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Rozdílová tabulka k návrhu novely vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv 

Navrhovaný právní předpis 
(resp. jiný právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 
 

Ustanovení (část, §, 
odst., písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení  Obsah 

 
§ 2 písm. a) a  b) 

 
a) výrobcem osoba vykonávající činnosti, 
pro které je vyžadováno povolení podle § 
57 odst. 1 nebo § 62 zákona o léčivech 
 
 
 

 
32017L1572 

 
Článek 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; 

 

  32017R1569 Článek 2 Definice 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

1) „výrobcem“ jakákoli osoba 

vykonávající činnosti, pro které je 

vyžadováno povolení v souladu s čl. 61 

odst. 1 nařízení (EU) č. 536/2014;  

(2) „výrobcem ve třetí zemi“ jakákoli 

osoba usazená ve třetí zemi, která je v 

této třetí zemi zapojena do výrobních 
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činností;  

(3) „složkou specifikací přípravku“ 

referenční soubor obsahující nebo 

odkazující na soubory obsahující veškeré 

informace, které jsou nezbytné k 

vypracování podrobných písemných 

pokynů ke zpracování, balení, kontrole 

jakosti, zkoušení a propouštění šarží 

hodnoceného léčivého přípravku a k 

certifikaci šarží;  

(4) „validací“ prokazování toho, že 

jakýkoli postup, proces, zařízení, 

materiál, činnost nebo systém skutečně 

vedou k očekávaným výsledkům, a to v 

souladu se zásadami správné výrobní 

praxe. 

 

§ 2 písm. b) až h) b) zabezpečováním jakosti souhrn  
organizačních opatření prováděných s 
cílem zajištění jakosti požadované pro 
zamýšlené použití léčivých přípravků a 
hodnocených léčivých přípravků; tento 
souhrn zahrnuje i pravidla správné výrobní 
praxe,  
 
c) zaslepením záměrné zastření totožnosti 
hodnoceného léčivého přípravku podle 
instrukcí zadavatele,  
 
d) odslepením odhalení totožnosti 
zaslepeného léčivého přípravku,  
  
e) c) referenčním vzorkem vzorek šarže 

32017R1569 

 

 

Článek 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmaceutický systém jakosti 

 1. Výrobce musí vytvořit, 

zavést a udržovat účinná organizační 

opatření, aby bylo zajištěno, že 

hodnocené léčivé přípravky mají jakost 

požadovanou pro jejich zamýšlené 

použití. Tato opatření zahrnují 

zavedení správné výrobní praxe a 

kontroly jakosti. 

  

 2. Zavádění farmaceutického 

systému jakosti se zúčastní vyšší vedení 

a pracovníci z různých útvarů. 
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výchozí suroviny, obalu, meziproduktu 
nebo konečného léčivého přípravku, který 
je uchováván za účelem analýzy,  
  
f) d) retenčním vzorkem vzorek šarže 
kompletního balení konečného léčivého 
přípravku, který je uchováván za účelem 
identifikace; v případě potřeby jej lze 
použít pro analýzy v průběhu doby 
použitelnosti konečného léčivého 
přípravku,  
  
g) e) kvalifikací zdokumentované ověření, 
že prostory a zařízení jsou vhodné pro 
zamýšlený účel,  
 
h) f) validací zdokumentované ověření, že 
výrobní a kontrolní procesy splňují předem 
stanovené parametry.  

 

 

Článek 14, odst. 2 

 

 

Reklamace, stažení přípravku a 

odslepení v naléhavých případech 

  2. Pokud je zaslepení 

hodnocených léčivých přípravků 

požadováno protokolem klinického 

hodnocení, výrobce ve spojení se 

zadavatelem zavede postup pro rychlé 

odslepení zaslepených přípravků, 

pokud je to potřebné pro okamžité 

stažení podle odstavce 1. Výrobce 

zajistí, aby postup odkryl totožnost 

zaslepeného přípravku, pouze pokud je 

to nezbytné. 

§ 3 odst. 1 
 

 
Obecné zásady  

 
 (1) Ústav při výkonu činností 
podle § 13 odst. 2 písm. g), § 57 odst. 3 a § 
101 zákona o léčivech je povinen 
dodržovat i postupy Společenství pro 
inspekce a výměnu informací2) zveřejněné 
Evropskou komisí (dále jen „Komise“).  
 

 
32017L1572 

Článek 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 
postupů Unie pro inspekce a výměnu 
informací zveřejněný Komisí. 

  32017R1569 

 

Článek 17 odst. 1 a 2 Inspekční dozor 

1. Prostřednictvím pravidelných inspekcí 
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podle čl. 63 odst. 4 nařízení (EU) č. 

536/2014 členský stát zajistí, aby držitelé 

povolení popsaného v čl. 61 odst. 1 

uvedeného nařízení dodržovali zásady 

správné výrobní praxe stanovené v 

tomto nařízení a zohledňovali pokyny 

uvedené v čl. 63 odst. 1 druhém 

pododstavci nařízení (EU) č. 536/2014. 

2. Aniž jsou dotčena jakákoliv případná 

ujednání mezi Unií a třetími zeměmi, 

může příslušný orgán požadovat, aby u 

výrobce ve třetí zemi byla provedena 

inspekce podle čl. 63 odst. 4 nařízení (EU) 

č. 536/2014 a tohoto nařízení. Toto 

nařízení se použije obdobně na tyto 

inspekce ve třetích zemích 

 

§ 3 odst. 2  
 (2) Při výkladu zásad a pokynů pro 
správnou výrobní praxi zohlední výrobci a 
Ústav podrobné pokyny vydávané 
Komisí15). V případě léčivých přípravků 
pro moderní terapii se přihlédne ke 
zvláštním pokynům pro správnou výrobní 
praxi týkajícím se přípravků pro moderní 
terapii vydávaným Komisí15). 
 

 
32017L1572 

 
Článek 3 odst. 2 

 
2. Při výkladu zásad a pokynů pro 
správnou výrobní praxi přihlédnou 
výrobci a příslušné orgány k 
podrobným pokynům uvedeným v čl. 
47 druhém pododstavci směrnice 
2001/83/ES. V případě léčivých 
přípravků pro moderní terapii se 
přihlédne ke zvláštním pokynům pro 
správnou výrobní praxi týkajícím se 
léčivých přípravků pro moderní terapii, 
jež jsou uvedeny v článku 5 nařízení 
(ES) č. 1394/2007 o léčivých 
přípravcích pro moderní terapii. 
 

§ 4  U humánních léčivých přípravků a 
hodnocených léčivých přípravků 

32017R1569 

 

Článek 3 
 

Shoda se správnou výrobní praxí 
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dovezených ze třetích zemí dovozce 
zajišťuje, aby takové přípravky byly 
vyrobeny v souladu se standardy, které 
jsou alespoň rovnocenné standardům 
správné výrobní praxe stanoveným 
Evropskou unií. Dovozce humánních 
léčivých přípravků kromě toho zajistí, aby 
tyto přípravky byly vyrobeny výrobci s 
povolením k takové výrobě. Dovozce 
hodnocených léčivých přípravků zajistí, 
aby takové přípravky byly vyrobeny 
výrobcem, který byl oznámen Ústavu nebo 
příslušnému orgánu v Evropské unii a byl 
Ústavem nebo tímto orgánem pro daný 
účel schválen.  
 

 1. Výrobce zajistí, aby výrobní 
činnosti byly prováděny v souladu se 
správnou výrobní praxí pro hodnocené 
léčivé přípravky uvedenou v tomto 
nařízení a na základě povolení 
uvedeného v čl. 61 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 536/2014. 
  
 2. Při dovozu hodnocených 
léčivých přípravků držitel povolení 
uvedeného v čl. 61 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 536/2014 zajistí, aby byly 
přípravky vyrobeny za použití 
standardů jakosti, které jsou 
přinejmenším rovnocenné standardům 
stanoveným tímto nařízením a 
nařízením (EU) č. 536/2014, a že 
výrobce ve třetí zemi má povolení 
nebo oprávnění v souladu s právními 
předpisy této země k výrobě daných 
hodnocených léčivých přípravků v této 
třetí zemi 

§ 5  
 

Soulad s registrací humánních léčivých 
přípravků  

 
 (1) Výrobce zajišťuje, aby všechny 
činnosti při výrobě humánních léčivých 
přípravků, které podléhají registraci, byly 
prováděny v souladu s údaji předloženými 
s žádostí o registraci tak, jak byly schváleny 
Ústavem nebo jiným příslušným orgánem 
v Evropské unii nebo ve třetí zemi. V 
případě hodnocených léčivých přípravků 
výrobce zajišťuje, aby všechny výrobní 
činnosti byly prováděny v souladu s údaji 
předloženými zadavatelem v rámci žádosti 
o povolení nebo ohlášení klinického 

32017R1569 

 

Článek 4 

 

Soulad s povolením k provádění 

klinických hodnocení 

1. Výrobce zajistí, aby byly všechny 

činnosti při výrobě hodnocených 

léčivých přípravků prováděny v souladu 

s dokumenty a informacemi 

předloženými zadavatelem podle 

článku 25 nařízení (EU) č. 536/2014 a 

tak, jak je povoleno v souladu s 

postupem stanoveným v kapitole II 

nebo, pokud byly dokumenty a 

informace následně změněny, v 

kapitole III výše uvedeného nařízení 
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hodnocení tak, jak byly schváleny Ústavem 
nebo jiným příslušným orgánem v 
Evropské unii nebo ve třetí zemi.  
  
 (2) Pokud je potřebné provést 
změnu v registrační dokumentaci nebo 
změnu v dokumentaci předložené v rámci 
žádosti o klinické hodnocení, oznámí 
výrobce držiteli rozhodnutí o registraci 
nebo zadavateli klinického hodnocení tuto 
skutečnost.  
  

 

(EU) č. 536/2014 

  2. Výrobce pravidelně 

přezkoumává své výrobní postupy s 

ohledem na vědecký a technický 

pokrok a zkušenosti získané 

zadavatelem během vývoje 

hodnoceného léčivého přípravku. 

 Výrobce informuje zadavatele 

o přezkoumání výrobních metod. 

 Je-li po přezkoumání třeba 

změnit povolení k provádění klinického 

hodnocení, musí být žádost o změnu 

předložena v souladu se článkem 16 

nařízení (EU) č. 536/2014, pokud je 

změna klinického hodnocení 

významnou změnou, nebo se změna 

provede v souladu s čl. 81 odst. 9 

uvedeného nařízení, pokud změna 

klinického hodnocení významnou 

změnou není. 

§ 7 odst. 1 (1) V každém místě výroby nebo dovozu 
má výrobce pro prováděné činnosti k 
dispozici dostatečný počet způsobilých a 
přiměřeně kvalifikovaných zaměstnanců 
vybavených potřebnými pravomocemi tak, 
aby mohli řádně plnit své povinnosti a 
bylo dosaženo cíle zabezpečování jakosti. 
Při plnění tohoto požadavku se přihlíží 
především k druhu, rozsahu, odborné 
náročnosti a časovému průběhu výrobních 
a kontrolních činností.  
  

32017L1572 Článek 7 odst. 1 a 3 

 

 

 

Pracovníci 

1. V každém místě výroby nebo dovozu 

musí mít výrobce k dispozici 

dostatečný počet způsobilých a 

přiměřeně kvalifikovaných pracovníků, 

aby bylo dosaženo cíle 

farmaceutického systému jakosti. 

3. Pracovníkům uvedeným v odstavci 2 

je dána dostatečná pravomoc, aby 

mohli řádně plnit své povinnosti 
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§ 7 odst. 3 (3) Výrobce poskytuje svým 
zaměstnancům počáteční a průběžný 
výcvik a školení, jejichž účinnost průběžně 
ověřuje; výcvik a školení zahrnují 
především teorii a používání zásad 
zabezpečování jakosti a správné výrobní 
praxe a případně zvláštní požadavky na 
výrobu hodnocených léčivých přípravků. 

32017R1569 

 

Článek 6 

 

Pracovníci  

  1. V každém místě výroby 

musí mít výrobce k dispozici 

dostatečný počet způsobilých a 

přiměřeně kvalifikovaných pracovníků, 

aby bylo zajištěno, že hodnocené léčivé 

přípravky mají jakost požadovanou pro 

jejich zamýšlené použití. 

  2. Povinnosti vedoucích a 

odpovědných pracovníků, včetně 

kvalifikovaných osob, odpovídajících za 

zavedení a provádění správné výrobní 

praxe, musí být definovány v jejich 

popisech práce. Jejich hierarchické 

vztahy jsou definovány v organizačním 

schématu. Organizační schéma a 

popisy práce jsou schvalovány v 

souladu s vnitřními postupy výrobce. 

  3. Pracovníkům uvedeným v 

odstavci 2 je dána dostatečná 

pravomoc, aby mohli řádně plnit své 

povinnosti. 

  4. Pracovníkům se poskytuje 

počáteční a průběžné školení týkající se 

především těchto oblastí: 

a) teorie a uplatňování koncepce 

farmaceutické jakosti; 

 b) správné výrobní praxe. 

 Výrobce ověřuje účinnost 
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školení. 

 

§ 9 odst. 1 Dokumentace 
 
  

 (1) Výrobce vytvoří a udržuje 
systém dokumentace založený na 
specifikacích, výrobních předpisech a 
instrukcích pro zpracování a balení, 
postupech a záznamech pro jednotlivé 
prováděné výrobní činnosti. Systém 
dokumentace musí zajistit kvalitu a 
integritu dat. Dokumenty musí být jasné, 
bez chyb a musí být pravidelně 
aktualizovány. Předem stanovené postupy 
pro obecné výrobní činnosti a podmínky 
pro výrobu společně se zvláštními 
dokumenty pro výrobu každé šarže 
udržuje výrobce v dostupném stavu pro 
prováděné činnosti a jejich případnou 
rekonstrukci. Tento soubor dokumentů 
výrobce vytvoří a udržuje tak, aby umožnil 
sledování historie výroby každé šarže a 
změn zavedených během vývoje 
hodnoceného léčivého přípravku. V 
případě humánního léčivého přípravku se 
dokumentace šarže uchovává alespoň 1 
rok po datu ukončení použitelnosti šarží, 
ke kterým se vztahuje, nebo nejméně 5 let 
po vydání osvědčení podle § 66 odst. 3 
zákona o léčivech, a to podle toho, která 
doba je delší. V případě hodnoceného 
léčivého přípravku se dokumentace šarže 
uchovává nejméně 5 let po dokončení 
nebo zastavení posledního klinického 

32017L1572 Článek 9 odst. 1 Dokumentace 

1. Výrobce musí vytvořit a vést systém 

dokumentace založený na 

specifikacích, výrobních předpisech a 

instrukcích ke zpracování a balení, 

postupech a záznamech zahrnujících 

různé prováděné výrobní činnosti. 

Systém dokumentace musí zajistit 

kvalitu a integritu dat. Dokumenty 

musí být jasné, bez chyb a musí být 

pravidelně aktualizovány. Předem 

stanovené postupy pro obecné výrobní 

činnosti a podmínky společně se 

zvláštními dokumenty pro výrobu 

každé šarže musí být udržovány tak, 

aby byly dostupné. Tento soubor 

dokumentů umožní sledování historie 

výroby každé šarže. 

 Výrobce má povinnost uchovávat 

dokumentaci šarže alespoň jeden rok 

po datu ukončení použitelnosti šarží, 

ke kterým se vztahuje, nebo alespoň 

pět let po osvědčení podle čl. 51 odst. 

3 směrnice 2001/83/ES, podle toho, 

která doba je delší. 
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hodnocení, ve kterém byla šarže použita. 
Zadavatel nebo držitel rozhodnutí o 
registraci, nejedná-li se o tutéž osobu, 
odpovídá za to, že jsou uchovávány 
záznamy vyžadované pro následnou 
registraci podle jiného právního předpisu4). 
Součástí systému dokumentace je i 
dokument podle § 43 odst. 2 písm. c), 
který výrobce aktualizuje a předkládá 
Ústavu nejméně jednou za 2 roky.  
  
 

  32017R1569 

 

Článek 8 

 

Dokumentace  

  1. Výrobce vytvoří a vede 

systém dokumentace, kde 

zaznamenává následující skutečnosti, 

přičemž ve vhodné míře přihlíží k 

prováděným činnostem: 

a) specifikace; 

  

b) výrobní předpisy; 

  

c) instrukce ke zpracování a balení; 

  

d) postupy a protokoly, včetně postupů 

pro obecné výrobní činnosti a 

podmínky; 

  

e) záznamy zahrnující zejména různé 
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prováděné výrobní činnosti a záznamy 

o šaržích; 

 f) technické dohody; 

 g) analytické certifikáty. 

 Dokumenty specifické pro 

každý hodnocený léčivý přípravek musí 

být v souladu s příslušnou složkou 

specifikací přípravku. 

  2. Systém dokumentace musí 

zajistit kvalitu a integritu dat. 

Dokumenty musí být jasné, bez chyb a 

musí být pravidelně aktualizovány. 

  3. Výrobce uchovává složku 

specifikací přípravku a dokumentaci 

šarže alespoň pět let po dokončení 

nebo zastavení posledního klinického 

hodnocení, ve kterém byla šarže 

použita. 

  4. Při uchovávání 

dokumentace s využitím 

elektronických, fotografických nebo 

jiných systémů zpracování dat výrobce 

nejprve systémy validuje, aby zajistil, 

že data budou vhodně uchována po 

dobu stanovenou v odstavci 3. Data 

uchovávaná uvedenými systémy musí 

být snadno k dispozici v čitelné formě. 

  5. Elektronicky uchovávaná 

data musí být chráněna proti 

neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo 
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poškození dat pomocí technik, jako je 

kopírování, zálohování nebo přenos do 

jiného systému uchovávání. Musí být 

vedeny auditní stopy, tedy záznamy o 

všech relevantních změnách a 

výmazech těchto dat. 

  6. Dokumentace se na 

vyžádání poskytne příslušnému 

orgánu. 

§ 9 odst. 2 (2) Pokud jsou použity elektronické, 
fotografické nebo jiné systémy zpracování 
údajů místo písemných dokumentů, 
výrobce nejprve systémy validuje tak, aby 
osobám oprávněným provádět kontrolní 
činnosti mohl prokázat, že údaje budou 
během očekávaného období uchovávání s 
ohledem na použitý datový nosič vhodně 
uloženy. Údaje uchovávané těmito 
systémy musí být snadno dostupné v 
čitelné formě a výrobce je poskytne 
Ústavu na jeho žádost. Elektronicky 
uchovávané údaje se ochraňují před 
ztrátou nebo poškozením nebo proti 
neoprávněnému přístupu metodami, jako 
je kopírování nebo zálohování nebo 
převod na jiný systém uchovávání. 
Jakýkoliv zásah do systému elektronicky 
uchovávaných údajů se jím zaznamenává.  
 

32017L1572 Článek 9 odst. 2 2. Pokud jsou použity elektronické, 

fotografické nebo jiné systémy 

zpracování dat místo písemných 

dokumentů, výrobce musí nejprve 

systémy validovat tak, že prokáže, že 

data budou během očekávaného 

období uchovávání vhodně uložena. 

Data uchovávaná těmito systémy musí 

být snadno dostupná v čitelné formě a 

musí být poskytnuta příslušným 

orgánům na vyžádání. Elektronicky 

uchovávaná data musí být chráněna 

pomocí techniky, jako je kopírování 

nebo zálohování a přenos do jiného 

systému uchovávání, proti 

neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo 

poškození dat, přičemž musí být 

vedeny auditní stopy. 

§ 10 odst. 2 a 4  (2) Výrobce přijímá taková 
technická nebo organizační opatření, aby 
se zabránilo křížové kontaminaci a 
záměnám. V případě hodnocených 
léčivých přípravků výrobce věnuje 

32017R1569 

 

Článek 9 

 

Výroba  

  1. Výrobce provádí výrobní 

činnosti v souladu s předem 

stanovenými pokyny a postupy. 
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zvýšenou pozornost zacházení s těmito 
přípravky během každého zaslepování a po 
jeho dokončení.  
 
  
  
 (4) V případě hodnocených 
léčivých přípravků výrobce validuje 
výrobní proces jako celek, pokud je to 
vhodné, přičemž přihlédne ke stadiu 
vývoje přípravku. Validují se přinejmenším 
kritické fáze procesu, například sterilizace. 
Všechny úkony a části návrhu a vývoje 
výrobního procesu se plně dokumentují.  
 

 Výrobce zajistí, aby byly k 

dispozici odpovídající a dostatečné 

zdroje pro průběžné výrobní kontroly a 

aby všechny odchylky v procesu a vady 

přípravku byly dokumentovány a 

důkladně prozkoumány. 

  

 2. Výrobce přijme příslušná 

technická nebo organizační opatření, 

aby se zamezilo křížové kontaminaci a 

neúmyslnému pomíchání látek. 

Zvláštní pozornost musí být věnována 

nakládání s hodnocenými léčivými 

přípravky během každého zaslepování 

a po jeho dokončení. 

  

 3. Výrobní proces musí být ve 

vhodné míře validován v celém 

rozsahu, přičemž se přihlédne ke stadiu 

vývoje přípravku. 

 Výrobce musí určit kroky 

výrobního procesu, kterými zajistí 

bezpečnost subjektu hodnocení, jako 

je např. sterilizace, a spolehlivost a 

robustnost klinických údajů získaných v 

klinickém hodnocení. Tyto kritické fáze 

procesu musí být validovány a 

pravidelně revalidovány. 

 Všechny kroky návrhu a vývoje 

výrobního procesu musí být plně 
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dokumentovány. 

§ 11 Kontrola jakosti  
 
 (1) Výrobce zavede a udržuje 
systém kontroly jakosti. Systém kontroly 
jakosti zahrnuje odběr vzorků a jejich 
zkoušení, kontrolu shody léčivého 
přípravku se specifikacemi a organizaci a 
dokumentaci postupů propouštění 
konečných léčivých přípravků.  
  
 (2) V případě humánních léčivých 
přípravků, včetně přípravků dovezených ze 
třetích zemí, mohou být použity smluvní 
kontrolní laboratoře povolené podle § 62 
odst. 2 zákona o léčivech při dodržení 
požadavků stanovených v § 12. V případě 
hodnocených léčivých přípravků zajistí 
zadavatel, aby smluvní kontrolní laboratoř 
vyhovovala obsahu žádosti podle § 55 
odst. 2 zákona o léčivech tak, jak byl 
schválen Ústavem. Jsou-li hodnocené 
přípravky dovezeny ze třetích zemí, 
analytickou kontrolu není třeba provádět.  
  
 (3) Během závěrečné kontroly 
šarže konečného humánního léčivého 
přípravku před jeho propuštěním do 
distribuce, nebo prodeje nebo k použití v 
klinickém hodnocení musí systém kontroly 
jakosti zohlednit kromě analytických 
výsledků základní informace, jako jsou 
podmínky vlastní výroby a přepravy, 
výsledky kontrol v průběhu výrobního 
procesu, přezkoumání dokumentů o 
výrobě, včetně případných odchylek od 

32017R1569 

 

Článek 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola jakosti 

  

 1. Výrobce vytvoří a udržuje 

systém kontroly jakosti, který je v 

pravomoci osoby, jež má potřebnou 

kvalifikaci a je nezávislá na výrobě. 

 Tato osoba má přístup k jedné 

nebo více laboratořím kontroly jakosti 

přiměřeně obsazeným pracovníky a 

vybaveným zařízením pro provádění 

přezkoušení a zkoušek výchozích 

surovin, obalových materiálů a zkoušek 

meziproduktů a konečných 

hodnocených léčivých přípravků. 

  2. Výrobce zajistí, aby 

laboratoře pro kontrolu jakosti byly v 

souladu s informacemi uvedenými v 

dokumentaci k žádosti uvedené v čl. 25 

odst. 1 nařízení (EU) č. 536/2014 

schválené členskými státy. 

  3. Pokud se hodnocené léčivé 

přípravky dovážejí ze třetích zemí, 

analytická kontrola v Unii není povinná. 

  4. Během závěrečné kontroly 

konečného hodnoceného léčivého 

přípravku, a před jeho propuštěním 

výrobcem, musí výrobce vzít v úvahu: 
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výrobního postupu, a shoda humánního 
léčivého přípravku s jeho specifikacemi, 
včetně konečného balení. Závěrečná 
kontrola šarže humánního léčivého 
přípravku je součástí systému propouštění 
léčivého přípravku kvalifikovanou osobou.  
  
 (4) Referenční a retenční vzorky 
každé šarže konečného humánního 
léčivého přípravku výrobce uchovává po 
celou dobu použitelnosti a dále nejméně 
12 měsíců po datu ukončení použitelnosti; 
konečným humánním přípravkem je 
přípravek, u kterého byly dokončeny 
všechny výrobní a kontrolní operace. 
Referenční vzorek má být dostatečně 
veliký k tomu, aby bylo možno provést 
kompletní analytické kontroly šarže v 
souladu s registrační dokumentací. V 
případě hodnoceného léčivého přípravku 
uchovává výrobce podle pokynu 
zadavatele dostatek vzorků každé šarže 
nerozplněného přípravku a klíčové složky 
obalu použité pro každou šarži konečného 
přípravku nejméně 2 roky po dokončení 
nebo zastavení posledního klinického 
hodnocení, ve kterém byla šarže použita, 
podle toho, která doba je delší. Vzorky 
výchozích surovin použitých při výrobním 
procesu, kromě rozpouštědel, plynů nebo 
vody, se uchovávají nejméně 2 roky po 
propuštění přípravku. Toto období může 
být zkráceno, je-li doba použitelnosti 
surovin, jak je uvedena v příslušné 
specifikaci, kratší. Pro možnost jejich 
následné kontroly se všechny tyto vzorky 
uchovávají k dispozici příslušným 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) výsledky analýz; 

 b) výrobní podmínky; 

 c) výsledky průběžných výrobních 

kontrol; 

  

d) přezkoumání výrobních dokumentů; 

 e) shodu přípravku s jeho 

specifikacemi; 

 f) shodu přípravku s povolením k 

provádění klinických hodnocení; 

 g) přezkoumání konečného 

dokončeného balení. 

 

Uchovávání vzorků použitých pro 

kontrolu jakosti 

 

 1. Výrobce uchovává dostatek 

vzorků každé šarže nerozplněného 

přípravku a klíčové složky obalu 

použité pro každou šarži konečného 

hodnoceného léčivého přípravku a 

každé šarže konečného hodnoceného 

léčivého přípravku alespoň dva roky po 

dokončení nebo zastavení posledního 

klinického hodnocení, ve kterém byla 

šarže použita. Vzorky výchozích 

surovin, kromě rozpouštědel, plynů 
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kontrolním orgánům. V případě léčivých 
přípravků vyráběných jednotlivě nebo v 
malých množstvích, nebo léčivých 
přípravků vyžadujících zvláštní podmínky 
uchovávání, postupuje výrobce, pokud jde 
o podmínky odběru vzorků a uchovávání 
výchozích surovin a léčivých přípravků, v 
souladu s pokyny Komise a agentury podle 
§ 11 písm. m) zákona o léčivech. Ústav 
může určit jiné podmínky odběru vzorků a 
uchovávání výchozích surovin a léčivých 
přípravků, vyráběných výrobcem 
jednotlivě nebo v malých množstvích, 
nebo jejichž uchovávání vyžaduje zvláštní 
podmínky.  
  
 (5) Kvalifikovaná osoba výrobce, 
popřípadě dovozce humánních léčivých 
přípravků, propustí šarži hodnoceného 
léčivého přípravku, pokud  
  
a) v případě hodnocených léčivých 
přípravků vyrobených v České republice 
byla vyrobena a zkontrolována v souladu s 
požadavky správné výrobní praxe podle § 
64 písm. k) a l) zákona o léčivech, s údaji 
ve složce specifikací přípravku a s 
dokumentací předloženou v rámci žádosti 
o klinické hodnocení,  
  
b) v případě hodnocených léčivých 
přípravků dovezených ze třetí země byla 
vyrobena a zkontrolována v souladu s 
požadavky správné výrobní praxe alespoň 
rovnocennými požadavkům stanoveným 
předpisy Společenství, s údaji ve složce 
specifikací přípravku a s dokumentací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 12odst. 1 

 

 

nebo vody, které se používají při 

výrobním procesu, musí výrobce 

uchovat alespoň dva roky po 

propuštění hodnoceného léčivého 

přípravku. Tato doba však může být 

zkrácena, je-li stabilita výchozích 

surovin, jak je uvedena v příslušné 

specifikaci, kratší. Ve všech případech 

výrobce vzorky uchovává tak, aby byly 

k dispozici příslušnému orgánu. 

  

 2. Na žádost výrobce může 

příslušný orgán povolit odchylku od 

odstavce 1, pokud jde o odběr a 

uchovávání vzorků výchozích surovin a 

určitých přípravků, které jsou vyráběny 

jednotlivě nebo v malých množstvích 

nebo jejichž uchovávání by mohlo 

působit zvláštní problémy. 

 

Povinnosti kvalifikované osoby  

1. Kvalifikovaná osoba podle čl. 61 odst. 

2 písm. b) nařízení (EU) č. 536/2014 

zodpovídá za:  

a) ověření, že každá výrobní šarže 

hodnocených léčivých přípravků 

vyrobených v dotčeném členském státě 

byla vyrobena a zkontrolována v souladu 

s požadavky správné výrobní praxe pro 

hodnocené léčivé přípravky stanovenými 

v tomto nařízení a informacemi 
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předloženou v rámci žádosti o klinické 
hodnocení,  
  
c) v případě hodnoceného léčivého 
přípravku, který je srovnávacím 
přípravkem dovezeným ze třetí země a 
který je registrován v České republice, byla 
podrobena všem vyžadovaným analýzám, 
zkouškám a kontrolám nezbytným pro 
potvrzení její jakosti, v souladu s 
dokumentací předloženou v rámci žádosti 
o klinické hodnocení, pokud nelze uplatnit 
postup podle § 66 odst. 2 zákona o 
léčivech,  
  
d) v případě hodnoceného léčivého 
přípravku, který je srovnávacím 
přípravkem dovezeným ze zemí, s nimiž 
byla uzavřena příslušná mezinárodní 
dohoda5), a který není registrován v České 
republice, bylo před povolením, popřípadě 
ohlášením klinického hodnocení 
posouzeno rovněž, zda  
1. srovnávací přípravek byl upraven 
osobou, která je držitelem povolení k 
výrobě hodnoceného léčivého přípravku,  
2. byl předložen doklad, že daný přípravek 
má platnou registraci ve třetí zemi.  
  
 (6) Pokud dojde k propuštění 
podle odstavce 5 v členském státě 
Evropské unie, nemusí být hodnocené 
léčivé přípravky podrobovány dalším 
kontrolám, jsou-li dováženy do České 
republiky z členského státu Evropské unie 
a je-li k dispozici osvědčení o propuštění 
šarže podepsané kvalifikovanou osobou. 

poskytnutými podle článku 25 nařízení 

(EU) č. 536/2014, s přihlédnutím k 

pokynům uvedeným v čl. 63 odst. 1 

uvedeného nařízení;  

b) ověření, že každá výrobní šarže 

hodnocených léčivých přípravků 

vyrobených ve třetí zemi byla vyrobena a 

zkontrolována v souladu se standardy 

jakosti, které jsou přinejmenším 

rovnocenné standardům stanoveným 

tímto nařízením, a informacemi 

poskytnutými podle článku 25 nařízení 

(EU) č. 536/2014, s přihlédnutím k 

pokynům uvedeným v čl. 63 odst. 1 

uvedeného nařízení.  

Kvalifikovaná osoba osvědčí v registru 

nebo v rovnocenném dokumentu 

poskytnutém k tomuto účelu, že každá 

výrobní šarže splňuje požadavky 

stanovené v odstavci 1. 
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Toto ustanovení se uplatní i v případě 
humánních léčivých přípravků, 
neregistrovaných podle zákona o léčivech, 
dovezených pro použití lékařem podle § 8 
odst. 3 zákona o léčivech z členského státu 
Evropské unie nebo v případě léčivých 
přípravků dovezených pro specifické 
léčebné programy podle § 49 zákona o 
léčivech z členského státu Evropské unie.  
  
 (7) (5) V případě léčivých 
přípravků neregistrovaných podle zákona 
o léčivech a dovezených pro specifické 
léčebné programy podle § 49 zákona o 
léčivech ze třetí země kvalifikovaná osoba 
dovozce podle § 64 písm. a) zákona o 
léčivech propustí šarži dovezeného 
léčivého přípravku, pokud se všemi 
dostupnými prostředky ujistila, že byla 
vyrobena a zkontrolována v souladu s 
požadavky správné výrobní praxe 
přinejmenším rovnocennými požadavkům 
stanoveným předpisy Evropské unie; v 
těchto případech se analytická kontrola 
nevyžaduje.  

 

§ 12  
Činnosti prováděné na základě smlouvy 

Externě zajišťované činnosti 
 
 (1) Pro každou výrobní nebo 
dovozní činnost nebo činnost spojenou s 
výrobou nebo dovozem uzavřou zadávající 
(dále jen „objednatel“) a osoba, která má 
činnost vykonávat (dále jen „zhotovitel“), 
písemnou smlouvu.  
  

32017L1572 Článek 12 odst. 1 Externě zajišťované činnosti 

1. Členské státy stanoví, že všechny 

výrobní nebo dovozní činnosti nebo 

činnosti s nimi spojené, které jsou 

zajišťovány externě, musí být 

předmětem písemné smlouvy. 
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 (2) Smlouva podle odstavce 1 
jednoznačně vymezí odpovědnost každé 
strany, především dodržování správné 
výrobní praxe zhotovitelem a způsob, 
jakým kvalifikovaná osoba splní své 
povinnosti.  
  
 (3) Zhotovitel nesmí dále smluvně 
zadat žádnou z prací, které mu byly 
svěřeny smlouvou, bez písemného 
schválení objednatele.  
  
 (4) Zhotovitel musí dodržovat 
zásady a pokyny pro správnou výrobní 
praxi a podrobit se kontrolám prováděným 
Ústavem.  
  
 

§ 13  
 

 
Reklamace, stažení a odslepení 

humánního léčivého přípravku v 
naléhavých případech Reklamace a 

stahování přípravku 
 
 (1) Výrobce při zavedení systému 
v souladu s § 64 písm. f) a g) zákona o 
léčivech dohlíží, aby byla zaznamenána a 
vyšetřena každá stížnost a reklamace 
týkající se jakosti humánního léčivého 
přípravku, který vyrábí, a to včetně 
hodnocených humánních léčivých 
přípravků.  
 
 (2) Zadavatel zavede postup pro 
rychlé odslepení zaslepených 
hodnocených léčivých přípravků, když je to 
potřebné pro okamžité stažení podle 

32017R1569 

 

Článek 14 

 

Reklamace, stažení přípravku a 

odslepení v naléhavých případech 

 

 1. Výrobce ve spolupráci se 

zadavatelem zavede systém pro 

zaznamenávání a posuzování reklamací 

společně s účinným systémem 

stahování hodnocených léčivých 

přípravků, které již vstoupily do 

distribuční sítě, okamžitě a kdykoli. 

Výrobce zaznamená a prozkoumá 

jakoukoli reklamaci týkající se vady a 

informuje zadavatele a příslušný orgán 

dotčených členských států o jakékoli 

vadě, která by mohla mít za následek 

stažení nebo neobvyklé omezení 
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odstavce 1. Zadavatel zajistí, aby postup 
odkryl totožnost zaslepeného 
hodnoceného léčivého přípravku pouze 
tehdy, je-li to nezbytné.  
  
 

dodávek. 

 Uvedou se také všechna místa 

hodnocení, a pokud je to možné, i 

země určení. V případě registrovaných 

hodnocených léčivých přípravků 

výrobce ve spolupráci se zadavatelem 

informuje držitele rozhodnutí o 

registraci o jakékoli vadě, která by 

mohla s tímto přípravkem souviset. 

  2. Pokud je zaslepení 

hodnocených léčivých přípravků 

požadováno protokolem klinického 

hodnocení, výrobce ve spojení se 

zadavatelem zavede postup pro rychlé 

odslepení zaslepených přípravků, 

pokud je to potřebné pro okamžité 

stažení podle odstavce 1. Výrobce 

zajistí, aby postup odkryl totožnost 

zaslepeného přípravku, pouze pokud je 

to nezbytné. 

§ 14 Vnitřní kontrola  
 
 Výrobce provádí opakované 
vnitřní kontroly jako součást systému 
zabezpečování jakosti, kterými sleduje 
dodržování pravidel správné výrobní praxe 
a které mu umožní v případě potřeby 
následně přijímat všechna nezbytná 
nápravná a preventivní opatření. O 
takových vnitřních kontrolách a o všech 
následně přijatých nápravných opatřeních 
výrobce pořizuje a uchovává záznamy.  
  

32017L1572 Článek 14 Vnitřní inspekce 

Výrobce má povinnost opakovaně 

provádět vnitřní inspekce jako součást 

farmaceutického systému jakosti, aby 

sledoval zavedení a dodržování 

správné výrobní praxe a navrhoval 

jakákoli nezbytná nápravná a/nebo 

preventivní opatření. O takových 

vnitřních inspekcích a o jakýchkoli 

následně přijatých nápravných 

opatřeních se uchovávají záznamy. 
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§ 15 § 15  
 

Označení na obalu  
 

V případě hodnoceného léčivého 
přípravku musí být označení na obalu 
takové, aby zabezpečilo ochranu subjektu 
hodnocení a zpětnou sledovatelnost, 
umožnilo identifikaci hodnoceného 
léčivého přípravku a hodnocení a 
usnadnilo řádné použití hodnoceného 
léčivého přípravku.  
 
 

32014R0536 Článek 66 
 

 Neregistrované hodnocené 
léčivé přípravky a neregistrované 
pomocné léčivé přípravky 
  
 1. Následující údaje musí být 
uvedeny na vnějším obalu a na 
vnitřním obalu neregistrovaného 
hodnoceného léčivého přípravku a 
neregistrovaného pomocného léčivého 
přípravku: 
  
 a)  informace k 
identifikaci kontaktních osob nebo 
osob podílejících se na klinickém 
hodnocení; 
  
 b)  informace k 
identifikaci klinického hodnocení; 
  
 c)  
 informace k identifikaci 
léčivého přípravku; 
  
 d)  
 informace související s 
použitím léčivého přípravku. 
  
 2. Informace, které mají být 
uvedeny na vnějším a vnitřním obalu, 
musí zaručovat bezpečnost subjektu 
hodnocení a spolehlivost a robustnost 
údajů získaných v klinickém hodnocení, 
přičemž je zohledněn návrh klinického 
hodnocení, skutečnost, zda jsou 
přípravky hodnocenými nebo 
pomocnými léčivými přípravky a zda se 
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jedná o přípravky se specifickými 
vlastnostmi. 
  
 Informace, které mají být 
uvedeny na vnějším a vnitřním obalu, 
musí být zřetelně čitelné. 
  
 Seznam informací uvedených 
na vnějším a vnitřním obalu je uveden 
v příloze VI. 
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