
                                                                                                                                     IV. 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE  

 
(RIA) 

 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1 Název 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad 
výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a 
Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve pozdějších předpisů. 
 

1.2 Definice problému 
 

K provedení § 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, byla 
s účinností od 15. 12. 2008 Sb. vydána vyhláška č. 427/2008 Sb. Tato vyhláška přispěla 
k transparentnosti a k zajištění legitimního očekávání naplňování § 112 zákona o léčivech 
především tím, že ve svých přílohách obsahuje sazebník náhrad výdajů, který specifikuje 
jednotlivé odborné úkony a stanoví výši částky náhrady výdajů za ten který odborný úkon.  
Výpočet sazeb byl poveden na základě údajů z roku 2007 a 2008 a od té doby se vypočtená 
výše neměnila. Ke změnám došlo pouze v roce 2012 (snížení částky roční udržovací platby 
u homeopatik) a pak v roce 2013, kdy došlo ke změnám specifikace odborných úkonů 
v souvislosti s přijetím nařízení o změnách registrací léčivých přípravků. Toto nařízení mělo 
za následek vypuštění národní právní úpravy změn registrací ze zákona o léčivech. 
Problematika změn registrací se tak nadále řídí přímo nařízením Komise (ES) č. 1234/2008, 
a je tak jednotná pro všechny členské státy Evropské unie. 
Od roku 2008, kdy vyhláška nabyla účinnosti, došlo k cca 14 novelám zákona o léčivech. 
Některé z těchto novel reagovaly na přijetí jiných zákonů, jinými však byly do českého 
právního řádu transponovány nebo adaptovány právní předpisy Evropské unie. Právě 
v důsledku těchto novel došlo od 31. 12. 2007, kdy nabyl zákon o léčivech účinnosti, 
k významnému posunu kompetencí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) 
ve smyslu jejich rozšíření. Zároveň s tím si výkon některých odborných úkonů vyžádal 
diferenciované přístupy a s tím spojenou vyšší specializaci v odbornostech nutných 
k provedení takových úkonů, a dále zvýšenou časovou náročnost jejich provedení. Zároveň se 
zvýšily náklady, a to nejen v důsledku inflačního růstu, ale také s ohledem na růst platů 
ve státní správě. Výsledkem všech těchto faktorů je to, že v současné době již stanovené 
sazby neodpovídají reálným výdajům, což v důsledku znamená v současné době chybějící 
finanční prostředky nutné k zajištění provádění těchto odborných úkonů. Činnost Ústavu je 
financována ze státního rozpočtu pouze v rozsahu cca 22 % celkových výdajů na příslušný 
rok. Prostředky ze státního rozpočtu jsou přidělovány na financování neinvestičních výdajů, 
zejména části osobních výdajů.  Na zajištění své činnosti proto Ústav zároveň používá 
v souladu s ustanovením § 112 zákona o léčivech také prostředky ze zvláštního účtu, kde se 
shromažďují náhrady výdajů. Tímto způsobem tedy pokrývá 78% výdajů na zajištění činností 
vykonávaných podle právních předpisů. V roce 2017 bylo ze zdroje zvláštního účtu použito 
na financování celkových výdajů celkem 473 mil. Kč, z toho 81 mil. Kč připadá na kapitálové 
výdaje. Nároky kladené na zabezpečení agend narůstají, a to nejen v oblasti zvyšování 
odbornosti specialistů, ale také v oblasti technického vybavení, ať už se jedná o zajištění 
technologií pro laboratoře nebo zajištění informačních technologií pro administrativní 
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zpracování. Posledně jmenované je nezbytné rovněž z pohledu zavádění nových postupů 
v rámci Evropské unie, kdy spolupráce lékových agentur zejména ve sdílení informací je 
upravována přímo účinnými předpisy Evropské unie a předpokládá napojení na SW aplikace 
jednotné pro celou Evropskou unii. To vyžaduje na straně lékových agentur náklady na 
vytvoření národních aplikací a zajištění napojení na SW aplikace jednotné pro Evropskou 
unii. 
Zajištění stávajících i nových agend na základě příslušných předpisů včetně financování 
investičních potřeb souvisejících s vykonáváním stávajících agend Ústavu jsou již značně 
omezeny disponibilními zdroji alokovanými na zvláštním účtu určeném pro výběr náhrad 
výdajů. V roce 2016 činily tyto příjmy 481 mil. Kč a v roce 2017 celkem 498 mil. Kč. 
Nejvyšší podíl na uvedených příjmech připadá na příjmy z registrací (59 %) a na příjmy za 
udržovací platby (27 %). 
 
Pokud se týká vlastních výdajů, tedy nákladů, které by měly být náhradami výdajů pokryty, 
v průběhu uplynulých let došlo k jejich zvýšení, což se v navrhované novele promítá 
do částky nákladů za jednu hodinu výkonu odborného úkonu. Navrhovaná částka vychází 
ze současných nákladů na plat specialisty, který je stanoven dle přílohy č. 2 nařízení vlády 
č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na úrovni 13. platové třídy, 6. platový stupeň 
a 100 % osobní příplatek. Zákonné odvody zahrnují pojistné na sociální zabezpečení, veřejné 
zdravotní pojištění a příděl fondu kulturních a sociálních potřeb. Současně zohledňuje 
i stávající režijní náklady zahrnující náklady na energie, nájemné, služby zpracování dat 
a služby související s informačními technologiemi, spotřeba materiálu, odpisy, služby pošt, 
služby telekomunikací a radiokomunikací, opravy a udržování, ostatní služby, drobný 
dlouhodobý majetek, programové vybavení apod.  
 
Novelou zákona o léčivech provedenou zákonem č. 66/2017 Sb. byla provedena adaptace 
nařízení 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.  
Nařízení č. 536/2014 zcela mění způsob posuzování a povolování klinických hodnocení 
humánních léčivých přípravků. Ukládá členským státům nové činnosti a povinnosti pro oblast 
klinických hodnocení humánních léčivých přípravků a zároveň ukládá, aby náhrady výdajů za 
tutéž činnost byly stanoveny jedny pro členský stát. Vzhledem k tomu je třeba provést 
odpovídající změny i ve vyhlášce č. 427/2008 Sb., která je prováděcím právním předpisem 
k zákonu o léčivech. 
 
Hlavní principy navrhované novely vyhlášky se tedy odvíjejí od principů zakotvených 
v nařízení č. 536/2014 a od principů, které byly zakotveny v návrhu novely zákona o léčivech 
č. 66/2017 Sb., jejímž účelem bylo zejména provést harmonizaci právního řádu České 
republiky s tímto nařízením Evropské unie. Částka tvořící náhradu výdajů tudíž musí 
zahrnovat nejen náhradu výdajů Ústavu, ale i etické komise a musí zahrnovat veškeré úkony 
související s posuzováním žádosti podané v oblasti klinického hodnocení humánních léčivých 
přípravků. Ve stanovení náhrad výdajů přitom byla zohledněna náročnost odborných úkonů 
a časové požadavky na ně. Bylo nutné zohlednit i rozdíly v náročnosti posuzování, kdy např. 
posuzování dokumentace klinického hodnocení u zcela nového přípravku pro moderní terapie 
je náročnější než posuzování přípravku již registrovaného, byť použitého v nové indikaci. 
Dále bylo třeba zohlednit nároky na spolupráci v rámci Evropské unie (nutnost vzájemného 
konzultování např. telekonferencemi se zástupci lékových agentur v dalších členských 
státech), a to zejména u složitých přípravků při harmonizaci, resp. konsolidaci připomínek. 
Bylo třeba zohlednit i tu skutečnost, zda Česká republika bude v pozici zúčastněného 
členského státu nebo členského státu zpravodaje – vedoucího celou proceduru, což bude opět 
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časově i odborně mnohem náročnější pro jednotlivé posuzovatele (preklinické, klinické, 
farmaceutické dokumentace i statistika apod.). Dále bylo nutno zohlednit i podíl dohledu nad 
klinickým hodnocením, včetně zpracování a vyhodnocování zpráv zadavatele, které musí 
podle nařízení č. 536/2014 předávat. 
Žádost o povolení klinického hodnocení předložená v souladu s novelou zákona o léčivech 
č. 66/2017 Sb. a požadavky stanovenými v nařízení č. 536/2014 je rozdělena na dvě 
samostatné části dokumentace. Dokumentaci vztahující se k části I hodnotící zprávy 
(protokol, příručka pro zkoušejícího, farmaceutická dokumentace aj.), která bude součástí 
posouzení společně s ostatními dotčenými členskými státy, a dokumentaci vztahující 
se k části II hodnotící zprávy (informace pro pacienta, informovaný souhlas, dokumenty 
k výběru zkoušejícího, místa klinického hodnocení, zajištění pojištění aj.), která se vztahuje 
pouze k národním specifikům a posuzuje se národně. Podle principu zakotveného v nařízení 
č. 536/2014 lze žádosti o posouzení obou částí dokumentace předložit současně nebo 
samostatně s odstupem až 2 let, proto byly náhrady výdajů za tyto úkony v novely návrhu 
vyhlášky rozděleny, přičemž stále splňují požadavek stanovený nařízením č. 536/2014, aby 
náhrady výdajů za tutéž činnost byly stanoveny jedny pro členský stát. 
 
V oblasti ÚSKVBL od roku 2008 do současnosti nebyla zohledněna skutečnost, že se výrazně 
navýšil počet přijatých žádostí a to nejen žádostí o nové registrace ale i o poregistrační 
postupy např. formou změn registrace, prodloužení platnosti registrace a rozšíření registrace.  
I když ČR vstupuje do postupu v roli tzv. dotčeného členského státu, s ohledem na zajištění 
kvality, bezpečnosti a účinnosti veterinárních léčivých přípravků je nutné aktivně sledovat, 
komentovat a oponovat zprávy o hodnocení vypracované referenčními členskými státy 
v souladu s přijatými mezinárodními standardními operačními postupy. Získané zkušenosti 
ukazují, že referenční členské státy opomíjí některé významné skutečnosti či se dopouští ve 
svých hodnoceních chyb. Odpovědností Veterinárního ústavu je takové nedostatky v rámci 
registračního řízení eliminovat a garantovat, že na trh v ČR se dostávají pouze takové 
veterinární léčivé přípravky, které odpovídají stanoveným standardům. Zejména časově 
náročné jsou tyto postupy v případech specifických skupin veterinárních léčivých přípravků, 
kde je ČR aktivně zapojena v různých pracovních skupinách v rámci EU. Tuto aktivitu 
shledává Veterinární ústav jako nezbytnou pro zachování standardní jakosti, bezpečnosti (jak 
z pohledu konzumenta, uživatele a životního prostředí) a účinnosti veterinárních léčivých 
přípravků určených pro trh v České republice. Tyto skutečnosti ovlivňují časovou náročnost 
jak pro odborné hodnotitele, tak i pro koordinátory postupů. Zvýšený počet žádostí a nutná 
administrativní podpora v průběhu uvedených postupů, včetně kontroly překladů schválených 
textů souhrnu údajů o přípravku, příbalových informací a textů na obalech z anglického do 
českého jazyka, rovněž zvyšuje administrativní časovou náročnost uvedených úkonů.      
Z těchto uvedených důvodů došlo v průběhu poslední doby ke zvýšení počtu zejména 
odborných zaměstnanců (hodnotitelů), což považuje Veterinární ústav za nutné zohlednit do 
výše náhrady výdajů.  Stejně tak se navrhuje se navýšení náhrad výdajů za odborné úkony 
spojené s žádostí o povolení souběžného dovozu veterinárního léčivého přípravku a 
s prodloužením platnosti uvedeného rozhodnutí. Veterinární ústav musí konstatovat, že od 
roku 2008 se nepodařilo standardizovat kvalitu přebalů dovážených veterinárních léčivých 
přípravků na základě rozhodnutí o povolení souběžného dovozu v souladu s požadavku na 
přebal na souběžný dovoz s ohledem na zajištění kvality přípravku a prezentace, která nesmí 
poškodit pověst ochranné známky původního přípravku. Tato skutečnost klade stále 
opakovaně zvýšený nárok na kontrolu takto dovážených přípravků. A proto Veterinární ústav 
požaduje promítnutí zvýšení nákladů spojené s výše uvedenými úkony do náhrad výdajů.   
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Ustanovení § 112 zákona o léčivech stanoví, že za provedení odborných úkonů na žádost 
a za další odborné úkony stanovené tímto zákonem vybírá Ústav nebo Veterinární ústav 
náhradu výdajů. Pro zajištění maximální transparentnosti a přehlednosti pak stanoví v § 112 
odst. 2, že prováděcí právní předpis stanoví výši náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané 
na žádost v působnosti Ústavu nebo Veterinárního ústavu pro jednotlivé typy žádostí 
a odborné úkony spojené s trváním registrace léčivých přípravků. Dále pak v ustanovení 
§ 112 odst. 7 zákona o léčivech svěřuje prováděcímu právnímu předpisu i vymezení náhrad 
výdajů, způsob předkládání žádostí o prominutí nebo vrácení náhrady výdajů nebo její části 
a rozsah dokumentace předkládané s takovými žádostmi. Na základě § 114 odst. 2 zákona 
o léčivech vydalo Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství vyhlášku č. 427/2008 
Sb., která nabyla účinnosti dne 15. 12. 2008 Sb. Tato vyhláška byla změněna vyhláškou 
č.160/2012 Sb. a vyhláškou č. 327/2013 Sb. 
 
 
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

1. Státní ústav pro kontrolu léčiv 
2. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 
3. žadatelé o provedení odborných úkonů, k němuž je Státní ústav pro kontrolu léčiv  

a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv příslušný podle zákona  
č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 
1.5 Popis cílového stavu 
 

Cílem předloženého návrhu vyhlášky je dosáhnout stavu, kdy výše náhrad výdajů za odborné 
úkony prováděné Ústavem a Veterinárním ústavem na žádost podle zákona o léčivech 
reflektovala skutečné výdaje, které při výkonu odborných úkonů na žádost vznikají tak, aby 
tyto výdaje byly pokryty náhradami.  
Stav, aby v případech stanovených právními předpisy, byly výdaje na provedení odborných 
úkonů kompenzovány těmi, kdo jejich provedení požadují, byl původním důvodem, proč byly 
náhrady výdajů zákonem o léčivech upraveny. Tento původní záměr již za současného stavu 
není naplněn, jak je uvedeno v bodě 1.2. Cílem tedy je naplnit původní záměr zařazení náhrad 
výdajů do právní úpravy. Přitom však je cílem i dosáhnout toho tak, aby regulované subjekty 
byli zatěžováni náhradami výdajů přiměřeně a aby náhrady výdajů striktně postihovaly jen ty 
úkony, které nejsou zahrnuty ve formě úhrady správního poplatku podle Sazebníku správních 
poplatků jakožto přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Cílem navrhované novely je rovněž dosáhnout souladu zákona o léčivech po adaptaci nařízení 
č. 536/2014 a vyhlášky č. 427/2008 Sb. tak, aby náhrady výdajů odpovídaly skutečným 
odborným úkonům, které jsou zakotveny v nařízení č. 536/2014 a stanoveny novelou zákona 
č. 66/2017 Sb.    
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1.6 Zhodnocení rizika 
 

V případě, že by nedošlo k přijetí předkládané vyhlášky, výdaje na odborné úkony činěné na 
žádost podle zákona o léčivech by musely být kryty ze státního rozpočtu nebo by muselo dojít 
k omezení činnosti Ústavu. Což však s ohledem na zařazení Ústavu v systému lékových 
agentur Evropské unie, na výkon kompetencí založených právními předpisy EU a charakter 
agend není reálné.  
 
Pokud by navrhovaná vyhláška nebyla přijata, znamenalo by to nejen negativní finanční 
dopad na Ústav a státní rozpočet, ale při omezení činnosti Ústav by takový stav měl ve svém 
důsledku dopad na spolupráci v oblasti léčivých přípravků v rámci EU, na zajištění 
bezpečnosti, účinnosti a jakosti léčivých přípravků pro pacienty a na dostupnost léčivých 
přípravků potřebných k zajištění lékařské péče. 
 
Pokud by navrhovaná vyhláška nebyla přijata, znamenalo by to po nabytí účinnosti novely 
zákona o léčivech č. 66/2017 Sb. v části adaptující zákon o léčivech ve vztahu k nařízení 
o klinickém hodnocení a nabytí účinnosti nařízení č. 536/2014 zmatek a chaos pro regulované 
subjekty (zadavatele) a nerovné konkurenční prostředí, neboť někteří zadavatelé by nehradili 
náhradu výdajů za odborné úkony, protože by tyto úkony nebyly ve vyhlášce uvedeny 
a nebylo by tedy možné je vyžadovat. To by dále mělo, jak je již uvedeno výše, negativní 
finanční dopad na Ústav a státní rozpočet, ale i na provádění klinických hodnocení v České 
republice, neboť taková situace by mohla vést k odlivu zájmu zadavatelů klinická hodnocení 
v České republice předkládat a provádět. To by se velmi negativně odrazilo v hospodaření 
zdravotnických zařízení, kterým klinická hodnocení přináší výrazné finanční zdroje, a mělo 
by to především negativní dopad na pacienty, kteří by se tak nemohli dostat k novým lékům. 
 
 
 
2. Návrh variant řešení 
 
Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“ 
 
           I. Varianta: nulová varianta  
 
Jedná se o situaci, kdy by se do znění vyhlášky č. 427/2008 Sb. vůbec nezasahovalo a příloha 
č. 1 by byla ponechána ve znění účinném v současné době. 
 

      II. Varianta: změna vyhlášky   
 
Jedná se o situaci, kdy by vyhláškou byla zrušena dosavadní příloha 1 a nahrazena novým 
zněním Přílohy 1. V souvislosti s účinností nařízení č. 536/2014 pak bude Příloha 1 doplněna 
o kódy uvedené v příloze 2 navrhované novely vyhlášky. V rámci tohoto řešení pak je možné 
uvažovat různé podvarianty. 
 
II a) 
Podvarianta, kdy stávající specifikace odborných úkonů by byly ponechány beze změny 
a došlo by pouze k přepočtení výše náhrad výdajů v důsledku zvýšení nákladů. 
 
II b) 
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Podvarianta, kdy stávající specifikace odborných úkonů by byly změněny a výše sazeb by 
zůstala beze změny. 
 
II.c) 
Podvarianta, která je kombinací obou přístupů uvedených pod bodem IIa a IIb, kdy v zásadě 
budou výše náhrad výdajů přepočteny v důsledku zvýšení nákladů, zároveň bude u některých 
odborných úkonů provedena stratifikace tak, aby byla zohledněna různá náročnost odborných 
úkonů.    
 
IId) 
Podvarianta, která bude zahrnovat jednak přepočtení sazeb v důsledku zvýšení nákladů, nikoli 
však plošně. V odůvodněných případech bude dán důraz na stratifikaci odborných úkonů, kde 
to bude možné. V této podvariantě bude rovněž zohledněna proporcionalita k obdobným 
platbám v ostatních členských státech Evropské unie. Budou zavedeny nové odborné úkony, a 
to s ohledem na vývoj právní úpravy od roku 2008. Budou zohledněny změny v oblasti 
klinického hodnocení v souladu s novelou zákona o léčivech č. 66/2017 Sb., vycházející 
z adaptace nařízení č. 536/2014.  
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 
Náklady  
 
Návrh vyhlášky bude mít dopady na podnikatelské prostředí blíže viz část D .  
 
Přínosy  
 
Naplnění zákonného zmocnění podle § 112 zákona č. 378/2007 Sb. a naplnění jeho 
původního smyslu, aby žadatelé o odborné úkony participovali na úhradách výdajů, které jsou 
s výkonem odborných činností na žádost spojeny. Jde o náhrady výdajů za odborné úkony 
konané výhradně na jejich žádost, a to o tu část výdajů, které nejsou kompenzovány správním 
poplatkem. Tedy jde čistě o část odborného posouzení. Za uplynulých 10 let se stalo odborné 
posuzování komplikovanější a odborně i časově náročnější, což si vyžaduje i zvýšené 
náklady. Novela zákona č. 66/2017 Sb. v oblasti klinického hodnocení, která v souladu 
s nařízením č. 536/2014 zcela mění systém posuzování a provádění klinických hodnocení 
a přináší řadu nových, vysoce odborných činností, které v současné podobě vyhláška 
nezahrnuje. Přínosem bezesporu bude naplnění původního účelu ustanovení § 112 zákona 
o léčivech a narovnání původně zamýšleného rovnovážného, ale dnes již vychýleného, stavu 
při rozložení finančního zatížení mezi stát a regulované subjekty. 
 

3.2 Náklady 
Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvýšené nároky na státní rozpočet ani na ostatní 
veřejné rozpočty, naopak předpokládá co největší eliminaci negativního dopadu (viz část 1.6 
zhodnocení rizika) 
 
Navrhovaná právní úprava předpokládá dopad na regulované subjekty. V rámci varianty II 
pak jsou uvažovány celkem 4 alternativy s různým dopadem na regulované subjekty. Při 
výběru z těchto podvariant jsme byli vedeni snahou zajistit takový dopad, který bude 
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odpovídat realitě v rámci Evropské unie a nezatíží neúnosně regulované subjekty, přitom ale 
zajistí sledovaný účel. 

 
3.3 Přínosy 

Navrhovaná právní úprava představuje postup, kterým bude naplněn původní účel § 112 
zákona o léčivech, tj. zajistit participaci žadatelů na náhradách výdajů státu spojených 
s výkonem odborných činností konaných na žádost těchto subjektů. 

 
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 
Nulová varianta znamená pokračování nežádoucího stavu a hrozbu realizace rizik popsaných 
v bodě 1.6. 
 
V úvahu tedy přichází varianta novely stávajícího znění vyhlášky, a to Přílohy 1. Uvažované 
podvarianty uvedené pod označením IIa až IIc přinášejí riziko plošného přepočtu, tj. riziko 
toho, že nebudou zohledněna některá specifika a zátěž pro podnikatelské prostředí bude tak 
vyšší než je bezpodmínečně nutné a vyvážené. Nebyly by zohledněny změny v oblasti 
klinických hodnocení, ke kterým dojde nabytím účinnosti novely zákona č. 66/2017 Sb. pro 
oblast klinických hodnocení a nabytím účinnosti nařízení č. 536/2014. To by mělo za 
následek nežádoucí stav chaosu, nerovnosti pro podnikatelské prostředí a hrozbu realizace 
rizik popsaných v bodě 1.6 pro klinická hodnocení, tzn. odlivu klinických hodnocení z ČR, 
snížení finančních prostředků zdravotnických zařízení, která mají z realizace klinických 
hodnocení, a v neposlední řadě by to mělo negativní dopad v oblasti zdravotní péče, kdy by se 
naši pacienti neměli šanci dostat k novým, vysoce inovativním přípravkům. 
 
Z hlediska proporcionality se jeví jako nejvhodnější podvarianta IId.  
 
 
 
 
4. Návrh řešení 
 

4.1  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 

S hledem na cíl navrhované právní úpravy lze konstatovat, že varianta I, to je varianta nulová, 
nemůže být zvolena. Při jejím přijetí by se uvažovaná rizika popsaná v bodě 1.6 stala realitou. 
Zamýšlený účel § 112 zákona o léčivech by nebyl naplněn a prováděcí předpis by s ním byl 
v rozporu. 
 
Jedinou možnou variantou je návrh změny Přílohy č. 1 vyhlášky, tedy varianta II o stanovení 
výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné SÚKL a USKVBL na žádost podle zákona 
o léčivech. V rámci této varianty byly uvažovány 4 podvarianty. Z těchto podvariant byla 
vybrána podvarianta IId), a to z těchto důvodů: 
 
Podvarianty IIa, IIb a IIc jsou více méně plošné, podvariAnta IId) nejvíce zohledňuje více 
faktorů, které by měly být vzaty v úvahu – nové procesy, zefektivňování postupů odborného 
posuzování, novelizace právních předpisů, mezinárodní prostředí i dopady na regulované 
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subjekty. Navíc nezohledňují změny v oblasti klinických hodnocení léčiv, které vyplývají 
v oblasti klinických hodnocení léčiv z novely zákona č. 66/2017 Sb. a nařízení č. 536/2014 po 
jejich nabytí účinnosti.  
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Za implementaci doporučené varianty a vynucování budou odpovídat SÚKL a USKVBL jako 
správní orgány příslušné podle zákona o léčivech k provádění odborných úkonů, za něž jsou 
stanovovány navrhovanou novelou náhrady výdajů. 
 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 

 
Přezkum účinnosti navrhované právní úpravy se navrhuje po uplynutí 5 let od účinnosti 
navrhované právní úpravy. Přezkum bude provádět Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci 
s Ústavem a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ÚSKVLB. 
 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
Návrh vyhlášky bude v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu s čl. 16 
Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a bude rovněž 
zaslán odborným institucím a zájmovým subjektům. 

 
Zdrojem dat jsou zejména příslušné statistiky o provádění činností, které má k dispozici Státní 
ústav pro kontrolu léčiv, platové tabulky, údaje z kalkulátoru regulačních poplatků EU 
(http://www.regulatory-fees.eu/ ). 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
MUDr. Tomáš Boráň, ředitel sekce registrací Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
tomas.boran@sukl.cz, tel. 272 185 854 
 
Mgr. Apolena Jonášová, ředitel sekce dozoru Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
apolena.jonasova@sukl.cz, tel. 272 185 706 
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