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                                                             ODŮVODNĚNÍ     III. 

 
I. OBECNÁ ČÁST 

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

 
 

1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu 
ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Vyhláška č. 427/2008 Sb. dle platného právního stavu je sice v souladu s právním řádem ČR 
včetně zákona o léčivech a právními normami zakazujícími diskriminaci a nerovnosti mj. na 
základě pohlaví, neodpovídá však reálným a aktuálním finančním potřebám dotčených 
správních orgánů a skutečné náročnosti jednotlivých odborných úkonů ke splnění aktuálních 
odborných a regulatorních standardů.  
 
Dále je nezbytné uvést, že dosavadní text vyhlášky č. 427/2008 Sb. počítal s tím, že vymezené 
žádosti o klinické hodnocení humánních léčivých přípravků se podávají formou ohlášení 
klinického hodnocení nebo žádosti o povolení klinického hodnocení, pouze národním 
posouzení, tzn., že každý členský stát provádí posouzení žádosti samostatně, bez ohledu na 
způsob a postup posouzení žádosti v ostatních členských státech, kde byla žádost o klinické 
hodnocení podána, a náhrady výdajů byly hrazeny samostatně Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv a samostatně všem etickým komisím, které se na posouzení žádosti daného klinického 
hodnocení podílely. Novelou zákona o léčivech tento platný právní stav dosud zakotvený ve 
vyhlášce již nemůže obstát, neboť na základě nařízení č. 536/2014 a této novely zákona bude 
možné jen podání žádosti o povolení klinického hodnocení humánních léčivých přípravků 
současně všem členským státům, kde by mělo klinické hodnocení probíhat, a posouzení této 
žádosti bude rozděleno na dvě části, část první týkající se části I hodnotící zprávy, na které se 
budou podílet všechny zúčastněné členské státy, ať již v pozici členského státu zpravodaje 
nebo účastnícího se členského státu, a část dvě týkající se části II hodnotící zprávy, která se 
bude posuzovat národně, neboť se týká národních specifik pro jednotlivé členské státy (nap. 
Informační materiály pro subjekty hodnocení, informované souhlasy, způsob zajištění 
odškodnění v případě újmy na zdraví způsobené účastí v klinickém hodnocení, výběr 
zkoušejících a výběr center klinického hodnocení, zajištění ochrany osobních údajů aj.). 
Nabytím účinnosti nařízení č. 536/2014 vstoupí v platnost nejen nový systém posuzování 
žádostí o klinická hodnocení, ale ještě po dobu přechodného období bude možné 1 rok 
předkládat žádosti o klinická hodnocení současným systémem národního posouzení (tedy 
žádostí o povolení nebo ohlášením klinického hodnocení). Je tedy nezbytné po ukončení 
tohoto přechodného období novelou vyhlášky z ní odstranit ta ustanovení, která řeší podání 
ohlášení a jeho vyřizování. Dále bude možné ještě po další dva roky přechodného období 
předkládat a posuzovat dodatky k běžícím klinickým hodnocením schváleným národní 
procedurou rovněž národně, a tedy novelu vyhlášky tomu přizpůsobit. Zároveň je nezbytné ve 
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vyhlášce zohlednit ty změny, které v oblasti klinického hodnocení humánních léčivých 
přípravků byly zavedeny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 jakožto 
přímo použitelného předpisu Evropské unie a toto nařízení adaptující novelou zákona o 
léčivech, které v rámci unijního prostředí založily zcela nový systém předkládání a vyřizování 
žádostí o povolení klinického hodnocení humánních léčivých přípravků. 
 
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen 
 
Návrh vyhlášky adaptuje na podzákonný právní předpis změněné finanční podmínky a 
reflektuje aktuální a reálné finanční nároky dotčených správních orgánů a to v návaznosti na 
získané praktické zkušenosti se stávající právní úpravou a aktuální stav odborných a 
regulatorních požadavků, které se týkají jednotlivých odborných úkonů. Návrh vyhlášky 
nemá žádný dopad do oblasti zákazu diskriminace, včetně diskriminace na základě pohlaví. 
 
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy  
 
Od roku 2008, kdy vyhláška nabyla účinnosti, došlo k několika novelám zákona o léčivech. 
Některé z těchto novel reagovaly na přijetí jiných zákonů, jinými však byly do českého 
právního řádu transponovány nebo adaptovány právní předpisy Evropské unie. Právě 
v důsledku těchto novel došlo od 31. 12. 2007, kdy nabyl zákon o léčivech účinnosti, 
k významnému posunu kompetencí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ve 
smyslu jejich rozšíření. Zároveň s tím si výkon některých odborných úkonů vyžádal 
diferenciované přístupy a s tím spojenou vyšší specializaci v odbornostech nutných 
k provedení takových úkonů, a dále zvýšenou časovou náročnost jejich provedení. Zároveň se 
zvýšily náklady, a to nejen v důsledku inflačního růstu, ale také s ohledem na růst platů ve 
státní správě. Dále došlo k nárůstu požadavků v oblasti IT infrastruktury spojený s finančními 
nároky na podílu na tvorbě, údržbě a rozvoji komunikačních portálů a databází vytvářených 
v evropské síti lékových agentur (EU Drug Regulatory Network). Výsledkem všech těchto 
faktorů je to, že v současné době již stanovené sazby neodpovídají reálným výdajům, což 
v důsledku znamená v současné době chybějící finanční prostředky nutné k zajištění 
provádění těchto odborných úkonů. Činnost Ústavu je financována ze státního rozpočtu pouze 
v rozsahu cca 22 % celkových výdajů na příslušný rok. Prostředky ze státního rozpočtu jsou 
přidělovány na financování neinvestičních výdajů, zejména části osobních výdajů.  Na 
zajištění své činnosti proto Ústav zároveň používá v souladu s ustanovením § 112 zákona o 
léčivech také prostředky ze zvláštního účtu, kde se shromažďují náhrady výdajů. Tímto 
způsobem tedy pokrývá 78% výdajů na zajištění činností vykonávaných podle právních 
předpisů. V roce 2017 bylo ze zdroje zvláštního účtu použito na financování celkových 
výdajů celkem 473 mil. Kč, z toho 81 mil. Kč připadá na kapitálové výdaje. Činnost 
Veterinárního ústavu je potom ze státního rozpočtu financována v rozsahu přibližně 65% 
z celkových výdajů na příslušný rok, z čehož je zřejmé, že ve všech oblastech –  neinvestiční 
výdaje, tj. osobní a provozní, i investiční výdaje tvoří prostředky získávané jako náhrady 
výdajů nezastupitelnou úlohu v zajištění financování Veterinárního ústavu a jeho schopnosti 
plnit veřejnou službu, pro kterou byl ustanoven, včetně závazků v rámci sítě evropských 
lékových agentur. Prostředky získávané jako náhrady výdajů potom Veterinární ústav využívá 
prostřednictvím státního rozpočtu ve všech třech oblastech závazných ukazatelů (osobní 
výdaje, provoz, investice), a to na základě souhlasu zřizovatele (Ministerstvo zemědělství) a 
v souladu se schválenými pravidly. Nároky kladené na zabezpečení agend narůstají, a to nejen 
v oblasti zvyšování odbornosti specialistů, ale také v oblasti technického vybavení, ať už se 
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jedná o zajištění technologií pro laboratoře nebo zajištění informačních technologií pro 
administrativní zpracování. Posledně jmenované je nezbytné rovněž z pohledu zavádění 
nových postupů v rámci Evropské unie, kdy spolupráce lékových agentur zejména ve sdílení 
informací je upravována přímo účinnými předpisy Evropské unie a předpokládá napojení na 
SW aplikace jednotné pro celou Evropskou unii. To vyžaduje na straně lékových agentur 
náklady na vytvoření národních aplikací a zajištění napojení na SW aplikace jednotné pro 
Evropskou unii. 
Zajištění stávajících i nových agend na základě příslušných předpisů včetně financování 
investičních potřeb souvisejících s vykonáváním stávajících agend Ústavu jsou již značně 
omezeny disponibilními zdroji alokovanými na zvláštním účtu určeném pro výběr náhrad 
výdajů. V roce 2016 činily tyto příjmy 481 mil. Kč a v roce 2017 celkem 498 mil. Kč. 
Nejvyšší podíl na uvedených příjmech připadá na příjmy z registrací (59 %) a na příjmy za 
udržovací platby (27 %). 
V případě Veterinárního ústavu potom příjmy z náhrad výdajů za odborné úkony v roce 2016 
činily 31,1 mil. Kč a v roce 2017 29,1 mil. Kč., přičemž, podobně jako v případě Ústavu 
největší podíl na příjmech připadalo na příjmy z oblasti registrace veterinárních léčivých 
přípravků (68 % z celkových příjmů) a na udržovací platby (29 % z celkových příjmů). 
 
 
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem o léčivech a v souladu se zákonným zmocněním 
uvedeným v ustanovení § 112 odst. 2 a § 114 odst. 2 zákona o léčivech. 
 
 
5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
Návrhu vyhlášky se dotýká nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 536/2014 o klinických 
hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES. 
 
Návrh vyhlášky  
 
- není v rozporu s předpisy Evropské unie (dále jen „EU“) nebo obecnými právními zásadami 
práva EU.  
 
- je v souladu s principy doporučenými orgány EU a uplatňovanými v členských zemích EU.  
 
Návrh vyhlášky je s právem EU plně slučitelný. 

 
Navrhovaných úprav se judikatura soudních orgánů EU nedotýká; rovněž se jí nedotýkají 
mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. 
 
 
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
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slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí  
 
Navrhovaná právní úprava si nevyžádá dopady na státní rozpočet a ani na ostatní veřejné 
rozpočty. Pokud jde o podnikatelské prostředí, zákonnou povinnost k úhradě výdajů za 
odborné úkony zakotvil již zákon č.79/1997 Sb., o léčivech. Tuto právní úpravu přejal pak 
zákon č. 378/2007 Sb., který ho nahradil. Nově však v roce 2007 nastavil, aby pro zajištění 
maximální transparentnosti byly odborné úkony definovány a částky náhrad výdajů stanoveny 
prováděcím právním předpisem. Tím se stala v roce 2008 vyhláška č. 427/2008 Sb., jejíž 
novelizace je nyní navrhována. Od roku 2008 došlo k řadě změn, které tato právní úprava 
nereflektovala a nyní navrhovanou změnou vyhlášky dojde sice k finančnímu dopadu ve 
smyslu navýšení na regulované subjekty, nikoli však k plošnému zatížení, ale pouze k reálné 
kompenzaci výdajů státu odpovídajícím způsobem.  
Regulační poplatky (ve smyslu úhrady náhrady výdajů za odborné úkony regulační autoritě) 
představují pouze nepatrnou část v životním cyklu léčivého přípravku. Modelově (viz obr. 3) 
v případě, že regulační poplatky („regulatory fees“) představují 6,9% nákladů z 30% nákladů, 
které jsou alokovány na interní vývoj přípravku farmaceutickou společností („internal R&D“) 
by představovaly regulační poplatky přibližně 2% nákladů z celého životního cyklu přípravku 
(t.j. 6,9% z 30%, 0,069 x 0,3 = 0,0207, tj. 2,07%) 
Obr. 3 
 

 
Zdroj: Journal of Food and Drug Analysis 23 (2015) 595-608 ( https://ac.els-
cdn.com/S1021949815000575/1-s2.0-S1021949815000575-main.pdf?_tid=1c2d4b39-d858-
46a5-a026-473589a1825f&acdnat=1528917967_6ba7a768e709eeafae54f3a37c9df6da ) 
 
V modelu pětiletého cyklu (zvoleného v tomto odůvodnění, tj. následující náhrady výdajů: 1x 
žádost o registraci, 5x roční udržovací poplatek, 8x žádost o změnu registrace typu IA, 10x 
žádost o změnu registrace typu IB a 2x žádost o změnu typu II) by navýšení regulačních 
poplatků představovalo 48982 EUR / 46015 EUR = 1,064, což odpovídá navýšení nákladů na 
regulační poplatky o 6,4% (tj. zelený sloupec (48982 EUR), náklady na regulační poplatky 
pro model pětiletého cyklu po navrhovaném zvýšení úhrad náhrad výdajů o koeficient 1,15 
děleno tmavě modrý sloupec (46015 EUR), náklady na regulační poplatky pro model 
pětiletého cyklu za současného stavu). 
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Jak je uvedeno výše, pokud náklady na regulační poplatky za celý životní cyklus léčivého 
přípravku jsou 2%, potom navýšení regulačních poplatků o 6,4% představuje 6,4% z 2%, tj. 
0,064 x 0,02 = 0,128%. 
Pro názornost, pokud by náklady podnikatelského subjektu na 1 balení léčivého přípravku 
byly 1000 Kč, potom se navrhované zvýšení ceny v souvislosti s navýšením regulačních 
poplatků projeví v navýšení nákladů na 1 balení na 1001,28 Kč.  
Jedná se tedy o nepatrné navýšení nákladů, které jsou např. ve srovnání s meziroční mírou 
inflace (pro rok 2017 byla průměrná roční míra inflace ve výši 2,5%, zdroj: Český statistický 
úřad, https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny ) zanedbatelné. 
Podpůrným argumentem je rovněž nárůst regulačních poplatků Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (EMA), která v jednoletých až dvouletých cyklech zvyšuje regulační poplatky (dle 
míry inflace v EU), nárůst regulačních poplatků EMA oproti stavu před rokem 2013 je o 7,2% 
(viz tabulka 1). 
Navýšení regulačních poplatků Ústavu, které se projeví v modelovém pětiletém cyklu 
přípravku, tj. o 6,4% tak koreluje rovněž s navyšováním regulačních poplatků v evropském 
prostředí, tj.o 7,2% u EMA. 
 
Tabulka 1 
Nárůst regulačních poplatků EMA 
 
Rok Procentní nárust výše 

regulačních poplatků 
Zdroj 

před rokem 2013   
2013 2,6% 1 
2014 1,5% 2 
2015   
2016   
2017 1,2% 3 
2018 1,7% 4 
Celkem (kumulativně) 7,2%  
 
Zdroj: 
1 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2012/03/WC500124904.pdf   
2 - 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/03/news_
detail_002057.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 
3  
https://www.raps.org/regulatory-focus%E2%84%A2/news-articles/2017/2/ema-fees-to-rise-
beginning-on-1-april   
4 - 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/03/news_
detail_002935.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1  
 
Závěr: navrhované zvýšení úhrad náhrad výdajů u části kódů za úkony spojené s registrací 
léčivých přípravků (kódy R a kódy K) představují pouze zanedbatelné zvýšení nákladů na 
vývoj a udržení léčivého přípravku. Toto navýšení je rovněž v kontextu s mírou inflace v ČR 
(potažmo v EU) a s navyšováním regulačních poplatků v evropském prostředí.  
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Pokud se týká rozšíření odborných úkonů v důsledku adaptace nařízení o klinických 
hodnoceních, stanovené výše náhrady výdajů za odborné úkony v oblasti klinického 
hodnocení humánních léčivých přípravků zohledňují jen ty výdaje, které vzniknou Ústavu 
prováděním odborných úkonů v této oblasti na základě žádosti při zohlednění změn, k nimž v 
souvislosti s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 dochází.  
V současné době zadavatel platí dvě i více plateb za posouzení žádosti o 1 klinické hodnocení 
či jednu změnu (náhrada výdajů Ústavu + platba etické komisi pro multicentrická klinická 
hodnocení (dále MEK) + platba místní etické komisi (dále „LEK“) takže např. pro klinické 
hodnocení s chemickým přípravkem prováděné v 5 centrech v ČR zaplatí v současné době 
zadavatel: 33 900,- ( Ústav) + 48 400, + 6500,- za každé centrum + 12100 až 18150 (průměr 
15125,-Kč) za každou místní etickou komisi – tzn. celkem cca 142 800,- Kč, v budoucnu dle 
nařízení by za takové klinické hodnocení zadavatel uhradil ČR částku 125 100,- + 51300,- + 
3*5400,-, tzn. celkem 192 600,- (pokud budeme členský stát zpravodaj a proceduru 
povedeme) nebo 97 200,- + + 51300,- + 3*5400,-, tzn. celkem 164 700,- Kč (v případě, že 
budeme dotčený členský stát, proceduru povede jiný členský stát) nebo pokud bude probíhat 
KH pouze v ČR. Vezmeme-li v úvahu růst cen, kdy tyto ceny byly stanoveny v roce 2007 a 
2006 (etické komise) a od té doby nebyly změněny, a to i přes inflaci a zvyšování náročnosti 
posouzení, pak výsledná částka není přehnaná. Důležitým aspektem navýšení ceny je také 
skutečnost, že dle nařízení pro členský stát plynou další povinnosti, které znamenají větší 
objem práce (komunikace s ostatními členskými státy, více průběžných hlášení, která bude 
třeba vyhodnocovat, psaní hodnotících zpráv a vyhodnocování farmakovigilančních hlášení 
atd.). 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že vzhledem ke skutečnosti srovnatelných plateb v současnosti s 
platbami nastavenými dle nařízení č. 536/2014 by měl být pro zadavatele dopad pro 
konkurenceschopnost v EU pozitivní. Rozhodně výše plateb nebude zadavatele stěžejním 
kritériem při zvažování realizace klinických hodnocení, již v současné době je výše plateb za 
povolení/ohlášení klinického hodnocení zanedbatelnou položkou v poměru k celkovým 
nákladům za provedení klinického hodnocení.  
 
Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady na 
specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny.  
Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí.  
 
Co se týká SÚKL, na základě předkládané právní úpravy se předpokládá zvýšení příjmů (náhrad 
výdajů) o   50 338 tis. Kč. 
 
Předpokládaný nárůst příjmů je uveden v následující tabulce v členění dle jednotlivých kódů příjmů. 

   v tis. Kč 

kód r. 2017 předpoklad předpoklad 

příjmu skutečnost navýšení příjmy 

I 5 914 2 896 8 810 

K 35 836 22 218 58 054 

L 3 382 2 389 5 771 

O 1 841 468 2 309 

R 294 338 22 367 316 705 

U 131 749 0 131 749 

celkem 473 060 50 338 523 398 
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8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
 
Předkládaný návrh vyhlášky nezakládá nové zpracování osobních údajů a nikterak nezasahuje 
do ochrany soukromí a osobních údajů. Zavedením navrhované právní úpravy nevzniká 
potencionální nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. 
 
9. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Předkládaný návrh vyhlášky nezakládá prostředí pro korupční riziko a neobsahuje ustanovení, 
která by mohla být předmětem korupčního jednání. Naopak stanovení reálných náhrad výdajů 
přispívá k maximální transparentnosti a naplnění legitimního očekávání žadatelů o odborné 
úkony.  
 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná vyhláška nemá přímé nebo nepřímé dopady pro bezpečnost a obranu státu. 
 
 
 
 
 
 
 

II.  ZVLÁŠTNÍ  ČÁST 

K Čl. I 
 
K bodům 1 a 2 (§ 2 odst. 1, § 2 odst. 2 písm. a), § 3 písm. a)): 
  
Stávající systém umožňoval jak povolovací, tak ohlašovací režim pro vyřízení žádosti o 
klinické hodnocení humánních léčivých přípravků. Podle nařízení č. 536/2014 a potažmo 
podle novely zákona o léčivech se bude jednat již jen o režim povolovací a ohlášení 
klinického hodnocení humánních léčivých přípravků nadále nebude, po ukončení ročního 
přechodného období, přípustné. Z tohoto důvodu je třeba z příslušných ustanovení vyhlášky 
odstranit úpravu postupu v případě ohlášení klinického hodnocení humánních léčivých 
přípravků. Rovněž dodatky ke klinickým hodnocením nebude možné podle nařízení č. 
536/2014 a potažmo podle novely zákona o léčivech po ukončení třetího roku přechodného 
období předkládat národně mimo portál EU. Z tohoto důvodu je třeba z příslušných 
ustanovení vyhlášky, po ukončení tříletého přechodného období, odstranit úpravu postupu v 
případě dodatků klinického hodnocení humánních léčivých přípravků. 
 
 
K bodu 3 (Příloha č. 1) 
 
K Příloze 1: 
 
Na základě aktuálních údajů byl proveden propočet průměrných nákladů na hodinu práce 
spočívající v odborném posouzení.  Tyto náklady činí 900,- Kč. Zahrnují přímé náklady na 
plat odborného pracovníka včetně zákonných odvodů 496 Kč a dále režijní náklady v objemu 
404 Kč (poměrná část nákladů na energie, nájemné, zpracování dat a služby související 
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s informačními a komunikačními technologiemi, spotřeba materiálu, odpisy, služby pošt, 
služby telekomunikací a radiokomunikací, opravy a udržování, ostatní služby, drobný 
dlouhodobý majetek, programové vybavení, apod.). Kalkulovaná částka nákladů na plat 
specialisty (364 Kč) je stanovena dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, na úrovni 13. platové třídy, 6. platový stupeň a 100 % osobní příplatek. 
Zákonné odvody zahrnují pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a 
příděl fondu kulturních a sociálních potřeb.  Tato částka se stala základem pro úpravu 
dosavadních náhradu výdajů. V části A přílohy 1 v rozsahu částí „Inspekce“, „Lékárny, 
prodejci, laboratorní rozbor, propouštění šarží“ došlo k přepočtu výše náhrady v důsledku 
aktuální částky nákladů za hodinu výkonu odborného úkonu. Jedná se o dorovnání sazeb 
náhrad výdajů tak, aby byly pokryty výdaje Ústavu spočívající v hodinové dotaci na 
jednotlivé úkony. Dosavadní znění vyhlášky vycházelo u většiny náhrad výdajů v této části 
vyhlášky z původní hodinové sazby, která byla použita při jejím vzniku v roce 2008. Reálné 
náklady Ústavu spojené s odbornými úkony v této části jsou ale v současné době, tedy po 10 
letech, vyšší, a proto bylo nutné provést jejich aktualizaci. Tím se odstraní disproporce mezi 
reálnými náklady Ústavu spojenými s uvedenými odbornými úkony a dnes už podhodnocenou 
sazbou stanovenou vyhláškou před 10 lety.   
V části „Inspekce“ se navrhuje vložit nový kód I – 043 – žádost o vydání certifikátu 
osvědčení splnění podmínek správné klinické praxe pro provozovatele.  Tato odborná činnost 
je v současné právní úpravě zahrnuta do odborného úkonu uvedeného pod I-027. Oddělení do 
samostatného kódu se navrhuje z důvodu vhodnější systematiky Přílohy č. 1, kdy samostatný 
kód bude pro certifikát o osvědčení správné laboratorní praxe a samostatný kód, pro certifikát 
správné klinické praxe, neboť se z hlediska odborného posouzení jedná sice v obou případech 
o certifikaci, ale náplní posouzení jsou to zcela odlišné oblasti. Za provedení tohoto 
odborného úkonu je navrhována výše náhrad výdajů v částce 50 850 Kč (shodně jako u I-027 
- tedy částka se nemění). 
 
V části A Přílohy 1 vyhlášky u kódů U byly ponechána výše náhrady beze změn. 
 
U kódů O se navrhuje následující: 

• u kódů O-001 – O-003 zvýšení v důsledku aktuální náhrady výdajů za hodinu výkonu 
odborného úkonu.  

• U kódu O-005 se navrhuje jeho zrušení. Není důvod pro zvláštní stanovení výše 
náhrady výdajů u tohoto odborného úkonu, neboť lze využít sazbu stanovenou 
v Příloze 3 vyhlášky (stanovena náhrada výdajů za 1 hodinu výkonu odborné činnosti) 
a výše náhrad výdajů se tak může propočítat podle přílohy č. 3 vyhlášky. 

• U kódů O-006 dochází k úpravě ve smyslu přizpůsobení aktuálnímu propočtu náhrady 
výdajů za hodinu výkonu odborného úkonu 

 
u kódů K se navrhuje 

• u kódů K-001 až K-006 přizpůsobit výši náhrad výdajů aktuálnímu propočtu náhrady 
výdajů za hodinu výkonu odborného úkonu (násobení koeficientem 1,62 -  Sazba na 1 
hodinu z roku 2008, uvedená ve vyhlášce 427/2008 Sb., byla ve výši 556 
Kč.  Vzhledem k aktuální výši sazby 900 Kč/1 hodina, tento přepočtový koeficient je 
v tomto případě 1,62 (900 / 556), počet hodin je neměnný). 

• vložit 2 nové kódy: K-010: Vydání certifikátu správné klinické praxe fyzické osobě 
(např. zkoušející, monitor klinického hodnocení), 21600 Kč (24 člověkohodin při 
sazbě 900 Kč za hodinu) a K-011: Vydání následného certifikátu správné klinické 
praxe fyzické osobě, 10 800 Kč (12 člověkohodin při sazbě 900 Kč za hodinu). 
K doplnění kódů dochází v souvislosti s novelou zákona o léčivech v § 13 odst. 2 
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písm. a) bodu 3 (certifikáty pro poskytovatele zdravotních služeb a právnické osoby 
jsou uvedeny v jiné části: I-027 a I-043) 

 
V části A přílohy č. 1 v části „Registrace“ se navrhuje vložit nový kód R-053, žádost o 
udělení výjimky z aplikace pravidla sunset clause, 5400 Kč (6 člověkohodin při sazbě 900 
Kč). Jedná se o odborný úkon, který Ústav musí dle zákona o léčivech provádět. 
 
V části A Přílohy č. 1 v rozsahu „Registrace“ byl zvolen diferencovaný přístup: část kódů 
zůstává beze změny (žádost o změnu registrace typu IA a IB, žádost o prodloužení platnosti 
registrace), a část kódů byla přepočtena koeficientem 1,15 (žádost o registraci, žádost o 
změnu registrace typu II) 
 
Přepočtový koeficient 1,15 zohledňuje následující skutečnosti: 
             
             
a) jako modelový rok, od kterého je pro kódy R počítáno navýšení úhrad náhrad výdajů byl 
zvolen rok 2013, kdy  u části kódů byly náhrady výdajů aktualizovány v souvislosti 
s vydáním vyhlášky č. 327/2013 Sb., . Plat ve 13. platové třídě, 6. platový stupeň v roce 2013 
činil 26280 Kč,  ve 13. platové třídě, 6. platový stupeň v roce 2017 činil 30340 Kč (30340 / 
26280 = koeficient 1,15). 
 
b) u části kódů by sice bylo možné přepočítat náhrady výdajů koeficientem 1,62, tj. oproti 
roku 2008, nicméně zde Ústav zohlednil situaci v jiných členských státech, při přepočtu 
koeficientem 1,62 by byly náhrady výdajů v takové výši, že by mohly ohrozit dostupnost 
registrovaných léčivých přípravků v ČR (náhrada výdajů ve srovnání s jinými státy EU by 
byla příliš vysoká na to, aby držitelé rozhodnutí o registraci měli zájem zde registrovat). Viz 
grafy níže, kde je uveden model pětiletého cyklu léčivého přípravku (generikum, registrace 
decentralizovaným postupem (DCP), ČR jako RMS (Obr. 1) a ČR jako CMS (Obr. 2), situace 
bez navýšení náhrad výdajů (stávající stav - modře), situace, kdy by byl k přepočtu použit 
koeficient 1,62 (pro žádost o registraci a prodloužení platnosti registrace) a koeficient 1,15 
(pro změny typu II) (červeně) a situace, kdy by byl k přepočtu použit pouze koeficient 1,15 
(žádost o registraci a změny typu II) (zeleně, navrhovaný stav). Model pětiletého cyklu 
představuje následující náhrady výdajů: žádost o registraci, 5 x udržovací poplatek, 8 x žádost 
o změnu typu IA, 10 x žádost o změnu typu IB a 2 x žádost o změnu typu II). 
 
c) u části kódů se jedná také o navýšení pracnosti (posuzování plánu řízení rizik - RMP) 
v souvislosti s novelou zákona o léčivech č. 70/2013 Sb. platnouR-003,  od 2. 4. 2013, od této 
doby platí povinnost předkládat RMP spolu s žádostí o registraci každého léčivého přípravku 
(mimo žádosti o registraci homeopatických přípravků zjednodušeným postupem a tradičních 
rostlinných přípravků). Tato úprava nebyla v roce 2013 vyhláškou č.327/2013 Sb. 
zohledněna.  Toto se týká kódů R-001, R-002, R-004, R-017, R-018, R-020, R-021, R-022, R-
027, R-028, R-030, R-031, R-041, R-042, R-044 a R-045. 
 
d) u části kódů se jedná o rozšíření vymezení odborného úkonu. Jedná se o změny vyvolané 
posuzováním biologických přípravků. To se promítá do těchto kódů -  R-049, R-051 a R-052 
(rozšíření o studie komparability), R-017 a R-041 – registrace podobného biologického 
přípravku (jedná se o zavedení praxe, protože tyto žádosti – změny pro biologické přípravky a 
žádosti o registraci podobných biologických přípravků jsou podávány, ale sazby za náhrady 
výdajů ve vyhlášce nejsou uvedeny). 
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Ve výše uvedených případech (a), b) c) a d) byl zvolen jednotný přepočtový koeficient, který 
je dostatečně zdůvodněn nárůstem nákladů na platy od roku 2013, zohledňuje také růst 
regulačních poplatků v evropském prostředí, zohledňuje meziroční nárůst inflace a u části 
kódu také navýšení pracnosti. Pokud se týká kódů, které zůstávají beze změny (žádost o 
změnu registrace typu IA a IB, žádost o prodloužení platnosti registrace), u těchto kódů se 
očekává do budoucna nižší pracnost (zjednodušení postupů), která je již nyní takto 
zohledněna.  
 
Obr. 1, generikum, DCP – RMS (uvedeno v EUR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2, generikum, DCP – CMS 
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U části kódů se výše náhrad výdajů nemění, neboť byla stanovena novelou provedenou v roce 
2013 vyhláškou č.327/2013 Sb. a rozdíl tehdy použitého a aktuálního propočtu není zásadní.  
 
Navrhuje se vypustit kód R-014, R-046 a R-047, kde příloha stanovuje náhradu výdajů 
v částce 0,- Kč. 
 
Pro každý kód, u kterého je navrženo zvýšení náhrad, je uvedena odborná činnost, kterou 
Ústav vykonává. Pro přehlednost je popis činností uveden v tabulkách. 
 
Tabulka č. 2 
 
OBECNÉ 

Kód Kategorie prováděných 
odborných úkonů 

Podkategorie nebo 
upřesnění Činnosti úkonu  

O- 
001 

Poskytnutí hodinové ústní 
konzultace nebo vydání 
písemného stanoviska v 
regulační oblasti na žádost 
rozsahem odpovídající 
hodinové ústní konzultaci 
(nesouvisející s již 
předloženou žádostí). 

Např. vydání stanoviska k 
používání čistého lihu na 
jeden přípravek 

Úkony spojené s přijetím 
žádosti o konzultaci nebo 
písemného stanoviska. Příprava 
na konzultaci nebo sběr 
informací na přípravu 
písemného stanoviska. Vlastní 
konzultace nebo sepsání 
písemného stanoviska. Revize 
zápisu z konzultace nebo 
upřesnění obsahu stanoviska na 
základě doplňujících dotazů.  
 
Celkový součet člověkohodin v 
rámci úhrady nákladů: 5,5  

O- 
002 

Poskytnutí hodinové ústní 
konzultace nebo vydání 
písemného odborného 
stanoviska na žádost 
rozsahem odpovídající 
hodinové ústní konzultaci k 

Např. rozlišení, zda jde o 
klinické hodnocení, 
nemocniční výjimku, 
stanovisko k 
zaměnitelnosti názvu 
léčivého přípravku 

Úkony spojené s přijetím 
žádosti o konzultaci nebo 
písemného odborného 
stanoviska. Odborná příprava 
na konzultaci nebo sběr 
informací na přípravu 
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otázce související s náplní 
činnosti Ústavu pro oblast 
léčiv. 

vyžádané mimo 
registrační řízení, a to 
nejvýše 3 různé názvy k 
jednomu přípravku 
najednou, stanovisko k 
návrhu reklamy na 
humánní léčivý přípravek 
šířené mimo rozhlasové a 
televizní vysílání a 
předběžné posouzení 
reklamního materiálu. 

písemného odborného 
stanoviska. Vlastní konzultace 
nebo sepsání písemného 
odborného stanoviska. Revize 
zápisu z konzultace nebo 
upřesnění obsahu odborného 
stanoviska na základě 
doplňujících dotazů.  
 
Celkový součet člověkohodin v 
rámci úhrady nákladů: 6,4   

O- 
003 

Poskytnutí hodinové ústní 
vědecké konzultace nebo 
vydání písemného 
odborného stanoviska na 
žádost rozsahem 
odpovídající hodinové ústní 
konzultaci (nesouvisející s 
již předloženou žádostí), 
posouzení struktury a 
obsahu plánu řízení rizik 
(RMP). 

Např. posouzení designu 
navrhované klinické 
studie, nemocniční 
výjimky, preklinického 
testování, analytické 
metody, statistické 
analýzy, posouzení 
navrhovaných textů (SPC, 
PIL) z odborného 
hlediska. 

Úkony spojené s přijetím 
žádosti o konzultaci nebo 
písemného odborného 
stanoviska. Odborná příprava 
návrhu na konzultaci nebo sběr 
informací na přípravu 
písemného odborného 
stanoviska. Konzultace a peer-
review s dotčenými odborníky 
v rámci Ústavu. Recenze 
přípravy konzultace nebo 
stanoviska nadřízeným 
pracovníkem. Vlastní 
konzultace nebo sepsání 
písemného odborného 
stanoviska. Revize zápisu 
z konzultace nebo upřesnění 
obsahu odborného stanoviska 
na základě doplňujících dotazů.  
 
Celkový součet člověkohodin v 
rámci úhrady nákladů: 22,4   

O-
004 

Příprava a poskytnutí 
odborné přednášky na 
žádost 

Šíření osvěty (oblast léčiv) 
na odborně zaměřených 
seminářích a přednáškách 

Příprava odborné přednášky, 
kontrola správnosti přednášky 
dle interních postupů Ústavu, 
přednesení přednášky. 

O- 
006 

Žádost o zpracování 
výstupů z databázových 
systémů vytvářených na 
základě hlášení distributorů 
a provozovatelů 
oprávněných k výdeji 
léčivých přípravků 

Zpracování specifických 
výstupů o distribuovaných 
a vydávaných léčivých 
přípravcích z příslušných 
databází s využitím 
odborných hledisek podle 
požadovaných kritérií a 
nad rámec běžně a 
pravidelně 
zveřejňovaných údajů. 

Dochází k úpravě ve smyslu 
přizpůsobení aktuálnímu 
propočtu náhrady výdajů za 
hodinu výkonu odborného 
úkonu 

  
Tabulka č. 3 
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REGISTRACE 
Kód Kategorie Podkategorie nebo upřesnění Činnosti úkonu 

R- 
001 

žádost o 
registraci 
léčivého 
přípravku 
podaná podle § 
25 odst. 1 
písm. a) 
zákona o 
léčivech 
(národní) 

• samostatná žádost (§ 26 zákona o 
léčivech- čl. 8(3) směrnice 
2001/83/ES)  
• literární žádost (§ 27 odst. 7 
zákona o léčivech- čl. 10a směrnice 
2001/83/ES)  
• fixní kombinace (§ 27 odst. 8 
zákona o léčivech- čl. 10b směrnice 
2001/83/ES) 
• homeopatikum (§ 28a zákona o 
léčivech- čl. 16(1) směrnice 
2001/83/ES) 
• tradiční rostlinný přípravek (§ 30  
zákona o léčivech - čl. 16a 
směrnice 2001/83/ES) 
• podobný biologický přípravek 
(§27 odst. 5 zákona o léčivech-čl. 
10(4) směrnice 2001/83/ES)  

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 
hodnocení (název přípravku, 
farmaceutická dokumentace 
k léčivé látce a léčivému přípravku, 
hodnocení potenciálního rizika pro 
životní prostředí, výsledky 
předklinických zkoušek a 
klinických hodnocení, doklady 
správné výrobní, laboratorní a 
klinické praxe, dokumentace 
týkající se farmakovigilance, 
návrhy souhrnu údajů o přípravku, 
označení na obalech a příbalové 
informace (dále jen „informace o 
přípravku“), klasifikace léčivého 
přípravku pro výdej, vzory vnějších 
a vnitřních obalů, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona o léčivech) 
Celkový rozsah člověkohodin: 311 
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R- 
002 

žádost o 
registraci 
léčivého 
přípravku 
podaná podle § 
25 odst. 1 
písm. a) 
zákona o 
léčivech 
(národní) 

•Žádosti podle § 27 zákona o 
léčivech: 
 
• generická žádost (§ 27 odst. 1 
zákona o léčivech - čl. 10(1) 
směrnice 2001/83/ES)  
• hybridní žádost (§ 27 odst. 4 
zákona o léčivech - čl. 10(3) 
směrnice 2001/83/ES) 
• informovaný souhlas (§ 27 odst. 9 
zákona o léčivech - čl. 10c 
směrnice 2001/83/ES)  
 
• homeopatikum registrované  
zjednodušeným postupem (§ 28 
zákona o léčivech- čl. 14 směrnice 
2001/83/ES) 

Odborné úkony s výjimkou 
homeopatika registrovaného 
zjednodušeným postupem: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 
hodnocení (název přípravku, 
farmaceutická dokumentace 
k léčivé látce a léčivému přípravku, 
hodnocení potenciálního rizika pro 
životní prostředí, údaje prokazující 
biologickou dostupnost a 
bioekvivalenci s původním 
přípravkem, doklady správné 
výrobní, laboratorní a klinické 
praxe, dokumentace týkající se 
farmakovigilance, návrhy 
informací o přípravku, klasifikace 
léčivého přípravku pro výdej, 
vzory vnějších a vnitřních obalů, 
zpracování odborných podkladů 
pro připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona o léčivech) 
Celkový rozsah člověkohodin: 256 
 
Odborné úkony pro homeopatikum 
registrované zjednodušeným 
postupem: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 
hodnocení (název přípravku, 
farmaceutická dokumentace 
k léčivé látce a přípravku, údaje 
dokládající bezpečnost humánního 
homeopatického přípravku, 
doklady správné výrobní praxe, 
návrhy označení na obalech a 
příbalové informace, klasifikace 
léčivého přípravku pro výdej, 
vzory vnějších a vnitřních obalů, 
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zpracování odborných podkladů 
pro připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona) 
Celkový rozsah člověkohodin: 256 

R- 
003 

žádost o 
registraci 
léčivého 
přípravku 
podaná podle § 
25 odst. 1 
písm. a) 
zákona o 
léčivech 
(národní) 

• registrace zcela totožného 
přípravku pod jiným názvem 
(duplikátu)  

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení možnosti 
předložení žádosti o registraci 
duplikátu, úplnosti a shodnosti 
dokumentace s dokumentací 
primárního léčivého přípravku 
(přípravku, ke kterému je podána 
žádost o registraci duplikátu), její 
soulad se zvoleným právním 
základem  
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 
hodnocení (název přípravku, 
odlišnosti od dokumentace 
k primárnímu léčivému přípravku – 
farmaceutická dokumentace 
k léčivému přípravku, doklady 
správné výrobní praxe, 
dokumentace týkající se 
farmakovigilance, návrhy 
informací o přípravku, klasifikace 
léčivého přípravku pro výdej, 
vzory vnějších a vnitřních obalů, 
zpracování odborných podkladů 
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pro připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona o léčivech) 
Celkový rozsah člověkohodin: 89 

R- 
004 

žádost o 
registraci 
léčivého 
přípravku 
podaná podle § 
25 odst. 1 
písm. a) 
zákona o 
léčivech 
(národní) 

• další síla nebo léková forma 
 
• rozšíření registrace 

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 
hodnocení (název přípravku, 
dokumentace vztahující se k další 
síle nebo lékové formě léčivého 
přípravku nebo k rozšíření 
registrace – farmaceutická 
dokumentace k léčivé látce a 
léčivému přípravku, výsledky 
předklinických zkoušek a 
klinických hodnocení nebo údaje 
prokazující biologickou dostupnost 
a bioekvivalenci s původním 
přípravkem, doklady správné 
výrobní, laboratorní a klinické 
praxe, dokumentace týkající se 
farmakovigilance, návrhy 
informací o přípravku, klasifikace 
léčivého přípravku pro výdej, 
vzory vnějších a vnitřních obalů, 
zpracování odborných podkladů 
pro připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona o léčivech)  
Celkový rozsah člověkohodin: 122 

R- 
007 

žádost o 
změnu 
registrace typu 
II (národní) 
podle § 35 
zákona o 
léčivech 

 

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a správnost 
klasifikace změny registrace 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 
hodnocení dle klasifikace změny 
registrace (farmaceutická 
dokumentace k léčivé látce a 
léčivému přípravku, nebo výsledky 
předklinických zkoušek a 
klinických hodnocení, nebo 
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dokumentace týkající se 
farmakovigilance, případné změny 
informací o přípravku, nebo 
klasifikace léčivého přípravku pro 
výdej, zpracování odborných 
podkladů pro připravované 
rozhodnutí včetně povinností 
stanovených podle § 32 zákona o 
léčivech) 
Celkový rozsah člověkohodin: 89 

R- 
049 

žádost o 
změnu 
registrace typu 
II podle § 35 
zákona o 
léčivech 
(národní) v 
modulu 3, jejíž 
součástí je 
nová studie 
bioekvivalence 
nebo studie 
komparability 
u biologických 
přípravků 

 

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a správnost 
klasifikace změny registrace 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 
hodnocení dle klasifikace změny 
registrace (farmaceutická 
dokumentace k léčivému přípravku 
a nová studie bioekvivalence nebo 
studie komparability u 
biologických přípravků, změny 
informací o přípravku, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 32 
zákona o léčivech) 
Celkový rozsah člověkohodin: 111 

R- 
012 

Žádost o 
povolení 
uvedení 
cizojazyčné 
šarže léčivého 
přípravku do 
oběhu podle § 
38 zákona o 
léčivech 

 

Odborné úkony: 
posouzení předložené žádosti a 
možnosti jejího předložení, 
dokumentace (klasifikace léčivého 
přípravku pro výdej, jeho spotřeby, 
délka výpadku, varianta přípravku 
a počet balení k uvedení do oběhu, 
jazyk uvedený na obalu, příslib 
české PIL u každého balení, 
propouštěcí a analytický certifikát, 
země dovozu z EU, návrh 
přelepky, nahraditelnost)  
Celkový rozsah člověkohodin: 5 

R- 
017 

MRP-RMS 
(postup podle 
§ 41 zákona o 
léčivech) 

Žádost o vedení 
procedury 
vzájemného 
uznání registrace s 
ČR jako 
referenčním 

• samostatná 
žádost (§ 26 
zákona o 
léčivech-  čl. 
8(3) směrnice 
2001/83/ES –  

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
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členským státem)  
∗Tato žádost se 
předkládá po 
ukončení 
národního postupu 
registrace daného 
léčivého přípravku 
(viz R-001 až R-
004) 

• literární 
žádost (§ 27 
odst. 7 zákona 
o léčivech - čl. 
10a směrnice 
2001/83/ES)  
• fixní 
kombinace (§ 
27 odst. 8 
zákona o 
léčivech -  čl. 
10b směrnice 
2001/83/ES)  
• tradiční 
rostlinný 
přípravek (§ 30 
zákona o 
léčivech - čl. 
16a směrnice 
2001/83/ES)  
• podobný 
biologický 
přípravek (§ 27 
odst. 5 zákona 
o léčivech -čl. 
10(4) směrnice 
2001/83/ES)  

souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě aktualizace 
zprávy o hodnocení (farmaceutická 
dokumentace k léčivé látce a 
léčivému přípravku, hodnocení 
potenciálního rizika pro životní 
prostředí, výsledky předklinických 
zkoušek a klinických hodnocení, 
doklady správné výrobní, 
laboratorní a klinické praxe, 
dokumentace týkající se 
farmakovigilance, informace o 
přípravku) 
Celkový rozsah člověkohodin: 311 
nebo 422 (v případě, že žádost o 
registraci přípravku, pro který je 
žádáno o vedení procedury 
vzájemného uznání registrace s ČR 
jako referenčním členským státem, 
byla předložena Ústavu před 
5.6.2003) 
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R- 
018 

Žádost o vedení 
procedury 
vzájemného 
uznání registrace s 
ČR jako 
referenčním 
členským státem)  
∗Tato žádost se 
předkládá po 
ukončení 
národního postupu 
registrace daného 
léčivého přípravku 
(viz R-001 až R-
004) 
 
R-017 - R-018: * 
V případě, že 
žádost o registraci 
přípravku, pro 
který je žádáno o 
vedení procedury 
vzájemného 
uznání registrace s 
ČR jako 
referenčním 
členským státem, 
byla předložena 
Ústavu před 
5.6.2003 navýší se 
částka o cca 50 % 
s ohledem na 
potřebu prověření 
splnění požadavků 
všech relevantních 
pokynů v 
předložené 
dokumentaci 

Žádosti podle § 
27 zákona o 
léčivech: 
 
• generická 
žádost (§ 27 
odst. 1 zákona 
o léčivech - čl. 
10(1) směrnice 
2001/83/ES)  
• hybridní 
žádost (§ 27 
odst. 4 zákona 
o léčivech - čl. 
10(3) směrnice 
2001/83/ES ) 
• informovaný 
souhlas (§ 27 
odst. 9 zákona 
o léčivech - čl. 
10c směrnice 
2001/83/ES) 
 
• 
homeopatikum 
registrované  
zjednodušeným 
postupem (§ 28 
zákona o 
léčivech- čl. 14 
směrnice 
2001/83/ES) 

Odborné úkony s výjimkou 
homeopatika registrovaného 
zjednodušeným postupem: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě aktualizace 
zprávy o hodnocení (farmaceutická 
dokumentace k léčivé látce a 
léčivému přípravku, hodnocení 
potenciálního rizika pro životní 
prostředí, údaje prokazující 
biologickou dostupnost a 
bioekvivalenci s původním 
přípravkem, doklady správné 
výrobní, laboratorní a klinické 
praxe, dokumentace týkající se 
farmakovigilance, informace o 
přípravku) 
Celkový rozsah člověkohodin: 244 
nebo 356  (v případě, že žádost o 
registraci přípravku, pro který je 
žádáno o vedení procedury 
vzájemného uznání registrace s ČR 
jako referenčním členským státem, 
byla předložena Ústavu před 
5.6.2003) 
 
Odborné úkony pro homeopatikum 
registrované zjednodušeným 
postupem: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 
hodnocení (farmaceutická 
dokumentace k léčivé látce a 
přípravku, údaje dokládající 
bezpečnost humánního 
homeopatického přípravku, 
doklady správné výrobní praxe, 
označení na obalech a příbalová 
informace) 
Celkový rozsah člověkohodin: 244 
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nebo 356 (v případě, že žádost o 
registraci přípravku, pro který je 
žádáno o vedení procedury 
vzájemného uznání registrace s ČR 
jako referenčním členským státem, 
byla předložena Ústavu před 
5.6.2003) 

R- 
020 

Žádost o vedení 
procedury 
vzájemného 
uznání registrace s 
ČR jako 
referenčním 
členským státem.  
* Tato žádost se 
předkládá po 
ukončení 
národního postupu 
registrace daného 
léčivého přípravku 
(viz R-001 až R-
004) 

• další síla 
nebo léková 
forma 
•rozšíření 
registrace 

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě aktualizace 
zprávy o hodnocení (dokumentace 
vztahující se k další síle nebo 
lékové formě léčivého přípravku 
nebo k rozšíření registrace – 
farmaceutická dokumentace 
k léčivé látce a léčivému přípravku, 
výsledky předklinických zkoušek a 
klinických hodnocení nebo údaje 
prokazující biologickou dostupnost 
a bioekvivalenci s původním 
přípravkem, doklady správné 
výrobní, laboratorní a klinické 
praxe, dokumentace týkající se 
farmakovigilance, informace o 
přípravku)  
Celkový rozsah člověkohodin: 122 

R- Žádost o vedení • registrace Odborné úkony: 
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021 procedury 
vzájemného 
uznání registrace s 
ČR jako 
referenčním 
členským státem.  
* Tato žádost se 
předkládá po 
ukončení 
národního postupu 
registrace daného 
léčivého přípravku 
(viz R-001 až R-
004) 

zcela totožného 
přípravku pod 
jiným názvem 
(duplikátu) 

Validační fáze: posouzení úplnosti 
a shodnosti dokumentace 
s dokumentací k primárnímu 
léčivému přípravku, její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě aktualizace 
zprávy o hodnocení (odlišnosti od 
dokumentace k primárnímu 
léčivému přípravku – 
farmaceutická dokumentace 
k léčivému přípravku, doklady 
správné výrobní praxe, 
dokumentace týkající se 
farmakovigilance, návrhy 
informací o přípravku)  
Celkový rozsah člověkohodin: 100 

R- 
022 

Žádost o vedení 
opakované 
procedury 
vzájemného 
uznání registrace s 
ČR jako 
referenčním 
členským státem 
(dále „RUP-
RMS“) 

• pro léčivý 
přípravek s 
jakýmkoliv 
právním 
základem 

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě aktualizace 
zprávy o hodnocení (farmaceutická 
dokumentace k léčivé látce a 
léčivému přípravku, hodnocení 
potenciálního rizika pro životní 
prostředí, výsledky předklinických 
zkoušek a klinických hodnocení 
nebo údaje prokazující biologickou 
dostupnost a bioekvivalenci s 
původním přípravkem, doklady 
správné výrobní, laboratorní a 
klinické praxe, dokumentace 
týkající se farmakovigilance, 
informace o přípravku)  
Celkový rozsah člověkohodin: 128 

R- 
023 

Žádost o změnu 
registrace typu II 
podle § 35 zákona 
o léčivech 

 

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a správnost 
klasifikace změny registrace 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 

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



22 
 

hodnocení dle klasifikace změny 
registrace (farmaceutická 
dokumentace k léčivé látce a 
léčivému přípravku, nebo výsledky 
předklinických zkoušek a 
klinických hodnocení, nebo 
dokumentace týkající se 
farmakovigilance, případné změny 
informací o přípravku) 
Národní fáze: posouzení 
případných českých překladů 
informací o přípravku, vzorů 
vnějších a vnitřních obalů, 
zpracování odborných podkladů 
pro připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 32 
zákona o léčivech 
Celkový rozsah člověkohodin: 128 

R- 
051 

Žádost o změnu 
registrace typu II 
podle § 35 zákona 
o léčivech v 
modulu 3, jejíž 
součástí je nová 
studie 
bioekvivalence 
nebo studie 
komparability u 
biologických 
přípravků  

 

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a správnost 
klasifikace změny registrace 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 
hodnocení dle klasifikace změny 
registrace (farmaceutická 
dokumentace k léčivému přípravku 
a nová studie bioekvivalence nebo 
studie komparability u 
biologických přípravků, změny 
informací o přípravku) 
Národní fáze: posouzení českých 
překladů informací o přípravku, 
případných vzorů vnějších a 
vnitřních obalů, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 32 
zákona o léčivech 
Celkový rozsah člověkohodin: 156 

R- 
027 

DCP/ MRP – 
CMS (postup 
podle § 41 
zákona o 
léčivech) 

Žádost o registraci 
procedurou 
vzájemného 
uznání registrace 
nebo 
decentralizovanou 
procedurou s ČR 

• samostatná 
žádost (§ 26 
zákona o 
léčivech-  čl. 
8(3) směrnice 
2001/83/ES)  
• literární 

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
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jako dotčeným 
členským státem  

žádost (§ 27 
odst. 7 zákona 
o léčivech- čl. 
10a směrnice 
2001/83/ES)  
• fixní 
kombinace (§ 
27 odst. 8 
zákona o 
léčivech-  čl. 
10b směrnice 
2001/83/ES)  
• tradiční 
rostlinný 
přípravek (§ 30 
zákona o 
léčivech- čl. 
16a směrnice 
2001/83/ES)  
• podobný 
biologický 
přípravek (§ 27 
odst. 5 zákona 
o léčivech - čl. 
10(4) směrnice 
2001/83/ES)   

požadavky ve formě stanoviska 
(název přípravku, farmaceutická 
dokumentace k léčivé látce a 
léčivému přípravku, hodnocení 
potenciálního rizika pro životní 
prostředí, výsledky předklinických 
zkoušek a klinických hodnocení, 
doklady správné výrobní, 
laboratorní a klinické praxe, 
dokumentace týkající se 
farmakovigilance, návrhy 
informací o přípravku, klasifikace 
léčivého přípravku pro výdej) 
Národní fáze: posouzení návrhů 
českých překladů informací o 
přípravku, vzorů vnějších a 
vnitřních obalů, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona o léčivech 
Celkový rozsah člověkohodin: 139 
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R- 
028 

Žádost o registraci 
procedurou 
vzájemného 
uznání registrace 
nebo 
decentralizovanou 
procedurou s ČR 
jako dotčeným 
členským státem 

Žádosti 
podle § 27 
zákona o 
léčivech: 
 
• generická 
žádost (§ 27 
odst. 1 zákona 
o léčivech - čl. 
10(1) směrnice 
2001/83/ES)  
• hybridní 
žádost (§ 27 
odst. 4 zákona 
o léčivech - čl. 
10(3) směrnice 
2001/83/ES) 
• informovaný 
souhlas (§ 27 
odst. 9 zákona 
o léčivech -čl. 
10c směrnice 
2001/83/ES)  
 
•  
homeopatikum 
registrované  
zjednodušeným 
postupem (§ 28 
zákona o 
léčivech- čl. 14 
směrnice 
2001/83/ES)  

Odborné úkony s výjimkou 
homeopatika registrovaného 
zjednodušeným postupem: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě stanoviska 
(název přípravku, farmaceutická 
dokumentace k léčivé látce a 
léčivému přípravku, hodnocení 
potenciálního rizika pro životní 
prostředí, údaje prokazující 
biologickou dostupnost a 
bioekvivalenci s původním 
přípravkem, doklady správné 
výrobní, laboratorní a klinické 
praxe, dokumentace týkající se 
farmakovigilance, návrhy 
informací o přípravku, klasifikace 
léčivého přípravku pro výdej) 
Národní fáze: posouzení návrhů 
českých překladů informací o 
přípravku, vzorů vnějších a 
vnitřních obalů, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona o léčivech 
Celkový rozsah člověkohodin: 117 
 
Odborné úkony pro homeopatikum 
registrované zjednodušeným 
postupem: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě stanoviska 
(název přípravku, farmaceutická 
dokumentace k léčivé látce a 
přípravku, údaje dokládající 
bezpečnost humánního 
homeopatického přípravku, 
doklady správné výrobní praxe, 
návrhy označení na obalech a 
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příbalové informace, klasifikace 
léčivého přípravku pro výdej) 
Národní fáze: posouzení návrhů 
českých překladů označení na 
obalech a příbalové informace, 
vzorů vnějších a vnitřních obalů, 
zpracování odborných podkladů 
pro připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona o léčivech 
Celkový rozsah člověkohodin: 117 

R- 
030 

Žádost o registraci 
procedurou 
vzájemného 
uznání registrace 
nebo 
decentralizovanou 
procedurou s ČR 
jako dotčeným 
členským státem 

• další síla 
nebo léková 
forma 
• rozšíření 
registrace  

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě stanoviska 
(název přípravku, dokumentace 
vztahující se k další síle nebo 
lékové formě léčivého přípravku 
nebo k rozšíření registrace – 
farmaceutická dokumentace 
k léčivé látce a léčivému přípravku, 
výsledky předklinických zkoušek a 
klinických hodnocení nebo údaje 
prokazující biologickou dostupnost 
a bioekvivalenci s původním 
přípravkem, doklady správné 
výrobní, laboratorní a klinické 
praxe, dokumentace týkající se 
farmakovigilance, návrhy 
informací o přípravku, klasifikace 
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léčivého přípravku pro výdej)  
Národní fáze: posouzení návrhů 
českých překladů informací o 
přípravku, vzorů vnějších a 
vnitřních obalů, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona o léčivech  
Celkový rozsah člověkohodin: 50 

R- 
031 

Žádost o registraci 
procedurou 
vzájemného 
uznání registrace 
nebo 
decentralizovanou 
procedurou s ČR 
jako dotčeným 
členským státem 

• registrace 
zcela totožného 
přípravku pod 
jiným názvem 
(duplikátu) 

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení možnosti 
předložení žádosti o registraci 
duplikátu, úplnosti a shodnosti 
dokumentace s dokumentací 
primárního léčivého přípravku, její 
soulad se zvoleným právním 
základem  
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě stanoviska 
(název přípravku, odlišnosti od 
dokumentace k primárnímu 
léčivému přípravku – 
farmaceutická dokumentace 
k léčivému přípravku, doklady 
správné výrobní praxe, 
dokumentace týkající se 
farmakovigilance, návrhy 
informací o přípravku, klasifikace 
léčivého přípravku pro výdej) 
Národní fáze: posouzení návrhů 
českých překladů informací o 
přípravku, vzorů vnějších a 
vnitřních obalů, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona o léčivech  
Celkový rozsah člověkohodin: 39 

R- 
052 

Žádost o změnu 
registrace typu II 
podle § 35 zákona 
o léčivech v 
modulu 3, jejíž 
součástí je nová 
studie 
bioekvivalence 

 

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a správnost 
klasifikace změny registrace 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě stanoviska dle 
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nebo studie 
komparability u 
biologických 
přípravků  

klasifikace změny registrace 
(farmaceutická dokumentace 
k léčivému přípravku a nová studie 
bioekvivalence nebo studie 
komparability u biologických 
přípravků, změny informací o 
přípravku) 
Národní fáze: posouzení českých 
překladů informací o přípravku, 
případných vzorů vnějších a 
vnitřních obalů, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 32 
zákona o léčivech 
Celkový rozsah člověkohodin: 89 

R- 
032 

Žádost o změnu 
registrace typu II 
podle § 35 zákona 
o léčivech 

 

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a správnost 
klasifikace změny registrace 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě stanoviska dle 
klasifikace změny registrace 
(farmaceutická dokumentace 
k léčivé látce a léčivému přípravku, 
nebo výsledky předklinických 
zkoušek a klinických hodnocení, 
nebo dokumentace týkající se 
farmakovigilance, případné změny 
informací o přípravku) 
Národní fáze: posouzení 
případných českých překladů 
informací o přípravku, vzorů 
vnějších a vnitřních obalů, 
zpracování odborných podkladů 
pro připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 32 
zákona o léčivech 
Celkový rozsah člověkohodin: 61 
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R- 
041 

DCP/RMS 
(postup podle 
§ 41 zákona o 
léčivech) 

Žádost o registraci 
decentralizovanou 
procedurou s ČR 
jako referenčním 
členským státem 

• samostatná 
žádost (§ 26 
zákona o 
léčivech - čl. 
8(3) směrnice 
2001/83/ES)  
• literární 
žádost (§ 27 
odst. 7 zákona 
o léčivech - čl. 
10a směrnice 
2001/83/ES)  
• fixní 
kombinace (§ 
27 odst. 8 
zákona o 
léčivech -  čl. 
10 b směrnice 
2001/83/ES)  
• tradiční 
rostlinný 
přípravek (§30 
zákona o 
léčivech - čl. 
16 a směrnice 
2001/83/ES)  
• podobný 
biologický 
přípravek (§ 27 
odst. 5 zákona 
o léčivech - čl. 
10(4) směrnice 
2001/83/ES)  

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 
hodnocení (název přípravku, 
farmaceutická dokumentace 
k léčivé látce a léčivému přípravku, 
hodnocení potenciálního rizika pro 
životní prostředí, výsledky 
předklinických zkoušek a 
klinických hodnocení, doklady 
správné výrobní, laboratorní a 
klinické praxe, dokumentace 
týkající se farmakovigilance, 
návrhy informací o přípravku, 
klasifikace léčivého přípravku pro 
výdej) 
Národní fáze: posouzení návrhů 
českých překladů informací o 
přípravku, vzorů vnějších a 
vnitřních obalů, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona o léčivech 
Celkový rozsah člověkohodin: 478 

R- 
042 

Žádost o registraci 
decentralizovanou 
procedurou s ČR 
jako referenčním 
členským státem 

Žádosti podle § 
27 zákona: 
 
• generická 
žádost (§ 27 
odst. 1 zákona 
o léčivech - čl. 
10(1) směrnice 
2001/83/ES)  
• hybridní 
žádost (§ 27 
odst. 4 zákona 
o léčivech - čl. 
10(3) směrnice 
2001/83/ES)  
• informovaný 
souhlas (§ 27 

Odborné úkony s výjimkou 
homeopatika registrovaného 
zjednodušeným postupem: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 
hodnocení (název přípravku, 
farmaceutická dokumentace 
k léčivé látce a léčivému přípravku, 
hodnocení potenciálního rizika pro 
životní prostředí, údaje prokazující 
biologickou dostupnost a 
bioekvivalenci s původním 
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odst. 9 zákona 
o léčivech - čl. 
10c směrnice 
2001/83/ES)  
 
•  
homeopatikum 
registrované  
zjednodušeným 
postupem (§ 28 
zákona - čl. 14 
směrnice 
2001/83/ES) 

přípravkem, doklady správné 
výrobní, laboratorní a klinické 
praxe, dokumentace týkající se 
farmakovigilance, návrhy 
informací o přípravku, klasifikace 
léčivého přípravku pro výdej) 
Národní fáze: posouzení návrhů 
českých překladů informací o 
přípravku, vzorů vnějších a 
vnitřních obalů, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona o léčivech 
Celkový rozsah člověkohodin: 
378,00 
Odborné úkony pro homeopatikum 
registrované zjednodušeným 
postupem: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 
hodnocení (název přípravku, 
farmaceutická dokumentace 
k léčivé látce a přípravku, údaje 
dokládající bezpečnost humánního 
homeopatického přípravku, 
doklady správné výrobní praxe, 
návrhy označení na obalech a 
příbalové informace, klasifikace 
léčivého přípravku pro výdej) 
Národní fáze: posouzení návrhů 
českých překladů označení na 
obalech a příbalové informace, 
vzorů vnějších a vnitřních obalů, 
zpracování odborných podkladů 
pro připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona o léčivech 
Celkový rozsah člověkohodin: 378 

R- 
044 

• další síla 
nebo léková 
forma   
• rozšíření 
registrace 

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad se 
zvoleným právním základem 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
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souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 
hodnocení (název přípravku, 
dokumentace vztahující se k další 
síle nebo lékové formě léčivého 
přípravku nebo k rozšíření 
registrace – farmaceutická 
dokumentace k léčivé látce a 
léčivému přípravku, výsledky 
předklinických zkoušek a 
klinických hodnocení nebo údaje 
prokazující biologickou dostupnost 
a bioekvivalenci s původním 
přípravkem, doklady správné 
výrobní, laboratorní a klinické 
praxe, dokumentace týkající se 
farmakovigilance, návrhy 
informací o přípravku, klasifikace 
léčivého přípravku pro výdej)  
Národní fáze: posouzení návrhů 
českých překladů informací o 
přípravku, vzorů vnějších a 
vnitřních obalů, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona o léčivech  
Celkový rozsah člověkohodin: 211 

R- 
045 

DCP/RMS 
(postup podle 
§ 41 zákona o 
léčivech) 

Žádost o registraci 
decentralizovanou 
procedurou s ČR 
jako referenčním 
členským státem 

• registrace 
zcela totožného 
přípravku pod 
jiným názvem 
(duplikátu) 

Odborné úkony: 
Validační fáze: posouzení možnosti 
předložení žádosti o registraci 
duplikátu, úplnosti a shodnosti 
dokumentace s dokumentací 
primárního léčivého přípravku, její 
soulad se zvoleným právním 
základem  
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu dokumentace a 
souladu s legislativně stanovenými 
požadavky ve formě zprávy o 
hodnocení (název přípravku, 
odlišnosti od dokumentace 
k primárnímu léčivému přípravku – 
farmaceutická dokumentace 
k léčivému přípravku, doklady 
správné výrobní praxe, 
dokumentace týkající se 
farmakovigilance, návrhy 
informací o přípravku, klasifikace 
léčivého přípravku pro výdej)  
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Národní fáze: posouzení návrhů 
českých překladů informací o 
přípravku, vzorů vnějších a 
vnitřních obalů, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí včetně 
povinností stanovených podle § 
31a zákona o léčivech  
Celkový rozsah člověkohodin: 156 

R-
053 

Žádost o udělení výjimky 
z aplikace pravidla sunset clause 
podle § 34a odst. 3 zákona o 
léčivech 

• pro léčivý 
přípravek 
registrovaný 
národně, MRP, 
DCP (s ČR 
jako RMS i 
CMS 

Odborné úkony: 
posouzení předložené žádosti a 
možnosti jejího předložení, 
dokumentace (termín a důvod 
předložení žádosti, existence práv 
třetích osob nebo nahraditelnost)  
Celkový rozsah člověkohodin: 6 

 
Tabulka č. 4 
 
INSPEKCE 

Kód Kategorie Podkategorie 
nebo upřesnění Činnosti úkonu 

I- 
001 

Žádost o povolení k výrobě 
léčivých přípravků/hodnocených 
léčivých přípravků nebo o změnu 
povolení k výrobě s kontrolou V 
případě změny povolení k výrobě 
jde o změnu požadovaného druhu 
a rozsahu výroby včetně zkoušek 
kontroly jakosti, které mají být 
prováděny nebo adresy všech míst 
výroby a kontroly jakosti. 

 Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace QP, výrobního 
místa atd. – základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), vypracování a 
odeslání oznámení inspekce 
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů (lékopis, 
registrační dokumentace aj.) 
Provedení vlastní inspekce na 
místě dovozu LP ze třetích 
zemí 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Posouzení reakce žadatele na 
protokol o inspekci, uzavření 
řízení, zpracování rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi, odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 57 

 

I- 
002 

Žádost o povolení k výrobě 
léčivých přípravků/hodnocených 

• nesterilní léčivé 
přípravky - jedna 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
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léčivých přípravků nebo o změnu 
povolení k výrobě s kontrolou. 
V případě změny povolení k 
výrobě jde o změnu požadovaného 
druhu a rozsahu výroby včetně 
zkoušek kontroly jakosti, které 
mají být prováděny, nebo adresy 
všech míst výroby a kontroly 
jakosti. 

léková forma 
a/nebo jedna 
výrobní 
jednotka/linka v 
jednom místě 
výroby včetně 
primárního balení, 
sekundárního 
balení a 
propouštění 

dokumentace QP, výrobního 
místa atd. – základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů (lékopis, 
registrační dokumentace aj.) 
Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení, zpracování 
rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 88 

I- 
003 

Žádost o povolení k výrobě 
léčivých přípravků/hodnocených 
léčivých přípravků nebo o změnu 
povolení k výrobě s kontrolou. 
V případě změny povolení k 
výrobě jde o změnu požadovaného 
druhu a rozsahu výroby včetně 
zkoušek kontroly jakosti, které 
mají být prováděny, nebo adresy 
všech míst výroby a kontroly 
jakosti. 

• nesterilní léčivé 
přípravky - 
navýšení za každou 
další výrobně 
odlišnou lékovou 
formu a/nebo 
výrobní 
jednotku/linku 
včetně primárního 
balení, 
sekundárního 
balení a 
propouštění 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace QP, výrobního 
místa atd. – základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů (lékopis, 
registrační dokumentace aj.) 
Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení, zpracování 
rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace 

nemůže být použita 
samostatně  
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Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 24 

I- 
004 

Žádost o povolení k výrobě 
léčivých přípravků/hodnocených 
léčivých přípravků nebo o změnu 
povolení k výrobě s kontrolou. 
V případě změny povolení k 
výrobě jde o změnu požadovaného 
druhu a rozsahu výroby včetně 
zkoušek kontroly jakosti, které 
mají být prováděny, nebo adresy 
všech míst výroby a kontroly 
jakosti. 

• sterilní léčivé 
přípravky - jedna 
léková forma 
a/nebo jedna 
výrobní 
jednotka/linka v 
jednom místě 
výroby včetně 
sekundárního 
balení a 
propouštění 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace QP, výrobního 
místa atd. – základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů (lékopis, 
registrační dokumentace aj.) 
Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby 
Vypracování protokolu o 
inspekci  
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení, zpracování 
rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 116 

I- 
005 

Žádost o povolení k výrobě 
léčivých přípravků/hodnocených 
léčivých přípravků nebo o změnu 
povolení k výrobě s kontrolou. 
V případě změny povolení k 
výrobě jde o změnu požadovaného 
druhu a rozsahu výroby včetně 
zkoušek kontroly jakosti, které 
mají být prováděny, nebo adresy 
všech míst výroby a kontroly 
jakosti. 

• sterilní léčivé 
přípravky - 
navýšení za každou 
další výrobně 
odlišnou lékovou 
formu a/nebo 
výrobní 
jednotku/linku 
včetně 
sekundárního 
balení a 
propouštění 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace QP, výrobního 
místa atd. – základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů (lékopis, 
registrační dokumentace aj.) 
Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 

nemůže být použita 
samostatně  
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na uzavření řízení, zpracování 
rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 32,25 

I- 
006 

Žádost o povolení k výrobě 
léčivých přípravků/hodnocených 
léčivých přípravků nebo o změnu 
povolení k výrobě s kontrolou. 
V případě změny povolení k 
výrobě jde o změnu požadovaného 
druhu a rozsahu výroby včetně 
zkoušek kontroly jakosti, které 
mají být prováděny, nebo adresy 
všech míst výroby a kontroly 
jakosti. 

• navýšení 
základního 
poplatku v 
případech 
uvedených výše, 
pokud jde o 
biotechnologickou 
nebo technologicky 
náročnou výrobu 
biologických 
přípravků 

Příprava dalších specifických 
materiálů k provedení inspekce 
-dokumenty z registračního 
oddělení, příslušné články 
Českého lékopisu a  další 
materiály týkající se dané 
lékové formy (odborné 
materiály, technická 
dokumentace atd.)  
Příprava vlastní inspekce -
prostudování specifických 
materiálů k dané technologii, 
porovnání materiálů se 
současnými požadavky 
uvedenými v legislativě, ČL, 
Doporučených postupech SVP, 
ve schválené registrační 
dokumentaci 
Příprava primárních záznamů 
k inspekci (Checklist) - 
rozšíření o specifické 
požadavky spojené s danou 
technologií   
Příprava vlastního průběhu 
inspekce (schůzka všech 
delegovaných inspektorů 
(obvykle 2) a rozdělení úloh 
při inspekci 
Navýšení doby inspekce pro 
technologicky náročné léčiva 
biologického původu - 
kontrola vlastních výrobních 
prostor pro danou lékovou 
formu nebo výrobní 
jednotku/linku (kap. 3 + 
Doplněk 1 DP SVP + Doplněk 
5), kontrola dokumentace 
(přepisové a záznamové, 
postupů výroby, 
technologických reglementů, 
postupů kontroly kvality, 
specifikací a propouštění do 
oběhu) (kap. 4) - specifické pro 

nemůže být použita 
samostatně 
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danou technologii, kontrola 
výrobních postupů pro danou 
lékovou formu nebo výrobní 
jednotku/linku (kap. 5 + 
Doplněk 1 DP SVP + Doplněk 
5), kontrola postupů kontroly 
kvality při testování, validace 
kontrolních metod a zařízení 
(kap. 6) - biologické metody 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 69,50 

I- 
007 

Žádost o povolení k výrobě 
léčivých přípravků/hodnocených 
léčivých přípravků nebo o změnu 
povolení k výrobě s kontrolou. 
V případě změny povolení k 
výrobě jde o změnu požadovaného 
druhu a rozsahu výroby včetně 
zkoušek kontroly jakosti, které 
mají být prováděny, nebo adresy 
všech míst výroby a kontroly 
jakosti. 

• samostatně 
prováděné primární 
balení nesterilních 
přípravků - jedna 
léková forma 
a/nebo jedna 
výrobní 
jednotka/linka v 
jednom místě 
výroby 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace QP, výrobního 
místa atd. – základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů (lékopis, 
registrační dokumentace aj.) 
Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení, zpracování 
rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 59,50 

I- 
008 

Žádost o povolení k výrobě 
léčivých přípravků/hodnocených 
léčivých přípravků nebo o změnu 
povolení k výrobě s kontrolou. 
V případě změny povolení k 
výrobě jde o změnu požadovaného 
druhu a rozsahu výroby včetně 
zkoušek kontroly jakosti, které 
mají být prováděny, nebo adresy 
všech míst výroby a kontroly 
jakosti. 

• samostatně 
prováděné primární 
balení nesterilních 
přípravků - 
navýšení za každou 
další výrobně 
odlišnou lékovou 
formu a/nebo 
výrobní 
jednotku/linku 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace QP, výrobního 
místa atd. – základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a nemůže být použita 
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samostatně 
nepoužije se 
položka I-001 

studium materiálů (lékopis, 
registrační dokumentace aj.) 
Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby 
Vypracování protokolu o 
inspekci  
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení, zpracování 
rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 25 

I- 
009 

Žádost o povolení k výrobě 
léčivých přípravků/hodnocených 
léčivých přípravků nebo o změnu 
povolení k výrobě s kontrolou. 
V případě změny povolení k 
výrobě jde o změnu požadovaného 
druhu a rozsahu výroby včetně 
zkoušek kontroly jakosti, které 
mají být prováděny, nebo adresy 
všech míst výroby a kontroly 
jakosti. 

• samostatně 
prováděné 
sekundární balení v 
jednom místě 
výroby 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace QP, výrobního 
místa atd. – základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů (lékopis, 
registrační dokumentace aj.) 
Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby 
Vypracování protokolu o 
inspekci  
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení, zpracování 
rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 55 

nepoužije se 
položka I-001 

I- 
010 

Žádost o změnu povolení k výrobě 
léčivých přípravků bez kontroly V 
případě změny povolení k výrobě 
jde o změnu následujících údajů: • 
jméno, popřípadě jména, příjmení, 
místo podnikání a identifikační 

• změna 
identifikačních 
údajů 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace QP, výrobního 
místa atd. – mají základní 
obsah umožňující posouzení 
změny) a potvrzení přijetí 

• změna nebo 
další 
kvalifikovaná 
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číslo, bylo-li přiděleno, fyzické 
osoby, která žádá o toto povolení; 
jestliže o toto povolení žádá 
právnická osoba, obchodní firmu, 
popřípadě název, sídlo, adresu pro 
doručování a identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno, • jméno, 
popřípadě jména, příjmení, 
vzdělání a praxi kvalifikovaných 
osob,• jméno, popřípadě jména, 
příjmení, místo podnikání a 
identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno, fyzické osoby, která na 
základě smlouvy převezme část 
výroby nebo kontroly jakosti; u 
právnické osoby obchodní firmu, 
popřípadě název, sídlo, adresu pro 
doručování a identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno; v případě změny 
identifikačního čísla je obvykle 
nezbytné požádat o nové 
povolení). 

osoba žádosti 
Příprava rozhodnutí - 
prostudování zaslaných 
materiálů, porovnání materiálů 
se současnými požadavky 
uvedenými v legislativě, ČL, 
Doporučených postupech SVP, 
ve schválené registrační 
dokumentaci, vypracování 
návrhu na uzavření řízení a 
zpracování rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 16,25 

• změna nebo 
další smluvní 
partner pro 
výrobu nebo 
kontrolu jakosti 

• v případě 
zúžení druhu a 
rozsahu výroby 
nebo zrušení 
některého místa 
výroby se 
provede 
náhrada jako u 
změny bez 
kontroly 

společná úhrada za 
všechny změny 

I- 
011 

Žádost o povolení k distribuci 
léčivých přípravků nebo o změnu 
povolení k distribuci s kontrolou. 

• s kontrolou 
jednoho skladu 
• změna 
požadovaného 
druhu a rozsahu 
distribuce nebo 
adresy všech míst, 
z nichž je 
prováděna 
distribuce 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
popis skladovacích prostor,  
atd. – mají základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), oznámení inspekce.  
Příprava vlastní inspekce.  
Provedení vlastní inspekce v 
místě skladu distributora.  
Vypracování protokolu o 
inspekci.  
Ukončení řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, návrh na ukončení 
řízení, zpracování rozhodnutí.  
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace.  
 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 46,50   

I- 
012 

Žádost o povolení k distribuci 
léčivých přípravků nebo o změnu 
povolení k distribuci s kontrolou. 

• za každý další 
sklad v rámci 
jednoho povolení 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
popis skladovacích prostor,  
atd. – mají základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), oznámení inspekce. 
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Příprava vlastní inspekce. 
Provedení vlastní inspekce v 
místě skladu distributora. 
Vypracování protokolu o 
inspekci. Ukončení řízení - 
posouzení reakce žadatele na 
protokol o inspekci, návrh na 
ukončení řízení, zpracování 
rozhodnutí. Schvalovací 
procedura, evidence v 
databázi,  odeslání, archivace. 
 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 24  

I- 
013 

Žádost o rozšíření povolení k 
distribuci pro distribuci léčivých 
látek a pomocných látek, plynů 
používaných při poskytování 
zdravotních služeb nebo pro 
distribuci krve, jejích složek a 
meziproduktů 

• s kontrolou 
jednoho skladu 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
popis skladovacích prostor,  
atd. – mají základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), oznámení inspekce. 
Příprava vlastní inspekce. 
Provedení vlastní inspekce v 
místě skladu distributora. 
Vypracování protokolu o 
inspekci. Ukončení řízení - 
posouzení reakce žadatele na 
protokol o inspekci, návrh na 
ukončení řízení, zpracování 
rozhodnutí. Schvalovací 
procedura, evidence v 
databázi, odeslání, archivace.  
 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 46,50   

I- 
014 

Žádost o rozšíření povolení k 
distribuci pro distribuci léčivých 
látek a pomocných látek, plynů 
používaných při poskytování 
zdravotních služeb nebo pro 
distribuci krve, jejích složek a 
meziproduktů 

• za každý další 
sklad v rámci 
jednoho povolení 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
popis skladovacích prostor, 
atd. – mají základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), oznámení inspekce. 
Příprava vlastní inspekce. 
Provedení vlastní inspekce v 
místě skladu distributora. 
Vypracování protokolu o 
inspekci. Ukončení řízení - 
posouzení reakce žadatele na 
protokol o inspekci, návrh na 
ukončení řízení, zpracování 
rozhodnutí. Schvalovací 
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procedura, evidence v 
databázi,  odeslání, archivace. 
 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 24  

I- 
015 

Žádost o změnu povolení k 
distribuci léčivých přípravků bez 
kontroly 

• zúžení druhu a 
rozsahu distribuce 
nebo zrušení 
některého místa, z 
něhož je prováděna 
distribuce  
• zmenšení 
distribučních 
prostor bez zásahu 
do jejich rozvržení  
• změna jména, 
příjmení nebo 
místa podnikání 
fyzické osoby, 
která je držitelem 
povolení  
• změna obchodní 
firmy, popřípadě 
názvu, sídla nebo 
adresy pro 
doručování 
právnické osoby  
• změna jména, 
popřípadě jmen a 
příjmení 
kvalifikované 
osoby 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace, skladových 
prostor atd. – mají základní 
obsah umožňující posouzení 
změny) a potvrzení přijetí 
žádosti. Příprava rozhodnutí - 
prostudování zaslaných 
materiálů, porovnání materiálů 
se současnými požadavky 
uvedenými v legislativě, 
vypracování návrhu na 
uzavření řízení a zpracování 
rozhodnutí. Schvalovací 
procedura, evidence v 
databázi,  odeslání, archivace. 
 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 14,25   

I- 
016 

Žádost o povolení k činnosti 
kontrolní laboratoře nebo o změnu 
povolení k činnosti kontrolní 
laboratoře s kontrolou V případě 
změny povolení k činnosti 
kontrolní laboratoře jde o změnu 
zkoušek kontroly jakosti, které 
mají být prováděny nebo adresy 
všech míst kontroly jakosti; v 
případě zrušení některých 
povolených zkoušek kontroly 
jakosti nebo zrušení některého 
místa kontroly jakosti se provede 
náhrada jako u změny bez 
kontroly. 

• provádění dílčích 
zkoušek 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace kontrolní 
laboratoře atd. – základní 
obsah umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů 
provedení vlastní inspekce pro 
dané dílčí zkoušky 
vypracování protokolu o 
inspekci 
uzavření řízení - posouzení 

jedna úhrada pro 
kontrolu 
vyráběných a/nebo 
dovážených 
léčivých přípravků 
a/nebo 
hodnocených 
léčivých přípravků 
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reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení, zpracování 
rozhodnutí 
schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 56,50 

I- 
017 

Žádost o povolení k činnosti 
kontrolní laboratoře nebo o změnu 
povolení k činnosti kontrolní 
laboratoře s kontrolou. 
V případě změny povolení k 
činnosti kontrolní laboratoře jde o 
změnu zkoušek kontroly jakosti, 
které mají být prováděny, nebo 
adresy všech míst kontroly jakosti; 
v případě zrušení některých 
povolených zkoušek kontroly 
jakosti nebo zrušení některého 
místa kontroly jakosti se provede 
náhrada jako u změny bez 
kontroly. 

• zkoušení v 
komplexním 
rozsahu (, 
fyzikálně-chemické  
mikrobiologické, 
případně 
biologické 
zkoušení) 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace kontrolní 
laboratoře atd. – základní 
obsah umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů 
Provedení vlastní inspekce pro 
komplexní rozsah zkoušek 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení, zpracování 
rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 72 

I- 
018 

Žádost o změnu povolení k 
činnosti kontrolní laboratoře bez 
kontroly V případě změny 
povolení k činnosti kontrolní 
laboratoře jde o změnu 
následujících údajů: jméno, 
popřípadě jména, příjmení, místo 
podnikání a identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno, fyzické osoby, 
která žádá o toto povolení; jestliže 
o toto povolení žádá právnická 
osoba, její obchodní firmu, 
popřípadě název, sídlo, adresu pro 
doručování a identifikační číslo, 

• kontrola 
hodnocených 
léčivých 
přípravků k 
povolené 
kontrole 
léčivých 
přípravků nebo 
naopak ve 
stejném 
rozsahu. 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace kontrolní 
laboratoře atd. – mají základní 
obsah umožňující posouzení 
změny) a potvrzení přijetí 
žádosti 
Příprava rozhodnutí - 
prostudování zaslaných 
materiálů, porovnání materiálů 
se současnými požadavky 
uvedenými v legislativě, 
vypracování návrhu na 
uzavření řízení a zpracování 

• kontrola 
dovozu k 
výrobě a 
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bylo-li přiděleno; v případě změny 
identifikačního čísla je obvykle 
nezbytné požádat o nové povolení; 
v případě smluvní kontroly léčiv 
ve třetích zemích, kdy nelze uznat 
výsledek kontroly jiného úřadu, se 
provede náhrada jako u žádosti o 
osvědčení dodržování požadavků 
správné výrobní praxe s 
provedením inspekce u 
zahraničního výrobce. 

naopak 
upřesnění ve 
stejném 
rozsahu: 

rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 16,25 

• změna 
identifikačních 
údajů žadatele 
nový/změna 
nebo další 
smluvní partner 
pro kontrolu 
jakosti 
společná 
úhrada za 
všechny změny 

I- 
019 

Žádost o povolení výroby 
transfuzních přípravků a surovin 
pro další výrobu v zařízení 
transfuzní služby nebo o změnu 
povolení výroby transfuzních 
přípravků a surovin pro další 
výrobu s kontrolou V případě 
změny povolení výroby 
transfuzních přípravků a surovin 
pro další výrobu jde o změnu 
požadovaného druhu a rozsahu 
výroby včetně zkoušek kontroly 
jakosti, které mají být prováděny 
nebo adresy všech míst výroby a 
kontroly jakosti; v případě zúžení 
druhu a rozsahu výroby nebo 
zrušení některého místa výroby se 
provede náhrada jako u změny bez 
kontroly. 

• výroba 
transfuzních 
přípravků a surovin 
pro další výrobu 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace QP, výrobního 
místa atd. – základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů (lékopis, 
registrační dokumentace aj.) 
Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení, zpracování 
rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 72 

I- 
020 

Žádost o povolení výroby 
transfuzních přípravků a surovin 
pro další výrobu v zařízení 
transfuzní služby nebo o změnu 
povolení výroby transfuzních 
přípravků a surovin pro další 
výrobu s kontrolou.  

• samostatné 
odběry krve nebo 
jejích složek bez 
dalšího zpracování 
a/nebo výroba plné 
krve pro 
autotransfúze 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace QP, výrobního 
místa atd. – základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
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inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů (lékopis, 
registrační dokumentace aj.) 
Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení, zpracování 
rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 48,50 

I- 
021 

Žádost o povolení výroby 
transfuzních přípravků a surovin 
pro další výrobu v zařízení 
transfuzní služby nebo o změnu 
povolení výroby transfuzních 
přípravků a surovin pro další 
výrobu s kontrolou.  

• za každé další 
místo výroby v 
rámci jednoho 
povolení 

Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby a částečně 
činnosti uvedené v rámci 
žádosti o povolení výroby 
transfuzních přípravků. 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 13,25 

I- 
022 

Žádost o změnu povolení výroby 
transfuzních přípravků a surovin 
pro další výrobu v zařízení 
transfuzní služby bez kontroly V 
případě změny povolení výroby 
transfuzních přípravků a surovin 
pro další výrobu jde o změnu 
následujících údajů: • jméno, 
popřípadě jména, příjmení, místo 
podnikání a identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno, fyzické osoby, 
která žádá o toto povolení; jestliže 
o toto povolení žádá právnická 
osoba, obchodní firmu, popřípadě 
název, sídlo, adresu pro 
doručování a identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno, • jméno, 
popřípadě jména, příjmení, 
vzdělání a praxi kvalifikovaných 
osob, • jméno, popřípadě jména, 
příjmení, místo podnikání a 
identifikační číslo, bylo-li 

 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace výrobního místa 
atd. – mají základní obsah 
umožňující posouzení změny) 
a potvrzení přijetí žádosti 
Příprava rozhodnutí - 
prostudování zaslaných 
materiálů, porovnání materiálů 
se současnými požadavky 
uvedenými v legislativě, 
vypracování návrhu na 
uzavření řízení a zpracování 
rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 16,25 
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přiděleno, fyzické osoby, která na 
základě smlouvy převezme část 
výroby nebo kontroly jakosti; u 
právnické osoby obchodní firmu, 
popřípadě název, sídlo, adresu pro 
doručování a identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno; v případě změny 
identifikačního čísla je obvykle 
nezbytné požádat o nové povolení; 
v případě smluvní výroby a 
kontroly léčiv ve třetích zemích, 
kdy nelze uznat výsledek kontroly 
jiného úřadu, se provede náhrada 
jako u žádosti o osvědčení 
dodržování požadavků správné 
výrobní praxe s provedením 
inspekce u zahraničního výrobce. 

I- 
023 

Žádost o vydání certifikátu o 
osvědčení splnění podmínek 
správné výrobní praxe ve výrobě 
léčivých přípravků, dovozu ze 
třetích zemí, činnosti kontrolní 
laboratoře a správné distribuční 
praxi pro držitele příslušných 
povolení 

 

Prostudování žádosti a složky 
výrobce, vypracování 
podkladů pro vydání 
certifikátu. Schvalovací 
procedura, vydání certifikátu, 
evidence v databázi,  odeslání, 
archivace. 
 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 3 
hodiny 

I- 
024 

Žádost o vydání certifikátu o 
osvědčení splnění podmínek 
správné výrobní praxe pro 
konkrétní léčivý přípravek 

Certificate for a 
Pharmaceutical 
Product ve 
schématu WHO. 

   
Prostudování žádosti a složky 
výrobce, vypracování 
podkladů pro vydání 
certifikátu   
Schvalovací procedura, vydání 
certifikátu, evidence v 
databázi,  odeslání, archivace  
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 4 

I- 
025 

Žádost o vydání certifikátu o 
osvědčení splnění podmínek 
správné výrobní praxe ve výrobě 
léčivých látek 

• s kontrolou jedné 
výrobní 
jednotky/linky 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace QP, výrobního 
místa atd. – základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
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studium materiálů (lékopis, 
registrační dokumentace aj.) 
Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení 
Schvalovací procedura, vydání 
certifikátu, evidence v 
databázi,  odeslání, archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 70 

I- 
026 

Žádost o vydání certifikátu o 
osvědčení splnění podmínek 
správné výrobní praxe ve výrobě 
léčivých látek 

• za každou další 
výrobní 
jednotku/linku 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace QP, výrobního 
místa atd. – základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů (lékopis, 
registrační dokumentace aj.) 
Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení 
Schvalovací procedura, vydání 
certifikátu, evidence v 
databázi,  odeslání, archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 24 

I- 
027 

Žádost o vydání certifikátu o 
osvědčení splnění podmínek 
správné laboratorní praxe  

• dílčí zkoušky, 
studie za využití 
fyzikálních, 
chemických a 
biologických 
testovacích 
systémů s 
výjimkou 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace kontrolní 
laboratoře atd. – základní 
obsah umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
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laboratorních zvířat Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů (lékopis, 
registrační dokumentace aj.) 
Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení 
Schvalovací procedura, vydání 
certifikátu, evidence v 
databázi,  odeslání, archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 56,50 

I- 
028 

Žádost o vydání certifikátu o 
osvědčení splnění podmínek 
správné laboratorní praxe 

• studie za využití 
laboratorních zvířat 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace kontrolní 
laboratoře atd. – základní 
obsah umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů (lékopis, 
registrační dokumentace aj.) 
Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení 
Schvalovací procedura, vydání 
certifikátu, evidence v 
databázi, odeslání, archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 70 

I- 
029 

Žádost o zrušení povolení k 
činnosti 

 0 

I- 
030 

Žádost o osvědčení dodržování 
požadavků správné výrobní praxe 
s provedením inspekce u 

Na náhradě 
cestovních a 
pobytových výdajů 

úhrady nákladů dle 
požadovaného typu inspekce 
(viz příslušná položka) 
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zahraničního výrobce („certifikát") 
Pokud jsou žádosti o osvědčení 
dodržování požadavků správné 
výrobní praxe vyžadující 
provedení inspekce u zahraničního 
výrobce předloženy v rámci 
registračního řízení pro léčivý 
přípravek daného výrobce, jsou 
vyřizovány zcela bez ohledu na 
probíhající registrační řízení. 
Žádosti o registraci bez 
dostatečného doložení dodržování 
požadavků správné výrobní praxe 
nemohou být kladně uzavřeny a je 
proto bezpředmětné předložit 
současně nebo následně žádost 
typu 1-030 se záměrem, že ověření 
podmínek správné výrobní praxe 
proběhne souběžně s probíhající 
registrací. 

se může podílet 
několik žadatelů v 
případě, že v 
průběhu jedné 
cesty lze provést 
více inspekcí 

  
náklady na vedení inspekce v 
anglickém jazyce + čas 
strávený na cestě 50% 
  
 

I- 
031 

Žádost o vydání certifikátu o 
osvědčení podmínek:  
• správné výrobní praxe ve výrobě 
léčivých látek  
• správné laboratorní praxe bez 
kontroly na místě 

 

Prostudování žádosti a složky 
výrobce, vypracování 
podkladů pro vydání 
certifikátu 
Schvalovací procedura, vydání 
certifikátu, evidence v 
databázi,  odeslání, archivace  
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 3 

I- 
037 

Žádost o zápis do registru 
zprostředkovatelů léčivých 
přípravků 

 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (náležitosti, splnění 
formálních požadavků) a 
potvrzení přijetí žádosti. 
Příprava rozhodnutí - 
prostudování zaslaných 
materiálů, kontrola požadavků 
zákona, příprava a zpracování 
vyrozumění. Schvalovací 
procedura, evidence v registru,  
odeslání, archivace. 
 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 6  

I- 
038 

Žádost o změnu údajů v registru 
zprostředkovatelů léčivých 
přípravků 

 

Posouzení úplnosti žádosti po 
obsahové stránce  - obsah 
umožňující posouzení změny a 
potvrzení přijetí žádosti. 
Příprava rozhodnutí - 
prostudování zaslaných 
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materiálů, vypracování návrhu 
na vyrozumění. Schvalovací 
procedura, evidence v registru,  
odeslání, archivace. 
 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 2,75   

I- 
039 

Žádost o vydání osvědčení o 
splnění požadavků správné 
klinické praxe s provedením 
inspekce na základě žádosti o 
registraci léčivého přípravku 
společností/zadavatelem 
klinického hodnocení v rámci DCP 

Na náhradě 
cestovních a 
pobytových výdajů 
se může podílet 
několik žadatelů v 
případě, že v 
průběhu jedné 
cesty lze provést 
více inspekcí, v 
případě kontrol na 
území České 
republiky a účasti 
inspektorů jiných 
členských států 
kalkulace nákladů 
na překladatele 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s pokynem, 
dokumentace klinického 
pracoviště atd. – základní 
obsah umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů) 
Provedení vlastní inspekce 
pracoviště 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření kontroly a posouzení 
splnění legislativních 
požadavku - posouzení reakce 
žadatele na protokol o inspekci 
Schvalovací procedura, vydání 
certifikátu, evidence v 
databázi, odeslání, archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 86 

I- 
040 

Žádost o vydání osvědčení o 
splnění požadavků správné 
klinické praxe s provedením 
inspekce na základě žádosti o 
registraci léčivého přípravku 
společností/zadavatelem 
klinického hodnocení v rámci DCP 

Za každé další 
místo kontroly v 
rámci jedné žádosti 
+ náhrada 
cestovních a 
pobytových výdajů 

Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, checklisty, 
příprava a studium materiálů) 
Provedení vlastní inspekce 
pracoviště 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření kontroly a posouzení 
splnění legislativních 
požadavku - posouzení reakce 
žadatele na protokol o inspekci 
Schvalovací procedura, vydání 
certifikátu, evidence v 
databázi, odeslání, archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 62 

I- Žádost o povolení k výrobě s kontrolou Posouzení žádosti po obsahové 
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041 léčivých přípravků nebo o změnu 
povolení k výrobě s kontrolou  
Žádost o povolení samostatného 
skladu výrobce léčivých přípravků 

jednoho skladu 
samostatný výrobní 
sklad 

stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace QP, výrobního 
místa atd. – základní obsah 
umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů  
Provedení vlastní inspekce 
výrobního skladu 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření řízení - posouzení 
reakce žadatele na protokol o 
inspekci, vypracování návrhu 
na uzavření řízení, zpracování 
rozhodnutí 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi, odeslání, 
archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 45,50 

I- 
042 

Žádost o povolení k výrobě 
léčivých přípravků nebo o změnu 
povolení k výrobě s kontrolou  
Žádost o povolení samostatného 
skladu výrobce léčivých přípravků 

za každý další 
sklad v rámci 
jednoho povolení 

Provedení vlastní inspekce na 
místě výroby a částečně 
činnosti uvedené v úkonech k 
žádosti o povolení výroby 
léčivých přípravků. 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 24 

I-
043 

 
Žádost o vydání certifikátu o 
osvědčení splnění podmínek 
správné klinické praxe 
 

• prověření 
klinického 
pracoviště, 
zadavatele a 
laboratoří za 
účelem posouzení 
dodržování 
podmínek správné 
klinické praxe 

Posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s pokynem, 
dokumentace klinického 
pracoviště atd. – základní 
obsah umožňující provedení 
inspekce), potvrzení přijetí 
žádosti, vypracování oznámení 
inspekce, odeslání  
Příprava vlastní inspekce 
(program inspekce, přípravné 
schůzky, checklisty, příprava a 
studium materiálů) 
Provedení vlastní inspekce 
pracoviště 
Vypracování protokolu o 
inspekci 
Uzavření kontroly a posouzení 
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splnění legislativních 
požadavku - posouzení reakce 
žadatele na protokol o inspekci 
Schvalovací procedura, vydání 
certifikátu, evidence v 
databázi, odeslání, archivace 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: 70 

 
Tabulka č. 5 
 
LÉKÁRNY, PRODEJCI, LABORATORNÍ ROZBOR, PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

Kód Kategorie Podkategorie 
nebo upřesnění Činnosti úkonu  

L-
001 

Žádost o vydání certifikátu o 
osvědčení splnění podmínek 
správné praxe prodejců 
vyhrazených léčivých přípravků 

 

Prostudování žádosti a složky 
PVL, provedení inspekce a 
vypracování podkladů pro 
vydání certifikátu. Schvalovací 
procedura, evidence v databázi, 
odeslání, archivace. 
 
Celkový součet člověkohodin v 
rámci úhrady nákladů: 13,25   

L- 
002 

Žádost o vydání závazného 
stanoviska k technickému a 
věcnému vybavení zdravotnického 
zařízení, v němž bude poskytována 
lékárenská péče 

• v případě lékárny 
nebo výdejny 
zdravotnických 
prostředků 
zřizované v nových 
prostorách 

Prostudování žádosti včetně 
dispozičního řešení, provedení 
inspekce a vypracování 
podkladů pro vydání osvědčení, 
vydání osvědčení. Schvalovací 
procedura, evidence v databázi, 
odeslání, archivace. 
 
Celkový součet člověkohodin v 
rámci úhrady nákladů: 39,75   

L- 
003 

 

• v případě lékárny 
nebo výdejny 
zdravotnických 
prostředků 
zřizované v 
prostorách již dříve 
povolené lékárny • 
zřízení 
odloučeného 
oddělení pro výdej 
léčivých přípravků 
a zdravotnických 
prostředků 

Prostudování žádosti a složky 
lékárny v případě 
nesrovnalostí, provedení 
inspekce a vypracování 
podkladů pro vydání osvědčení. 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi, odeslání, 
archivace.  
 
Celkový součet člověkohodin v 
rámci úhrady nákladů: 15,25   

změna rozsahu 
činnosti lékárny 
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nebo zřízení 
odborného 
pracoviště spojené 
se změnou 
dispozičního 
uspořádání lékárny 

L- 
004 

 

• změna rozsahu 
činnosti lékárny 
nebo výdejny 
zdravotnických 
prostředků  
• změna 
technického a 
věcného vybavení 
lékárny nebo 
výdejny 
zdravotnických 
prostředků  
• formální změna 
údajů v závazném 
stanovisku 

Posouzení dokumentace a 
vypracování podkladů pro 
vydání změny v osvědčení, 
vydání změny osvědčení. 
Přijetí žádosti a posouzení 
splnění formální úplnosti. 
Schvalovací procedura, 
evidence v databázi, odeslání, 
archivace.  
 
Celkový součet člověkohodin v 
rámci úhrady nákladů: 3,75   

L- 
005 Laboratorní rozbor na žádost   

L- 
006 

Žádost o vydání certifikátu o 
osvědčení splnění podmínek 
správné lékárenské praxe 

 

Prostudování žádosti a složky 
lékárny, provedení inspekce a 
vypracování podkladů pro 
vydání certifikátu, vydání 
certifikátu. Schvalovací 
procedura, evidence v databázi, 
odeslání, archivace. 
 
Celkový součet člověkohodin v 
rámci úhrady nákladů: 39,75   
 

L- 
007 

Přezkoušení šarže léčivého 
přípravku před jejím propuštěním 
na trh 

• s předložením 
atestu členského 
státu EU 

Příjem žádosti spolu 
s přílohami,  
evidence v systému v databázi, 
ověření všech předaných 
podkladů, vypracování 
„Sdělení o propuštění šarže 
léčivého přípravku“, 
odeslání sdělení a všech příloh 
do datové schránky držitele 
rozhodnutí nebo jím 
pověřeného distributora.  
Archivace kopie zaslaného 
hlášení spolu s odpovědí po 
dobu 10 let. 
Celkový součet člověkohodin 
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v rámci úhrady nákladů: závisí 
na časové náročnosti 
provedených analýz. 
 

L- 
008 

 
• bez doložení 
atestu členského 
státu EU 

Postupuje je stejný jako v bodě 
výše (L-007).  
Pokud nebyly dodány vzorky 
rovnou s žádostí, požádá se  
o jejich zaslání. 
Vlastní zkoušení, 
po ukončení zkoušení 
s vyhovujícím výsledkem 
vystavení Certifikátu o kontrole 
léčivého přípravku.  
V případě nevyhovujících 
výsledků se postupuje podle 
postupů OCABR. 
Evidence výsledků v databázi. 
Odeslání sdělení (včetně příloh) 
do datové schránky držitele 
rozhodnutí nebo jím 
pověřeného distributora. 
V případě 
vystavení  Certifikátu se 
originál zasílá poštou. 
Archivace všech záznamů po 
dobu 10 let. 
 
Celkový součet člověkohodin 
v rámci úhrady nákladů: závisí 
na časové náročnosti 
provedených analýz. 
  

 
Tabulka č. 6 
 
KLINICKÉ HODNOCENÍ LÉČIV – národní podání (mimo portál EU), LÉČEBNÉ 
PROGRAMY, ROZLIŠOVÁNÍ LÉČIV OD JINÝCH VÝROBKŮ 

Kód Kategorie Podkategorie nebo 
upřesnění Činnosti úkonu 

K- 
001 

Povolení klinického hodnocení 
léčivého přípravku 

• žádost o povolení 
klinického hodnocení 
léčivého přípravku 
Náhrada výdajů v této 
výši se platí i v případě, 
že dříve 
povolená/ohlášená studie 
nebyla zahájena do 12 

Odborné úkony: 
Validační fáze: odborné 
posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad 
s požadavky zákona o 
léčivech 
 Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu 

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



52 
 

měsíců a dochází k 
velkým změnám původně 
předložené dokumentace. 

dokumentace a souladu 
s legislativně stanovenými 
požadavky, posouzení 
farmaceutické 
dokumentace k léčivé látce 
a léčivému přípravku, 
včetně značení vnitřního a 
vnějšího obalu, certifikátů 
správné výrobní praxe, 
případně posouzení 
povolení pro odběrová a 
tkáňová zařízení i rozsahu 
jejich činnosti, výsledky 
předklinických zkoušek 
s ohledem na fázi 
klinického hodnocení, 
navržené dávkování a cestu 
podání a studijní populaci,  
posouzení výsledků  
předchozích klinických 
hodnocení dle fáze vývoje 
léčivého přípravku, 
klinické části dokumentace 
s ohledem na fázi vývoje 
léčivého přípravku, soulad 
náležitostí dokumentace se 
zásadami správné klinické 
praxe a odbornými 
doporučeními, s ohledem 
na doporučené postupy 
lékařské praxe, zajištění 
bezpečnosti zařazených 
subjektů hodnocení,  návrh 
systému týkajícího se 
farmakovigilance 
v klinickém hodnocení, 
návrhy informací pro 
subjekty hodnocení, 
zajištění dohledu nad 
průběhem klinického 
hodnocení, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí § 
55 odst. 1 písm. b), odst. 2, 
3 a 8 zákona o léčivech)  
Celkový součet 
člověkohodin v rámci 
úhrady nákladů: 109 

K- 
002 

 • ohlášení klinického 
hodnocení registrovaného 

Odborné úkony: 
Validační fáze: odborné 
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léčivého přípravku (30 
dnů) Náhrada výdajů v 
této výši se platí i v 
případě, že dříve 
povolená/ohlášená studie 
nebyla zahájena do 12 
měsíců a dochází k 
velkým změnám původně 
předložené dokumentace. 

posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad 
s požadavky zákona o 
léčivech 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu 
dokumentace a souladu 
s legislativně stanovenými 
požadavky, posouzení 
farmaceutické 
dokumentace pro placebo, 
značení vnitřního a 
vnějšího obalu, certifikátů 
správné výrobní praxe, 
posouzení klinické části 
dokumentace s ohledem je-
li v souladu s rozhodnutím 
o registraci všech 
hodnocených léčivých 
přípravků, soulad 
náležitostí dokumentace se 
zásadami správné klinické 
praxe a odbornými 
doporučeními, s ohledem 
na doporučené postupy 
lékařské praxe, zajištění 
bezpečnosti zařazených 
subjektů hodnocení,  návrh 
systému týkajícího se 
farmakovigilance 
v klinickém hodnocení, 
návrhy informací pro 
subjekty hodnocení, 
zajištění dohledu nad 
průběhem klinického 
hodnocení, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí § 
55 odst. 1 písm. b), odst. 4, 
5 a 8 zákona o léčivech) 
Celkový součet 
člověkohodin v rámci 
úhrady nákladů: 23 

K- 
003 

 

• ostatní ohlášení 
klinického hodnocení 
léčivého přípravku (60 
dnů) Náhrada výdajů v 
této výši se platí i v 
případě, že dříve 
povolená/ohlášená studie 

Odborné úkony: 
Validační fáze: odborné 
posouzení úplnosti 
dokumentace a její soulad 
s požadavky zákona o 
léčivech 
Posuzovací fáze: odborné 
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nebyla zahájena do 12 
měsíců a dochází k 
velkým změnám původně 
předložené dokumentace. 

posouzení obsahu 
dokumentace a souladu 
s legislativně stanovenými 
požadavky, posouzení 
farmaceutické 
dokumentace k léčivé látce 
a léčivému přípravku, 
včetně značení vnitřního a 
vnějšího obalu, certifikátů 
správné výrobní praxe,  
výsledky předklinických 
zkoušek s ohledem na fázi 
klinického hodnocení, 
navržené dávkování a cestu 
podání a studijní populaci,  
posouzení výsledků  
předchozích klinických 
hodnocení dle fáze vývoje 
léčivého přípravku, 
klinické části dokumentace 
s ohledem na fázi vývoje 
léčivého přípravku, soulad 
náležitostí dokumentace se 
zásadami správné klinické 
praxe a odbornými 
doporučeními, s ohledem 
na doporučené postupy 
lékařské praxe, zajištění 
bezpečnosti zařazených 
subjektů hodnocení,  návrh 
systému týkajícího se 
farmakovigilance 
v klinickém hodnocení, 
návrhy informací pro 
subjekty hodnocení, 
zajištění dohledu nad 
průběhem klinického 
hodnocení, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí § 
55 odst. 1 písm. b), odst. 4, 
5 a 8 zákona o léčivech)  
Celkový součet 
člověkohodin v rámci 
úhrady nákladů: 50 

K- 
004 

Oznámení zadavatele o dodatku 
protokolu. 

 

Odborné úkony: 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu 
dokumentace a souladu 
s legislativně stanovenými 

Dodatek protokolu vyžadující 
posouzení z důvodu významné 
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změny protokolu, u níž je 
pravděpodobné, že ovlivní 
bezpečnost subjektů hodnocení 
nebo změní vědeckou hypotézu 
daného klinického hodnocení, 
případně pokud je změna 
významná z jiného důvodu. 
Náhrada výdajů v této výši se 
platí i v případě, že dříve 
povolená/ohlášená studie nebyla 
zahájena do 12 měsíců a 
dochází k malým změnám 
původně předložené 
dokumentace. 

požadavky, posouzení 
doplněné farmaceutické 
dokumentace k léčivé látce 
a/nebo k léčivému 
přípravku, certifikátů 
správné výrobní praxe, 
nebo doplněných výsledků 
výsledky předklinických 
zkoušek a předchozích 
klinických hodnocení  nebo 
posouzení změn protokolu 
klinické části dokumentace 
a přehodnocení poměru 
risk/benefit pro zařazené 
subjekty hodnocení, 
zpracování odborných 
podkladů pro závěrečné 
stanovisko 
Celkový součet 
člověkohodin v rámci 
úhrady nákladů: 23 
 

K- 
005 

Žádost o vydání stanoviska k 
podmínkám použití léčivého 
přípravku, způsobu jeho 
distribuce, výdeje a 
monitorování a vyhodnocování 
jeho jakosti, bezpečnosti a 
účinnosti v rámci specifického 
léčebného programu. 

 

Odborné úkony: posouzení 
souladu s legislativou 
(včetně posouzení toto, že 
se jedná o nenahraditelný 
léčivý přípravek), 
posouzení předmětu 
specifického léčebného 
programu (posouzení 
jakosti, bezpečnosti a 
účinnosti léčivého 
přípravku,  dokladů 
správné výrobní praxe,  
vhodnosti navržených 
pracovišť,  opodstatněnosti 
navrhovaného počtu balení, 
dokumentace dokládající 
navrhované indikace a 
skupiny pacientů, pro 
kterou je program 
navrhován, způsobu výdeje 
a zajištění distribuce) 
Celkový součet 
člověkohodin v rámci 
úhrady nákladů: 19 

K- 
006 

Žádost o vydání rozhodnutí, zda 
jde o léčivo, včetně rozlišení 
mezi léčivým přípravkem a 

 
Odborné úkony: 
Validační fáze: odborné 
posouzení úplnosti 
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léčivou látkou, léčivý přípravek 
podléhající registraci nebo o 
jiný výrobek, popřípadě zda jde 
o homeopatický přípravek. 

dokumentace a její soulad 
s požadavky § 24a zákona 
o léčivech 
Posuzovací fáze: odborné 
posouzení obsahu 
dokumentace, zpracování 
odborných podkladů pro 
připravované rozhodnutí  
Vydání rozhodnutí: vedení 
správního řízení o povaze 
výrobku 
Celkový součet 
člověkohodin v rámci 
úhrady nákladů: 13 

K- 
010 

Vydání certifikátu správné 
klinické praxe fyzické osobě 
(např. zkoušející, monitor 

 

Odborné úkony: 
Příprava a realizace 
odborného školení, včetně 
prověření znalostí zásad 
správné klinické praxe  
Celkový součet 
člověkohodin v rámci 
úhrady nákladů: 24 

K- 
011 

Vydání následného certifikátu 
správné klinické praxe fyzické 
osobě 

 

Odborné úkony: 
Příprava a realizace 
odborného školení – 
aktualizace znalostí, včetně 
prověření znalostí zásad 
správné klinické praxe  
Celkový součet 
člověkohodin v rámci 
úhrady nákladů: 12 

 
 
Část nazvaná KLINICKÉ HODNOCENÍ – předkládané prostřednictvím portálu EU v souladu 
s požadavky nařízení č. 536/2014 – dokumentace pro část I hodnotící zprávy upravuje zcela 
nově náhrady výdajů za odborné činnosti spojené s posuzováním klinických hodnocení, neboť 
systém dělení klinických hodnocení a jejich posuzování je v souvislosti s účinností nařízení 
č.536/2014  zcela nový. Přitom je třeba po dobu přechodného období zachovat i stávající 
položky v oblasti klinického hodnocení. Proto je tato příloha vyčleněna samostatně, aby 
působila přehledně a byla srozumitelná. Výčet jednotlivých položek přesně sleduje druhy 
žádostí, které budou předkládány podle nařízení č. 536/2014 a podle adaptační novely zákona 
o léčivech. Struktura jednotlivých položek je stanovena tak, aby přesně odrážela náročnost 
prováděných odborných úkonů ve vztahu ke konkrétnímu druhu žádosti. Stanovená výše 
náhrady výdajů je tak ve vztahu k žadatelům maximálně spravedlivá a proporční, když méně 
náročným odborným úkonům odpovídá nižší částka náhrady výdajů a naopak.  
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K-012 
  
  

Povolení klinického hodnocení s léčivým přípravkem vyráběným biotechnologickým 
postupem (včetně přípravků pro moderní terapie) neregistrovaným v EU a/nebo 
registrovanými či neregistrovanými ve 3.zemi 
·        ČR v pozici členského státu zpravodaje 
·        Opakované předložení žádosti, kdy je ČR v pozici členského státu zpravodaje 

Úhrada nákladů - odborné hodnocení žádosti a dokumentace, vypracování hodnotící zprávy členského 
státu zpravodaje včetně vypořádání připomínek ostatních dotčených členských států, koordinace 
procedury s ostatními dotčenými členskými státy, koordinace posuzování s etickou komisí, 
vypracování stanoviska za ČR a rozhodnutí za celé klinické hodnocení za ČR.  
Odborné posouzení dokumentace týkající se části I hodnotící zprávy žádosti o povolení klinického 
hodnocení 
 
 
  

   

 
činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 5 4500  
Klinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy 20 18000  
Preklinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  10 9000  
Farmaceutická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  20 18000  
Statistika - vyhodnocení, včetně hodnotící zprávy  10 9000  
Koordinace posuzování s etickými komisemi a ostatními 
dotčenými členskými státy 

25 22500 
 

Kompletace návrhu hodnotící zprávy týkající se celé části I  8 7200  
Vypořádání připomínek, kompilace připomínek ostatních 
členských států a výzva k doplnění dokumentace 

6 5400 
 

Odborné posouzení žádosti – příprava pro vypracování 
hodnotící zprávy a vypořádání připomínek ostatních 
dotčených členských států - celkem 

104 93600 

 
Klinická část dokumentace  10 9000  
Preklinická část dokumentace  5 4500  
Farmaceutická část dokumentace  10 9000  
Statistika vyhodnocení 5 4500  
Vypořádání zhodnocení odpovědi zadavatele ostatními 
dotčenými členskými státy a etickou komisí 

10 9000 
 

Dokončení části I hodnotící zprávy 5 4500  
Stanovisko k části I hodnotící zprávy za členský stát  1 900  
Příprava odůvodnění k vydání rozhodnutí za ČR   1 900  
Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající 
se části I hodnotící zprávy - celkem 

47 42300 
 

Vyhodnocováni bezpečnostních hlášení  10 9000  
Dohled nad průběhem  10 9000  
Sledování průběhu klinického hodnocení - celkem 20 18000  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 171 153900 
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K-013 
Povolení klinického hodnocení s léčivým přípravkem vyráběným biotechnologickým postupem 
(včetně přípravků pro moderní terapie) neregistrovaným v EU a/nebo registrovanými či 
neregistrovanými ve 3.zemi 
·        ČR v pozici dotčeného členského státu 
·        Národní klinické hodnocení 
·        Opakované předložení žádosti, kdy je ČR v pozici dotčeného členského státu 
·        Opakované předložení žádosti, kdy se jedná o národní klinické hodnocení 
·        Následné doplnění dalšího dotčeného členského státu, kdy je ČR členský stát zpravodaj 
·        Následné doplnění ČR jako dalšího dotčeného členského státu 
Úhrada nákladů - odborné hodnocení žádosti a dokumentace, vypracování hodnotící zprávy členského 
státu zpravodaje včetně vypořádání připomínek ostatních dotčených členských států, koordinace 
procedury s ostatními dotčenými členskými státy, příprava rozhodnutí.  
Odborné posouzení dokumentace týkající se části I hodnotící zprávy žádosti o povolení klinického 
hodnocení 
    
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 5 4500  
Klinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy 17 15300  
Preklinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  8 7200  
Farmaceutická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  17 15300  
Statistika - vyhodnocení, včetně hodnotící zprávy  5 4500  
Koordinace posuzování na SÚKL a s etickými komisemi  15 13500  
Kompletace návrhu hodnotící zprávy týkající se celé části I  5 4500  
Vypořádání připomínek s etickými komisemi a členským 
státem zpravodajem 

5 4500 
 

Odborné posouzení žádosti – příprava pro vypracování 
hodnotící zprávy a vypořádání připomínek ostatních 
dotčených členských států - celkem 

77 69300 

 
 Klinická část dokumentace  8 7200  
Preklinická část dokumentace  4 3600  
Farmaceutická část dokumentace  8 7200  
Statistika vyhodnocení 4 3600  
Vypořádání zhodnocení odpovědi zadavatele s etickými 
komisemi a členským státem zpravodajem 

6 5400 
 

Dokončení části I hodnotící zprávy 3 2700  
Stanovisko k části I hodnotící zprávy za členský stát  1 900  
Příprava odůvodnění k vydání rozhodnutí za ČR   1 900  
Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající 
se části I hodnotící zprávy - celkem 

35 31500 
 

Vyhodnocováni bezpečnostních hlášení  10 9000  
Dohled nad průběhem  10 9000  
Sledování průběhu klinického hodnocení - celkem 20 18000  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 132 118800 
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K-014 
Povolení klinického hodnocení s léčivým přípravkem vyráběným jiným než biotechnologickým 
postupem neregistrovaným v ČR a/nebo v jiném státě EU a/nebo registrovaným nebo 
neregistrovaným ve 3. zemi 
·         ČR v pozici členského státu zpravodaje 
·         Opakované předložení žádosti, kdy je ČR v pozici členského státu zpravodaje 
Úhrada nákladů - odborné hodnocení žádosti a dokumentace, vypracování hodnotící zprávy členského 
státu zpravodaje včetně vypořádání připomínek ostatních dotčených členských států, koordinace 
procedury s ostatními dotčenými členskými státy, příprava rozhodnutí.  
Odborné posouzení dokumentace týkající se části I hodnotící zprávy žádosti o povolení klinického 
hodnocení 
    
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 5 4500  
Klinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy 16 14400  
Preklinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  8 7200  
Farmaceutická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  16 14400  
Statistika - vyhodnocení, včetně hodnotící zprávy  10 9000  
Koordinace posuzování s etickými komisemi a ostatními 
dotčenými členskými státy 

20 18000 
 

Kompletace návrhu hodnotící zprávy týkající se celé části I  7 6300  
Vypořádání připomínek, kompilace připomínek ostatních 
členských států a výzva k doplnění dokumentace 

6 5400 
 

Odborné posouzení žádosti – příprava pro vypracování 
hodnotící zprávy a vypořádání připomínek ostatních 
dotčených členských států - celkem 

88 79200 

 
Klinická část dokumentace  8 7200  
Preklinická část dokumentace  4 3600  
Farmaceutická část dokumentace  8 7200  
Statistika vyhodnocení 5 4500  
Vypořádání zhodnocení odpovědi zadavatele ostatními 
dotčenými členskými státy a etickou komisí 

6 5400 
 

Dokončení části I hodnotící zprávy 4 3600  
Stanovisko k části I hodnotící zprávy za členský stát  1 900  
Příprava odůvodnění k vydání rozhodnutí za ČR   1 900  
Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající 
se části I hodnotící zprávy - celkem 

37 33300 
 

Vyhodnocováni bezpečnostních hlášení  7 6300  
Dohled nad průběhem  7 6300  
Sledování průběhu klinického hodnocení - celkem 14 12600  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 139 125100 
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K-015 
Povolení klinického hodnocení s léčivým přípravkem vyráběným jiným než biotechnologickým 
postupem neregistrovaným v ČR a/nebo v jiném státě EU a/nebo registrovaným nebo 
neregistrovaným ve 3. zemi 
·         ČR v pozici dotčeného členského státu 
·         Národní klinické hodnocení 
·         Opakované předložení žádosti, kdy je ČR v pozici dotčeného členského státu 
·         Opakované předložení žádosti, kdy se jedná o národní klinické hodnocení 
·         Následné doplnění dalšího dotčeného členského státu, kdy je ČR členský stát zpravodaj 
·         Následné doplnění ČR jako dalšího dotčeného členského státu 
Úhrada nákladů - odborné hodnocení žádosti a dokumentace, vypracování hodnotící zprávy členského 
státu zpravodaje včetně vypořádání připomínek ostatních dotčených členských států, koordinace 
procedury s ostatními dotčenými členskými státy, příprava rozhodnutí.  
Odborné posouzení dokumentace týkající se části I hodnotící zprávy žádosti o povolení klinického 
hodnocení     
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 5 4500  
Klinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy 14 12600  
Preklinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  6 5400  
Farmaceutická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  14 12600  
Statistika - vyhodnocení, včetně hodnotící zprávy  3 2700  
Koordinace posuzování na SÚKL a s etickými komisemi  15 13500  
Kompletace návrhu hodnotící zprávy týkající se celé části I  5 4500  
Vypořádání připomínek s etickými komisemi a členským 
státem zpravodajem 

5 4500 
 

Odborné posouzení žádosti – příprava pro vypracování 
hodnotící zprávy a vypořádání připomínek ostatních 
dotčených členských států - celkem 

67 60300 

 
 Klinická část dokumentace  6 5400  
Preklinická část dokumentace  3 2700  
Farmaceutická část dokumentace  6 5400  
Statistika vyhodnocení 2 1800  
Vypořádání zhodnocení odpovědi zadavatele s etickými 
komisemi a členským státem zpravodajem 

5 4500 
 

Dokončení části I hodnotící zprávy 3 2700  
Stanovisko k části I hodnotící zprávy za členský stát  1 900  
Příprava odůvodnění k vydání rozhodnutí za ČR   1 900  
Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající 
se části I hodnotící zprávy - celkem 

27 24300 
 

Vyhodnocováni bezpečnostních hlášení  7 6300  
Dohled nad průběhem  7 6300  
Sledování průběhu klinického hodnocení - celkem 14 12600  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 108 97200 
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K-016 
Povolení klinického hodnocení s léčivým přípravkem vyráběným biotechnologickým postupem 
(včetně přípravků pro moderní terapie) registrovaným v EU, ale použitým mimo souhrn údajů o 
přípravku, nebo s léčivým přípravkem vyráběným jiným než biotechnologickým postupem 
registrovaným v ČR a/nebo jiném státě EU, ale použitým mimo souhrn údajů o přípravku  
·         ČR v pozici členského státu zpravodaje 
·         Opakované předložení žádosti, kdy je ČR v pozici členského státu zpravodaje 
Úhrada nákladů - odborné hodnocení žádosti a dokumentace, vypracování hodnotící zprávy členského 
státu zpravodaje včetně vypořádání připomínek ostatních dotčených členských států, koordinace 
procedury s ostatními dotčenými členskými státy, příprava rozhodnutí.  
Odborné posouzení dokumentace týkající se části I hodnotící zprávy žádosti o povolení klinického 
hodnocení     
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 5 4500  
Klinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy 16 14400  
Preklinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  3 2700  
Farmaceutická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  8 7200  
Statistika - vyhodnocení, včetně hodnotící zprávy  10 9000  
Koordinace posuzování s etickými komisemi a ostatními 
dotčenými členskými státy 

20 18000 
 

Kompletace návrhu hodnotící zprávy týkající se celé části I  7 6300  
Vypořádání připomínek, kompilace připomínek ostatních 
členských států a výzva k doplnění dokumentace 

6 5400 
 

Odborné posouzení žádosti – příprava pro vypracování 
hodnotící zprávy a vypořádání připomínek ostatních 
dotčených členských států - celkem 

75 67500 

 
Klinická část dokumentace  8 7200  
Preklinická část dokumentace  2 1800  
Farmaceutická část dokumentace  4 3600  
Statistika vyhodnocení 5 4500  
Vypořádání zhodnocení odpovědi zadavatele ostatními 
dotčenými členskými státy a etickou komisí 

6 5400 
 

Dokončení části I hodnotící zprávy 4 3600  
Stanovisko k části I hodnotící zprávy za členský stát  1 900  
Příprava odůvodnění k vydání rozhodnutí za ČR   1 900  
Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající 
se části I hodnotící zprávy - celkem 

31 27900 
 

Vyhodnocováni bezpečnostních hlášení  7 6300  
Dohled nad průběhem  7 6300  
Sledování průběhu klinického hodnocení - celkem 14 12600  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 120 108000 
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K-017 
Povolení klinického hodnocení s léčivým přípravkem vyráběným biotechnologickým postupem 
(včetně přípravků pro moderní terapie) registrovaným v EU, ale použitým mimo souhrn údajů o 
přípravku, nebo s léčivým přípravkem vyráběným jiným než biotechnologickým postupem 
registrovaným v ČR a/nebo jiném státě EU, ale použitým mimo souhrn údajů o přípravku  
·        ČR v pozici dotčeného členského státu 
·        Národní klinické hodnocení 
·        Opakované předložení žádosti, kdy je ČR v pozici dotčeného členského státu 
·        Opakované předložení žádosti, kdy se jedná o národní klinické hodnocení 
·        Následné doplnění dalšího dotčeného členského státu, kdy je ČR členský stát zpravodaj 
·        Následné doplnění ČR jako dalšího dotčeného členského státu 
Úhrada nákladů - odborné hodnocení žádosti a dokumentace, vypracování hodnotící zprávy členského 
státu zpravodaje včetně vypořádání připomínek ostatních dotčených členských států, koordinace 
procedury s ostatními dotčenými členskými státy, příprava rozhodnutí.  
Odborné posouzení dokumentace týkající se části I hodnotící zprávy žádosti o povolení klinického 
hodnocení     
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 5 4500  
Klinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy 16 14400  
Preklinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  3 2700  
Farmaceutická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  8 7200  
Statistika - vyhodnocení, včetně hodnotící zprávy  4 3600  
Koordinace posuzování na SÚKL a s etickými komisemi  12 10800  
Kompletace návrhu hodnotící zprávy týkající se celé části I  4 3600  
Vypořádání připomínek s etickými komisemi a členským 
státem zpravodajem 

6 5400 
 

Odborné posouzení žádosti – příprava pro vypracování 
hodnotící zprávy a vypořádání připomínek ostatních 
dotčených členských států - celkem 

58 52200 

 
 Klinická část dokumentace  8 7200  
Preklinická část dokumentace  2 1800  
Farmaceutická část dokumentace  4 3600  
Statistika vyhodnocení 2 1800  
Vypořádání zhodnocení odpovědi zadavatele s etickými 
komisemi a členským státem zpravodajem 

6 5400 
 

Dokončení části I hodnotící zprávy 3 2700  
Stanovisko k části I hodnotící zprávy za členský stát  1 900  
Příprava odůvodnění k vydání rozhodnutí za ČR   1 900  
Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající 
se části I hodnotící zprávy - celkem 

27 24300 
 

Vyhodnocováni bezpečnostních hlášení  5 4500  
Dohled nad průběhem  7 6300  
Sledování průběhu klinického hodnocení - celkem 12 10800  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 97 87300 
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K-018 
Nízkointervenční klinická hodnocení – povolení klinického hodnocení s léčivým přípravkem 
registrovaným v ČR a/nebo jiném státě EU, použitým v souladu se souhrn údajů o přípravku 
nebo běžnou lékařskou praxí doloženou dle požadavků nařízení č. 536/2014 
·         ČR v pozici členského státu zpravodaje 
·         Opakované předložení žádosti, kdy je ČR v pozici členského státu zpravodaje 
Úhrada nákladů - odborné hodnocení žádosti a dokumentace, vypracování hodnotící zprávy členského 
státu zpravodaje včetně vypořádání připomínek ostatních dotčených členských států, koordinace 
procedury s ostatními dotčenými členskými státy, příprava rozhodnutí.  
Odborné posouzení dokumentace týkající se části I hodnotící zprávy žádosti o povolení klinického 
hodnocení     
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 5 4500  
Klinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy 10 9000  
Preklinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  2 1800  
Farmaceutická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  4 3600  
Statistika - vyhodnocení, včetně hodnotící zprávy  6 5400  
Koordinace posuzování s etickými komisemi a ostatními 
dotčenými členskými státy 

15 13500 
 

Kompletace návrhu hodnotící zprávy týkající se celé části I  6 5400  
Vypořádání připomínek, kompilace připomínek ostatních 
členských států a výzva k doplnění dokumentace 

5 4500 
 

Odborné posouzení žádosti – příprava pro vypracování 
hodnotící zprávy a vypořádání připomínek ostatních 
dotčených členských států - celkem 

53 47700 

 
Klinická část dokumentace  6 5400  
Preklinická část dokumentace  1 900  
Farmaceutická část dokumentace  2 1800  
Statistika vyhodnocení 2 1800  
Vypořádání zhodnocení odpovědi zadavatele ostatními 
dotčenými členskými státy a etickou komisí 

5 4500 
 

Dokončení části I hodnotící zprávy 3 2700  
Stanovisko k části I hodnotící zprávy za členský stát  1 900  
Příprava odůvodnění k vydání rozhodnutí za ČR   1 900  
Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající 
se části I hodnotící zprávy - celkem 

21 18900 
 

Vyhodnocováni bezpečnostních hlášení  5 4500  
Dohled nad průběhem  5 4500  
Sledování průběhu klinického hodnocení - celkem 10 9000  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 84 75600 
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K-019 
Nízkointervenční klinická hodnocení – povolení klinického hodnocení s léčivým registrovaným 
v ČR a/nebo jiném státě EU, použitým v souladu se souhrn údajů o přípravku nebo běžnou 
lékařskou praxí doloženou dle požadavků nařízení č. 536/2014 
·         ČR v pozici dotčeného členského státu 
·         Národní klinické hodnocení 
·         Opakované předložení žádosti, kdy je ČR v pozici dotčeného členského stát 
·         Opakované předložení žádosti, kdy se jedná o národní klinické hodnocení 
·         Následné doplnění dalšího dotčeného členského státu, kdy je ČR členský stát zpravodaj 
·         Následné doplnění ČR jako dalšího dotčeného členského státu 
Úhrada nákladů - odborné hodnocení žádosti a dokumentace, vypracování hodnotící zprávy členského 
státu zpravodaje včetně vypořádání připomínek ostatních dotčených členských států, koordinace 
procedury s ostatními dotčenými členskými státy, příprava rozhodnutí.  
Odborné posouzení dokumentace týkající se části I hodnotící zprávy žádosti o povolení klinického 
hodnocení     
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 5 4500  
Klinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy 8 7200  
Preklinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  2 1800  
Farmaceutická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  3 2700  
Statistika - vyhodnocení, včetně hodnotící zprávy  4 3600  
Koordinace posuzování na SÚKL a s etickými komisemi  10 9000  
Kompletace návrhu hodnotící zprávy týkající se celé části I  4 3600  
Vypořádání připomínek s etickými komisemi a členským 
státem zpravodajem 

3 2700 
 

Odborné posouzení žádosti – příprava pro vypracování 
hodnotící zprávy a vypořádání připomínek ostatních 
dotčených členských států - celkem 

39 35100 

 
 Klinická část dokumentace  4 3600  
Preklinická část dokumentace  1 900  
Farmaceutická část dokumentace  2 1800  
Statistika vyhodnocení 2 1800  
Vypořádání zhodnocení odpovědi zadavatele s etickými 
komisemi a členským státem zpravodajem 

4 3600 
 

Dokončení části I hodnotící zprávy 2 1800  
Stanovisko k části I hodnotící zprávy za členský stát  1 900  
Příprava odůvodnění k vydání rozhodnutí za ČR   1 900  
Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající se 
části I hodnotící zprávy - celkem 

17 15300 
 

Vyhodnocováni bezpečnostních hlášení  4 3600  
Dohled nad průběhem  4 3600  
Sledování průběhu klinického hodnocení - celkem 8 7200  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 64 57600 
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K-020 
Klinická hodnocení – klastrová studie  
Úhrada nákladů - odborné hodnocení žádosti a dokumentace, vypracování hodnotící zprávy členského 
státu zpravodaje včetně vypořádání připomínek ostatních dotčených členských států, koordinace 
procedury s ostatními dotčenými členskými státy, příprava rozhodnutí.  
Odborné posouzení dokumentace týkající se části I hodnotící zprávy žádosti o povolení klinického 
hodnocení     
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 5 4500  
Klinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy 8 7200  
Preklinická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  0 0  
Farmaceutická část dokumentace, včetně hodnotící zprávy  2 1800  
Statistika - vyhodnocení, včetně hodnotící zprávy  4 3600  
Koordinace posuzování s etickými komisemi a ostatními 
dotčenými členskými státy 

5 4500 
 

Kompletace návrhu hodnotící zprávy týkající se celé části I  1 900  
Vypořádání připomínek s etickou komisí a výzva k doplnění 
dokumentace 

1 900 
 

Odborné posouzení žádosti – příprava pro vypracování 
hodnotící zprávy a vypořádání připomínek ostatních 
dotčených členských států - celkem 

26 23400 

 
 Klinická část dokumentace  4 3600  
Preklinická část dokumentace  0 0  
Farmaceutická část dokumentace  1 900  
Statistika vyhodnocení 2 1800  
Vypořádání zhodnocení odpovědi 3 2700  
Dokončení části I hodnotící zprávy 1 900  
Stanovisko k části I hodnotící zprávy za členský stát  1 900  
Příprava odůvodnění k vydání rozhodnutí za ČR   1 900  
Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající se 
části I hodnotící zprávy - celkem 

13 11700 
 

Vyhodnocováni bezpečnostních hlášení  2 1800  
Dohled nad průběhem  2 1800  
Sledování průběhu klinického hodnocení - celkem 4 3600  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 43 38700 
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K-021 
Významná změna vztahující se na část I hodnotící zprávy I (posouzení každé části dokumentace, 
které se významná změna části I hodnotící zprávy týká, vyžaduje samostatnou náhradu výdajů – 
např. protokol, příručka pro zkoušejícího, farmaceutická dokumentace) 
·         ČR v pozici členského státu zpravodaje 
·         Národní klinické hodnocení 

Úhrada nákladů - odborné hodnocení dokumentace významné změny k části I dokumentace (protokolu, 
příručky pro zkoušejícího nebo farmaceutické dokumentace), vypracování hodnotící zprávy členského 
státu zpravodaje včetně vypořádání připomínek ostatních dotčených členských států, koordinace 
procedury s ostatními dotčenými členskými státy, příprava rozhodnutí.      
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 3 2700  
Protokol / příručka pro zkoušejícího/ farmaceutická 
dokumentace, včetně hodnotící zprávy 

8 7200 
 

Koordinace posuzování s etickými komisemi a ostatními 
dotčenými členskými státy 

8 7200 
 

Kompletace návrhu hodnotící zprávy významné změny 
týkající se celé části I  

4 3600 
 

Vypořádání připomínek, kompilace připomínek ostatních 
členských států a výzva k doplnění dokumentace 

4 3600 
 

Odborné posouzení žádosti – příprava pro vypracování 
hodnotící zprávy a vypořádání připomínek ostatních 
dotčených členských států - celkem 

27 24300 

 
Protokol / příručka pro zkoušejícího/ farmaceutická 
dokumentace, včetně hodnotící zprávy 

2 1800 
 

Vypořádání zhodnocení odpovědi zadavatele ostatními 
dotčenými členskými státy 

2 1800 
 

Dokončení části I hodnotící zprávy významné změny 1 900  
Stanovisko k části I hodnotící zprávy za členský stát  1 900  
Příprava odůvodnění k vydání rozhodnutí za ČR    1 900  
Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající se 
části I hodnotící zprávy - celkem 

7 6300 
 

Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 34 30600 
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K-022 
Významná změna vztahující se na část I hodnotící zprávy I (posouzení každé části dokumentace, 
které se významná změna části I hodnotící zprávy týká, vyžaduje samostatnou náhradu výdajů – 
např. protokol, příručka pro zkoušejícího, farmaceutická dokumentace) 
·         ČR v pozici dotčeného členského státu  
Úhrada nákladů - odborné hodnocení dokumentace významné změny k části I dokumentace (protokolu, 
příručky pro zkoušejícího nebo farmaceutické dokumentace), koordinace procedury s etickou komisí, 
příprava rozhodnutí.      
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 3 2700  
Protokol / příručka pro zkoušejícího/ farmaceutická 
dokumentace, včetně hodnotící zprávy 

7 6300 
 

Koordinace posuzování na SÚKL a s etickými komisemi  6 5400  
Kompletace návrhu hodnotící zprávy významné změny 
týkající se celé části I  

0 0 
 

Vypořádání připomínek s etickými komisemi a členským 
státem zpravodajem 

2 1800 
 

Odborné posouzení žádosti – příprava pro vypracování 
hodnotící zprávy a vypořádání připomínek ostatních 
dotčených členských států - celkem 

18 16200 

 
Protokol / příručka pro zkoušejícího/ farmaceutická 
dokumentace, včetně hodnotící zprávy 

2 1800 
 

Vypořádání zhodnocení odpovědi zadavatele s etickými 
komisemi a členským státem zpravodajem 

2 1800 
 

Dokončení části I hodnotící zprávy významné změny 0 0  
Stanovisko k části I hodnotící zprávy za členský stát  1 900  
Příprava odůvodnění k vydání rozhodnutí za ČR   1 900  
Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající se 
části I hodnotící zprávy - celkem 

6 5400 
 

Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 24 21600 
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K-023 
Žádost o povolení klinického hodnocení vztahující se na část II hodnotící zprávy 
·          S 1. místem klinického hodnocení v ČR 
Úhrada nákladů - odborné posouzení žádosti a dokumentace týkající se části II hodnotící zprávy, tzn. 
informace pro pacienta/informované souhlasy, zajištění odškodnění a jiná specifika pro ČR, 
vypracování hodnotící zprávy, příprava stanoviska a zajištění dohledu nad tímto místem klinického 
hodnocení.  
Odborné posouzení dokumentace týkající se části II hodnotící zprávy žádosti o povolení klinického 
hodnocení     
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 5 4500  
Informace pro pacienta/Informovaný souhlas 6 5400  
Edukační materiály pro subjekty hodnocení  2 1800  
Způsob zajištění odměňování a kompenzací pro 
zkoušejícího a subjekty hodnocení  

1 900 
 

Způsob náboru subjektů hodnocení a jeho zajištění  5 4500  
Posouzení vhodnosti navržených zkoušejících nebo hlavního 
zkoušejícího 

2 1800 
 

Posouzení vhodnosti navrženého místa klinického 
hodnocení  

2 1800 
 

Zajištění odškodnění pro subjekty hodnocení v případě újmy 5 4500  
Zajištění ochrany osobních údajů 3 2700  
Posouzení navržených pravidel pro shromažďování a 
skladování a budoucí použití biologických vzorků subjektů 
hodnocení   

2 1800 

 
Vypracování hodnotící zprávy pro část II dokumentace  2 1800  
Vypořádání připomínek v případě doplnění dokumentace na 
základě výzvy  

3 2700 
 

Vypracování zdůvodnění pro vydání stanoviska k části II za 
ČR  

1 900 
 

Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající 
se části I hodnotící zprávy - celkem 

39 35100 
 

Vyhodnocováni bezpečnostních hlášení  5 4500  
Dohled nad průběhem  5 4500  
Sledování průběhu klinického hodnocení - celkem 10 9000  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 49 44100 

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



69 
 

K-024 
Žádost o povolení klinického hodnocení vztahující se na část II hodnotící zprávy 
·           S 2. místy klinického hodnocení v ČR 
Úhrada nákladů - odborné posouzení žádosti a dokumentace týkající se části II hodnotící zprávy, tzn. 
informace pro pacienta/informované souhlasy, zajištění odškodnění a jiná specifika pro ČR, 
vypracování hodnotící zprávy, příprava stanoviska a zajištění dohledu nad těmito místy klinického 
hodnocení.  
Odborné posouzení dokumentace týkající se části II hodnotící zprávy žádosti o povolení klinického 
hodnocení     
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 5 4500  
Informace pro pacienta/Informovaný souhlas 8 7200  
Edukační materiály pro subjekty hodnocení  2 1800  
Způsob zajištění odměňování a kompenzací pro zkoušející a 
subjekty hodnocení  

1 900 
 

Způsob náboru subjektů hodnocení a jeho zajištění  5 4500  
Posouzení vhodnosti navržených zkoušejících nebo hlavních 
zkoušejících 

4 3600 
 

Posouzení vhodnosti navržených míst klinického hodnocení  4 3600  
Zajištění odškodnění pro subjekty hodnocení v případě újmy 5 4500  
Zajištění ochrany osobních údajů 3 2700  
Posouzení navržených pravidel pro shromažďování a 
skladování a budoucí použití biologických vzorků subjektů 
hodnocení   

2 1800 

 
Vypracování hodnotící zprávy pro část II dokumentace  2 1800  
Vypořádání připomínek v případě doplnění dokumentace na 
základě výzvy  

3 2700 
 

Vypracování stanoviska k části II za ČR  1 900  
Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající 
se části I hodnotící zprávy - celkem 

45 40500 
 

Vyhodnocováni bezpečnostních hlášení  5 4500  
Dohled nad průběhem  7 6300  
Sledování průběhu klinického hodnocení - celkem 12 10800  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 57 51300 
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K-025 
Žádost o povolení klinického hodnocení vztahující se na část II hodnotící zprávy 
·          Každé další centrum v ČR pro iniciální podání žádosti o klinické hodnocení 
Úhrada nákladů - odborné posouzení žádosti a dokumentace týkající se části II hodnotící zprávy, 
především posouzení vhodnosti navrženého zkoušejícího nebo hlavního zkoušejícího a místa 
klinického hodnocení a jiná specifika pro ČR a zajištění dohledu nad tímto místem klinického 
hodnocení. 
Odborné posouzení dokumentace týkající se části II hodnotící zprávy žádosti o povolení klinického 
hodnocení     
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 1 900  
Posouzení vhodnosti navrženého zkoušejícího nebo hlavního 
zkoušejícího 

1 900 
 

Posouzení vhodnosti navrženého místa klinického hodnocení  1 900  
Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající 
se části I hodnotící zprávy - celkem 

3 2700 
 

Dohled nad průběhem  3 2700  
Sledování průběhu klinického hodnocení - celkem 3 2700  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 6 5400 

 
 
 
 
K-026 
Žádost o povolení klinického hodnocení vztahující se na část II hodnotící zprávy 
·          Každé další centrum v ČR pro již běžící klinické hodnocení 
Úhrada nákladů - odborné posouzení žádosti a dokumentace týkající se části II hodnotící zprávy, 
především posouzení vhodnosti navrženého zkoušejícího nebo hlavního zkoušejícího a místa 
klinického hodnocení, aktualizace hodnotící zprávy, příprava stanoviska a zajištění dohledu nad tímto 
místem klinického hodnocení.  
Odborné posouzení dokumentace týkající se části II hodnotící zprávy žádosti o povolení klinického 
hodnocení     
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 1 900  
Způsob zajištění odměňování a kompenzací pro zkoušející   1 900  
Posouzení vhodnosti navrženého zkoušejícího nebo hlavního 
zkoušejícího 

2 1800 
 

Posouzení vhodnosti navrženého místa klinického hodnocení  2 1800  
Vypracování hodnotící zprávy pro část II dokumentace  1 900  
Vypořádání připomínek v případě doplnění dokumentace na 
základě výzvy  

1 900 
 

Vypracování stanoviska k části II za ČR  1 900  
Posouzení předloženého doplnění dokumentace týkající 
se části I hodnotící zprávy - celkem 

9 8100 
 

Dohled nad průběhem  3 2700  
Sledování průběhu klinického hodnocení - celkem 3 2700  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 12 10800 
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K-027  
Významná změna vztahující se na část II hodnotící zprávy – aktualizace Informací pro pacienta; 
Informovaného souhlasu 
Úhrada nákladů - odborné posouzení žádosti a dokumentace týkající se části II hodnotící zprávy, 
především aktualizace Informací pro pacienta; Informovaného souhlasu dokumentace týkající se části 
II hodnotící zprávy žádosti o povolení klinického hodnocení, vypracování hodnotící zprávy příprava 
stanoviska.  
Odborné posouzení významné změny vztahující se na část II hodnotící zprávy – aktualizace Informací 
pro pacienta; Informovaného souhlasu dokumentace týkající se části II hodnotící zprávy žádosti o 
povolení klinického hodnocení     
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 2 1800  
Informace pro pacienta/Informovaný souhlas 8 7200  
Vypracování aktualizace hodnotící zprávy pro část II 
dokumentace  

1 900 
 

Vypořádání připomínek v případě doplnění dokumentace na 
základě výzvy  

1 900 
 

Vypracování stanoviska k části II za ČR  1 900  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 13 11700 

 
 
 
K-028 
Významná změna vztahující se na část II hodnotící zprávy - změna zkoušejícího nebo hlavního 
zkoušejícího 
Úhrada nákladů - odborné posouzení žádosti a dokumentace týkající se části II hodnotící zprávy, 
Posouzení změny navrženého zkoušejícího nebo hlavního zkoušejícího a aktualizace hodnotící zprávy 
a příprava stanoviska.  
Odborné posouzení Významné změny vztahující se na část II hodnotící zprávy - změna zkoušejícího 
nebo hlavního zkoušejícího 
    
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 2 1800  
Způsob zajištění odměňování a kompenzací pro zkoušejícího  1 900  
Posouzení vhodnosti navrženého zkoušejícího nebo hlavního 
zkoušejícího 

2 1800 
 

Vypracování aktualizace hodnotící zprávy pro část II 
dokumentace  

1 900 
 

Vypořádání připomínek v případě doplnění dokumentace na 
základě výzvy  

1 900 
 

Vypracování stanoviska k části II za ČR  1 900  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 8 7200 
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K-028 
Jiná významná změna vztahující se k části II hodnotící zprávy  
Úhrada nákladů - odborné posouzení žádosti s aktualizací dokumentace týkající se části II hodnotící 
zprávy, dokumentace jiné významné změny vztahující se na část II hodnotící zprávy a jiná specifika 
pro ČR, vypracování aktualizace hodnotící zprávy a příprava stanoviska.  

Odborné posouzení jiné významné změny aktualizace dokumentace týkající se části II hodnotící zprávy 
žádosti o povolení klinického hodnocení     
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace žádosti, případné posouzení doplnění žádosti 1 900  
Posouzení dokumentace jiné významné změny vztahující se 
na část II hodnotící zprávy  

4 3600 
 

Vypracování aktualizace hodnotící zprávy pro část II 
dokumentace  

1 900 
 

Vypořádání připomínek v případě doplnění dokumentace na 
základě výzvy  

1 900 
 

Vypracování stanoviska k části II za ČR  1 900  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 8 7200 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K-029 
Hlášení SUSAR do EUDRAVIG databáze - žádost zadavatele o zajištění vkládání hlášení SÚKL 
Úhrada nákladů - odborné posouzení SUSAR, zpracování hlášení do EUDRAVIG databáze  
 

činnost člověkohodiny částka  
registrace zadavatele 0,5 450  
nastavení podmínek 3 2700  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 3,5 3150 

K-030 
Hlášení SUSAR do EUDRAVIG databáze - hlášení jednotlivého SUSAR 
Úhrada nákladů - odborné posouzení SUSAR, zpracování hlášení do EUDRAVIG databáze     
 

činnost člověkohodiny částka  
Validace všech hlášení SUSARů v průběhu 1 roku 1 900  
Doplnění a oborné posouzení SUSAR 7 6300  
Zpracování hlášení do EUDRAVIG databáze 1 900  
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů 9 8100 
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K bodu 4: 
K Příloze č. 2: 
 
K části A, kódy RCMS-30 až RC-41 
 
Kódy RCMS – 30 až RCMS 38 – navrhuje se navýšení náhrad výdajů za odborné úkony 
spojené s registrací veterinárních léčivých přípravků v případě, že se Česká republika daných 
mezinárodních postupů registrace účastní jako tzv. dotčený členský stát.  
Na základě zkušeností od roku 2008 bylo nutno přehodnotit náklady s tímto spojené a to 
z několika důvodů:  
Od roku 2008 do současnosti nebyla zohledněna skutečnost, že se výrazně navýšil počet 
přijatých žádostí a to nejen žádostí o nové registrace ale i o poregistrační postupy např. 
formou změn registrace, prodloužení platnosti registrace a rozšíření registrace.  I když ČR 
vstupuje do postupu v roli tzv. dotčeného členského státu, s ohledem na zajištění kvality, 
bezpečnosti a účinnosti veterinárních léčivých přípravků je nutné aktivně sledovat, 
komentovat a oponovat zprávy o hodnocení vypracované referenčními členskými státy 
v souladu s přijatými mezinárodními standardními operačními postupy. Získané zkušenosti 
ukazují, že referenční členské státy opomíjí některé významné skutečnosti či se dopouští ve 
svých hodnoceních chyb. Odpovědností Veterinárního ústavu je takové nedostatky v rámci 
registračního řízení eliminovat a garantovat, že na trh v ČR se dostávají pouze takové 
veterinární léčivé přípravky, které odpovídají stanoveným standardům.  
Zejména časově náročné jsou tyto postupy v případech specifických skupin veterinárních 
léčivých přípravků, kde je ČR aktivně zapojena v různých pracovních skupinách v rámci EU. 
Tuto aktivitu shledává Veterinární ústav jako nezbytnou pro zachování standardní jakosti, 
bezpečnosti (jak z pohledu konzumenta, uživatele a životního prostředí) a účinnosti 
veterinárních léčivých přípravků určených pro trh v České republice. Tyto skutečnosti 
ovlivňují časovou náročnost jak pro odborné hodnotitele, tak i pro koordinátory postupů. 
Zvýšený počet žádostí a nutná administrativní podpora v průběhu uvedených postupů, včetně 
kontroly překladů schválených textů souhrnu údajů o přípravku, příbalových informací a textů 
na obalech z anglického do českého jazyka, rovněž zvyšuje administrativní časovou náročnost 
uvedených úkonů.      
Z těchto uvedených důvodů došlo v průběhu poslední doby ke zvýšení počtu zejména 
odborných zaměstnanců (hodnotitelů), což považuje Veterinární ústav za nutné zohlednit do 
výše náhrady výdajů.  
 
Kódy RSD 39 – 40 – navrhuje se navýšení náhrad výdajů za odborné úkony spojené s žádostí 
o povolení souběžného dovozu veterinárního léčivého přípravku a s prodloužením platnosti 
uvedeného rozhodnutí. Veterinární ústav musí konstatovat, že od roku 2008 se nepodařilo 
standardizovat kvalitu přebalů dovážených veterinárních léčivých přípravků na základě 
rozhodnutí o povolení souběžného dovozu v souladu s požadavku na přebal na souběžný 
dovoz s ohledem na zajištění kvality přípravku a prezentace, která nesmí poškodit pověst 
ochranné známky původního přípravku. Tato skutečnost klade stále opakovaně zvýšený nárok 
na kontrolu takto dovážených přípravků. A proto Veterinární ústav požaduje promítnutí 
zvýšení nákladů spojené s výše uvedenými úkony do náhrad výdajů.   
  
Kód RC 41- došlo k navýšení náhrad výdajů za odborné úkony spojené s žádostí o vydání 
certifikátu pro léčivý přípravek v souladu se schématem WHO. Veterinární ústav se ve větší 
míře podílí na kontrole správnosti a úpravě údajů navržených v certifikátech žadatelem 
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s cílem, aby příslušný certifikát deklaroval skutečný stav, jak je veterinární léčivý přípravek 
v ČR registrován a vyráběn podle správné výrobní praxe.  
 
 
K bodům 5 až 9: 
 
položka 30b 
V tomto případě se pouze navrhuje úprava textu položky, přičemž částka zůstává nezměněna. 
 
položka 35b 
Navrhuje se navýšení položky v důsledku změny pracovního postupu a materiálu potřebného 
ke zkoušce (izolační a detekční kity, referenční materiál) dle požadavku Evropského lékopisu, 
které s sebou nesou vyšší finanční náročnost. 
 
položka 40 
Úprava se navrhuje v důsledku kompletní změny pracovního postupu podle článku 
Evropského lékopisu – oproti původní metodice dochází k drobnému navýšení o 40 Kč 
(částka u původní metodiky 6280,- Kč). Celková částka zahrnuje náklady na referenční 
biologický materiál, kultivační média, spotřební materiál a časovou náročnost provedení 
zkoušky. 
 
nově doplněné položky 47 až 50 
Navrhuje se doplnění s ohledem na rozvoj nových metod potřebných ke zkoušení 
veterinárních léčivých přípravků v souladu s aktuálními požadavky. 
V případě položky 47 a 48 se jedná o nově zavedené validované metody určené ke 
sledování/vyloučení možné kontaminace imunologických veterinárních léčivých přípravků a 
biologického materiálu cizími virovými agens – částka představuje náklady na izolační 
soupravy a detekční kity, referenční biologický materiál, chemikálie a časovou náročnost na 
provedení zkoušky. 
 
V případě položky 49 jde o nově zavedenou validovanou biologickou metodu pro stanovení 
účinnosti určenou ke kontrole kvality tuberkulinů – částka představuje náklady na pokusná 
zvířata, jejich ustájení a ošetřování a náklady na krmivo, náklady na certifikovaný referenční 
materiál, chemikálie a spotřební materiál a časovou náročnost provedení zkoušky. 
 
V případě položky 50 jde o nově zavedenou validovanou zkoušku testu senzitivity určenou ke 
kontrole kvality tuberkulinů - částka představuje náklady na pokusná zvířata, ustájení a 
ošetřování a náklady na krmivo, náklady na certifikovaný referenční materiál, chemikálie a 
spotřební materiál a časovou náročnost provedení zkoušky. 
 
K tabulce „přezkoušení šarží imunologických veterinárních léčivých přípravků) 
V tomto případě dochází k úpravě číselných kódů OC – 01 až  OC- 06  
Nově vložená položka OC -07 představuje vyčíslení kompletního vyšetření uvedeného in vivo 
diagnostického přípravku v souladu s předpisy na uvolňování šarží imunologických 
veterinárních léčivých přípravků za využití omezeného počtu testů použitého k úřednímu 
přezkoušení šarže daného přípravku, jak je stanoveno Evropským ředitelstvím pro kvalitu 
léčiv (dokument PA/PH/OMCL (17) 74) DEF a Evropskou komisí. 
Částka je součtem nákladů na provedení těchto testů: vzhled – 250 Kč (položka 1 v příloze č. 
2 části B vyhlášky 427/2008), senzibilizace 19 400 Kč (položka 50) a účinnost 31 400 Kč 
(položka 49). 
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K Čl. II 
 
K účinnosti 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, avšak  
body 1 a 2 a bod 3 tabulky č. 6 nabývají účinnosti až uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění 
oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních 
humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES. 
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