanovení § 114 odst. 1 zákona o 
léčivech. Vyhláška však není vydávána 
podle § 114 odst. 1, ale podle § 114 
odst. 2 zákona o léčivech. 

 

3) K bodu 3. 
Doporučujeme předkladateli, aby v 
poznámce pod čarou č. 1 uvedl 
správnou citaci Směrnice Komise 
2005/28/ES tak, aby odpovídala znění v 
Eurlexu: „Směrnice Komise 2005/28/ES 
ze dne 8. dubna 2005, kterou se stanoví 
zásady a podrobné pokyny pro správnou 
klinickou praxi týkající se hodnocených 
humánních léčivých přípravků a také 
požadavky na povolení výroby či 
dovozu takových přípravků“. 

Akceptováno jinak - vypořádáno dle připomínek ÚV - KOM. 

 

4) K bodu 15. 
Doporučujeme předkladateli, aby v 
bodě 15. nahradil slova „pomocných 
látek“ slovy „A POMOCNÝCH 
LÁTEK“. 

Akceptováno. 

 

5) K bodu 21. 
Doporučujeme předkladateli, aby 
překontroloval číslování a obsah 
poznámek pod čarou. V platném znění 
je uvedena na konci vyhlášky nová 
poznámka pod čarou č.10 a č.11. V 
textu je však uvedena pouze poznámka 

Akceptováno. 
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pod čarou č.11. Navíc text poznámky 
pod čarou a text uvedený na konci 
platného znění s vyznačením změn není 
totožný.  
 

 

6) K bodu 21. 
Doporučujeme předkladateli, aby zvážil, 
zda výčet uvedený v § 35b odst. 4 je 
výčtem kumulativním ve smyslu čl. 42 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády, a 
pokud ano, aby na konci bodu 3 
nahradil čárku slovem „a“. Rovněž tak 
doporučujeme předkladateli ověřit, zda 
nejde o kumulativní výčet tamtéž v 
písm. f) mezi body 1, 2 a 3 a pokud ano, 
aby čárku na konci bodu 2 nahradil 
slovem „a“. V případě, že jde v § 35c 
odst. 2 o kumulativní výčet, 
doporučujeme v § 35c odst. 2 písm. d) 
nahradit čárku za slovem „chovatele“ 
slovem „a“. 
 

Akceptováno. 

 

7) K bodu 24. 
Doporučujeme předkladateli, aby zvážil, 
zda výčet uvedený v § 36 odst. 2 je 
výčtem kumulativním ve smyslu čl. 42 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády, a 
pokud ano, aby na konci § 36 odst. 2 
písm. b) nahradil čárku slovem „a“. 

Akceptováno. 

 
8) K bodu 32. 
Doporučujeme předkladateli, aby zvážil, 
zda výčet uvedený v § 38 odst. 5 je 

Akceptováno. 
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výčtem kumulativním ve smyslu čl. 42 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády, a 
pokud ano, aby na konci § 38 odst. 5 
písm. g) nahradil čárku slovem „a“. 

 

9) K bodu 34. 
Doporučujeme předkladateli, aby zvážil, 
zda výčet uvedený v § 38 odst. 6 je 
výčtem kumulativním ve smyslu čl. 42 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády, a 
pokud ano, aby na konci § 38 odst. 6 
písm. e) nahradil čárku slovem „a“. 

Akceptováno. 

 

10) K bodu 39. 
Doporučujeme předkladateli, jde-li v § 
39 odst. 2 o výčet kumulativní, provést 
úpravu dle čl. 42 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, a tedy na konci § 39 
odst. 2 písm. d) čárku nahradit slovem 
„a“. 

Akceptováno. 

 

11) K bodu 40. a 41. 
Doporučujeme předkladateli, aby 
provedl kontrolu přečíslování odstavců 
v novelizačním bodě 40 a následně v 
bodě 41. Máme za to, že v bodě 40 by 
mělo jít o změnu z dosavadních písmen 
e) až g) na písmena f) až h) a v bodě 41 
o změnu z písmen g) a h) na písmena h) 
a i).  
 

Akceptováno. 

 

12) K bodu 42 
Doporučujeme předkladateli, aby ve 
formulaci bodu 42 na místo pojmu 
„závěrečná ustanovení“ zvolil jinou 

Akceptováno. 
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formulaci, neboť tento pojem by měl 
být užíván ve smyslu čl. 48 
Legislativních pravidel vlády. (V 
novelizačním bodě 47 je např. užito slov 
„závěrečná část ustanovení“.) 

 

13) K bodu 44 
Doporučujeme změnit formulaci 
novelizačního bodu tak, že slova 
„vkládá slovo“ budou nahrazena slovy 
„vkládají slova“. 

Akceptováno. 

 

14) K bodu 48 
Doporučujeme předkladateli, aby 
upravil do souladu obsah novelizačního 
bodu 48 s textem platného znění s 
vyznačením navrhovaných změn. V 
novelizačním bodě je vyznačeno i 
zrušení čárky u slov „oznámené 
prostřednictvím krajských úřadů“. 
 

Akceptováno. 

 

15) K bodu 50 
Doporučujeme předkladateli, aby zvážil, 
zda jde v § 39 odst. 9 o kumulativní 
výčet, a pokud ano, aby uvedl 
novelizační bod do souladu s čl. 42 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno. 

 

16) K bodu 60 a 61 
Doporučujeme v novelizačním bodě 60 
slovo „text“ nahradit slovem „slovo“ a v 
novelizačním bodě 61 doporučujeme 
zrušit slovo „odstavce“. 
 

Akceptováno. 
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17) K Čl. III Účinnost 
Doporučujeme předkladateli, aby v 
písm. a) nahradil slovo „které“ slovem 
„který“.  
 

Akceptováno. 

 

18) K bodu 28 -  k platnému znění 
Doporučujeme předkladateli 
překontrolovat vyznačení změn v 
číslování odstavců v platném znění s 
vyznačením navrhovaných změn.  
 

Akceptováno. 

 

19) K bodu 37 - k platnému znění 
Doporučujeme předkladateli, aby 
upravil platné znění s vyznačením 
navrhovaných změn ve smyslu 
novelizačního bodu č. 37. (Tečka není v 
§ 38 odst. 8 písm. e) nahrazena čárkou.) 
Dále i zde doporučujeme předkladateli, 
aby případně upravil znění, je-li výčet v 
§ 38 odst. 8 výčtem kumulativním dle 
čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády. 

Akceptováno. 

 

20) K nadpisům jednotlivých bodů 
odůvodnění - k odůvodnění 
Doporučujeme předkladateli zvážit, zda 
nadpisy jednotlivých bodů odůvodnění 
neformulovat přesněji v souladu s 
obsahem ustanovení čl. 14 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

 
21) K Obecné části odůvodnění - k 
odůvodnění 
Doporučujeme na straně 1 za slova „§ 

Akceptováno. 
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77c zákona“ vložit slova „o léčivech“.  

 

Doporučujeme dále na straně 1 
formulačně upravit znění třetího 
odstavce věty druhé.  
 

Akceptováno. 

 
Na straně 2 doporučujeme na konci 
prvního odstavce doplnit tečku.  
 

Akceptováno. 

 

Doporučujeme dále na straně 2 zvážit 
formulaci, která odkazuje k ustanovení 
§ 114 odst. 1 zákona, a to vzhledem k 
připomínce č. 2. 
 

Akceptováno. 

 

Na konci strany 2 doporučujeme 
nahradit slovo „publikovanou“ slovem 
„publikována“. 
Na straně 13 doporučujeme před text 
„bod 32“ vložit slovo „na“ a dále za 
slovy „vyhlášky, je třeba“ zrušit slovo 
„tyto“. 

Akceptováno. 

ÚOHS 

K navrhovanému ustanovení § 35b 
odst. 4 písm. f) bod 2, dle kterého je 
třeba k zajištění náležité identifikace 
léčivého přípravku nebo připravovaného 
léčivého přípravku uvést rovněž cenu 
původce či nákupní cenu bez daně z 
přidané hodnoty, uvádím následující. 
Požadavek na uvedení těchto cenových 
údajů dle mého názoru přesahuje rámec 
daný zákonným zmocněním obsaženým 
v § 77 odst. 1 písm. f) zákona o 
léčivech, a to i s ohledem na poslední 

Neakceptováno. 
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 
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novelu tohoto zákona, která byla 
publikována ve Sbírce zákonů pod 
číslem 66/2017 Sb. V souladu s tím, co 
se uvádí v důvodové zprávě 
předloženého materiálu, zákon o 
léčivech v ustanovení § 77 odst. 1 písm. 
f) svěřil prováděcímu právnímu 
předpisu toliko stanovení struktury, 
formy, způsobu a časového intervalu 
distributorem poskytovaných údajů o 
objemu jím distribuovaných léčivých 
přípravků. Důvodová zpráva dále na str. 
8-9 uvádí náležitosti hlášení 
distributorem poskytovaných údajů, 
přičemž jako odůvodnění uvedení ceny 
(dle § 35b odst. (4) písm. f) bod 2), coby 
údaje nutného k identifikaci léčivého 
přípravku, uvádí že „údaj o reálné ceně, 
může být významným faktorem při 
posuzování ohrožení dostupnosti 
léčivého přípravku v důsledku 
reexportů.“ Ačkoliv nelze vyloučit, že 
by údaj o ceně mohl být takovýmto 
faktorem pro posouzení ohrožení 
dostupnosti léčivého přípravku, je zcela 
na místě poukázat na to, že se na rozdíl 
od kódu léčivého přípravku, příp. jeho 
názvu, šarže, složení, či velikosti balení 
(tedy údajů dle § 35b odst. (4) písm. f) 
bod 1) nejedná o údaj nutný k 
identifikaci léčivého přípravku, a proto 
je tento požadavek zcela nad rámec 

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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zákonného zmocnění, neboť cena 
původce není způsobilá identifikovat 
konkrétní léčivý přípravek. Uvážíme-li 
situaci, kdy léčivý přípravek s totožným 
kódem či číslem šarže bude mít 
rozdílnou cenu původce, jednalo by se z 
pohledu identifikace o jiný léčivý 
přípravek. Má-li zákonodárce zájem na 
tom, aby distributoři měli povinnost 
poskytovat SÚKL či Veterinárnímu 
ústavu tyto údaje o cenách léčivých 
přípravků, je nutno tuto povinnost 
stanovit formou zákona. - zásadní 
připomínka 

HK ČR 

1. Připomínka k bodu 21, se za § 
35 vkládají nové paragrafy § 35a. 
Navrhujeme ustanovení § 35a vypustit 
nebo přeformulovat tak, aby bylo v 
souladu s článkem 51 Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků (dále jen „směrnice 
2001/83/ES“). 
Odůvodnění: 
Z navrhovaného ustanovení není zcela 
jasné, jakým způsobem má distributor 
zkontrolovat, zda bylo vydáno 
osvědčení o propuštění šarže léčivého 
přípravku podepsané kvalifikovanou 
osobou jeho výrobce. Domníváme se, že 
Státní ústav pro kontrolu léčiv si velmi 

Neakceptováno. 
Dle § 77 odst. 1 písm. g) ZoL je distributor povinen dodržovat pravidla správné 
distribuční praxe. V tomto případě jde o jednu ze zásad správné distribuční praxe. 
Identifikace původu a ověření pravosti LP je jedno z nejvýznamnějších opatření v boji 
proti padělkům. 
Návrh odpovídá Pokynům EK pro SDP i praxi v ostatních členských státech. Smluvní 
vztahy mezi výrobcem a distributorem by měly být nastaveny tak, aby jejich povinnosti 
bylo možné plnit i prostřednictvím jejich vzájemné součinnosti. 
Argumentace v tom smyslu, že systém protipadělkové ochrany bude od roku 2019 
funkční v rámci celé EU není případná, když problém je třeba řešit neodkladně a zda 
tento systém v rámci celé EU bude funkční a účinný je otázka, na kterou se dá 
odpovědět až v budoucnu. 
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špatně vykládá skutečnost, že distributor 
má trvalý přístup k dokumentaci 
výrobce, jako například k osvědčení o 
propuštění šarže léčivého přípravku 
podepsané kvalifikovanou osobou 
výrobce. Bohužel tomu tak není. 
Případná kontrola podpisu 
kvalifikované osoby výrobce bude 
pouze formální, protože jméno 
kvalifikované osoby výrobce lze zjistit 
velice složitě, není uvedené ani na 
stránkách Evropské agentury pro léčivé 
přípravky. Výrobce analytický certifikát 
kolikrát nevydává ani na vyžádání, 
zvlášť v případech popsaných ve článku 
51 směrnice 2001/83/ES.  
Na druhou stranu jsme si vědomi toho, 
že i podobná nejasnost se nachází v 
odstavci 5.4 Pokynů pro správnou 
distribuční praxi humánních léčivých 
přípravků z 5. 11. 2013. Nicméně 
článek 51 směrnice 2001/83/ES jasně 
uvádí pravidla, kdy mají být analytické 
certifikáty vyžadovány a podle toho by 
měl být § 35a upraven. Kontrolovat 
veškerá osvědčení při nákupu z 
konsignačních skladů a mezi 
distributory ČR, kde již kontrola 
proběhla, považujeme za nepřiměřenou 
administrativní zátěž distributora. Dnes 
se kontrolují osvědčení o propuštění 
šarže léčivého přípravku pouze  
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u přímého nákupu z jiného státu EU.  
Argumentaci týkající se omezení 
padělků, závad jakostí či bezpečností 
nevnímáme jako dostačující, a to z toho 
důvodu, že již od 9. 2. 2019 bude v 
rámci EU plně funkční systém 
protipadělkové ochrany. 
Textace dotčeného ustanovení je 
zmatečná a je v rozporu se článkem 51 
směrnice 2001/83/ES. Požadavek 
uvedený v tomto paragrafu neodpovídá 
legislativním požadavkům stanoveným 
zákonem, uvaluje se pouze povinnost na 
distributora kontrolovat vydání 
osvědčení o propuštění šarže léčivého 
přípravku podepsané kvalifikovanou 
osobou jeho výrobce, ale držiteli 
rozhodnutí o registraci či výrobci není 
uložena povinnost, že má toto osvědčení 
distributorovi vydat.  
Podotýkáme, že v odůvodnění je 
uvedeno, že se jedná o upřesnění 
zákonem stanovené povinnosti 
distributora, ale oč se přesně jedná z 
povinností distributora uvedených v § 
77 zákona o léčivech, není zcela jasné - 
zásadní připomínka 

 

2. Připomínka k bodu 21, se za § 
35 vkládají nové paragrafy § 35a až 
35c, ustanovení § 35b odst. 4 písm. e). 
Navrhujeme dotčené písmeno upřesnit 
ve smyslu níže uvedeného odůvodnění. 

Akceptováno. 
Text byl upraven následujícím způsobem: § 35b odst. 4 písm. písm. a) zní: 
a) identifikační kód distributora přidělený Ústavem. 
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Odůvodnění: 
Předpokládáme, že identifikace osoby 
bude probíhat pouze dle zákona o 
léčivech, § 77 odst. 1 písm. c), tj. bude 
se skutečně uvádět, zda se jedná o 
distributora, osobu oprávněnou vydávat 
léčivé přípravky atp. formou výběru č. 1 
až 14 a Státní ústav pro kontrolu léčiv 
nebude vyžadovat konkrétní údaje v 
podobě zadávání IČO, adresy atp. 
Stejně tak předpokládáme, že se bude 
pouze uvádět, že odběratel je v ČR / 
mimo ČR bez konkrétního udání země 
vývozu. 

 

3. Připomínka k bodu 21, se za § 
35 vkládají nové paragrafy § 35a až 
35c, ustanovení § 35b odst. 4 bod 2. 
Navrhujeme požadavek na hlášení ceny 
vypustit. 
Odůvodnění: 
V zákoně o léčivech v § 77 odst. 1 písm. 
f) jsou striktně vymezeny údaje, které se 
po distributorech v rámci hlášení 
vyžadují. Jedná se o identifikaci 
distributora, identifikaci 
distribuovaného léčivého přípravku, 
identifikaci osoby podle písm. c), které 
byl léčivý přípravek distribuován; 
strukturu údajů, formu, způsob a časový 
interval jejich poskytování 
prostřednictvím elektronického hlášení 
stanoví prováděcí předpis. Z uvedeného 

Neakceptováno. 
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. 
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jasně vyplývá, že požadavek týkající se 
ceny původce je nad rámec uvedených 
požadavků stanovených zákonem. 
Neexistuje jediný důvod, proč by 
distributor měl hlásit údaj o ceně 
původce, za kterou byl léčivý přípravek 
uveden na trh, u neregulovaných 
léčivých přípravků údaj o nákupní ceně 
bez DPH. Pokud by někdo 
argumentoval skutečností, že údaj o 
ceně je nutný pro sledování paralelních 
vývozů, tak tento údaj rozhodně 
nepřispěje k regulaci souběžných 
vývozů. Cena původce či nákupní cena 
u neregulovaných léčivých přípravků 
nemůže sloužit k regulaci souběžných 
vývozů, protože cena původce se může 
kdykoli měnit a relevantní je úředně 
stanovená cena léčivého přípravku. 
Údaj o ceně původce či nákupní ceně u 
neregulovaných léčivých přípravků 
rozhodně žádným způsobem nepřispívá 
ani ke zjištění, kolik léčivých přípravků 
bylo dodáno či se aktuálně nachází na 
českém trhu. Údaje o ceně rozhodně 
nemohou sloužit k identifikaci 
distribuovaného léčivého přípravku. 
Zákonodárce udal omezený mandát k 
bližší úpravě ve vyhlášce a není možné 
stanovit nové povinnosti v 
podzákonném předpisu. Připomínáme, 
že ve článku 79 Ústavy je uvedeno: 
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„Ministerstva, jiné správní úřady a 
orgány územní samosprávy mohou na 
základě a v mezích zákona vydávat 
právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem 
zmocněny.“ Ve článku 4 odst. 1 Listiny 
základních práv a svobod se dočteme: 
„Povinnosti mohou být ukládány toliko 
na základě zákona a v jeho mezích a jen 
při zachování základních práv a 
svobod.“ Z uvedených právních norem 
jasně vyplývá, že se jedná o protiústavní 
návrh úpravy. 
Léčivý přípravek je dle legislativy v 
oblasti léčivých přípravků dostatečně 
identifikován názvem, registračním 
číslem, kódem SÚKL, EAN kódem a 
šarží. 
Překvapuje nás, že pokud má být léčivý 
přípravek „identifikován“ dle ceny, proč 
se tedy rovnou nevyžaduje k 
„identifikaci“ i barva samotného 
léčivého přípravku, popis barvy obalu 
nebo hmotnost balení. Žádný z těchto 
údajů léčivý přípravek neidentifikuje, 
poskytuje o něm pouze další údaje, 
které nejsou nutné k jeho identifikaci a 
zákon povinnost hlášení těchto údajů 
nestanoví.  
Pokud by opět někdo chtěl 
argumentovat tím, že údaje o ceně se 
stejně již hlásí, automaticky neznamená, 
že aktuální stav je zcela legislativně v 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAXZHTBI9)



pořádku. Tento požadavek je nad rámec 
zákona a nebyl dodržen zákonodárný 
proces pro takový požadavek. 
Doporučujeme, aby bylo prověřeno, zda 
takový postup Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv je skutečně v daném 
případě zcela v souladu se zákonem. 

 

4. Připomínka k bodu 21, se za § 
35 vkládají nové paragrafy § 35a až 
35c, ustanovení § 35b odst. 5. 
Navrhujeme dotčené ustanovení 
vypustit. Požadavek je mimo jiné v 
rozporu s ustanoveními § 77c odst. 1) a 
§ 33 odst. 2 zákona o léčivech. 
Odůvodnění: 
Není zcela jasné, z jakého důvodu má 
distributor podávat hlášení o léčivých 
přípravcích, které se nachází v jeho 
skladech, a přitom nejsou určeny pro 
český trh. Tento typ hlášení považujeme 
za zbytečnou administrativní zátěž 
distributora. 

Akceptováno. 

 

5. Připomínka k bodu 21, se za § 
35 vkládají nové paragrafy § 35a až 
35c, ustanovení § 35c odst. 1. 
Navrhujeme dotčené ustanovení 
vypustit. 
Odůvodnění: 
Požadujeme, aby distributor nemusel 
zasílat Veterinárnímu ústavu hlášení dle 
§ 77 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech 
vždy za uplynulé čtvrtletí, nejpozději do 

Neakceptováno. 
Ze stávající praxe ÚSKVBL je patrné, že distributoři někdy opomenou poslat hlášení ve 
stanoveném termínu a jsou dodatečně oslovováni ÚSKVBL. ÚSKVBL by pak neměl 
jistotu, zda nebyla v daném čtvrtletí distribuována veterinární léčiva, či pouze distributor 
hlášení opomněl zaslat, což by mohlo vést k problémům s validitou dat o spotřebě 
veterinárních léčiv.   
Opatření dále slouží jako zdrojová informace pro plánování a provádění kontrol. 
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třicátého dne následujícího kalendářního 
měsíce i v případě, že v příslušném 
čtvrtletí nebyla distribuce veterinárních 
léčivých přípravků prováděna. Tuto 
povinnost vnímáme jako zbytečnou 
administrativní zátěž distributora. 

 

6. Připomínka k bodu 22, se za § 
35c vkládá nový § 35d, ustanovení § 
35d odst. 1. 
Upozorňujeme na nesoulad 
předkládaného materiálu. 
Odůvodnění:  
V tomto ustanovení se hlásí distribuce 
léčivého přípravku mimo území České 
republiky dle § 77 odst. 1 písm. q) 
zákona o léčivech. Zajímavostí je, že v 
tomto sdělení se léčivý přípravek 
identifikuje pouze na základě 
registrovaného názvu léčivého 
přípravku, doplňkem názvu, kódem 
přiděleným Ústavem a počtem balení 
přípravku. Je zarážející, že již není 
požadovaná cena, za kterou se má 
léčivý přípravek prodat do zahraničí. 
Pokud se argumentuje skutečností, že se 
vyžaduje cena původce léčivého 
přípravku, aby bylo možné regulovat 
souběžné vývozy, měla by se vyžadovat 
i cena prodejní do zahraničí. Skutečnost, 
že se nepožaduje cena při vývozu, 
pouze nahrává spekulacím, k čemu má 
hlášení cen (ať už cen původce, či cen 

Neakceptováno. 
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. 
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prodejních v lékárnách) sloužit. 

 

7. Připomínka k bodu 27, k 
ustanovení § 38 odst. 1 
Navrhujeme za slova: „… a udržuje 
aktuální písemné“ vložit slova: „nebo 
elektronicky…“. 
Odůvodnění:  
Vzhledem ke skutečnosti, že se 
Ministerstvo zdravotnictví zavázalo k 
elektronizaci zdravotnictví, vnímáme, 
že by i toto mělo být zohledněno v 
tomto paragrafu. 

Akceptováno. 

 

8. Připomínka k bodu 35, k 
ustanovení § 38 odst. 8. 
Navrhujeme dotčený odstavec vypustit. 
Odůvodnění: 
V § 38 odst. 8 není zcela jasné, jakým 
způsobem má distributor zkontrolovat, 
zda bylo vydáno osvědčení o propuštění 
šarže léčivého přípravku podepsané 
kvalifikovanou osobou jeho výrobce. 
Předpokládáme, že Státní ústav pro 
kontrolu léčiv si velmi špatně vykládá 
skutečnost, že distributor má trvalý 
přístup k dokumentaci výrobce, jako 
například k osvědčení o propuštění 
šarže léčivého přípravku podepsané 
kvalifikovanou osobou výrobce. 
Bohužel tomu tak není. Případná 
kontrola podpisu kvalifikované osoby 
výrobce bude pouze formální, protože 
jméno kvalifikované osoby výrobce lze 

Neakceptováno. 
Dle § 77 odst. 1 písm. g) ZoL je distributor povinen dodržovat pravidla správné 
distribuční praxe. V tomto případě jde o jednu ze zásad správné distribuční praxe. 
Identifikace původu a ověření pravosti LP je jedno z nejvýznamnějších opatření v boji 
proti padělkům. 
Návrh odpovídá Pokynům EK pro SDP i praxi v ostatních členských státech. Smluvní 
vztahy mezi výrobcem a distributorem by měly být nastaveny tak, aby jejich povinnosti 
bylo možné plnit i prostřednictvím jejich vzájemné součinnosti. 
Argumentace v tom smyslu, že systém protipadělkové ochrany bude od roku 2019 
funkční v rámci celé EU, není případná, když problém je třeba řešit neodkladně a zda 
tento systém v rámci celé EU bude funkční a účinný je otázka, na kterou se dá 
odpovědět až v budoucnu. 
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zjistit velice složitě, není uvedené ani na 
stránkách Evropské agentury pro léčivé 
přípravky. Výrobce analytický certifikát 
kolikrát nevydává ani na vyžádání, 
zvlášť v případech popsaných ve článku 
51 směrnice 2001/83/ES.  
Na druhou stranu jsme si vědomi toho, 
že i podobná nejasnost se nachází v 
odstavci 5.4 Pokynů pro správnou 
distribuční praxi humánních léčivých 
přípravků z 5. 11.2013. Nicméně článek 
51 směrnice 2001/83/ES jasně uvádí 
pravidla, kdy mají být analytické 
certifikáty vyžadovány a dle toho by 
měl být § 35a upraven. Kontrolovat 
veškerá osvědčení při nákupu z 
konsignačních skladů a mezi 
distributory ČR, kde již kontrola 
proběhla, považujeme za nepřiměřenou 
administrativní zátěž distributora. Dnes 
se kontrolují osvědčení o propuštění 
šarže léčivého přípravku pouze u 
přímého nákupu z jiného státu EU.  
Argumentaci týkající se omezení 
padělků, závad jakostí či bezpečností 
nevnímáme jako dostačující, a to z toho 
důvodu, že již od 9. 2. 2019 bude v 
rámci EU plně funkční systém 
protipadělkové ochrany. 
Textace v § 38 odst. 8 je zmatečná a je v 
rozporu se článkem 51 směrnice 
2001/83/ES. Požadavek uvedený v 
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tomto paragrafu neodpovídá 
legislativním požadavkům stanoveným 
zákonem, uvaluje se pouze povinnost na 
distributora kontrolovat vydání 
osvědčení o propuštění šarže léčivého 
přípravku podepsané kvalifikovanou 
osobou jeho výrobce, ale držiteli 
rozhodnutí o registraci či výrobci není 
uložena povinnost, že má toto osvědčení 
distributorovi vydat.  
Podotýkáme, že v odůvodnění je 
uvedeno, že se jedná o upřesnění 
zákonem stanovené povinnosti 
distributora, ale oč se přesně jedná z 
povinností distributora uvedených v § 
77 zákona o léčivech, není zcela jasné. 

 

9. Připomínka k bodu 45, k 
ustanovení § 39 odst. 6 písm. b) 
Navrhujeme dotčené písmeno upřesnit 
ve smyslu níže uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme tuto vágní formulaci více 
konkretizovat, napsáno příliš obecně, 
není uvedeno, jak má osoba, která 
vrátila léčivý přípravek prokázat, že byl 
skladován a přepravován za podmínek 
stanovených výrobcem. 

Neakceptováno. 
Podmínky pro reklamace a vracení jsou v kompetenci distributora a kvalifikované 
osoby. V praxi je zavedeno a nečiní potíže. 
Pro nutnost zachování variability není možné plošně a jednoduše stanovit jednotné 
podmínky platné pro všechny skupiny odběratelů léčivých přípravků. 

 

10. Připomínka k bodu 48, k 
ustanovení § 39 odst. 9 
Navrhujeme, aby v první větě bylo za 
slovy: „je stanoven v písemných“ bylo 
doplněno: „nebo elektronických….“ 

Akceptováno. 
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Odůvodnění:  
Vzhledem ke skutečnosti, že se 
Ministerstvo zdravotnictví zavázalo k 
elektronizaci zdravotnictví, vnímáme, 
že by i toto mělo být zohledněno v 
tomto paragrafu. 

 

K platnému znění - Připomínka k 
ustanovení § 36 odst. 2 písm. b 
Navrhujeme vypustit text: „plní své 
povinnosti osobně“. 
Odůvodnění: 
Kvalifikovaná osoba je plně odpovědná 
za plnění svých povinností, jak je 
stanoveno dále ve vyhlášce, a proto 
nemusí vykonávat činnost osobně. 
Může převádět část kompetencí, a 
přesto nese plnou právní odpovědnost, 
což je také účelem této vyhlášky. Stejně 
jako v zákoně o léčivech v ustanovení § 
77, odst. 1, písm. g, je distributor 
povinen: „dodržovat pravidla správné 
distribuční praxe včetně požadavků na 
zajištění služeb kvalifikované osoby na 
zaměstnance“. Proto považujeme 
splnění této povinnosti za dostatečně 
definované. 

Neakceptováno. 
Prakticky neomezená možnost výkonu funkce kvalifikované osoby pro více subjektů, a 
to i v rámci smluvně vykonávaných činností, vedla v praxi k formálnímu plnění úkolů a 
povinností kvalifikovaných osob a nesplňovala požadavky na zabezpečení účinného a 
nezávislého systému jištění jakosti a kontrolu dodržování zásad správné distribuční 
praxe. Osobní plnění povinností se vyžaduje s ohledem na odpovědnost funkce 
kvalifikované osoby. 

MV 

K úvodní větě:  
 Nezbytnost novelizace stávající 
vyhlášky o výrobě a distribuci léčiv je 
předkladatelem opakovaně 
odůvodňována zejména potřebou 
provedení § 77 odst. 1 písm. f) a q) 

 
Akceptováno. 
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zákona o léčivech. Zákon o léčivech pak 
v § 114 odst. 1 dává Ministerstvu 
zdravotnictví pravomoc vydat k 
provedení zmíněných ustanovení 
vyhlášku. Úvodní věta návrhu však 
hovoří pouze o § 114 odst. 2 zákona o 
léčivech, a to s odkazem na dělenou 
kompetenci ministerstev zdravotnictví a 
zemědělství. Požadujeme úvodní větu 
přepracovat tak, aby zahrnovala obě 
zmocňovací ustanovení, tj. § 114 odst. 1 
i § 114 odst. 2 zákona o léčivech, neboť 
navrhovaný právní předpis dle svého 
obsahu slouží k provedení obou 
zmíněných zmocnění. Při formulaci 
úvodní věty je možné vycházet z úvodní 
věty vyhlášky č. 364/2009 Sb., o 
seznamu obecních úřadů a 
zastupitelských úřadů, které jsou 
kontaktními místy veřejné správy 
(vyhláška o kontaktních místech veřejné 
správy), ve znění pozdějších předpisů.  
 Dále při jejím přepracování 
doporučujeme respektovat stávající 
pravidla legislativní techniky a doplnit 
relevantní novely zákona o léčivech 
dotýkají se prováděných ustanovení. 
zásadní připomínka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

 

K čl. I bodu 21 - k § 35a: 
 Z návrhu, ani jeho odůvodnění, 
není zřejmé, jaké ustanovení zákona o 
léčivech je prostřednictvím 

Vysvětleno. 
Jedná se o povinnost uvedenou v § 77 odst. 1 písm. g) zákona o léčivech - postupovat 
podle pokynů Komise a agentury. V tomto ustanovení je zároveň uvedeno zmocnění pro 
stanovení pravidel správné distribuční praxe. 
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navrhovaného § 35a prováděno. 
Připomínáme, že podle čl. 39 odst. 7 
Legislativních pravidel vlády, který 
navazuje na čl. 79 odst. 3 Ústavy České 
republiky, platí, že vyhláška, jako 
prováděcí předpis k zákonu, může být 
vydána pouze na základě výslovného 
zmocnění v zákoně k jejímu vydání a 
může obsahovat pouze právní normy, 
kterými nejsou překračovány meze 
tohoto zmocnění.  
zásadní připomínka 

Návrh odpovídá Pokynům EK pro Správnou distribuční praxi i praxi v ostatních 
členských státech. Smluvní vztahy mezi výrobcem a distributorem by měly být 
nastaveny tak, aby jejich povinnosti bylo možné i prostřednictvím jejich vzájemné 
součinnosti plnit. Identifikace původu a ověření pravosti léčivého přípravku je jedno       
z nejvýznamnějších opatření v boji proti padělkům. Je proto nanejvýš žádoucí její 
zakotvení v prováděcím právním předpise. K případné argumentaci týkající se 
nadbytečnosti tohoto opaření v kontextu připravovaného sytému protipadělkové 
ochrany, který by měl být plně funkční již od 9. 2. 2019, předkladatel uvádí, že tuto 
argumentaci nepovažuje za případnou, z toho důvodu, že problém je třeba řešit 
neodkladně a zda systém protipadělkové ochrany v rámci celé Evropské unie bude 
funkční a účinný je otázka, na kterou se dá odpovědět až v budoucnu. 
 

 

K čl. I bodu 22 - k § 35d odst. 1: 
 Z návrhu není zřejmé, proč byla 
v případech uvedených v § 35b a 35c 
zvolena forma „elektronického hlášení“ 
a § 35d hovoří o „elektronickém 
sdělení“. Samotný § 77 odst. 1 písm. q) 
zákona o léčivech, který je tímto 
ustanovením prováděn, pak používá 
výraz „hlášení“. Požadujeme 
předkladateli uvedený terminologický 
rozdíl vysvětlit, případně zvážit 
sjednocení uvedených ustanovení. 
Navíc předložená podoba ustanovení dle 
našeho názoru neodpovídá zákonnému 
zmocnění, neboť nestanoví strukturu 
údajů uváděných v oznámení, způsob a 
formu jejich poskytování, jak 
předpokládá § 77 odst. 1 písm. q) 
zákona o léčivech. Požadujeme 
ustanovení přepracovat. 

Vysvětleno. 
ZoL používá v § 77 odst. 1 písm. f) pojem „elektronické hlášení“ pro situace, kdy každý 
distributor hlásí pravidelně Ústavu údaje o objemu LP, které distribuoval (vyplývá 
z Pokynů). 
ZoL používá v § 77 odst. 1 písm. q) pojem „oznámení“ pro situace, kdy záměrem 
distributora je distribuovat do zahraničí léčivý přípravek, který je uveden na seznamu 
léčivých přípravků podle § 77c. 
§ 35d byl upraven. 
Dané ustanovení neupravuje strukturu údajů, ale upravuje jejich formu - sdělení a 
způsob - elektronický. 
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zásadní připomínka 

 

K čl. I bodu 21 - k § 35b a § 35c: 
 Obě ustanovení do jisté míry 
upravují obdobnou materii a liší se 
pouze subjektem, kterému jsou údaje 
zasílány. Navrhujeme obě ustanovení 
koncipovat obdobným způsobem, tj. 
zachovat stejné pořadí vyžadovaných 
povinností, aby byla zachována 
přehlednost právního předpisu. 

Neakceptováno. 
Ustanovení jsou koncipována obdobným způsobem - obě uvádí podle jakého ustanovení 
zákona o léčivech jsou tato hlášení podávána, jaké náležitosti má hlášení obsahovat a 
úpravu situací, kdy dochází k distribuci LP, které nejsou určeny pro trh v České 
republice. 

 

K čl. I bodu 21 - k § 35b odst. 2: 
1. Ze znění navrhovaného § 35b 
odst. 2 není zřejmé, co je myšleno 
informačním systémem distributora. 
Právní řád České republiky tento pojem 
nezná. Použití slov „informační systém“ 
navozuje dojem, že by každý distributor 
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 distributora 
podrobně vysvětlit ve zvláštní části 
odůvodnění. 
2. Informační systém distributora 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 

1. Akceptováno. Odůvodnění bude doplněno. 
Informační systém je obecné označení SW (komerčně dostupné aplikace pro vedení 
evidence příjmu, zásob a distribuce léčivých přípravků a evidenci dalších činností 
distributora). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vysvětleno. 
Není potřeba specifikovat - komunikační rozhraní a technická dokumentace budou 
zveřejněny.  
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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 souladu se stávající 
legislativní praxí navrhujeme slova 
„způsobem umožňujícím dálkový 
přístup“ nahradit formulací, která 
vyjádří, že odkaz na komunikační 
rozhraní bude zveřejněn přímo na 
internetových stránkách Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv. Stejně tak 
doporučované postupy by měly být 
zveřejňovány přímo na internetových 
stránkách Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv. Navrhovanou úpravou dojde k 
přesnému vymezení místa na internetu, 

 
 
 
 
 
3. Vysvětleno. 
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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Akceptováno. 
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kde budou doporučené postupy 
zveřejněny. Obdobnou úpravu pak 
doporučujeme provést v § 35c odst. 1 ve 
vztahu k Veterinárnímu ústavu. 

 

K čl. I bodu 21 – k § 35c odst. 1: 
 Z návrhu není zřejmé, jakým 
způsobem má distributor požadované 
údaje zasílat. Nepovažujeme za vhodné, 
aby se tak dělo na základě „pokynů 
Veterinárního ústavu zveřejňovaných 
prostřednictvím informačních 
prostředků Veterinárního ústavu“. 
Doporučujeme jasně a srozumitelně 
stanovit, jak má distributor svou 
povinnost plnit, kdy se lze patrně 
inspirovat zněním navrhovaného § 35b 
odst. 2. 

Vysvětleno. 
Pokyny Veterinárního ústavu pouze upřesňují informace pro distributory týkající se 
hlášení, jedná se především o aktuální matrici registrovaných léčivých přípravků a 
připravený formát hlášení a vysvětlivky jednotlivých polí formátu hlášení. Pokyny 
neukládají distributorovi jiné povinnosti, než je stanoveno navrhovanou novelou 
vyhlášky. V současné době není možné se inspirovat zněním navrhovaného §35b odst. 2, 
protože ÚSKVBL nemá – z důvodu zásadních odlišností v oblasti distribuce humánních 
a veterinárních léčivých přípravků, včetně vazeb na veřejné zdravotní pojištění - na 
rozdíl od SÚKL zavedenu formu elektronického hlášení a zpracování dat. Navrhovaná 
úprava odráží současnou praxi zasílání hlášení distributory, bez jakékoliv další zátěže 
kladené na distributory veterinárních léčivých přípravků. Jde v současné době o 
nákladově a administrativně nejefektivnější způsob hlášení ve veterinární medicíně. 
Forma elektronického hlášení distributorů se v současné době připravuje ze strany 
ÚSKVBL, administrativní a finanční zátěž distributorů a jejich možnosti budou 
předmětem jednání s  distributory i s ohledem na existenci malých subjektů 
distribuujících pouze několik položek ročně. 
Hlášení jsou v současné době zasílána e-mailem, v průběhu následujících let bude 
budován systém elektronického hlášení.   
  

 

K čl. I bodu 26 – k § 37 odst. 2 písm. 
a): 
 Dáváme na zvážení, zda by 
požadavky na bezpečné uskladnění 
stanovené v písmenu a) neměly být 
vztaženy i na veterinární léčivé 
přípravky. 

Vysvětleno. 
Dle názoru ÚSKVBL jsou tyto požadavky v navrhovaném znění vztaženy i na 
skladování veterinárních léčivých přípravků. 

 K čl. I bodu 35 – k § 38 odst. 8 písm. 
a): 

Neakceptováno. 
Připomínka je neurčitá. Ve spojení s § 35a je zřejmé, o jaký dokument se jedná. Není 
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 Ustanovení je značně 
nesrozumitelné a doporučujeme jej 
přepracovat. 

jasné, v čem je spatřována nesrozumitelnost. 

 

K názvu: 
 S ohledem na skutečnost, že 
vyhláška č. 229/2008 Sb. nebyla dosud 
novelizována, navrhujeme z názvu pro 
nadbytečnost odstranit slova „, ve znění 
vyhlášky“. Z formálního hlediska pak 
navrhujeme slova „ze dne …. 2017,“ 
neuvádět zvýrazněným (tučným) 
písmem. 
 

Akceptováno. 

 

K čl. I bodům 10 a 12: 
 Obsahově se jedná o identické 
změny, proto navrhujeme předkladateli 
sloučení těchto dvou novelizačních 
bodů. 

Akceptováno. 

 

K čl. I bodu 16 - k § 34 odst. 1: 
 Doporučujeme ustanovení 
upravit tak, aby bylo gramaticky 
správně, a proto slovo „uvedených“ ve 
větě první navrhujeme nahradit slovem 
„uvedená“. 

Akceptováno. 

 

K čl. I bodům 21 a 22: 
 Prostřednictvím novelizačního 
bodu 21 dochází k vložení nových 
paragrafů, konkrétně pak § 35a až 35c, 
na to pak navazuje novelizační bod 22 
vkládající za tato ustanovení § 35d. 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo 
možné dané novelizační body sloučit s 

Akceptováno. 
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tím, že by bylo uvedeno, že se vkládají 
nové paragrafy § 35a až 35d. 

 

K čl. I bodu 21 - k § 35b odst. 4 písm. 
a):  
 Navrhujeme text písmene a) 
zakončit čárkou. 

Akceptováno. 

 

K čl. I bodu 21 - k § 35c odst. 2 písm. 
a):  
 S ohledem na pravidla 
skloňování doporučujeme slovo „číslo“ 
uvést ve tvaru „čísla“. 

Akceptováno. 

 

K čl. I bodu 22 - k § 35d odst. 1: 
 Jelikož předmětné ustanovení 
není dále členěno na odstavce, 
doporučujeme z něj odstranit označení 
„(1)“. 

Akceptováno. 

 

K čl. I bodu 24 - k § 36 odst. 2 písm. 
a): 
 Navrhujeme před slovo „včetně“ 
doplnit čárku. 
 

Akceptováno. 

 

K čl. I bodu 26 - k § 37 odst. 2: 
 Doporučujeme odstranit 
dvojtečku na konci textu uvozujícího 
písmena a) až f). 
 

Akceptováno. 

 

K čl. I bodu 52 - k § 40 odst. 4: 
S odkazem na čl. 26 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme odstavec 4 členit na 
pododstavce, které budou v souladu s čl. 
26 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 

Akceptováno. 
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označeny malým písmenem a kulatou 
závorkou. Rovněž navrhujeme pro 
nadbytečnost odstranit dvojtečku na 
konci návětí odstavce 4. 
 

 

K čl. III - k účinnosti: 
 V písmenu a) doporučujeme 
slovo „které“ nahradit slovem „který“. 
 
 

Akceptováno. 

SPČR  

1. K úvodní větě vyhlášky 
 
Ustanovení § 64 písm. k) a q) zákona č. 
378/2007 Sb., o léčivech, v platném 
znění, již odvolávku na prováděcí 
právní předpis neobsahuje a neuvádí se 
ani v § 114 zákona ve Zmocňovacích 
ustanoveních.  
Navrhujeme tedy odstranit odvolávku 
na ustanovení § 64 písm. k) a q). 
zásadní připomínka 

Akceptováno. 

 

2. K ustanovení § 35a 
 
Ustanovení ukládá distributorovi před 
zahájením distribuce každé šarže 
registrovaných léčivých přípravků 
vyrobených v EU zkontrolovat, zda bylo 
vydáno osvědčení o propuštění šarže 
léčivého přípravku podepsané 
kvalifikovanou osobou výrobce.  
Odůvodnění této úpravy se odkazuje na 
upřesnění zákonem stanovené 

Neakceptováno. 
Jedná se o povinnost uvedenou v § 77 odst. 1 písm. g) zákona o léčivech - postupovat 
podle pokynů Komise a agentury. V tomto ustanovení je zároveň uvedeno zmocnění pro 
stanovení pravidel správné distribuční praxe. 
Pokyny EK pro SDP jsou závazné ve zveřejněné podobě, nelze rozlišovat zásady 
přenositelné a nepřenositelné do českého prostředí 
Z textu vyplývá, že se jedná o zahájení distribuce léčivého přípravku vyrobeného v 
jiném členském státě v ČR, tj. povinnost se týká distributora, který léčivé přípravky 
dodává jiným distributorům nebo uvádí v ČR do oběhu. 
Odvolávat se na opatření, která teprve vstoupí v platnost, nelze akceptovat.     
Návrh odpovídá Pokynům EK pro SDP i praxi v ostatních členských státech.  
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povinnosti vyplývající z kapitoly 5 
Pokynů EK pro správnou distribuční 
praxi a čl. 51 odst. 1 směrnice 
2001/83/ES a dále má pomoci v boji 
proti pronikání padělaných léčivých 
přípravků. Není uvedeno, o upřesnění 
jaké konkrétní povinnosti uvedené v 
zákoně o léčivech se má jednat, a nelze 
tedy ani zhodnotit, zda má Ministerstvo 
zdravotnictví v rámci prováděcího 
právního předpisu k takovému 
stanovení/upřesnění pravomoc. 
 
Čl. 51 směrnice uvádí povinnosti 
kvalifikované osoby výrobce bez 
dalšího vztahu k distributorovi. Čl. 5.4 
Pokynů sice uvádí některé povinnosti 
před uvedením léčivých přípravku k 
prodeji, ale tyto povinnosti nejsou zcela 
jednoznačně přenositelné do českého 
prostředí. Zásadní výtka úpravě uvedené 
v ustanovení § 35a spočívá v povinnosti 
distributora zajistit si osvědčení o 
propuštění, přičemž kvalifikovaná osoba 
výrobce nemá stanovenou povinnost 
takové osvědčení distributorovi předat. 
Distributorovi nelze uložit povinnost 
něco provést, když osoba, od které je 
závislé toto provedení, danou povinnost 
nemá. Distributor tedy nemá legální 
cestu, jak se domoci vydání osvědčení. 
 

Smluvní vztahy mezi výrobcem a distributorem by měly být nastaveny tak, aby jejich 
povinnosti bylo možné i prostřednictvím jejich vzájemné součinnosti plnit. 
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Zároveň vyhláška neuvádí, zda danou 
povinnost má první distributor na území 
ČR nebo kterýkoliv distributor v rámci 
pohybu léčivého přípravku na území 
ČR. V případě každého distributora 
nemá tato povinnost racionální 
odůvodnění a způsobuje jenom 
nadměrnou zátěž bez jakéhokoliv 
přínosu. 
 
Odůvodnění týkající se boje proti 
pronikání padělaných léčivých 
přípravků se v současné době s ohledem 
na jinou protipadělkovou legislativu jeví 
jako obsolentní. 
 
Navrhujeme tedy odstranění § 35a 
vyhlášky. 
zásadní připomínka 

 

3. K ustanovení § 35b odst. 1 
 
Povinnost podávat hlášení i v případě, 
že v příslušném kalendářním měsíci 
nebyl distribuován žádný léčivý 
přípravek, není nijak odůvodněna. Jedná 
se pouze o administrativní zátěž pro 
distributora bez jakéhokoliv dopadu na 
informovanost Ústavu o dostupnosti 
léčivých přípravků na trhu. Ustanovení 
§ 77 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech 
zároveň uvádí, že je distributor povinen 
informovat o léčivých přípravcích, které 

Neakceptováno. 
Toto hlášení je nutné pro kontrolu úplnosti hlášení, jedná se o obdobný institut jako u 
jiných typů hlášení. 
Nedochází k žádné změně oproti stávající úpravě pokynem Ústavu. Hlášení je nutné 
poskytovat i v případě, že se žádný léčivý přípravek nedistribuoval, aby bylo zřejmé, zda 
k nějaké činnosti došlo, či nikoliv a že nenastal případ, kdy dotčený subjekt toto pouze 
opomenul (těžko lze pak dohledat). 
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distribuoval. Informace o tom, že žádný 
léčivý přípravek nedistribuoval, jde nad 
povinnosti stanovené zákonem o 
léčivech a nelze toto v prováděcím 
právním předpisu stanovit. 
Navrhujeme tedy odstranění poslední 
věty z § 35b odst. 1 návrhu vyhlášky. 
zásadní připomínka 

 

4. K ustanovení § 35b odst. 4 
písm. a) 
 
Ustanovení § 77 odst. 1 písm. f) zákona 
o léčivech uvádí, že poskytované údaje 
obsahují např. identifikaci distributora, 
vyhláška ale neupřesňuje, jak se bude 
distributora identifikovat. Navrhujeme 
tedy doplnit o jasnou identifikaci 
distributora.  
Navrhujeme provést úpravu spočívající 
v upřesnění § 35b odst. 4 písm. a) 
vyhlášky. 
zásadní připomínka 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
§ 35b odst. 4 písm. a) zní: 
a) identifikační kód distributora přidělený Ústavem. 

 

5. K ustanovení § 35b odst. 4 
písm. f) bod 2 
 
i. Domníváme se, že údaj týkající 
se ceny původce jde nad rámec 
zmocnění uvedeného v ustanovení § 77 
odst. 1 písm. f) zákona o léčivech. Údaj 
týkající se ceny neidentifikuje léčivý 
přípravek za účelem, který je v zákoně a 
v odůvodnění právní normy deklarován. 

Neakceptováno. 
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 
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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 umožnit 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, příp. nákupní ceně, 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 oprávněným a 
v mezích jeho kompetence, tedy zda se 
při výkonu této pravomoci pohyboval v 
mezích a na základě zákona (secundum 

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/2ORNAXZHTBI9)



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 ani 
cena prodejní není způsobilá 
identifikovat léčivý přípravek - nelze 
předpokládat, že se v případě léčivého 
přípravku se stejným SUKL kódem a 
šarží s rozdílnou cenou jedná z pohledu 
identifikace léčivého přípravku za výše 
uvedeným cílem o jiný léčivý přípravek. 
zásadní připomínka 

 

ii. 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 

Neakceptováno. 
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 
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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. 
zásadní připomínka 

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. 
 

 

 i. 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 

Neakceptováno. 
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 
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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.  
Navrhujeme tedy odstranění § 35b odst. 
4 písm. f) bod 2 vyhlášky. 
zásadní připomínka 

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. 

 

6. K ustanovení § 35b odst. 5 
 
Odůvodnění se vypořádává pouze ze 
skutečností, proč nemají být uváděny 
SUKL kódy. Nicméně zde není vůbec 
odůvodněno, proč se mají hlásit léčivé 
přípravky, které nejsou určeny pro 
český trh. Tyto léčivé přípravky nijak 
neovlivňují dostupnost v ČR a není tedy 
jasné, proč se vůbec mají hlásit. Toto 
hlášení považujeme za nadbytečné. 
 
Navrhujeme tedy odstranění § 35b odst. 
5 vyhlášky.  
zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Zachování tohoto ustanovení je nezbytné zejména s ohledem na to, že se jedná o 
distribuci léčivých přípravků prostřednictvím distribučních skladů v České republice. 

 

7. K ustanovení § 36 odst. 3  
 
V případě právně či majetkově 
propojených distributorů je běžnou 
praxí, že mají nastavené stejné procesy 
a SOP a je tedy i vhodné, aby se jednalo 
o jednu osobu znalou těchto procesů. V 

Neakceptováno. 
Právně a majetkově propojení distributoři nejsou jednoznačně definováni. Navíc tyto 
vztahy nemají žádný dopad na výkon povinností a funkce kvalifikované osoby. Platí, že 
kvalifikovaná osoba bude ustanovena pro výkon své činnosti pouze v rozsahu povolení k 
distribuci jednoho distributora. 
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tomto případě to nijak neovlivňuje 
kvalitu odvedené práce a nejedná se 
pouze o formální ustanovení 
kvalifikovanou osobou, která by nebyla 
nezávislá. Pro jednoznačnější 
nezávislost a kvalitu kontroly je možné 
doplnit o podmínku, že se nemůže 
jednat o osobu podřízenou logistickému 
partnerovi.     
 
Navrhujeme tedy doplnění úpravy v § 
36 odst. 3 vyhlášky takto: 
„ (3) Jde-li o humánní léčivé přípravky, 
může být kvalifikovaná osoba 
ustanovena pro výkon své činnosti 
pouze v rozsahu povolení k distribuci 
jednoho distributora, s výjimkou 
distributorů právně či majetkově 
propojených.“ 
zásadní připomínka 

MŽP 

1. Doporučujeme sloučit bod 10., 
12. a část bodu 56., protože jde o 
totožnou úpravu. Obdobnou úpravu 
doporučujeme u bodů 6., 7. a 13. 

Akceptováno. 

 
2. V bodě 21, § 35c, odst. 1 
doporučujeme na konci odstavce doplnit 
tečku. 

Akceptováno. 

 

3. V bodě 21, § 35c, odst. 2 písm. 
a) doporučujeme nahradit text: 
„identifikačního číslo“ za: 
„identifikačního čísla“ 

Akceptováno. 

 4. Doporučujeme sloučit body 21. Akceptováno. 
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a 22., protože na sebe doplňovaná 
ustanovení bezprostředně navazují. 

 

5. Doporučujeme v bodě 22. 
odstranit označení prvního odstavce, 
protože tento § má pouze jeden 
odstavec. 

Akceptováno. 

UZS 

Nebyla provedena RIA. 
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. 
Předkládaný návrh novely vyhlášky tak 
nesplňuje požadavky Legislativních 
pravidel vlády, když nebyla řádně 

Neakceptováno. 
Návrh vyhlášky je uveden v Plánu přípravy vyhlášek na rok 2016 a povinnost stanovit 
RIA v něm není zavedena. 
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provedena RIA této novely vyhlášky. 
Požadujeme tedy materiál přepracovat a 
provést řádně hodnocení RIA, ze 
kterého vyplyne, že není možné 
požadovat v hlášeních distributorů cenu 
původce. 
zásadní připomínka 

 

Navrhujeme odstranit odkazy na 
zmocňovací ustanovení § 64 písm. k a 
q) a § 70 odst. 4 
Odůvodnění: 
V těchto ustanoveních se již zmocnění 
pro vydání prováděcího právního 
předpisu nenachází. 

Akceptováno. 

 

Navrhujeme vypuštění novelizačního 
bodu 20., tedy zachování § 35 písm. e). 
Odůvodnění:  
Dosavadní § 35 písm. e) stanoví: „Pro 
zabezpečení standardní distribuce 
léčivých přípravků distributor (…) e) 
dohodne s osobami oprávněnými 
vydávat léčivé přípravky podle § 82 
odst. 2 zákona o léčivech na základě 
jejich požadavku množství a časové 
intervaly dodávek tak, aby léčivé 
přípravky, jejichž je distributorem, byly 
v potřebném rozsahu zajištěny pro 
potřeby poskytování zdravotní péče 
pacientům v České republice podle § 77 
odst. 1 písm. h) zákona o léčivech. 
Povinnost zajistit dodávky léčivých 
přípravků do lékárny nebyla novelou 

Neakceptováno. 
Stávající ustanovení vyhlášky bylo neurčité a v praxi nevymahatelné. 
Jednalo by se o duplicitní úpravu s úpravou obsaženou v ZoL. 
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zákona vyňata, ale naopak posílena. Je 
proto zcela žádoucí zachovat též 
stávající povinnost obsaženou ve 
vyhlášce. Rozumí se, že časové 
intervaly podle odkazu na § 77 odst. 1 
písm. h) budou muset respektovat 
přísnější úpravu v novelizovaném 
zákoně; i tak však zůstává žádoucí 
zachovat povinnost dohodnout množství 
a podrobnosti ve vyhlášce, a tedy i 
povinnost distributora dodat léčivo do 
lékárny na základě požadavku z lékárny. 
zásadní připomínka 

 

Navrhujeme odstranění § 35a. 
Odůvodnění: 
Uvedené ustanovení překračuje svým 
obsahem článek 51 směrnice 
2001/83/ES a také nemá oporu v zákoně 
o léčivech. Z tohoto hlediska tak 
předmětné ustanovení jednoznačně 
překračuje zákonné zmocnění a 
harmonizační rámec směrnice. Navíc je 
třeba zmínit, že takto formulované 
pravidlo neobsahují ani Pokyny 
Evropské komise pro správnou 
distribuční praxi humánních léčivých 
přípravků ze dne 5. listopadu 2013 
(2013/C 343/01). Tyto pokyny sice 
obsahují obecný požadavek na ověření 
kontroly léčivých přípravků provedené 
před jejich propuštěním na daný trh, 
nicméně se odkazují zpět do článku 51 

Neakceptováno. 
Návrh odpovídá Pokynům EK pro Správnou distribuční praxi i praxi v ostatních 
členských státech. Smluvní vztahy mezi výrobcem a distributorem by měly být 
nastaveny tak, aby jejich povinnosti bylo možné i prostřednictvím jejich vzájemné 
součinnosti plnit. Identifikace původu a ověření pravosti léčivého přípravku je jedno z 
nejvýznamnějších opatření v boji proti padělkům. Je proto nanejvýš žádoucí její 
zakotvení v prováděcím právním předpise. K případné argumentaci týkající se 
nadbytečnosti tohoto opaření v kontextu připravovaného sytému protipadělkové 
ochrany, který by měl být plně funkční již od 9. 2. 2019, předkladatel uvádí, že tuto 
argumentaci nepovažuje za případnou, z toho důvodu, že problém je třeba řešit 
neodkladně a zda systém protipadělkové ochrany v rámci celé Evropské unie bude 
funkční a účinný je otázka, na kterou se dá odpovědět až v budoucnu. 
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směrnice 2001/83/ES, který žádné 
konkrétní požadavky na formu takové 
kontroly neobsahuje. 
Není zcela jasné, jakým způsobem má 
distributor zkontrolovat, zda bylo 
vydáno osvědčení o propuštění šarže 
léčivého přípravku podepsané 
kvalifikovanou osobou jeho výrobce. 
Předpokládáme, že Státní ústav pro 
kontrolu léčiv si velmi špatně vykládá 
skutečnost, že distributor má trvalý 
přístup k dokumentaci výrobce, jako 
například k osvědčení o propuštění 
šarže léčivého přípravku podepsané 
kvalifikovanou osobou výrobce. 
Bohužel tomu tak není. Případná 
kontrola podpisu kvalifikované osoby 
výrobce bude pouze formální, protože 
jméno kvalifikované osoby výrobce lze 
zjistit velice složitě, není uvedené ani na 
stránkách Evropské agentury pro léčivé 
přípravky. Výrobce analytický certifikát 
kolikrát nevydává ani na vyžádání, 
zvlášť v případech popsaných ve článku 
51 směrnice 2001/83/ES. 
Daná povinnost tedy představuje 
nepřiměřenou administrativní zátěž 
distributora a není nijak reflektována na 
straně výrobce či držitele rozhodnutí o 
registraci. Navíc je nezbytné zdůraznit, 
že totožnost kvalifikované osoby není 
veřejně dostupná informace a distributor 
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tak i v případě, kdy osvědčení obdrží, 
nemůže vědět, jestli jej skutečně vydala 
k tomu příslušná osoba. 
S ohledem na výše uvedené je patrné, že 
navrhované opatření před pronikáním 
padělaných léčivých přípravků do 
legálního distribučního řetězce má 
pouze velice formální povahu a není 
způsobilé obchodu s padělanými 
léčivými přípravky jakkoliv fakticky 
zabránit. Od 9. 2. 2019 bude v EU navíc 
pln funkční systém protipadělkové 
ochrany. Ve výsledku tak představuje 
pouze neužitečnou administrativní 
povinnost, jejíž způsob plnění je i po 
formální stránce nejasný. 
V odůvodnění návrhu vyhlášky je k 
tomuto bodu uvedeno „Nově se vkládá 
upřesnění způsobu plnění zákonem 
stanovené povinnosti distributora 
vyplývající z kapitoly 5 Pokynů 
Evropské komise pro správnou 
distribuční praxi ze dne 5. listopadu 
2013 a čl. 51 odst. 1 směrnice 
2001/83/ES, v platném znění.“. Ze 
zákona o léčivech ale není patrné, o 
zpřesnění jaké povinnosti se jedná, tím 
pádem není ani zřejmé, jaké zmocnění 
tento návrh provádí. 
zásadní připomínka 

 K § 35b odst. 1 - navrhujeme 
odstranění poslední věty 

Neakceptováno. 
Toto hlášení je nutné pro kontrolu úplnosti hlášení, jedná se o obdobný institut jako u 
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Odůvodnění: 
Povinnost podávat hlášení i v případě, 
že v příslušném kalendářním měsíci 
nebyl distribuovaný žádný léčivý 
přípravek, není nijak odůvodněna. Jedná 
se pouze o administrativní zátěž pro 
distributora bez jakéhokoliv dopadu na 
informovanost Ústavu o dostupnosti 
léčivých přípravků na trhu. Ustanovení 
§ 77 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech 
zároveň uvádí, že je distributor povinen 
informovat o léčivých přípravcích, které 
distribuoval. Informace o tom, že žádný 
léčivý přípravek nedistribuoval jde nad 
povinnosti stanovené zákonem o 
léčivech a nelze toto v prováděcím 
právním předpise stanovit. 
zásadní připomínka 

jiných typů hlášení. 
Nedochází k žádné změně oproti stávající úpravě pokynem Ústavu. Hlášení je nutné 
poskytovat i v případě, že se žádný léčivý přípravek nedistribuoval, aby bylo zřejmé, zda 
k nějaké činnosti došlo, či nikoliv a že nenastal případ, kdy dotčený subjekt toto pouze 
opomenul (těžko lze pak dohledat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K § 35b odst. 4 písm. a) 
Ustanovení § 77 odst. 1 písm. f) zákona 
o léčivech uvádí, že poskytované údaje 
obsahují např. identifikaci distributora, 
vyhláška však neupřesňuje, jak se bude 
distributor identifikovat. Navrhujeme 
tedy doplnit o jasnou identifikaci 
distributora. 
zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Distributor je jednoznačně identifikován unikátním kódem. 
Jedná se o ustanovení § 35b odst. 4 písm. a): „(4) Hlášení podle odstavce 1, popřípadě 
opravné hlášení podle odstavce 3, obsahuje 
a) identifikaci distributora včetně identifikačního kódu distributora přiděleného Ústavem 
a identifikace skladových prostor,“. 

 

Navrhujeme odstranit slova „a 
identifikace skladovacích prostor“ v § 
35b odst. 4 písm. a). 
Odůvodnění: 
Podle § 35b odst. 2 návrhu přidělí 

Akceptováno. 
Text byl upraven: 
§ 35b odst. 4 písm. a) zní: 
 
a) identifikační kód distributora přidělený Ústavem. 
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SÚKL distributorovi jednoznačný 
identifikační kód pro každý skladovací 
prostor zvlášť. V rámci hlášení je pak 
distributor povinen vždy uvádět tento 
svůj identifikační kód, který již sám o 
sobě identifikuje skladovací prostory. 
Připomínkované ustanovení tak zavádí 
duplicitní povinnost a představuje tak 
zbytečnou administrativní zátěž pro 
distributory. 
zásadní připomínka 

 
 

 

V § 35b odst. 4 písm. f) bod 1 
požadujeme přeformulovat výčet 
identifikačních údajů léčivého 
přípravku.   
Odůvodnění: 
Má-li léčivý přípravek přidělen 
identifikační kód, pak je uvedení jeho 
názvu nadbytečné, neboť tento je 
identifikován právě kódem. Požadavek 
na uvedení názvu je tedy duplicitní a 
představuje zbytečnou administrativní 
zátěž. Naopak v případě 
neregistrovaného léčivého přípravku 
může být uvedení názvu účelné, neboť 
umožní identifikovat, zda je s daným 
složením dodáván jeden či více 
přípravků. 
zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. Věta byla přeformulována. 
„ 1. kódem léčivého přípravku přiděleným Ústavem; jde-li o případ, kdy léčivý 
přípravek kód přidělen nemá, pak názvem léčivého přípravku, jeho šarží, u 
neregistrovaných léčivých přípravků složením a velikostí balení,“. 
 
Uvedení názvu není nadbytečné, vzhledem k tomu, že nelze s určitostí garantovat 
použití správných kódů pro jednoznačnou identifikaci léčivých přípravků. 

 
V § 35b odst. 4 písm. f) bod 3 
požadujeme upřesnit, kdo je 
oprávněným odběratelem. 

Akceptováno. 
Jedná se o odběratele uvedené v § 77 odst. 7 písm. c) zákona o léčivech. 
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Odůvodnění: 
Připomínkované ustanovení 
nespecifikuje, kdo je oprávněným 
odběratelem, uvedené považujeme 
upřesnit, nejlépe odkazem na konkrétní 
ustanovení zákona o léčivech, jako je to 
uvedeno např. výše v odstavci 4 písm. 
e) daného ustanovení vyhlášky, neboť 
takto je předmětné ustanovení zcela 
nekonkrétní a tudíž neaplikovatelné. 
zásadní připomínka 

 

Ustanovení § 35c odst. 1 věta druhá 
požadujeme odstranit. 
Odůvodnění: 
Paušální povinnost negativního hlášení 
je podle našeho názoru zbytečná 
administrativní zátěž jak pro 
distributory, tak ÚSKVBL. Navíc není 
tato povinnost v důvodové zprávě nijak 
blíže zdůvodněna a potřeba jejího 
zavedení je tak pro adresáty právní 
úpravy nepřezkoumatelná. 
zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Ze stávající praxe ÚSKVBL je patrné, že distributoři někdy opomenou poslat hlášení ve 
stanoveném termínu a jsou dodatečně oslovováni ÚSKVBL. ÚSKVBL by pak neměl 
jistotu, zda nebyla v daném čtvrtletí distribuována veterinární léčiva, či pouze distributor 
hlášení opomněl zaslat, což by mohlo vést k problémům s validitou dat o spotřebě 
veterinárních léčiv.   
Opatření dále slouží jako zdrojová informace pro plánování a provádění kontrol. 
 

 

V § 35c odst. 2písm. c) požadujeme 
přeformulovat výčet identifikačních 
údajů léčivého přípravku.   
Odůvodnění: 
Má-li léčivý přípravek přidělen 
identifikační kód je uvedení jeho názvu 
nadbytečné, neboť tento je identifikován 
právě kódem. Požadavek na uvedení 
názvu je tedy duplicitní a představuje 

Neakceptováno. 
Identifikace kódem přípravku a názvem veterinárního léčivého přípravku je důležitá 
z hlediska možnosti odhalení chyb v hlášení. Na základě zkušeností při průběžné 
komunikaci s distributory v průběhu zpracování dat o spotřebě veterinárních léčivých 
přípravků, je tato identifikace distributory vyžadována. 
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zbytečnou administrativní zátěž. 
Naopak v případě neregistrovaného 
léčivého přípravku může být uvedení 
názvu účelné, neboť umožní 
identifikovat, zda je s daným složením 
dodáván jeden či více přípravků. 
zásadní připomínka 

 

Ustanovení § 36 odst. 3 požadujeme 
odstranit. 
Odůvodnění: 
Navrhované omezení výkonu činnosti 
kvalifikované osoby jde výrazně nad 
rámec zákona o léčivech, směrnice 
2001/83/ES i Pokynů Evropské komise 
pro správnou distribuční praxi 
humánních léčivých přípravků ze dne 5. 
listopadu 2013 (2013/C 343/01). S 
ohledem na skutečnost, že se jedná o 
omezení svobody na volbu povolání a 
výkonu výdělečné činnosti, tedy 
jednoho ze základních práv (srov. čl. 26 
Listiny základních práv a svobod), je 
zakotvení takového omezení v 
podzákonném předpisu v rozporu s 
principem dělby moci, neboť povinnosti 
mohou být stanoveny pouze zákonem 
(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. 
Zákonné zmocnění pouze obsahuje 
„Prováděcí právní předpis stanoví 

Neakceptováno. 
Důvodem je řádné zajištění povinností kvalifikované osoby a nezávislý výkon její 
funkce vyplývající ze zásad správné distribuční praxe (viz odůvodnění).   
Obdobný požadavek je např. i u institutu výkonu funkce odborného zástupce podle 
zákona o zdravotních službách (§ 14 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb.), nebo výkon 
funkce vedoucího lékárníka podle ZoL (§ 79 odst. 6) apod.  
Nejedná se o omezení svobody na volbu povolání a výkonu výdělečné činnosti -  
zakotvení podmínek pro výkon určitých funkcí či povolání je běžnou součástí právního 
řádu. Argumentací ad absurdum: při akceptaci logiky této připomínky by každý 
jednotlivec mohl dělat cokoliv bez jakéhokoliv omezení (lékaře, řidiče autobusu, atd.). 
Taková argumentace je účelová. 
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rozsah údajů žádosti o povolení 
distribuce“, nikoliv jakékoliv podmínky 
pro výkon činnosti kvalifikované osoby. 
Tento požadavek není žádoucí ani z 
praktického hlediska, neboť rozsah 
činnosti jednotlivých distributorů na 
trhu je rozdílný a řada distributorů 
nepotřebuje využívat služeb 
kvalifikované osoby na celý úvazek. V 
odůvodnění návrhu vyhlášky je uvedeno 
„Prakticky neomezená možnost výkonu 
funkce kvalifikované osoby pro více 
subjektů, a to i v rámci smluvně 
vykonávaných činností, vedla v praxi k 
formálnímu plnění úkolů a povinností 
kvalifikovaných osob a nesplňovala 
požadavky na zabezpečení účinného a 
nezávislého systému jištění jakosti a 
kontrolu dodržování zásad správné 
distribuční praxe.“. Toto odůvodnění 
nemůže být podle nás důvodem k 
omezení činnosti kvalifikované osoby 
nad rámec zákona. Pokud kontrolní 
orgán shledá nesplnění zákonných 
požadavků na zabezpečení účinného a 
nezávislého systému jištění jakosti a 
kontroly dodržování zásad správné 
distribuční praxe, má k dispozici 
zákonné prostředky na vynucení splnění 
těchto požadavků. Není ale možné kvůli 
tomu paušálně omezit činnost všech 
kvalifikovaných osob. 
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K navrhované změně nebylo provedeno 
zhodnocení souladu s právem EU, ani 
hodnocení dopadu na regulované 
subjekty. 
zásadní připomínka 

 

K § 38 odst. 1 
Navrhujeme, aby v první větě bylo za 
slovy: „…a udržuje aktuální písemné“  
doplněno „nebo elektronické“. 
Odůvodnění: 
Vzhledem ke skutečnosti, že se 
Ministerstvo zdravotnictví ČR zavázalo 
k elektronizaci zdravotnictví, vnímáme, 
že by i toto mělo být zohledněno v 
tomto paragrafu. 

Akceptováno. 

 

K § 38 odst. 6 navrhujeme ustanovení 
upravit tak, aby z něj byla zřejmá 
povinnost distributora vést úplnou 
evidenci léčiva včetně šarží, přičemž 
tato šarže musí být shodná s dodacím 
listem a fyzicky dodaným léčivem do 
lékárny. 
Odůvodnění:  
V praxi se projevuje problém, že v 
platném právním předpise není 
stanovena povinnost distributora 
fyzicky dodat léčivo se šarží shodnou s 
dokumentací o dodávce, tedy s dodacím 
listem. Povinnost úplné evidence tedy u 
distributora není upravena dostatečně. 
Státní ústav pro kontrolu léčiv však 
požaduje po provozovatelích lékáren při 

Neakceptováno. 
Problematika je upravena dostatečně v § 39 odst. 4 vyhlášky. Soulad průvodních 
dokladů a obsahu dodávek je součástí kontrol distributorů, povinnost distributorů je 
vymahatelná.   
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příjmu léčiv, aby v případech neshody 
prováděli opravy nebo vadné dodávky 
zasílali zpět na distribuci. V platném 
textu Vyhlášky v §38 odst. 4) in fine je 
uvedeno, že „při vedení těchto záznamů 
distributor zajistí, aby jednotlivé 
položky podle písmen a) až f) h) nebyly 
zaměnitelné“. Ovšem právě šarže je 
odlišná podle toho, jak se vyrobí, a 
podle dokumentace z výroby. 
Nezaměnitelný je jen kód léčiva – ten je 
unikátní a ten přiděluje Státní ústav pro 
kontrolu léčiv při registraci. Pod jedním 
kódem léčiva máme několik šarží tohoto 
léčiva a je to léčivo zaměnitelné, neboť 
v lékárnách jsou léčiva vydávána podle 
kódu a nikoliv podle šarže. 
zásadní připomínka 

 

Ustanovení § 38 odst. 8 požadujeme 
odstranit. 
Odůvodnění: 
Legislativně technická úprava 
navazující na odstranění § 35a návrhu. 
zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Viz výše. §35a odstraněn nebude. 

 

K § 39 odst. 6 písm. b) 
Navrhujeme tuto vágní formulaci více 
konkretizovat, napsáno příliš obecně. 
Odůvodnění: 
Není uvedeno, jak má osoba, která 
vrátila léčivý přípravek, prokázat, že byl 
skladován a přepravován za podmínek 
stanovených výrobcem. 

Neakceptováno. 
Podmínky pro reklamace a vracení jsou v kompetenci distributora a kvalifikované 
osoby. V praxi je zavedeno a nečiní potíže. 
Pro nutnost zachování variability nelze jednoduše stanovit jednotné podmínky platné pro 
všechny skupiny odběratelů léčivých přípravků. 
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zásadní připomínka 

 

K § 39 odst. 9 
Navrhujeme, aby v první větě bylo za 
slovy „je stanoven v písemných“ 
doplněno „nebo elektronických….“ 
Odůvodnění: 
Vzhledem ke skutečnosti, že se 
Ministerstvo zdravotnictví ČR zavázalo 
k elektronizaci zdravotnictví, vnímáme, 
že by i toto mělo být zohledněno v 
tomto paragrafu. 
zásadní připomínka 

Akceptováno. 

V Praze 28. června 2018 

Vypracoval: JUDr. Petra Zemanová Podpis: 
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