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Navrhovaný právní předpis 

(resp. jiný právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 

 

Ustanovení (část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení  Obsah 

§ 6 odst. 2 (2) Správnou výrobní praxí se pro účely tohoto 

zákona rozumí soubor pravidel, která zajišťují, 

aby se výroba a kontrola léčiv uskutečňovaly v 

souladu s požadavky na jejich jakost, se 

zamýšleným použitím a s příslušnou 

dokumentací. V případě humánních  a 

veterinárních léčivých přípravků se pravidla 

správné výrobní praxe použijí obdobně na 

dovoz ze třetích zemí. 

32017L1572 Čl. 2 Definice 
Pro účely této směrnice se rozumí:  

(1) „výrobcem“ jakákoli osoba 

vykonávající činnosti, pro které je 

vyžadováno povolení podle čl. 40 

odst. 1 a 3 směrnice 2001/83/ES;  

(2) „farmaceutickým systémem 

jakosti“ souhrn všech organizačních 

opatření prováděných s cílem zajistit 

jakost požadovanou pro zamýšlené 

použití léčivých přípravků; 

 (3) „správnou výrobní praxí“ se 

rozumí ta část zabezpečování 

jakosti, která zajišťuje, aby byly 

léčivé přípravky stále vyráběny, 

dováženy a kontrolovány v souladu 

se standardy jakosti přiměřenými 

jejich zamýšlenému použití. 
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§ 13 odst. 2 písm. o) (včetně 

poznámky pod čarou č. 106) 

o) je příslušným orgánem České republiky pro 

plnění jejích úkolů v oblasti dodržování 

pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu 

léčivých přípravků, vykonává kontrolu 

dodržování povinností stanovených přímo 

použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím podrobná pravidla pro ochranné 

prvky uvedené na obalu humánních léčivých 

přípravků106) (dále jen „nařízení o ochranných 

prvcích“), má přístup do systému úložišť a k 

informacím v nich obsaženým v souladu s 

článkem 39 nařízení o ochranných prvcích, a 

vykonává kontrolu fungování tohoto systému, 

sleduje a vyhodnocuje rizika padělání u 

léčivých přípravků a rizika plynoucí z jejich 

padělání a podává v této oblasti informace 

Komisi.  

 

 
106)

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým 

se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2001/83/ES stanovením podrobných 

pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu 

humánních léčivých přípravků.“. 

 

32016R0161 Čl. 43, 44, Čl. 46 KAPITOLA IX 

 

POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÝCH 

VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ 

Článek 43 

Informace, které poskytnou 

příslušné vnitrostátní orgány 

Příslušné vnitrostátní orgány 

držitelům rozhodnutí o registraci, 

výrobcům, distributorům a osobám 

oprávněným nebo zmocněným 

vydávat léčivé přípravky veřejnosti 

na požádání zpřístupní tyto 

informace:  

a) léčivé přípravky uváděné na trh 

na jejich území, které musí být 

opatřeny ochrannými prvky v 

souladu s čl. 54 písm. o) směrnice 

2001/83/ES a s tímto nařízením;  

b) léčivé přípravky podléhající 

omezení výdeje na lékařský předpis 

nebo úhradě, u nichž byla v souladu 

s čl. 54a odst. 5 směrnice 

2001/83/ES za účelem úhrady nebo 

farmakovigilance rozšířena oblast 

působnosti jedinečného 

identifikátoru,  

c) léčivé přípravky, u nichž byla v 

souladu s čl. 54a odst. 5 směrnice 

2001/83/ES za účelem bezpečnosti 

pacientů rozšířena oblast působnosti 

prostředku k ověření manipulace s 

obalem. 

 

Článek 44 

Dozor nad systémem úložišť  

1. Příslušné vnitrostátní orgány 

vykonávají dozor nad fungováním 

všech úložišť, která se fyzicky 
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nacházejí na jejich území, aby 

ověřily, v případě potřeby 

prostřednictvím inspekcí, že úložiště 

a právní subjekt odpovědný za 

zřízení a správu úložiště splňují 

požadavky tohoto nařízení.  

2. Příslušný vnitrostátní orgán může 

jakoukoliv ze svých povinností 

vyplývajících z tohoto článku 

přenést na příslušný orgán jiného 

členského státu nebo na třetí stranu 

prostřednictvím písemné dohody.  

3. Pokud se pro účely ověření 

pravosti léčivých přípravků 

uváděných v členském státě na trh 

používá úložiště, které se fyzicky 

nenachází na území daného 

členského státu, příslušný orgán 

daného členského státu může 

inspekci úložiště sledovat, nebo 

provést nezávislou inspekci za 

předpokladu, že s tím členský stát, 

na jehož území se úložiště fyzicky 

nachází, souhlasí.  

4. Zprávy o dozorové činnosti předá 

příslušný vnitrostátní orgán 

Evropské agentuře pro léčivé 

přípravky, která je zpřístupní dalším 

příslušným vnitrostátním orgánům a 

Komisi. 

5. Příslušné vnitrostátní orgány se 

mohou podílet na správě 

jakéhokoliv úložiště používaného 

pro identifikaci léčivých přípravků a 

ověření pravosti nebo vyřazení 

jedinečných identifikátorů léčivých 

přípravků uváděných na trh na 

území jejich členského státu. 

Příslušné vnitrostátní orgány se 
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mohou zapojit do správní rady 

právních subjektů spravujících tato 

úložiště až do výše jedné třetiny 

členů této rady. 

 

Článek 46 

Oznámení Komisi  

1. Příslušné vnitrostátní orgány 

informují Komisi o léčivých 

přípravcích nepodléhajících 

omezení výdeje na lékařský předpis, 

u nichž podle jejich názoru existuje 

riziko padělání, jakmile se o tomto 

riziku dozvědí. Pro tento účel 

použijí formulář uvedený v příloze 

III tohoto nařízení.  

2. Příslušné vnitrostátní orgány 

mohou Komisi informovat o 

léčivých přípravcích, u nichž podle 

jejich názoru riziko padělání 

neexistuje. Pro tento účel použijí 

formulář uvedený v příloze IV 

tohoto nařízení.  

3. Pro účely oznámení uvedených v 

odstavci 1 a 2 příslušné vnitrostátní 

orgány provedou vyhodnocení rizik 

padělání a rizik plynoucích z 

padělání těchto přípravků, přičemž 

zohlední kritéria uvedená v čl. 54a 

odst. 2 písm. b) směrnice 

2001/83/ES.  

4. Při předávání oznámení 

uvedených v odstavci 1 Komisi 

příslušné vnitrostátní orgány Komisi 

poskytnou důkazy a dokumenty 

dokazující existenci případů 

padělání. 

§ 13 odst. 2 písm. p) a q) 

(včetně poznámky pod čarou 

p) je příslušným orgánem České 

republiky pro plnění úkolů stanovených přímo 
32017R1569 

 

Čl. 25 

 
Pozastavení nebo zrušení povolení 

k výrobě 
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č. 107 a 108) použitelným předpisem Evropské unie, kterým se 

stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní 

praxi pro hodnocené léčivé přípravky107) (dále 

jen „nařízení  

o správné výrobní praxi pro hodnocené 

léčivé přípravky“) a přímo použitelným předpisem 

Evropské unie, kterým se stanoví pravidla 

provádění inspekčních postupů správné klinické 

praxe108) (dále jen „nařízení o provádění 

inspekčních postupů správné klinické praxe“), 

 

q) je příslušným orgánem České 

republiky pro vydávání povolení k výrobě a 

dovozu hodnocených léčivých přípravků podle 

nařízení o klinickém hodnocení. 

 

 

107) Nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) 2017/1569 ze dne 23. května 

2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 stanovením 

zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro 

hodnocené humánní léčivé přípravky a pravidel 

provádění inspekcí. 

108) Prováděcí nařízení Komise (EU) 

2017/556 ze dne 24. března 2017 o podrobných 

pravidlech pro provádění inspekčních postupů 

správné klinické praxe podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32017R0556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 odst. 1 a 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud inspekce odhalí, že držitel 

povolení podle čl. 61 odst. 1 

nařízení (EU) č. 536/2014 

nedodržuje správnou výrobní praxi 

stanovenou v právních předpisech 

Unie, může příslušný orgán u tohoto 

výrobce pozastavit výrobu 

hodnocených humánních léčivých 

přípravků nebo jejich dovoz ze 

třetích zemí nebo pozastavit či zrušit 

povolení pro určitou kategorii 

přípravků nebo pro všechny 

přípravky. 

 

 

 

 

 

 

Postupy, které stanoví členské 

státy  

1. Členské státy stanoví příslušné 

postupy přinejmenším pro:  

a) jmenování odborníků, kteří by 

doprovázeli inspektory v případě, že 

pro inspekci jsou potřebné další 

odborné znalosti;  

b) organizaci inspekcí mimo Unii;  

c) prověřování souladu se správnou 

klinickou praxí, včetně metod k 

posuzování studijních řídicích 

postupů a podmínek, za kterých jsou 

klinická hodnocení plánována, 

prováděna, sledována a 

zaznamenávána, i následných 

opatření, jako jsou přezkum analýzy 

hlavních příčin významného 

nesouladu a ověřování nápravných a 
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32017R0556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32014R0536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 10 odst. 1 věta druhá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 94 odst. 1 

 

 

 

 

 

preventivních opatření prováděných 

zadavatelem. Členské státy 

zpřístupní tyto postupy a pravidla 

veřejnosti. 

2. Členské státy rovněž vymezí 

pravomoci odborníků jmenovaných 

k doprovázení inspektorů.  

 

 

V zájmu zajištění dostupnosti 

nezbytných dovedností pro každou 

inspekci mohou členské státy 

jmenovat týmy inspektorů a 

jmenovat odborníky s odpovídající 

kvalifikací k doprovázení 

inspektorů. 

 

 

 

 

 

 

Ochrana údajů 

 

1.  Při zpracování osobních údajů 

podle tohoto nařízení v členských 

státech použijí členské státy 

směrnici 95/46/ES. 

§ 13 odst. 3 písm. l) l) zavede a udržuje systém kvality, který 

zajišťuje 

1. vedení záznamů o kvalifikaci a odborné 

přípravě zaměstnance Ústavu, který provádí 

hodnocení a kontrolu a rozhoduje podle tohoto 

zákona nebo přímo použitelného předpisu 

Evropské unie, včetně popisu jeho povinností, 

odpovědností a požadavků na odbornou 

přípravu, 

32017L1572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekce  

1. Pomocí opakovaných inspekcí 

uvedených v čl. 111 odst. 1a 

směrnice 2001/83/ES členské státy 

zajistí, že výrobci, kteří mají 

povolení podle čl. 40 odst. 1 a 3 

směrnice 2001/83/ES, dodržují 

zásady a pokyny pro správnou 

výrobní praxi stanovené touto 

směrnicí.  

Členské státy také zohlední souhrn 
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2. dodržování podmínek inspekčních postupů 

správné klinické praxe v souladu s nařízením o 

provádění inspekčních postupů správné klinické 

praxe,  

3. řádné provádění kontrol dodržování tohoto 

zákona a příslušných předpisů Evropské unie u 

výrobců humánních léčivých přípravků včetně 

hodnocených léčivých přípravků, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32017L1572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32017R1569 

 

 

 

 

 

32017R1569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 21 odst. 4 

 

 

 

 

 

Čl. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postupů Unie pro inspekce a 

výměnu informací zveřejněný 

Komisí. 

 

 

 

 

 

 

3. Členské státy na svých 

inspektorátech vytvoří a zavedou 

důkladně navržený systém jakosti, 

který musí pracovníci a vedení 

inspektorátu dodržovat. Uvedený 

systém jakosti se podle potřeby 

aktualizuje. 

 

 

 

4. Příslušný orgán doloží 

kvalifikaci, školení a zkušenosti 

každého inspektora. Tyto záznamy 

se průběžně aktualizují. 

 

 

Systém jakosti 

1.Příslušné orgány pro své 

inspektory vytvoří, zavedou a 

dodržují řádně navržený systém 

jakosti. Systém jakosti se v případě 

potřeby aktualizuje.  

2.Každý inspektor musí být 

informován o standardních 

operačních postupech a o svých 

povinnostech, odpovědnostech a 

požadavcích na průběžné školení. 

Tyto postupy se průběžně 

aktualizují. 
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32017R0556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017R0556 

 

 

 

Čl. 3 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 odst. 8 

 

 

 

Systém kvality  

1. Každý členský stát vytvoří řádně 

koncipovaný systém kvality, který 

zajistí, že inspekční postupy jsou 

dodržovány a důsledně sledovány. 

Tyto systémy kvality udržují 

členské státy v aktualizované 

podobě.  

 

 

8. Členské státy vedou záznamy o 

kvalifikaci, odborné přípravě a 

zkušenostech každého inspektora a 

tyto záznamy udržují v 

aktualizované podobě, dokud je 

inspektor v aktivní službě. 

 

§ 37 odst. 7 
 (7) Na vnějším obalu léčivých přípravků nebo 

na jejich vnitřním obalu, pokud vnější obal 

neexistuje, musí být pro humánní léčivé 

přípravky podle odstavce 8, s výjimkou 

radiofarmak, uvedeny ochranné prvky podle 

nařízení o ochranných prvcích, které 

distributorům a osobám oprávněným vydávat 

humánní léčivé přípravky umožní ověřit pravost 

léčivého přípravku, identifikovat jednotlivá 

balení a ověřit, zda nebylo s vnějším obalem 

manipulováno (dále jen „ochranné prvky“). 

Podobu a technické zpracování ochranných 

prvků stanoví Komise..Podobu a technické 

zpracování ochranných prvků stanoví 

nařízení o ochranných prvcích.  
 

32016R0161 Čl. 4  
KAPITOLA II 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

JEDINEČNÉHO 

IDENTIFIKÁTORU 

Článek 4 

Součásti jedinečného 

identifikátoru  

Výrobce na obal léčivého přípravku 

umístí jedinečný identifikátor, který 

splňuje tyto technické specifikace: 

a) jedinečný identifikátor je série 

numerických nebo alfanumerických 

znaků, která je pro dané balení 

léčivého přípravku jedinečná;  
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b) jedinečný identifikátor se skládá z 

těchto datových prvků:  

i) kód umožňující identifikovat 

alespoň název, běžný název, 

lékovou formu, sílu, velikost balení 

a typ balení léčivého přípravku s 

jedinečným identifikátorem („kód 

přípravku“); 

 ii)numerická nebo alfanumerická 

série maximálně 20 znaků 

vygenerovaných deterministickým 

nebo nedeterministickým 

randomizačním algoritmem 

(„sériové číslo“);  

iii) vnitrostátní úhradové číslo nebo 

jiné vnitrostátní číslo identifikující 

léčivý přípravek, pokud je 

vyžadováno členským státem, v 

němž má být přípravek uveden na 

trh; 

iv) číslo šarže;  

v) datum použitelnosti;  

c) pravděpodobnost, že by se dalo 

sériové číslo uhodnout, musí být 

zanedbatelná a v každém případě 

menší než jedna ku deseti tisícům; 

d) série znaků, která je výsledkem 

kombinace kódu přípravku a 

sériového čísla, musí být pro dané 

balení léčivého přípravku jedinečná 

alespoň po dobu jednoho roku od 

uplynutí data použitelnosti daného 
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balení, nebo po dobu pěti let od 

doby, kdy bylo dané balení 

propuštěno k prodeji nebo distribuci 

v souladu s čl. 51 odst. 3 směrnice 

2001/83/ES, podle toho, které z 

těchto období je delší;  

e) je-li v kódu přípravku obsaženo 

vnitrostátní úhradové číslo nebo jiné 

vnitrostátní číslo identifikující 

léčivý přípravek, nemusí se toto 

číslo v rámci jedinečného 

identifikátoru opakovat.  

  

§ 37 odst. 8 (8) Ochrannými prvky podle odstavce 7 musí 

být opatřeny humánní léčivé přípravky 

vydávané pouze na lékařský předpis nebo na 

lékařský předpis s omezením, které nejsou 

uvedeny na seznamu léčivých přípravků, které 

nemají být opatřeny ochrannými prvky, 

přijatém Komisí které nesmí být opatřeny 

ochrannými prvky, stanoveném přílohou I 

nařízení o ochranných prvcích. Ochrannými 

prvky podle odstavce 7 nesmějí být opatřeny 

humánní léčivé přípravky, které lze vydávat bez 

lékařského předpisu a které nejsou uvedeny na 

seznamu uvádějícím léčivé přípravky, které 

mají být opatřeny ochrannými prvky, přijatém 

Komisí které musí být opatřeny ochrannými 

prvky, stanoveném v příloze II nařízení o 

ochranných prvcích. Seznamy humánních 

léčivých přípravků či jejich kategorií, které 

musí nebo nesmějí být opatřeny ochrannými 

prvky, stanoví Komise. 

32016R0161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32011L0062 

Čl. 1 písm. d) a e)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. I bod 12 

Článek 1 
Toto nařízení stanoví:  

d) seznam léčivých přípravků a 

kategorií přípravků podléhajících 

omezení výdeje na lékařský předpis, 

které nesmí být opatřeny 

ochrannými prvky;  

e) seznam léčivých přípravků a 

kategorií přípravků nepodléhajících 

omezení výdeje na lékařský předpis, 

které musí být opatřeny ochrannými 

prvky; 

 

  32016R0161 

 

Čl. 45 Článek 45 
Seznamy odchylek od povinnosti 
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opatřit, či neopatřit přípravek 
ochrannými prvky  
1. Seznam léčivých přípravků či 
kategorií přípravků podléhajících 
omezení výdeje na lékařský předpis, 
které nesmí být opatřeny ochrannými 
prvky, je uveden v příloze I tohoto 
nařízení.  
2. Seznam léčivých přípravků či 
kategorií přípravků nepodléhajících 
omezení výdeje na lékařský předpis, 
které musí být opatřeny ochrannými 
prvky, je uveden v příloze II tohoto 
nařízení. 
 
 
 
 
 

§ 45 odst. 7 písm. f) (7) Držitel povolení souběžného dovozu 

léčivého přípravku je povinen 

 

f) při přebalování humánního léčivého 

přípravku vyřadit dosavadní jedinečný 

identifikátor a zařadit nový jedinečný 

identifikátor postupem podle nařízení o 

ochranných prvcích. 
 

32016R0161 Čl. 42  Článek 42 

Držitel rozhodnutí o registraci nebo, 

v případě souběžně dovážených 

nebo souběžně distribuovaných 

léčivých přípravků s rovnocenným 

jedinečným identifikátorem pro 

účely souladu s článkem 47a 

směrnice 2001/83/ES, osoba 

odpovědná za uvádění těchto 

léčivých přípravků na trh nesmí 

nahrát jedinečné identifikátory do 

systému úložišť dříve, než z něho 

odstraní, pokud jsou přítomny, starší 

jedinečné identifikátory obsahující 

stejný kód přípravku a sériové číslo 

jako jedinečné identifikátory, které 

se mají nahrát. 

§ 64 písm. d)  

Výrobce léčivých přípravků je povinen  

32017L1572 Čl. 11 odst. 1 Kontrola jakosti 
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d) ustavit a zajišťovat podmínky pro činnost 

útvaru kontroly jakosti tak, aby tento útvar byl 

nezávislý na jiných organizačních útvarech 

výrobce léčivých přípravků,  vytvořit a 

udržovat systém kontroly jakosti a zajišťovat 

podmínky pro činnost útvaru kontroly 

jakosti tak, aby tento útvar, který je v 

pravomoci osoby uvedené v písmenu e), byl 

nezávislý na jiných organizačních útvarech 

výrobce léčivých přípravků, 
  

 

1. Výrobce má povinnost vytvořit 

a udržovat systém kontroly 

jakosti, který je v pravomoci 

osoby, jež má potřebnou 

kvalifikaci a je nezávislá na 

výrobě.  

Tato osoba má k dispozici jednu 

nebo více laboratoří kontroly 

jakosti přiměřeně obsazených 

pracovníky a vybavených 

zařízením pro provádění 

potřebných přezkoušení a zkoušek 

výchozích surovin, obalových 

materiálů a zkoušek meziproduktů 

a konečných léčivých přípravků 

nebo má k takovým laboratořím 

přístup 

§ 64 písm. f) V § 64 písm. f) se za slovo „stáhnout“ vkládají 

slova „kdykoli a“ a slova „a agenturu“ se 

nahrazují slovy „ ,  agenturu a držitele 

rozhodnutí o registraci, a uvést též, pokud je to 

možné, stát, pro který byl léčivý přípravek 

určen; v případě výroby hodnocených 

humánních léčivých přípravků se použijí 

pravidla stanovená nařízením o správné výrobní 

praxi pro hodnocené léčivé přípravky 

32017L1572 Čl. 13 odst. 1 a 2 Reklamace a stažení přípravku 

z oběhu 

 

1. Členské státy zajistí, aby 

výrobce zavedl systém pro 

zaznamenání a posuzování 

reklamací společně s účinným 

systémem, kterým lze okamžitě a 

kdykoli stáhnout léčivé přípravky 

z distribuční sítě. Výrobce 

zaznamená a prozkoumá jakoukoli 

reklamaci týkající se vady. 

Výrobce má povinnost informovat 

příslušný orgán a v příslušných 

případech i držitele rozhodnutí o 

registraci o jakékoli vadě, která by 

mohla mít za následek stažení 

nebo neobvyklé omezení dodávek, 

a pokud je to možné, uvede také 

země určení. 

2. Jakékoli stažení se provede v 

souladu s požadavky uvedenými v 
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článku 123 směrnice 2001/83/ES. 

§ 64 písm. j)  
 

Výrobce léčivých přípravků je povinen 
 

j) vykonávat činnost v souladu s povolením k 

výrobě, dodržovat pravidla správné výrobní 

praxe provádět výrobní činnosti v souladu 

s pravidly správné výrobní praxe, 

s povolením k výrobě a pokyny Komise a 

agentury; toto ustanovení se použije rovněž na 

léčivé přípravky určené pouze pro vývoz; 

pravidla správné výrobní praxe stanoví 

prováděcí právní předpis,  

 

32017L1572 Čl. 4 odst. 1 Shoda se správnou výrobní 

praxí  

 

1. Členské státy zajistí, aby 

všechny výrobní činnosti byly 

prováděny výrobci v souladu se 

správnou výrobní praxí a s 

povolením k výrobě. Toto 

ustanovení se použije rovněž na 

léčivé přípravky určené pouze pro 

vývoz. 

§ 77 odst. 1 písm. r) (1) Distributor je povinen 

 

r) ověřit ochranné prvky a provést vyřazení 

jedinečného identifikátoru postupem podle 

nařízení o ochranných prvcích před tím, než 

léčivý přípravek dodá 

1. veterinárním lékařům, 

2. Armádě České republiky k 

zabezpečení ozbrojených sil České republiky 

léčivy a k udržování skladových zásob léčivých 

přípravků pro účely zabezpečení ozbrojených 

sil České republiky léčivy při jejich vysílání do 

zahraničí podle § 111a, nebo 

3. poskytovatelům zdravotních služeb, 

kterým jsou podle § 77 odst. 1 písm. c) bodu 12 

dodávány imunologické léčivé přípravky pro 

účely pravidelného očkování na základě 

rámcové smlouvy distributora se zdravotní 

pojišťovnou nebo pro účely pravidelného, 

zvláštního a mimořádného očkování na základě 

rámcové smlouvy distributora s Ministerstvem 

zdravotnictví anebo jsou tyto přípravky 

32016R0161 Čl. 23 Členské státy mohou v případě, kdy 

je třeba zohlednit zvláštní 

charakteristiky dodavatelského 

řetězce na jejich území, vyžadovat, 

aby distributor ověřil ochranné 

prvky a provedl vyřazení 

jedinečného identifikátoru léčivého 

přípravku před tím, než léčivý 

přípravek vydá některé z těchto osob 

nebo institucí: 

b) veterinárním lékařům a 

maloobchodníkům s veterinárními 

léčivými přípravky,  

f) ozbrojeným silám, policii a 

dalším vládním institucím, které si 

udržují zásoby léčivých přípravků 

pro účely civilní ochrany a zvládání 

katastrof;  
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dodávány pro účely nepovinného hrazeného 

očkování v rámci preventivní péče podle 

zákona o veřejném zdravotním pojištění
7)

.“. 

 

§ 82 odst. 3 písm. i) (3) Provozovatelé oprávnění k výdeji podle 

odstavce 2 

 

i) ověří ochranné prvky a provedou vyřazení 

jedinečného identifikátoru u všech 

vydávaných léčivých přípravků opatřených 

ochrannými prvky postupem podle nařízení 

o ochranných prvcích. 

 

32016R0161 Čl. 25 odst. 1 Článek 25 
Povinnosti osob oprávněných 

nebo zmocněných vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti  

1. Osoby oprávněné nebo zmocněné 

vydávat léčivé přípravky veřejnosti 

ověří ochranné prvky a provedou 

vyřazení jedinečného identifikátoru 

všech léčivých přípravků opatřených 

ochrannými prvky, které vydávají 

veřejnosti, v okamžiku, kdy 

přípravek veřejnosti vydávají. 

§ 99 odst. 7 a 8 (7) Ústav na vyžádání poskytuje 

provozovateli úložiště zřízeného podle článku 

31 nařízení o ochranných prvcích (dále jen 

„úložiště“) informace, které vyplývají 

z výkonu jeho působnosti a jsou potřebné 

pro fungování tohoto úložiště.  

 

(8) Ústav informace z úložiště, které získá 

nebo k nimž má přístup podle § 13 odst. 2 

písm. o), poskytuje dalším osobám, pouze 

pokud tak stanoví jiný právní předpis, 

s výjimkou zákona o svobodném přístupu 

k informacím. 
 

32016R0161 Čl. 39 Článek 39 

Přístup příslušných vnitrostátních 

orgánů 

Právní subjekt zřizující a spravující 

úložiště používané k ověření 

pravosti nebo vyřazení jedinečných 

identifikátorů léčivých přípravků 

uváděných na trh v členském státě 

poskytne příslušným orgánům 

tohoto členského státu přístup 

k úložišti a informacím v něm 

obsažených pro tyto účely: 

a) dozor nad fungováním úložišť a 

vyšetřování potenciálních případů 

padělání;  

b) úhrada;  

c) farmakovigilance a 

farmakoepidemiologie. 

§ 103 odst. 6 písm. j) bod 1 (6) Provozovatel se dopustí přestupku tím, že  

 

j) v rozporu s nařízením o ochranných 

prvcích
 
nebo tímto zákonem 

32016R0161 Čl. 10 a 11  
Článek 10 

Ověření ochranných prvků  

Při ověření ochranných prvků 
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1. neověří pravost jedinečného 

identifikátoru nebo neporušenost 

prostředku k ověření manipulace 

s obalem, 

 

výrobci, distributoři a osoby 

oprávněné nebo zmocněné vydávat 

léčivé přípravky veřejnosti ověří: a) 

pravost jedinečného identifikátoru; 

b) neporušenost prostředku k 

ověření manipulace s obalem. 

 
Článek 11 

 

Ověření pravosti jedinečného 

identifikátoru  

Při ověření pravosti jedinečného 

identifikátoru výrobci, distributoři a 

osoby oprávněné nebo zmocněné 

vydávat léčivé přípravky veřejnosti 

porovnají jedinečný identifikátor s 

jedinečnými identifikátory 

uloženými v systému úložišť 

uvedeném v článku 31. Jedinečný 

identifikátor se považuje za pravý, 

pokud systém úložišť obsahuje 

aktivní jedinečný identifikátor s 

kódem přípravku a sériovým číslem, 

které se shodují s kódem a číslem 

ověřovaného jedinečného 

identifikátoru. 

§ 103 odst. 6 písm. j) bod 2 (6) Provozovatel se dopustí přestupku tím, že  

 

j) v rozporu s nařízením o ochranných 

prvcích
 
nebo tímto zákonem 

 

distribuuje nebo vydá léčivý přípravek 

s jedinečným identifikátorem, který byl 

vyřazen, aniž jde o případy stanovené 

v čl. 12 nařízení o ochranných prvcích, 

kdy tak je oprávněn učinit, 

 

32016R0161 Čl. 12 Článek 12 
 

Jedinečné identifikátory, které 

byly vyřazeny  

Léčivý přípravek s jedinečným 

identifikátorem, který byl vyřazen, 

se nesmí dále distribuovat nebo 

vydávat veřejnosti, s výjimkou 

některé z těchto situací:  

a) jedinečný identifikátor byl 

vyřazen v souladu s čl. 22 písm. a) a 

léčivý přípravek je distribuován za 

účelem jeho vývozu mimo Unii;  
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b) jedinečný identifikátor byl 

vyřazen dříve, než byl léčivý 

přípravek vydán veřejnosti, podle 

článků 23, 26, 28 nebo 41;  

c) jedinečný identifikátor byl 

vyřazen v souladu s čl. 22 písm. b) 

nebo c) nebo článkem 40 a léčivý 

přípravek je poskytnut osobě 

odpovědné za jeho likvidaci; 

d)jedinečný identifikátor byl 

vyřazen v souladu s čl. 22 písm. d) a 

léčivý přípravek je poskytnut 

příslušným vnitrostátním orgánům. 

 

§ 103 odst. 6 písm. j) bod 3 a 

4 

6) Provozovatel se dopustí přestupku tím, že  

 

j) v rozporu s nařízením o ochranných 

prvcích
 
nebo tímto zákonem 

 

3. změní status vyřazeného jedinečného 

identifikátoru na aktivní, aniž jsou 

k tomu splněny podmínky stanovené 

v čl. 13 bodu 1 nařízení o ochranných 

prvcích, nebo 

4. vrátí do skladových zásob léčivý 

přípravek s jedinečným identifikátorem, 

kterému pro nesplnění podmínek 

stanovených v čl. 13 bodu 2 nařízení 

o ochranných prvcích nemůže být 

vrácen aktivní status.  

 

 

32016R0161 Čl. 13 Článek 13 

Změna statusu vyřazeného 

jedinečného identifikátoru  

1. Výrobci, distributoři a osoby 

oprávněné nebo zmocněné vydávat 

léčivé přípravky veřejnosti mohou 

změnit status vyřazeného 

jedinečného identifikátoru na 

aktivní, jen pokud jsou splněny tyto 

podmínky: 

 a) osoba provádějící úkon změny 

disponuje stejným oprávněním nebo 

zmocněním a působí ve stejných 

prostorách jako osoba, která 

jedinečný identifikátor vyřadila;  

b) ke změně statusu dojde do deseti 

dnů od okamžiku, kdy byl jedinečný 

identifikátor vyřazen;  

c) u balení léčivého přípravku 

neuplynulo datum použitelnosti;  

d) balení léčivého přípravku nebylo 

v systému úložišť zaregistrováno 

jako stažené, určené k likvidaci 

nebo odcizené a osobě provádějící 

úkon změny není známo, že je 
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balení odcizené;  

e) léčivý přípravek nebyl vydán 

veřejnosti.  

2. Léčivé přípravky s jedinečným 

identifikátorem, kterým nemůže být 

vrácen aktivní status, protože nejsou 

splněny podmínky stanovené v 

odstavci 1, se nesmí vrátit do 

prodejních zásob. 

§ 103 odst. 6 písm. k) k) neposkytne Ústavu součinnost při ověřování 

skutečností souvisejících s podezřením na 

padělání léčivého přípravku podle § 23 odst. 1 

písm. g). 

32016R0161   

§ 103 odst. 15 písm. a) 15) Výrobce léčivých přípravků se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích
 
nebo tímto zákonem 

 

a) neumístí na obal léčivého přípravku 

jedinečný identifikátor nebo jej na 

obal léčivého přípravku umístí, 

avšak tento nesplňuje stanovené 

technické specifikace,  

 

32016R0161 Čl. 4 Článek 4 
Součásti jedinečného 

identifikátoru  

Výrobce na obal léčivého přípravku 

umístí jedinečný identifikátor, který 

splňuje tyto technické specifikace:  

a) jedinečný identifikátor je série 

numerických nebo alfanumerických 

znaků, která je pro dané balení 

léčivého přípravku jedinečná;  

b) jedinečný identifikátor se skládá z 

těchto datových prvků:  

i) kód umožňující identifikovat 

alespoň název, běžný název, 

lékovou formu, sílu, velikost balení 

a typ balení léčivého přípravku s 

jedinečným identifikátorem („kód 

přípravku“);  

ii)numerická nebo alfanumerická 

série maximálně 20 znaků 

vygenerovaných deterministickým 

nebo nedeterministickým 

randomizačním algoritmem 

(„sériové číslo“);  

iii) vnitrostátní úhradové číslo nebo 

jiné vnitrostátní číslo identifikující 
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léčivý přípravek, pokud je 

vyžadováno členským státem, v 

němž má být přípravek uveden na 

trh;  

iv) číslo šarže; v) datum 

použitelnosti; c) pravděpodobnost, 

že by se dalo sériové číslo uhodnout, 

musí být zanedbatelná a v každém 

případě menší než jedna ku deseti 

tisícům; 

d) série znaků, která je výsledkem 

kombinace kódu přípravku a 

sériového čísla, musí být pro dané 

balení léčivého přípravku jedinečná 

alespoň po dobu jednoho roku od 

uplynutí data použitelnosti daného 

balení, nebo po dobu pěti let od 

doby, kdy bylo dané balení 

propuštěno k prodeji nebo distribuci 

v souladu s čl. 51 odst. 3 směrnice 

2001/83/ES, podle toho, které z 

těchto období je delší;  

e) je-li v kódu přípravku obsaženo 

vnitrostátní úhradové číslo nebo jiné 

vnitrostátní číslo identifikující 

léčivý přípravek, nemusí se toto 

číslo v rámci jedinečného 

identifikátoru opakovat. 

§ 103 odst. 15 písm. b) 15) Výrobce léčivých přípravků se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích
 
nebo tímto zákonem 

 

b) neprovede zakódování jedinečného 

identifikátoru do dvojrozměrného 

čárového kódu, 

 

32016R0161 Čl. 5 odst. 1 Článek 5 
Nosič jedinečného identifikátoru 

1. Výrobci zakódují jedinečný 

identifikátor do dvojrozměrného 

čárového kódu.  

 

§ 103 odst. 15 písm. c) 15) Výrobce léčivých přípravků se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích
 
nebo tímto zákonem 

32016R0161 Čl. 6 Článek 6 
 

Kvalita tisku dvojrozměrného 
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c) určí takovou kvalitu tisku, která 

nezaručí přesnou čitelnost datové 

matice v průběhu celého 

dodavatelského řetězce alespoň po 

dobu 1roku od uplynutí data 

použitelnosti balení, nebo po dobu 5 

let od doby, kdy bylo balení 

propuštěno k prodeji nebo 

distribuci, 

 

čárového kódu  

1. Výrobci posoudí kvalitu tisku 

datové matice pomocí vyhodnocení 

alespoň těchto parametrů datové 

matice:  

a) kontrast mezi světlými a tmavými 

částmi;  

b) jednolitost odrazu světlých a 

tmavých částí;  

c) osová nesouměrnost; 

d) síťová nesouměrnost;  

e) nevyužitá korekce chyb;  

f) poškození pevně stanovených 

vzorů;  

g)schopnost referenčního 

dekódovacího algoritmu dekódovat 

datovou matici.  

2. Výrobci určí minimální kvalitu 

tisku, která zaručí přesnou čitelnost 

datové matice v průběhu celého 

dodavatelského řetězce alespoň po 

dobu jednoho roku od uplynutí data 

použitelnosti balení, nebo po dobu 

pěti let od doby, kdy bylo balení 

propuštěno k prodeji nebo distribuci 

v souladu s čl. 51 odst. 3 směrnice 

2001/83/ES, podle toho, které z 

těchto období je delší.  

3. Při tisku datové matice nesmí 

výrobci používat kvalitu tisku, která 

je nižší než minimální kvalita 

stanovená v odstavci 2.  

4. U kvality tisku hodnocené v 

souladu s normou ISO/IEC 

15415:2011 alespoň hodnotou 1,5 se 

má za to, že splňuje požadavky 

stanovené v tomto článku. 

 

§ 103 odst. 15 písm. d) 15) Výrobce léčivých přípravků se dopustí 32016R0161 Čl. 7 Článek 7 
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přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích
 
nebo tímto zákonem 

 

d) nevytiskne na obal léčivého 

přípravku ve formátu čitelném 

pouhým okem stanovené datové 

prvky jedinečného identifikátoru, 

 

Formát čitelný okem  

1. Výrobci na obal vytisknou ve 

formátu čitelném okem tyto datové 

prvky jedinečného identifikátoru:  

a) kód přípravku;  

b) sériové číslo;  

c) vnitrostátní úhradové číslo nebo 

jiné vnitrostátní číslo identifikující 

léčivý přípravek, pokud je 

vyžadováno členským státem, v 

němž má být přípravek uveden na 

trh, a pokud není vytištěno jinde na 

obalu.  

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 

se součet dvou nejdelších rozměrů 

obalu rovná nebo je menší než deset 

centimetrů.  

3. Pokud to rozměry obalu 

umožňují, okem čitelné datové 

prvky se umístí v blízkosti 

dvojrozměrného čárového kódu 

nesoucího jedinečný identifikátor. 

 

 

§ 103 odst. 15 písm. e) 15) Výrobce léčivých přípravků se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích
 
nebo tímto zákonem 

 

e) neověří, jde-li o výrobce, který 

umisťuje ochranné prvky, před 

propuštěním léčivého přípravku, že 

dvojrozměrný čárový kód nesoucí 

jedinečný identifikátor je v souladu 

se stanovenými požadavky, je čitelný 

pouhým okem a obsahuje správné 

informace,  

 

32016R0161 Čl. 14 Článek 14 
Ověření dvojrozměrného 

čárového kódu  

Výrobce, který umísťuje ochranné 

prvky, ověří, že dvojrozměrný 

čárový kód nesoucí jedinečný 

identifikátor je v souladu s články 5 

a 6, je čitelný a obsahuje správné 

informace. 
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§ 103 odst. 15 písm. f)  15) Výrobce léčivých přípravků se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích
 
nebo tímto zákonem 

 

f) nevede, jde-li o výrobce, který 

umisťuje ochranné prvky, záznamy 

o každém úkonu, který provede 

s jedinečným identifikátorem na 

balení léčivého přípravku nebo na 

tomto identifikátoru, 

 

32016R0161 Čl. 15 Článek 15 
Vedení záznamů  

Výrobce, který umísťuje ochranné 

prvky, vede záznamy o každém 

úkonu, který provede s jedinečným 

identifikátorem na balení léčivého 

přípravku nebo na tomto 

identifikátoru, alespoň po dobu 

jednoho roku od uplynutí data 

použitelnosti daného balení, nebo po 

dobu pěti let od doby, kdy bylo 

balení propuštěno k prodeji nebo 

distribuci v souladu s čl. 51 odst. 3 

směrnice 2001/83/ES, podle toho, 

které z těchto období je delší, a na 

požádání tyto záznamy poskytne 

příslušným orgánům. 

§ 103 odst. 15 písm. g)  15) Výrobce léčivých přípravků se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích
 
nebo tímto zákonem 

 

g) před částečným nebo úplným 

odstraněním nebo překrytím 

ochranných prvků neověří 

neporušenost prostředku k ověření 

manipulace s obalem nebo pravost 

jedinečného identifikátoru nebo jej 

nevyřadí, pokud bude nahrazen, 

anebo zcela nebo zčásti odstraní 

nebo překryje ochranné prvky 

v rozporu s § 64a, 

 

32016R0161 Čl. 16 Článek 16 
 

Ověření, které je potřeba provést 

před odstraněním nebo 

nahrazením ochranných prvků  

1. Před částečným nebo úplným 

odstraněním či překrytím 

ochranných prvků v souladu s 

článkem 47a směrnice 2001/83/ES 

výrobce ověří: a) neporušenost 

prostředku k ověření manipulace s 

obalem; b) pravost jedinečného 

identifikátoru a vyřadí jej, pokud 

bude nahrazen.  

2. Výrobci, kteří mají povolení k 

výrobě podle článku 40 směrnice 

2001/83/ES i povolení k výrobě a 

dovozu hodnocených léčivých 

přípravků do Unie stanovené v 

článku 61 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 

536/2014 (1), ověří ochranné prvky 
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a vyřadí jedinečný identifikátor na 

balení léčivého přípravku před tím, 

než ho přebalí nebo znovu označí, 

aby ho mohli použít jako 

registrovaný hodnocený léčivý 

přípravek nebo jako registrovaný 

pomocný léčivý přípravek. 

§ 103 odst. 15 písm. j) 15) Výrobce léčivých přípravků se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích
 
nebo tímto zákonem 

 

j) uvede léčivý přípravek na trh nebo 

okamžitě neuvědomí Ústav 

v případě, má-li důvod se domnívat, 

že s obalem léčivého přípravku bylo 

manipulováno, nebo v případě, že 

ověření ochranných prvků 

naznačuje, že přípravek možná není 

pravý, nebo 

 

32016R0161 Čl. 18 Článek 18 
Opatření, která výrobci přijmou v 

případě manipulace s obalem 

nebo podezření na padělání Pokud 

má výrobce důvod se domnívat, že s 

obalem léčivého přípravku bylo 

manipulováno, nebo v případě, že 

ověření ochranných prvků 

naznačuje, že přípravek možná není 

pravý, výrobce přípravek nepropustí 

k prodeji nebo distribuci a okamžitě 

uvědomí dotčené příslušné orgány. 

§ 103 odst. 15 písm. k) 15) Výrobce léčivých přípravků se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích
 
nebo tímto zákonem 

 

k) uvede na obal léčivého přípravku, 

který musí být opatřen 

dvourozměrným čárovým kódem 

nesoucí jedinečný identifikátor, další 

viditelný dvourozměrný čárový kód.  

 

32016R0161 Čl. 9 Článek 9 
Čárové kódy na obalu Léčivé 

přípravky, které musí být v souladu 

s článkem 54a směrnice 2001/83/ES 

opatřeny ochrannými prvky, nesmí 

mít na obalu pro účely jejich 

identifikace a ověření jejich pravosti 

žádný jiný viditelný dvojrozměrný 

čárový kód než dvojrozměrný 

čárový kód nesoucí jedinečný 

identifikátor. 

§ 103 odst. 16 písm. a) bod 1 16) Distributor se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s nařízením o ochranných 

prvcích nebo tímto zákonem 

1. neověří pravost jedinečného 

identifikátoru u léčivých přípravků, 

které má ve fyzickém držení a 

neobdržel je od osob určených v čl. 

20 nařízení o ochranných prvcích,   

32016R0161 Čl. 20 Článek 20 

Ověření pravosti jedinečného 

identifikátoru prováděné 

distributory Distributor ověří 

pravost jedinečného identifikátoru 

alespoň u těchto léčivých přípravků, 

které má ve fyzickém držení:  

a) léčivé přípravky, které mu byly 
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 vráceny osobami oprávněnými nebo 

zmocněnými vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti, nebo jiným 

distributorem;  

b) léčivé přípravky, které obdrží od 

distributora, který není výrobcem, 

ani distributorem, který je současně 

držitelem rozhodnutí o registraci, 

ani distributorem, který byl 

držitelem rozhodnutí o registraci 

prostřednictvím písemné dohody 

pověřen, aby jeho jménem skladoval 

a distribuoval přípravky, na které se 

vztahuje jeho registrace. 

§ 103 odst. 16 písm. a) bod 2 16) Distributor se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s nařízením o ochranných 

prvcích nebo tímto zákonem 

2. neověří pravost nebo neprovede 

vyřazení jedinečného identifikátoru 

u léčivých přípravků stanovených 

v čl. 22 nařízení o ochranných 

prvcích, nebo 

 

32016R0161 Čl. 22 Článek 22 
Distributor ověří pravost a provede 

vyřazení jedinečného identifikátoru 

u těchto léčivých přípravků:  

a) přípravky, které má v úmyslu 

distribuovat mimo Unii;  

b) přípravky, které mu byly vráceny 

osobami oprávněnými nebo 

zmocněnými vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti, nebo jiným 

distributorem a které nelze vrátit do 

prodejních zásob; 

c) přípravky, které jsou určené k 

likvidaci;  

d) přípravky, které si v době, kdy se 

nacházejí v jeho fyzickém držení, 

příslušné orgány vyžádají jako 

vzorky; e) přípravky, které má v 

úmyslu distribuovat osobám nebo 

institucím uvedeným v článku 23, 

pokud je to vyžadováno 

vnitrostátními právními předpisy v 

souladu s týmž článkem. 

§ 103 odst. 16 písm. a) bod 3 16) Distributor se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s nařízením o ochranných 

32016R0161 Čl. 24 Článek 24 

Opatření, která distributoři 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136660)



prvcích nebo tímto zákonem 

3. přípravek nebo okamžitě neuvědomí 

Ústav v případě, má-li důvod se 

domnívat, že s obalem léčivého 

přípravku bylo manipulováno, nebo 

v případě, že ověření ochranných 

prvků léčivého přípravku 

naznačuje, že přípravek možná není 

pravý,  

 

přijmou v případě manipulace s 

obalem nebo podezření na 

padělání Distributor nesmí dodat 

nebo vyvézt léčivý přípravek, pokud 

má důvod se domnívat, že s obalem 

přípravku bylo manipulováno, nebo 

pokud ověření ochranných prvků 

léčivého přípravku naznačuje, že 

přípravek možná není pravý. 

Distributor okamžitě uvědomí 

dotčené příslušné orgány. 

§ 103 odst. 16 písm. b) 16) Distributor se dopustí přestupku tím, že  

 

b) poruší povinnost ověřit ochranné 

prvky nebo vyřadit jedinečný 

identifikátor podle § 77 odst. 1 písm. 

r), nebo 

 

32016R0161 Čl. 23 Článek 23 
Ustanovení zohledňující zvláštní 

charakteristiky dodavatelských 

řetězců členských států Členské 

státy mohou v případě, kdy je třeba 

zohlednit zvláštní charakteristiky 

dodavatelského řetězce na jejich 

území, vyžadovat, aby distributor 

ověřil ochranné prvky a provedl 

vyřazení jedinečného identifikátoru 

léčivého přípravku před tím, než 

léčivý přípravek vydá některé z 

těchto osob nebo institucí:  

a) osobám oprávněným nebo 

zmocněným vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti, které nepůsobí 

v rámci zdravotnického zařízení 

nebo lékárny;  

b) veterinárním lékařům a 

maloobchodníkům s veterinárními 

léčivými přípravky,  

c) zubním lékařům;  

d) optometristům a optikům;  

e) pracovníkům zdravotnické 

záchranné služby;  

f) ozbrojeným silám, policii a 

dalším vládním institucím, které si 

udržují zásoby léčivých přípravků 
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pro účely civilní ochrany a 

zvládání katastrof;  

g) univerzitám a dalším institucím 

vysokoškolského vzdělávání, které 

využívají léčivé přípravky pro účely 

výzkumu a vzdělávání, s výjimkou 

zdravotnických zařízení;  

h) věznicím; 

 i) školám;  

j) hospicům;  

k) pečovatelským zařízením. 

§103 odst. 16 písm. c) 16) Distributor se dopustí přestupku tím, že  

 

c) po ověření ochranných prvků podle 

§ 37 odst. 7 a provedení vyřazení 

jedinečného identifikátoru dodá 

léčivý přípravek jiné osobě než 

osobám uvedeným v § 77 odst. 1 

písm. r). 

32016R0161 Čl. 23 Článek 23 
Ustanovení zohledňující zvláštní 

charakteristiky dodavatelských 

řetězců členských států Členské 

státy mohou v případě, kdy je třeba 

zohlednit zvláštní charakteristiky 

dodavatelského řetězce na jejich 

území, vyžadovat, aby distributor 

ověřil ochranné prvky a provedl 

vyřazení jedinečného identifikátoru 

léčivého přípravku před tím, než 

léčivý přípravek vydá některé z 

těchto osob nebo institucí:  

a) osobám oprávněným nebo 

zmocněným vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti, které nepůsobí 

v rámci zdravotnického zařízení 

nebo lékárny;  

b) veterinárním lékařům a 

maloobchodníkům s veterinárními 

léčivými přípravky,  

c) zubním lékařům;  

d) optometristům a optikům;  

e) pracovníkům zdravotnické 

záchranné služby;  

f) ozbrojeným silám, policii a 

dalším vládním institucím, které si 

udržují zásoby léčivých přípravků 
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pro účely civilní ochrany a 

zvládání katastrof;  

g) univerzitám a dalším institucím 

vysokoškolského vzdělávání, které 

využívají léčivé přípravky pro účely 

výzkumu a vzdělávání, s výjimkou 

zdravotnických zařízení;  

h) věznicím; 

 i) školám;  

j) hospicům;  

k) pečovatelským zařízením. 

 

§ 103 odst. 17 písm. a) bod 1 17) Poskytovatel zdravotních služeb 

oprávněný k výdeji léčivých přípravků se 

dopustí přestupku tím, že  

 

a) v rozporu s nařízením o ochranných 

prvcích nebo tímto zákonem 

 

1. neověří ochranné prvky nebo 

neprovede vyřazení jedinečného 

identifikátoru léčivého přípravku 

opatřeného ochrannými prvky, 

který vydává, v okamžiku jeho 

výdeje, nebo při prvním otevření 

balení při výdeji po částech nebo tak 

neučiní dodatečně v případě situací 

podle čl. 29 nařízení o ochranných 

prvcích,  

32016R0161 Čl. 25 odst. 1 a 2 Článek 25 
Povinnosti osob oprávněných 

nebo zmocněných vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti  

1. Osoby oprávněné nebo zmocněné 

vydávat léčivé přípravky veřejnosti 

ověří ochranné prvky a provedou 

vyřazení jedinečného identifikátoru 

všech léčivých přípravků opatřených 

ochrannými prvky, které vydávají 

veřejnosti, v okamžiku, kdy 

přípravek veřejnosti vydávají.  

2. Aniž je dotčen odstavec 1, osoby 

oprávněné nebo zmocněné vydávat 

léčivé přípravky veřejnosti, které 

působí v rámci zdravotnických 

zařízení, mohou ověření a vyřazení 

provést kdykoliv, kdy je léčivý 

přípravek ve fyzickém držení 

zdravotnického zařízení, za 

předpokladu, že mezi dodáním 

léčivého přípravku do 

zdravotnického zařízení a jeho 

vydáním veřejnosti nedojde k jeho 

prodeji. 9.2.2016 L 32/13 Úřední 

věstník Evropské unie CS 

  32016R0161 Čl. 28 Článek 28 
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Povinnosti v případě, kdy je 

vydávána pouze část balení  

Aniž je dotčen čl. 25 odst. 1, v 

případě, kdy osoby oprávněné nebo 

zmocněné vydávat léčivé přípravky 

veřejnosti vydají pouze část balení 

léčivého přípravku, jehož jedinečný 

identifikátor není vyřazen, ověří 

ochranné prvky a provedou vyřazení 

tohoto jedinečného identifikátoru v 

okamžiku, kdy je balení poprvé 

otevřeno. 
  32016R0161 Čl. 29 Článek 29 

Povinnosti v případě, kdy není 

možné pravost jedinečného 

identifikátoru ověřit a vyřadit jej 

Aniž je dotčen čl. 25 odst. 1, pokud 

technické problémy osobám 

oprávněným nebo zmocněným 

vydávat léčivé přípravky veřejnosti 

v okamžiku, kdy je léčivý přípravek 

s jedinečným identifikátorem 

vydáván veřejnosti, brání ověřit 

pravost jedinečného identifikátoru a 

vyřadit jej, uvedené osoby 

oprávněné nebo zmocněné vydávat 

léčivé přípravky veřejnosti si tento 

jedinečný identifikátor poznamenají 

a jakmile jsou technické problémy 

odstraněny, pravost jedinečného 

identifikátoru ověří a vyřadí jej 

§ 103 odst. 17 písm. a) bod 2  17) Poskytovatel zdravotních služeb 

oprávněný k výdeji léčivých přípravků se 

dopustí přestupku tím, že  

 

a) v rozporu s nařízením o ochranných 

prvcích nebo tímto zákonem 

2. neověří ochranné prvky nebo 

neprovede vyřazení jedinečného 

32016R0161 Čl. 25 odst. 4 Článek 25 

Povinnosti osob oprávněných 

nebo zmocněných vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti 
4. Dále ověří ochranné prvky a 

provedou vyřazení jedinečného 

identifikátoru těchto léčivých 

přípravků opatřených ochrannými 
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identifikátoru léčivých přípravků 

opatřených ochrannými prvky a 

stanovených v čl. 25 odst. 4 nařízení 

o ochranných prvcích, nebo 

 

 

prvky: a) léčivé přípravky v jejich 

fyzickém držení, které nemohou být 

vráceny distributorům nebo 

výrobcům; b) léčivé přípravky, které 

si v době, kdy se nacházejí v jejich 

fyzickém držení, příslušné orgány 

vyžádají jako vzorky v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy; c) 

léčivé přípravky, které vydávají pro 

jejich následné použití jako 

registrované hodnocené léčivé 

přípravky nebo jako registrované 

pomocné léčivé přípravky, jak jsou 

definovány v čl. 2 odst. 2 bodě 9 a 

10 nařízení (EU) č. 536/2014. 

§ 103 odst. 17 písm. a) bod 3 17) Poskytovatel zdravotních služeb 

oprávněný k výdeji léčivých přípravků se 

dopustí přestupku tím, že  

 

a) v rozporu s nařízením o ochranných 

prvcích nebo tímto zákonem 

 

3. vydá léčivý přípravek nebo okamžitě 

neuvědomí Ústav v případě, má-li 

důvod se domnívat, že s obalem 

léčivého přípravku bylo 

manipulováno, nebo v případě, že 

ověření ochranných prvků léčivého 

přípravku naznačuje, že přípravek 

možná není pravý, nebo 

 

 

32016R0161 Čl. 30 Článek 30 

Opatření, která osoby oprávněné 

nebo zmocněné vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti přijmou v 

případě podezření na padělání 

Pokud mají osoby oprávněné nebo 

zmocněné vydávat léčivé přípravky 

veřejnosti důvod se domnívat, že s 

obalem léčivého přípravku bylo 

manipulováno, nebo v případě, že 

ověření ochranných prvků léčivého 

přípravku naznačuje, že přípravek 

možná není pravý, uvedené osoby 

oprávněné nebo zmocněné vydávat 

léčivé přípravky veřejnosti 

přípravek nevydají a okamžitě 

uvědomí dotčené příslušné orgány. 

§ 103 odst. 17 písm. b) 17) Poskytovatel zdravotních služeb 

oprávněný k výdeji léčivých přípravků se 

dopustí přestupku tím, že  

 

b) poruší povinnost podle § 82 odst. 3 

písm. i) ověřit ochranné prvky nebo 

vyřadit jedinečný identifikátor, je-li 

32016R0161 Čl. 25 odst. 1 Článek 25 

Povinnosti osob oprávněných 

nebo zmocněných vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti  

1. Osoby oprávněné nebo zmocněné 

vydávat léčivé přípravky veřejnosti 

ověří ochranné prvky a provedou 
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léčivý přípravek ochrannými prvky 

opatřen. 

 

vyřazení jedinečného identifikátoru 

všech léčivých přípravků opatřených 

ochrannými prvky, které vydávají 

veřejnosti, v okamžiku, kdy 

přípravek veřejnosti vydávají. 

§ 103 odst. 18 písm. a) (18) Držitel rozhodnutí o registraci nebo, 

v případě souběžně dovážených nebo 

souběžně distribuovaných léčivých 

přípravků s rovnocenným jedinečným 

identifikátorem pro účely splnění požadavků 

stanovených v § 64a, osoba odpovědná za 

uvádění těchto léčivých přípravků na trh se 

dopustí přestupku tím, že v rozporu 

s nařízením o ochranných prvcích nebo tímto 

zákonem  

 

a) nezajistí, že informace stanovené 

nařízením o ochranných prvcích se 

nahrají do systému úložišť před tím, 

než bude léčivý přípravek propuštěn 

výrobcem k prodeji nebo distribuci, 

nebo že jsou tyto informace poté 

aktualizovány, 

 

32016R0161 Čl. 33 odst. 1 Článek 33 

Nahrávání informací do systému 

úložišť  

1. Držitel rozhodnutí o registraci 

nebo, v případě souběžně 

dovážených nebo souběžně 

distribuovaných léčivých přípravků 

s rovnocenným jedinečným 

identifikátorem pro účely souladu s 

článkem 47a směrnice 2001/83/ES, 

osoba odpovědná za uvádění těchto 

léčivých přípravků na trh zajistí, že 

informace uvedené v odstavci 2 se 

do systému úložišť nahrají před tím, 

než bude léčivý přípravek výrobcem 

propuštěn k prodeji nebo distribuci, 

a že jsou tyto informace poté 

aktualizované. Informace se 

uchovávají ve všech vnitrostátních 

nebo nadnárodních úložištích 

sloužících pro území členského státu 

nebo členských států, kde má být 

léčivý přípravek s jedinečným 

identifikátorem uveden na trh. 

Informace uvedené v odst. 2 písm. 

a) až d) tohoto článku, s výjimkou 

sériového čísla, se uchovávají také v 

centrálním úložišti. 

§ 103 odst. 18 písm. b) 18) Držitel rozhodnutí o registraci nebo, 

v případě souběžně dovážených nebo 

souběžně distribuovaných léčivých 

přípravků s rovnocenným jedinečným 

identifikátorem pro účely splnění požadavků 

stanovených v § 64a, osoba odpovědná za 

32016R0161 Čl. 40 Článek 40 

Stažené nebo odcizené přípravky 

Držitel rozhodnutí o registraci nebo, 

v případě souběžně dovážených 

nebo souběžně distribuovaných 

léčivých přípravků s rovnocenným 
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uvádění těchto léčivých přípravků na trh se 

dopustí přestupku tím, že v rozporu 

s nařízením o ochranných prvcích nebo tímto 

zákonem  

 

b) neprodleně nepřijme opatření 

stanovená podle čl. 40 nařízení 

o ochranných prvcích, nebo  

 

jedinečným identifikátorem pro 

účely souladu s článkem 47a 

směrnice 2001/83/ES, osoba 

odpovědná za uvádění těchto 

léčivých přípravků na trh 

neprodleně přijme všechna tato 

opatření:  

a) zajistí vyřazení jedinečného 

identifikátoru léčivého přípravku, 

který má být stažen, v každém 

vnitrostátním nebo nadnárodním 

úložišti sloužícím pro území 

členského státu nebo členských 

států, kde má být stažení provedeno; 

b) je-li znám, zajistí vyřazení 

jedinečného identifikátoru léčivého 

přípravku, který byl odcizen, v 

každém vnitrostátním a 

nadnárodním úložišti, ve kterém je 

informace o tomto přípravku 

uchovávána;  

c) v úložištích uvedených v 

písmenech a) a b) v příslušném 

případě označí, že přípravek byl 

stažen nebo odcizen. 

§ 103 odst. 18 písm. c) 18) Držitel rozhodnutí o registraci nebo, 

v případě souběžně dovážených nebo 

souběžně distribuovaných léčivých 

přípravků s rovnocenným jedinečným 

identifikátorem pro účely splnění požadavků 

stanovených v § 64a, osoba odpovědná za 

uvádění těchto léčivých přípravků na trh se 

dopustí přestupku tím, že v rozporu 

s nařízením o ochranných prvcích nebo tímto 

zákonem  

 

c) nahraje jedinečné identifikátory do 

systému úložišť dříve, než z něho 

odstraní, pokud jsou přítomny, 

32016R0161 Čl. 42 Článek 42 

 

Odstranění jedinečných 

identifikátorů ze systému úložišť 

Držitel rozhodnutí o registraci nebo, 

v případě souběžně dovážených 

nebo souběžně distribuovaných 

léčivých přípravků s rovnocenným 

jedinečným identifikátorem pro 

účely souladu s článkem 47a 

směrnice 2001/83/ES, osoba 

odpovědná za uvádění těchto 

léčivých přípravků na trh nesmí 

nahrát jedinečné identifikátory do 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136660)



starší jedinečné identifikátory 

obsahující stejný kód přípravku a 

sériové číslo jako jedinečné 

identifikátory, které se mají nahrát.  

 

systému úložišť dříve, než z něho 

odstraní, pokud jsou přítomny, starší 

jedinečné identifikátory obsahující 

stejný kód přípravku a sériové číslo 

jako jedinečné identifikátory, které 

se mají nahrát. 

§ 103 odst. 19 písm. a) (19) Osoba zřizující nebo spravující úložiště, 

které je součástí systému úložišť, se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích nebo tímto zákonem  

 

a) neuchovává stanovené informace 

v úložišti, které spravuje a do něhož 

byly původně nahrány, po dobu 1 

roku od uplynutí data použitelnosti 

daného léčivého přípravku nebo po 

dobu 5 let od doby, kdy byl 

přípravek propuštěn k prodeji nebo 

distribuci,  

 

32016R0161 Čl. 33 odst. 4 Článek 33 
Nahrávání informací do systému 

úložišť 

4. Informace uvedené v odstavci 2 

se uchovají v úložištích, do nichž 

byly původně nahrány, alespoň po 

dobu jednoho roku od uplynutí data 

použitelnosti daného léčivého 

přípravku, nebo po dobu pěti let od 

doby, kdy byl přípravek propuštěn k 

prodeji nebo distribuci, v souladu s 

čl. 51 odst. 3 směrnice 2001/83/ES, 

podle toho, které z těchto období je 

delší. 

§ 103 odst. 19 písm. b) (19) Osoba zřizující a spravující úložiště, 

které je součástí systému úložišť, se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích nebo tímto zákonem  

 

b) neprovede úkony stanovené čl. 37 

nařízení o ochranných prvcích,   

 

 

32016R0161 Čl. 37 Článek 37 

Povinnosti právních subjektů 

zřizujících a spravujících úložiště, 

které je součástí systému úložišť 

Jakýkoliv právní subjekt zřizující a 

spravující úložiště, které je součástí 

systému úložišť, provede tyto 

úkony: a) informuje příslušné 

vnitrostátní orgány o svém úmyslu 

na jejich území fyzicky umístit 

úložiště nebo jeho část a uvědomí je, 

jakmile bude úložiště zprovozněno;  

b) zavede bezpečnostní postupy, 

které zajistí, že získat přístup do 

úložiště a nahrávat do něj informace 

uvedené v čl. 33 odst. 2 mohou 

pouze uživatelé, jejichž totožnost, 

funkce a legitimita byly ověřeny;  

c) nepřetržitě sleduje úložiště pro 
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případ, že se vyskytnou události 

upozorňující na potenciální případy 

padělání v souladu s čl. 36 písm. b);  

d) zajistí okamžité vyšetření všech 

potenciálních případů padělání 

označených v systému v souladu s 

čl. 36 písm. b) a v případě, že se 

padělání potvrdí, upozorní příslušné 

vnitrostátní orgány, Evropskou 

agenturu pro léčivé přípravky a 

Komisi;  

e) pravidelně provádí audity 

úložiště, aby se ověřil soulad s 

požadavky tohoto nařízení. Prvních 

pět let ode dne použitelnosti tohoto 

nařízení v členském státě, kde se 

úložiště fyzicky nachází, se audit 

provede alespoň jednou ročně, a 

poté alespoň jednou za tři roky. 

Výsledky těchto auditů se na 

požádání poskytnou příslušným 

orgánům;  

f) na požádání příslušným orgánům 

okamžitě zpřístupní auditní stopu 

uvedenou v čl. 35 odst. 1 písm. g);  

g) na požádání příslušným orgánům 

zpřístupní zprávy uvedené v čl. 36 

písm. j). 

§ 103 odst. 19 písm. c) (19) Osoba zřizující a spravující úložiště, 

které je součástí systému úložišť, se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích nebo tímto zákonem  

c) jako osoba zřizující a spravující 

úložiště používané k ověření 

pravosti nebo vyřazení jedinečných 

identifikátorů léčivých přípravků 

uváděných na trh v České republice 

neposkytne Ústavu přístup k úložišti 

a informacím v něm obsaženým pro 

32016R0161 Čl. 39 Článek 39 
Přístup příslušných vnitrostátních 

orgánů Právní subjekt zřizující a 

spravující úložiště používané k 

ověření pravosti nebo vyřazení 

jedinečných identifikátorů léčivých 

přípravků uváděných na trh v 

členském státě poskytne příslušným 

orgánům tohoto členského státu 

přístup k úložišti a informacím v 

něm obsažených pro tyto účely:  
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účely nařízení o ochranných prvcích, 

 

a) dozor nad fungováním úložišť a 

vyšetřování potenciálních případů 

padělání;  

b) úhrada;  

c) farmakovigilance a 

farmakoepidemiologie. 

§ 103 odst. 19 písm. d) 19) Osoba zřizující a spravující úložiště, 

které je součástí systému úložišť, se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích nebo tímto zákonem 

d) nesplní podmínky pro fungování 

systému úložišť stanovené čl. 35 

odst. 1 a 2 nařízení o ochranných 

prvcích,   

 

32016R0161 Čl. 35 odst. 1 a 2 Článek 35 
Charakteristiky systému úložišť  

1. Všechna úložiště v systému 

úložišť musí splňovat všechny tyto 

podmínky: a) musí se fyzicky 

nacházet v Unii;  

b) musí být zřízena a spravována 

neziskovým právním subjektem 

zřízeným v Unii výrobci a držiteli 

rozhodnutí o registraci léčivých 

přípravků opatřených ochrannými 

prvky a, pokud se rozhodli zapojit, 

distributory a osobami oprávněnými 

nebo zmocněnými vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti;  

c)musí být plně interoperabilní s 

jinými úložišti tvořícími součást 

systému úložišť; pro účely této 

kapitoly se interoperabilitou rozumí 

plná funkční integrace úložišť a plná 

výměna elektronických dat mezi 

nimi, bez ohledu na to, jaký 

poskytovatel služeb je používán;  

d) musí výrobcům, distributorům a 

osobám oprávněným nebo 

zmocněným vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti umožnit 

spolehlivou elektronickou 

identifikaci a ověření pravosti 

jednotlivých balení léčivých 

přípravků v souladu s požadavky 

tohoto nařízení;  

e) musí mít aplikační programovací 
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rozhraní schopná předávat a 

vyměňovat si data se softwarem 

používaným distributory, osobami 

oprávněnými nebo zmocněnými 

vydávat léčivé přípravky veřejnosti 

a případně příslušnými 

vnitrostátními orgány;  

f) pokud se distributoři a osoby 

oprávněné nebo zmocněné vydávat 

léčivé přípravky veřejnosti dotáží 

úložiště za účelem ověření pravosti 

nebo vyřazení jedinečného 

identifikátoru, doba odezvy úložiště, 

aniž je brána v potaz rychlost 

internetového připojení, musí být 

alespoň u 95 % dotazů nižší než 300 

milisekund. Výkon úložiště musí 

distributorům a osobám oprávněným 

nebo zmocněným vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti umožňovat 

vykonávat jejich činnost bez 

významnějšího zpoždění;  

g) musí vést úplné záznamy 

(„auditní stopu“) o všech úkonech 

týkajících se jedinečného 

identifikátoru, o uživatelích 

provádějících tyto úkony a o povaze 

těchto úkonů; auditní stopa se 

vytvoří v okamžiku, kdy je 

jedinečný identifikátor nahrán do 

úložiště a musí být zachována 

alespoň po dobu jednoho roku od 

uplynutí data použitelnosti léčivého 

přípravku s jedinečným 

identifikátorem, nebo po dobu pěti 

let od doby, kdy byl přípravek 

propuštěn k prodeji nebo distribuci v 

souladu s čl. 51 odst. 3 směrnice 

2001/83/ES, podle toho, které z 
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těchto období je delší;  

h) v souladu s článkem 38 musí mít 

takovou strukturu, která zaručí 

ochranu osobních údajů a důvěrných 

informací obchodní povahy a 

vlastnictví a důvěrnost údajů 

vytvořených při interakci výrobců, 

držitelů rozhodnutí o registraci, 

distributorů a osob oprávněných 

nebo zmocněných vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti s úložištěm;  

i) musí zahrnovat grafická 

uživatelská rozhraní umožňující 

přímý přístup k úložištím těmto 

skupinám uživatelů ověřeným v 

souladu s čl. 37 písm. b):  

i) distributorům a osobám 

oprávněným nebo zmocněným 

vydávat léčivé přípravky veřejnosti 

pro účely ověření pravosti 

jedinečného identifikátoru a jeho 

vyřazení v případě selhání jejich 

vlastního softwaru,  

ii) příslušným vnitrostátním 

orgánům pro účely uvedené v 

článku 39.  

2. Pokud se ve vnitrostátních nebo 

nadnárodních úložištích změní 

status jedinečného identifikátoru na 

léčivém přípravku určeném k 

uvedení na trh ve více než jednom 

členském státě, dané úložiště o 

změně statusu okamžitě uvědomí 

centrální úložiště, s výjimkou 

případu, kdy držitel rozhodnutí o 

registraci provede vyřazení v 

souladu s články 40 nebo 41. 

 

§ 103 odst. 19 písm. e) (19) Osoba zřizující a spravující úložiště, 32016R0161 Čl. 32 odst. 3 a 4 Článek 32 
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které je součástí systému úložišť, se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích nebo tímto zákonem  

e) nezajistí splnění podmínek 

stanovených v čl. 32 odst. 3 nebo 4 

nařízení o ochranných prvcích,  

 

 

Struktura systému úložišť  

3. Systém úložišť musí být tvořen 

nezbytnou infrastrukturou 

informačních technologií, 

hardwarem a softwarem, aby bylo 

možné vykonávat tyto úkoly: a) 

nahrávat, třídit, zpracovávat, 

upravovat a uchovávat informace o 

ochranných prvcích, které umožňují 

ověření pravosti a identifikaci 

léčivých přípravků; b) v jakémkoliv 

bodě legálního dodavatelského 

řetězce identifikovat jednotlivé 

balení léčivého přípravku 

opatřeného ochrannými prvky, 

ověřit pravost jedinečného 

identifikátoru umístěného na daném 

balení a vyřadit ho.  

4.Systém úložišť musí zahrnovat 

aplikační programovací rozhraní, 

které distributorům nebo osobám 

oprávněným nebo zmocněným 

vydávat léčivé přípravky veřejnosti 

umožňuje zasílat dotazy do systému 

úložišť prostřednictvím softwaru pro 

účely ověření pravosti jedinečných 

identifikátorů a jejich vyřazení ze 

systému úložišť. Aplikační 

programovací rozhraní dále musí 

umožnit příslušným vnitrostátním 

orgánům získat přístup k systému 

úložišť prostřednictvím softwaru v 

souladu s článkem 39. 

 

§ 103 odst. 19 písm. f) 19) Osoba zřizující a spravující úložiště, 

které je součástí systému úložišť, se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích nebo tímto zákonem  

 

32016R0161 Čl. 32 odst. 1 Článek 32 
Struktura systému úložišť 

1. Systém úložišť se skládá z těchto 

elektronických úložišť: a) centrální 

informační a datový router 
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f) nezajistí připojení jím zřízeného a 

spravovaného úložiště k centrálnímu 

úložišti, nebo   

 

 

(„centrální úložiště“); b) úložiště, 

která slouží území jednoho 

členského státu („vnitrostátní 

úložiště“), nebo územím více 

členských států („nadnárodní 

úložiště“). Tato úložiště musí být 

připojena k centrálnímu úložišti. 

 

§ 103 odst. 19 písm. g)  19) Osoba zřizující a spravující úložiště, 

které je součástí systému úložišť, se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením o 

ochranných prvcích nebo tímto zákonem  

 

g) dovolí nahrání nebo uchování 

jedinečného identifikátoru 

obsahujícího stejný kód léčivého 

přípravku a sériové číslo jako jiný 

jedinečný identifikátor, který je 

v úložišti již uložen. 

 

32016R0161 Čl. 35 odst. 3 Článek 35 

Charakteristiky systému úložišť 

3. Vnitrostátní nebo nadnárodní 

úložiště nedovolí nahrání nebo 

uchování jedinečného identifikátoru 

obsahujícího stejný kód přípravku a 

sériové číslo jako jiný jedinečný 

identifikátor, který je v úložišti již 

uložen. 

§ 103 odst. 20 20) Osoba odpovědná za uvedení léčivého 

přípravku na trh se dopustí přestupku tím, 

že v rozporu s nařízením o ochranných 

prvcích
 

nebo tímto zákonem neinformuje 

centrální úložiště o číslu šarže nebo číslech 

balení u každé šarže přebalených nebo znovu 

označených balení léčivých přípravků, na 

které byly umístěny rovnocenné jedinečné 

identifikátory.  

 

32016R0161 Čl. 35 odst. 4 Článek 35 

Charakteristiky systému úložišť  

4. U každé šarže přebalených nebo 

znovu označených balení léčivých 

přípravků, na které byly pro účely 

souladu s článkem 47a směrnice 

2001/83/ES umístěny rovnocenné 

jedinečné identifikátory, musí osoba 

odpovědná za uvedení léčivého 

přípravku na trh informovat 

centrální úložiště o číslu šarže nebo 

číslech balení, které mají být 

přebaleny nebo znovu označeny, a o 

jedinečných identifikátorech na 

těchto baleních. Tato osoba centrální 

úložiště dále musí informovat o 

číslu šarže u šarže, která vznikla 

úkony přebalení nebo opětovného 

označení, a o rovnocenných 
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jedinečných identifikátorech v této 

šarži 

§ 103 odst. 21 (21) Držitel rozhodnutí o registraci, který dodá 

léčivý přípravek, který je opatřen ochrannými 

prvky, jako bezplatný vzorek v souladu 

předpisem se zákonem upravujícím regulaci 

reklamy
51)

, se dopustí přestupku tím, že ho 

v rozporu s nařízením o ochranných prvcích
 

nebo tímto zákonem neoznačí v systému úložišť 

jako bezplatný vzorek nebo nezajistí vyřazení 

jeho jedinečného identifikátoru před tím, než ho 

poskytne osobám oprávněným předepisovat 

humánní léčivé přípravky. 

 

 

32016R0161 Čl. 41 Článek 41 

Přípravky dodávané jako 

bezplatné vzorky Držitel 

rozhodnutí o registraci, který má v 

úmyslu dodávat některé ze svých 

léčivých přípravků jako bezplatné 

vzorky v souladu s článkem 96 

směrnice 2001/83/ES, přípravek v 

případě, že má ochranné prvky, v 

systému úložišť označí jako 

bezplatný vzorek a zajistí vyřazení 

jeho jedinečného identifikátoru před 

tím, než ho poskytne osobám 

způsobilým ho předepisovat. 

 

§ 104 odst. 14 (14) Výrobce humánních hodnocených léčivých 

přípravků se dopustí přestupku tím, že  

 

a) v rozporu s nařízením o klinickém 

hodnocení nedodrží zásady a pokyny správné 

výrobní praxe uvedené v  nařízení o správné 

výrobní praxi pro hodnocené léčivé 

přípravky, nebo 

b) při inspekci prováděné podle nařízení o 

správné výrobní praxi pro hodnocené léčivé 

přípravky neumožní výkon oprávnění 

uvedených v čl. 20 bod 2 nařízení  

o správné výrobní praxi pro hodnocené 

léčivé přípravky.“. 

 

32014R0536 

 

 

 

 

 

32014R0536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32017R1569 

Čl. 63 odst. 1 

 

 

 

 

 

ČL. 94 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 20 bod 2 

1.   Hodnocené léčivé přípravky jsou 

vyráběny za použití výrobní praxe, 

která zajišťuje kvalitu těchto 

léčivých přípravků s cílem zaručit 

bezpečnost subjektu hodnocení 

a spolehlivost a robustnost 

klinických údajů získaných 

v klinickém hodnocení („správná 

výrobní praxe“). Komise je 

zmocněna k přijímání aktů 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 89 za účelem specifikace 

zásad a pokynů správné výrobní 

praxe a podrobných pravidel 

provádění inspekcí pro zajištění 

kvality hodnocených léčivých 

přípravků, a to při zohlednění 

bezpečnosti subjektu hodnocení 

nebo spolehlivosti a robustnosti 

údajů, technického pokroku 

a globálního vývoje právních 

předpisů, které se týkají Unie 
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a členských států. 

 

Sankce  

 1. Členské státy stanoví sankce za 

porušení tohoto nařízení a přijmou 

veškerá opatření nezbytná k jejich 

uplatňování. Stanovené sankce musí 

být účinné, přiměřené a odrazující. 

 

 

 

 

 

2. Inspektoři musí být zmocněni 

a) vstupovat do prostor výrobce a 

laboratoří pro kontrolu jakosti, které 

pro výrobce provedly kontrolu podle 

článku 10, a provádět jejich 

inspekci; 

  

b) odebírat vzorky, a to i za účelem 

provedení nezávislých zkoušek v 

úřední kontrolní laboratoři pro 

léčivé přípravky nebo v laboratoři 

určené k tomuto účelu členským 

státem; a 

  

c) prověřovat veškeré dokumenty 

týkající se předmětu inspekce, 

kopírovat záznamy či písemnosti, 

tisknout elektronické záznamy a 

pořizovat fotografie prostor a 

zařízení výrobce. 

§ 105 odst. 10 (10) Provozovatel podle § 6 odst. 1 písm. e) se 

jako kontrolovaný subjekt dopustí přestupku 

tím, že při inspekci prováděné podle nařízení o 

provádění inspekčních postupů správné klinické 

praxe neumožní výkon oprávnění uvedených v 

čl. 10 bodů 2 až 5 nařízení o provádění 

32017R0556 Čl. 10 bod 2 až5 

 

2. Inspektoři jsou oprávněni 

provádět inspekce v místech 

klinického hodnocení, dokumentů, 

zařízení, záznamů, včetně záznamů 

jednotlivých pacientů, opatření k 

zajištění kvality, údajů a jakýchkoli 
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inspekčních postupů správné klinické praxe dalších zdrojů a subjektů, které 

podle příslušného orgánu souvisejí s 

klinickým hodnocením. 

  

3. Při provádění inspekce jsou 

inspektoři oprávněni vstupovat do 

míst klinického hodnocení, dalších 

souvisejících prostorů a mít přístup 

k údajům, včetně záznamů 

jednotlivých pacientů. 

  

4. Inspektoři jsou oprávněni 

pořizovat kopie záznamů a tištěné 

dokumenty, výtisky elektronických 

záznamů a fotografovat prostory a 

vybavení. 

 

5.   Inspektoři jsou oprávněni žádat 

kteréhokoli zástupce nebo 

zaměstnance kontrolovaného 

subjektu a kteroukoli stranu 

účastnící se klinického hodnocení 

o vysvětlení týkající se předmětu 

a účelu inspekce a zaznamenávat 

odpověď. 

§ 106 odst. 1  

 

 

V § 106 odst. 1 písm. a) ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 

za slova „v rozporu s § 66 odst. 1“ vkládají 

slova „nezajistí, aby obal léčivého přípravku byl 

opatřen ochrannými prvky podle § 37 odst. 7, 

nebo“.  

 

 

 

32016R0161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA II 

Článek 4 

Součásti jedinečného 

identifikátoru  

Výrobce na obal léčivého přípravku 

umístí jedinečný identifikátor, který 

splňuje tyto technické specifikace: 

a) jedinečný identifikátor je série 

numerických nebo alfanumerických 

znaků, která je pro dané balení 
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léčivého přípravku jedinečná;  

b) jedinečný identifikátor se skládá z 

těchto datových prvků:  

i) kód umožňující identifikovat 

alespoň název, běžný název, 

lékovou formu, sílu, velikost balení 

a typ balení léčivého přípravku s 

jedinečným identifikátorem („kód 

přípravku“); 

 ii)numerická nebo alfanumerická 

série maximálně 20 znaků 

vygenerovaných deterministickým 

nebo nedeterministickým 

randomizačním algoritmem 

(„sériové číslo“);  

iii) vnitrostátní úhradové číslo nebo 

jiné vnitrostátní číslo identifikující 

léčivý přípravek, pokud je 

vyžadováno členským státem, v 

němž má být přípravek uveden na 

trh; 

iv) číslo šarže;  

v) datum použitelnosti;  

c) pravděpodobnost, že by se dalo 

sériové číslo uhodnout, musí být 

zanedbatelná a v každém případě 

menší než jedna ku deseti tisícům; 

d) série znaků, která je výsledkem 

kombinace kódu přípravku a 

sériového čísla, musí být pro dané 

balení léčivého přípravku jedinečná 
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32011L0062 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. I bod 12 

Čl. I bod 25 

alespoň po dobu jednoho roku od 

uplynutí data použitelnosti daného 

balení, nebo po dobu pěti let od 

doby, kdy bylo dané balení 

propuštěno k prodeji nebo distribuci 

v souladu s čl. 51 odst. 3 směrnice 

2001/83/ES, podle toho, které z 

těchto období je delší;  

e) je-li v kódu přípravku obsaženo 

vnitrostátní úhradové číslo nebo jiné 

vnitrostátní číslo identifikující 

léčivý přípravek, nemusí se toto 

číslo v rámci jedinečného 

identifikátoru opakovat.  

Článek 45 

Seznamy odchylek od povinnosti 

opatřit, či neopatřit přípravek 

ochrannými prvky 

1.   Seznam léčivých přípravků či 

kategorií přípravků podléhajících 

omezení výdeje na lékařský předpis, 

které nesmí být opatřeny 

ochrannými prvky, je uveden 

v příloze I tohoto nařízení. 

2.   Seznam léčivých přípravků či 

kategorií přípravků nepodléhajících 

omezení výdeje na lékařský předpis, 

které musí být opatřeny ochrannými 

prvky, je uveden v příloze II tohoto 

nařízení. 
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Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 54a 

1.   Léčivé přípravky podléhající 

omezení výdeje na lékařský předpis, 

které nebyly zapsány na seznam 

postupem podle odst. 2 písm. b) 

tohoto článku, musí být opatřeny 

ochrannými prvky podle čl. 54 

písm. o). 

Léčivé přípravky nepodléhající 

omezení výdeje na lékařský předpis 

nesmějí být opatřeny ochrannými 

prvky podle čl. 54 písm. o), pokud 

nebyly výjimečně zapsány na 

seznam postupem podle odst. 2 

písm. b) tohoto článku, neboť 

posouzení ukázalo, že u nich 

existuje riziko padělání. 

2.   Komise přijme prostřednictvím 

aktů v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 121a a za 

podmínek stanovených v článcích 

121b a 121c opatření doplňující čl. 

54 písm. o) s cílem stanovit 

podrobná pravidla pro ochranné 

prvky v něm uvedené. 

Tyto akty v přenesené pravomoci 

stanoví: 

a) charakteristiky a technické 

specifikace jedinečného 

identifikátoru ochranných prvků 

podle čl. 54 písm. o) 

umožňujícího ověřit pravost 

léčivého přípravku a identifikovat 
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jednotlivá balení. Při stanovování 

ochranných prvků se řádně 

zohlední jejich nákladová 

efektivita; 

b) seznamy léčivých přípravků či 

kategorií léčivých přípravků, které 

v případě léčivých přípravků 

podléhajících omezení výdeje na 

lékařský předpis nemají být 

opatřeny ochrannými prvky podle 

čl. 54 písm. o), a v případě 

léčivých přípravků 

nepodléhajících omezení výdeje 

na lékařský předpis mají být 

opatřeny ochrannými prvky podle 

čl. 54 písm. o). Tyto seznamy se 

sestavují s přihlédnutím k riziku 

padělání a rizikům plynoucím z 

padělání souvisejícím s léčivými 

přípravky nebo kategoriemi 

léčivých přípravků. K tomuto 

účelu se použijí alespoň tato 

kritéria: 

i) cena a objem prodeje léčivého 

přípravku, 

ii) počet a četnost dřívějších 

oznámených případů výskytu 

padělků léčivých přípravků v 

Unii a ve třetích zemích a 

dosavadní vývoj počtu a 

četnosti takových případů, 

iii) zvláštní vlastnosti dotčených 

léčivých přípravků, 

iv) závažnost onemocnění, která 

mají být léčena, 

v) další potenciální rizika pro 
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veřejné zdraví; 
 

c) postupy oznamování Komisi 

stanovené v odstavci 4 a rychlý 

systém vyhodnocování těchto 

oznámení a rozhodování o nich 

pro účely použití písmene b); 

d) způsoby ověření ochranných 

prvků podle čl. 54 písm. o) 

výrobci, velkoobchodníky, 

lékárníky a osobami oprávněnými 

nebo zmocněnými vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti, jakož i 

příslušnými orgány. Tyto způsoby 

umožní ověření pravosti každého 

dodaného balení léčivého 

přípravku s ochrannými prvky 

podle čl. 54 písm. o) a určí rozsah 

tohoto ověření. Při stanovení 

těchto způsobů se zohledňují 

zvláštní rysy dodavatelských 

řetězců v členských státech a 

potřeba zajistit, aby byl dopad 

ověřovacích opatření na jednotlivé 

články dodavatelských řetězců 

přiměřený; 

e) ustanovení o zřízení, správě a 

dostupnosti systému úložišť, v 

němž jsou obsaženy informace o 

ochranných prvcích umožňující 

ověření pravosti a identifikaci 

léčivých přípravků podle čl. 54 

písm. o). Náklady na systém 

úložišť nesou držitelé povolení 

výroby léčivých přípravků s 

ochrannými prvky. 

3.   Při přijímání opatření uvedených 

v odstavci 2 se náležitě zohlední 
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alespoň: 

a) ochrana osobních údajů v souladu 

s právními předpisy Unie; 

b) oprávněné zájmy chránit důvěrné 

informace obchodní povahy; 

c) vlastnictví a důvěrnost údajů 

vzniklých používáním ochranných 

prvků; a 

d) efektivita nákladů vynaložených 

na tato opatření. 

4.   Příslušné vnitrostátní orgány 

oznámí Komisi léčivé přípravky 

nepodléhající omezení výdeje na 

lékařský předpis, u nichž podle 

jejich názoru existuje riziko 

padělání, a mohou ji informovat o 

léčivých přípravcích, u nichž podle 

jejich názoru toto riziko neexistuje v 

souladu s kritérii stanovenými v 

odst. 2 písm. b) tohoto článku. 

5.   Členské státy mohou za účelem 

úhrady nebo farmakovigilance 

rozšířit oblast působnosti 

jedinečného identifikátoru 

uvedeného v čl. 54 písm. o) na 

jakékoli léčivé přípravky, které 

podléhají omezení výdeje na 

lékařský předpis nebo jsou hrazeny. 

Členské státy mohou využít 

informace obsažené v systému 

úložišť uvedeném v odst. 2 písm. e) 

tohoto článku za účelem úhrady, 

farmakovigilance nebo 

farmakoepidemiologie. 

Členské státy mohou za účelem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136660)



bezpečnosti pacientů rozšířit oblast 

působnosti prostředku k ověření 

manipulace s obalem uvedeného v 

čl. 54 písm. o) na jakýkoli léčivý 

přípravek.“ 

 

Vkládají se nové články, které znějí: 

„Článek 118a 

1.   Členské státy stanoví sankce za 

porušení vnitrostátních předpisů 

přijatých na základě této směrnice a 

přijmou veškerá opatření nezbytná k 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. 

Tyto sankce nesmějí být méně 

přísné než sankce uplatňované v 

případě porušení vnitrostátního 

práva podobné povahy a důležitosti. 

2.   Sankce uvedené v odstavci 1 

musí postihovat mimo jiné: 

a) výrobu, distribuci, 

zprostředkování, dovoz a vývoz 

padělaných léčivých přípravků, 

jakož i prodej padělaných léčivých 

přípravků veřejnosti na dálku 

prostřednictvím služeb informační 

společnosti; 

b) nedodržení ustanovení této 

směrnice o výrobě, distribuci, 

dovozu a vývozu účinných látek; 

c) nedodržení ustanovení této 

směrnice o používání pomocných 
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látek. 

Je-li to relevantní, musí sankce 

zohledňovat ohrožení veřejného 

zdraví, které představuje padělání 

léčivých přípravků. 

3.   Členské státy oznámí 

vnitrostátní předpisy přijaté podle 

tohoto článku Komisi do 2. ledna 

2011 a neprodleně jí oznámí 

všechny následné změny těchto 

předpisů. 

Do 2. ledna 2018 předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu obsahující přehled opatření 

členských států přijatých k 

provedení tohoto článku a 

hodnocení účinnosti těchto opatření. 

Článek 118b 

Členské státy uspořádají setkání za 

účasti organizací pacientů a 

spotřebitelů a v případě potřeby i 

orgánů členských států pro 

vymáhání práva a předají jim 

veřejné informace o krocích 

učiněných v oblasti prevence a 

vymáhání práva v zájmu boje proti 

padělání léčivých přípravků. 

 

 
   

(1) Podnikající fyzická osoba se jako 

kvalifikovaná osoba výrobce léčivých přípravků 

dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 66 odst. 

1 nezajistí, aby obal léčivého přípravku byl 

opatřen ochrannými prvky podle § 37 odst. 7, 

nebo nezajistí, aby každá šarže léčivého 

32014R0536 

 

 

 

 

 

Čl. 94 odst. 1 

 

 

 

 

 

1. Členské státy stanoví sankce za 

porušení tohoto nařízení a přijmou 

veškerá opatření nezbytná k jejich 

uplatňování. Stanovené sankce musí 

být účinné, přiměřené a odrazující. 
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přípravku byla vyrobena a kontrolována v 

souladu s tímto zákonem, registrační 

dokumentací a rozhodnutím o registraci, nebo v 

rozporu s § 66 odst. 3 tuto skutečnost neosvědčí 

v registru nebo v rovnocenném dokumentu 

stanoveném k tomuto účelu nebo v rozporu s čl. 

62 nařízení o klinickém hodnocení nezajistí, 

aby každá šarže hodnocených léčivých 

přípravků vyráběných v Evropské unii nebo 

dovážených do Evropské unie, byla v souladu 

s požadavky stanovenými v čl. 63 nařízení o 

klinickém hodnocení, a neosvědčí, že jsou tyto 

požadavky splněny. 

 

 

 

32014R0536 

 

 

 

Čl. 62 bod 1 

 

Povinnosti kvalifikované osoby  

1. Kvalifikovaná osoba zajistí, aby 

každá šarže hodnocených léčivých 

přípravků vyráběných v Unii nebo 

dovážených do Unie byla v souladu 

s požadavky stanovenými v článku 

63, a osvědčí, že jsou tyto 

požadavky splněny. 

§ 108 odst. 3 V § 108 odst. 3 ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 

za slova „v rozporu s § 66 odst. 1“ 

vkládají slova „nezajistí, aby obal 

léčivého přípravku byl opatřen 

ochrannými prvky podle § 37 odst. 7, 

nebo“. 

 

V § 108 odst. 3 se za slova „k tomuto 

účelu“ vkládají slova „nebo v rozporu 

s čl. 62 nařízení o klinickém hodnocení 

nezajistí, aby každá šarže hodnocených 

léčivých přípravků vyráběných v  

Evropské unii nebo dovážených do 

Evropské unie byla v souladu 

s požadavky stanovenými v čl. 63 

nařízení o klinickém hodnocení, a 

32016R0161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA II 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

JEDINEČNÉHO 

IDENTIFIKÁTORU 

KAPITOLA II 

Článek 4 

Součásti jedinečného identifikátoru  

Výrobce na obal léčivého přípravku 

umístí jedinečný identifikátor, který 

splňuje tyto technické specifikace: 

a) jedinečný identifikátor je série 

numerických nebo alfanumerických 

znaků, která je pro dané balení 

léčivého přípravku jedinečná;  

b) jedinečný identifikátor se skládá z 

těchto datových prvků:  

i) kód umožňující identifikovat 

alespoň název, běžný název, 
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neosvědčí, že jsou tyto požadavky 

splněny“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lékovou formu, sílu, velikost balení 

a typ balení léčivého přípravku s 

jedinečným identifikátorem („kód 

přípravku“); 

 ii)numerická nebo alfanumerická 

série maximálně 20 znaků 

vygenerovaných deterministickým 

nebo nedeterministickým 

randomizačním algoritmem 

(„sériové číslo“);  

iii) vnitrostátní úhradové číslo nebo 

jiné vnitrostátní číslo identifikující 

léčivý přípravek, pokud je 

vyžadováno členským státem, v 

němž má být přípravek uveden na 

trh; 

iv) číslo šarže;  

v) datum použitelnosti;  

c) pravděpodobnost, že by se dalo 

sériové číslo uhodnout, musí být 

zanedbatelná a v každém případě 

menší než jedna ku deseti tisícům; 

d) série znaků, která je výsledkem 

kombinace kódu přípravku a 

sériového čísla, musí být pro dané 

balení léčivého přípravku jedinečná 

alespoň po dobu jednoho roku od 

uplynutí data použitelnosti daného 

balení, nebo po dobu pěti let od 

doby, kdy bylo dané balení 

propuštěno k prodeji nebo distribuci 

v souladu s čl. 51 odst. 3 směrnice 

2001/83/ES, podle toho, které z 
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Čl. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. I bod 12 

Čl. I bod 25 

těchto období je delší;  

e) je-li v kódu přípravku obsaženo 

vnitrostátní úhradové číslo nebo jiné 

vnitrostátní číslo identifikující 

léčivý přípravek, nemusí se toto 

číslo v rámci jedinečného 

identifikátoru opakovat.  

 

Článek 45 

Seznamy odchylek od povinnosti 

opatřit, či neopatřit přípravek 

ochrannými prvky 

1.   Seznam léčivých přípravků či 

kategorií přípravků podléhajících 

omezení výdeje na lékařský předpis, 

které nesmí být opatřeny 

ochrannými prvky, je uveden 

v příloze I tohoto nařízení. 

2.   Seznam léčivých přípravků či 

kategorií přípravků nepodléhajících 

omezení výdeje na lékařský předpis, 

které musí být opatřeny ochrannými 

prvky, je uveden v příloze II tohoto 

nařízení. 

 
 

Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 54a 

1.   Léčivé přípravky podléhající 

omezení výdeje na lékařský předpis, 

které nebyly zapsány na seznam 

postupem podle odst. 2 písm. b) 
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tohoto článku, musí být opatřeny 

ochrannými prvky podle čl. 54 

písm. o). 

Léčivé přípravky nepodléhající 

omezení výdeje na lékařský předpis 

nesmějí být opatřeny ochrannými 

prvky podle čl. 54 písm. o), pokud 

nebyly výjimečně zapsány na 

seznam postupem podle odst. 2 

písm. b) tohoto článku, neboť 

posouzení ukázalo, že u nich 

existuje riziko padělání. 

2.   Komise přijme prostřednictvím 

aktů v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 121a a za 

podmínek stanovených v článcích 

121b a 121c opatření doplňující čl. 

54 písm. o) s cílem stanovit 

podrobná pravidla pro ochranné 

prvky v něm uvedené. 

Tyto akty v přenesené pravomoci 

stanoví: 

a) charakteristiky a technické 

specifikace jedinečného 

identifikátoru ochranných prvků 

podle čl. 54 písm. o) 

umožňujícího ověřit pravost 

léčivého přípravku a identifikovat 

jednotlivá balení. Při stanovování 

ochranných prvků se řádně 

zohlední jejich nákladová 

efektivita; 

b) seznamy léčivých přípravků či 

kategorií léčivých přípravků, které 

v případě léčivých přípravků 

podléhajících omezení výdeje na 
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lékařský předpis nemají být 

opatřeny ochrannými prvky podle 

čl. 54 písm. o), a v případě 

léčivých přípravků 

nepodléhajících omezení výdeje 

na lékařský předpis mají být 

opatřeny ochrannými prvky podle 

čl. 54 písm. o). Tyto seznamy se 

sestavují s přihlédnutím k riziku 

padělání a rizikům plynoucím z 

padělání souvisejícím s léčivými 

přípravky nebo kategoriemi 

léčivých přípravků. K tomuto 

účelu se použijí alespoň tato 

kritéria: 

i) cena a objem prodeje léčivého 

přípravku, 

ii) počet a četnost dřívějších 

oznámených případů výskytu 

padělků léčivých přípravků v 

Unii a ve třetích zemích a 

dosavadní vývoj počtu a 

četnosti takových případů, 

iii) zvláštní vlastnosti dotčených 

léčivých přípravků, 

iv) závažnost onemocnění, která 

mají být léčena, 

v) další potenciální rizika pro 

veřejné zdraví; 
 

c) postupy oznamování Komisi 

stanovené v odstavci 4 a rychlý 

systém vyhodnocování těchto 

oznámení a rozhodování o nich 

pro účely použití písmene b); 

d) způsoby ověření ochranných 
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prvků podle čl. 54 písm. o) 

výrobci, velkoobchodníky, 

lékárníky a osobami oprávněnými 

nebo zmocněnými vydávat léčivé 

přípravky veřejnosti, jakož i 

příslušnými orgány. Tyto způsoby 

umožní ověření pravosti každého 

dodaného balení léčivého 

přípravku s ochrannými prvky 

podle čl. 54 písm. o) a určí rozsah 

tohoto ověření. Při stanovení 

těchto způsobů se zohledňují 

zvláštní rysy dodavatelských 

řetězců v členských státech a 

potřeba zajistit, aby byl dopad 

ověřovacích opatření na jednotlivé 

články dodavatelských řetězců 

přiměřený; 

e) ustanovení o zřízení, správě a 

dostupnosti systému úložišť, v 

němž jsou obsaženy informace o 

ochranných prvcích umožňující 

ověření pravosti a identifikaci 

léčivých přípravků podle čl. 54 

písm. o). Náklady na systém 

úložišť nesou držitelé povolení 

výroby léčivých přípravků s 

ochrannými prvky. 

3.   Při přijímání opatření uvedených 

v odstavci 2 se náležitě zohlední 

alespoň: 

a) ochrana osobních údajů v souladu 

s právními předpisy Unie; 

b) oprávněné zájmy chránit důvěrné 

informace obchodní povahy; 

c) vlastnictví a důvěrnost údajů 
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vzniklých používáním ochranných 

prvků; a 

d) efektivita nákladů vynaložených 

na tato opatření. 

4.   Příslušné vnitrostátní orgány 

oznámí Komisi léčivé přípravky 

nepodléhající omezení výdeje na 

lékařský předpis, u nichž podle 

jejich názoru existuje riziko 

padělání, a mohou ji informovat o 

léčivých přípravcích, u nichž podle 

jejich názoru toto riziko neexistuje v 

souladu s kritérii stanovenými v 

odst. 2 písm. b) tohoto článku. 

5.   Členské státy mohou za účelem 

úhrady nebo farmakovigilance 

rozšířit oblast působnosti 

jedinečného identifikátoru 

uvedeného v čl. 54 písm. o) na 

jakékoli léčivé přípravky, které 

podléhají omezení výdeje na 

lékařský předpis nebo jsou hrazeny. 

Členské státy mohou využít 

informace obsažené v systému 

úložišť uvedeném v odst. 2 písm. e) 

tohoto článku za účelem úhrady, 

farmakovigilance nebo 

farmakoepidemiologie. 

Členské státy mohou za účelem 

bezpečnosti pacientů rozšířit oblast 

působnosti prostředku k ověření 

manipulace s obalem uvedeného v 

čl. 54 písm. o) na jakýkoli léčivý 

přípravek.“ 
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Vkládají se nové články, které znějí: 

„Článek 118a 

1.   Členské státy stanoví sankce za 

porušení vnitrostátních předpisů 

přijatých na základě této směrnice a 

přijmou veškerá opatření nezbytná k 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. 

Tyto sankce nesmějí být méně 

přísné než sankce uplatňované v 

případě porušení vnitrostátního 

práva podobné povahy a důležitosti. 

2.   Sankce uvedené v odstavci 1 

musí postihovat mimo jiné: 

a) výrobu, distribuci, 

zprostředkování, dovoz a vývoz 

padělaných léčivých přípravků, 

jakož i prodej padělaných léčivých 

přípravků veřejnosti na dálku 

prostřednictvím služeb informační 

společnosti; 

b) nedodržení ustanovení této 

směrnice o výrobě, distribuci, 

dovozu a vývozu účinných látek; 

c) nedodržení ustanovení této 

směrnice o používání pomocných 

látek. 

Je-li to relevantní, musí sankce 

zohledňovat ohrožení veřejného 

zdraví, které představuje padělání 

léčivých přípravků. 

3.   Členské státy oznámí 
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vnitrostátní předpisy přijaté podle 

tohoto článku Komisi do 2. ledna 

2011 a neprodleně jí oznámí 

všechny následné změny těchto 

předpisů. 

Do 2. ledna 2018 předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu obsahující přehled opatření 

členských států přijatých k 

provedení tohoto článku a 

hodnocení účinnosti těchto opatření. 

Článek 118b 

Členské státy uspořádají setkání za 

účasti organizací pacientů a 

spotřebitelů a v případě potřeby i 

orgánů členských států pro 

vymáhání práva a předají jim 

veřejné informace o krocích 

učiněných v oblasti prevence a 

vymáhání práva v zájmu boje proti 

padělání léčivých přípravků. 

 

Změna zákona o 

zdravotních službách 

V § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění 

zákona č. 205/2015 Sb., se na konci odstavce 2 

tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 

o), které včetně poznámky pod čarou č. 55 zní: 

 

„o) inspektoři oprávnění k provádění inspekcí 

souvisejících s klinickým hodnocením 

humánních léčivých přípravků v souladu s  

přímo použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím podrobná pravidla pro provádění 

32017R0556 Čl 10 odst. 8  
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inspekčních postupů správné klinické praxe
55)

. 

___________________________ 
55)

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/556 

ze dne 24. března 2017 o podrobných 

pravidlech pro provádění inspekčních 

postupů správné klinické praxe podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 536/2014. 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

 

32016R0161 

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/161 ze dne 2. 

října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na 

obalu humánních léčivých přípravků 

 

32011L0062 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, 

kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se 

humánních léčivých přípravků, pokud jde o zabránění vstupu padělaných 

léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce 

32017L1572 Směrnice Komise (EU) 2017/1572 ze dne 15. září 2017, kterou se doplňuje 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a 

pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky 

32017R0556 Prováděcí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/556 ze dne 24 

března 2017  o podrobných pravidlech pro provádění inspekčních postupů 

správné klinické praxe  podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

536/2014 

32017R1569 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/1569 ze dne 23. května 

2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č.536/2014 stanovením zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro 

hodnocené humánní léčivé přípravky a pravidel provádění inspekcí 

32014R0536 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 

o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a zrušení směrnice 

2001/20/ES 
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