
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 vyhlášky č. 

160/2012 Sb. a vyhlášky č. 327/2013 Sb. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem minstra zdravotnictví dne 12.11.2018, 
s termínem dodání stanovisek do 3.12.2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Česká 
lékárnická 
komora 

ZÁSADNÍ 
 
Příl. č. 1, tabulka č. 4, kódy L- 002, L- 003 a L- 004 
 
ČLnK nesouhlasí se zvýšením náhrady za vydání závazného 
stanoviska k technickému a věcnému vybavení zdravotnického 
zařízení, v němž bude poskytována lékárenská péče  

- v nových prostorách z 22.100 Kč na 35.800 Kč, 
- ve stávajících prostorách, u OOVL nebo při změně 

dispozičního uspořádání ze 7.400 Kč na 13.700 Kč, 
- v ostatních případech z 1.500 Kč na 3.400 Kč. 

 
ČLnK navrhuje, aby bylo vydání závazného stanoviska vyjmuto 
z této vyhlášky, neboť nejde o odborný úkon, ale o úřední činnost 
podle zákona o zdravotních službách spočívající v prostém ověření 
toho, zda je lékárna vybavena v souladu s vyhláškou č. 92/2012 Sb. 
Za takový úkon má být stanoven přiměřený správní poplatek.  
 

Neakceptováno 
  
Jako odborný úkon včetně příslušné úhrady nákladů nebylo v minulosti 
ze strany ČLnK zpochybňováno, včetně předchozí praxe vydávání 
osvědčení v návaznosti na zákon č. 160/1992 Sb.   
 
 
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování  
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje 
odborné závazné stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv pouze 
v případě zařízení lékárenské péče (viz § 15 odst. 2 tohoto zákona), 
srovnání s jinými zdravotnickými zařízeními, resp. jinými poskytovateli 
zdravotních služeb tak není relevantní. V případě ostatních 
poskytovatelů zdravotních služeb k posuzování věcného a technického 
vybavení formou žádosti a následného vydání stanoviska či souhlasu 
jiného správního orgánu nedochází, a logicky tak nemůže být 
předmětem případné náhrady výdajů. Ostatní žadatelé přikládají 
k žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle 
§ 18 zákona č. 372/2011 Sb. pouze prohlášení, že je zdravotnické 
zařízení pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně 
vybaveno.     
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Smyslem správního poplatku není úplná úhrada nákladů, které 
správní orgán musí vynaložit na svou úřední činnost. Náklady 
správního orgánu jsou hrazeny ze státního rozpočtu, do něhož 
platbou daní přispívají i provozovatelé lékáren. Ti mají právo na to, 
aby povinnosti, které jim ukládá stát a které musí být zčásti splněny 
za účasti státních úřadů, byly hrazeny ze státního rozpočtu. Platba 
vysoké náhrady za odborný úkon, jímž navíc vydání závazného 
stanoviska není, je ve své podstatě dvojím zdaněním provozovatele 
lékárny. 
 
Zjevná nerovnost mezi provozovateli lékáren a provozovateli 
zdravotnických zařízení jiného typu vyplývá i z toho, že posouzení 
věcného a technického vybavení jiných zdravotnických zařízení 
obdobné platbě nepodléhá. 
 
Navrhované výše náhrad za úkony v oblasti lékáren jsou 
neopodstatněné a neodpovídají ani reálným nákladům na činnost 
SÚKL spojenou s ověřováním věcného a technického vybavení 
lékáren. Je zcela vyloučeno, aby si vydání závazného stanoviska 
žádalo náklady v navrhované výši. Argument, že se výše náhrad 
nezvýšily od roku 2008, není na místě, protože již tehdy byly výše 
náhrad stanoveny v nepřiměřené výši. 
 
Navyšování náhrad o 60 až 12 % včetně důvodů, pro které k němu 
má dojít, působí zvláště nepatřičně ve srovnání s důvody, jimiž se 
již mnoho let odmítají veškeré žádosti poskytovatelů lékárenské 
péče o navýšení odměny za státem objednávanou a cenově 
regulovanou činnost – za výdej léčivých přípravků hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění. Po letech, během nichž 
ministerstvo zdravotnictví neuznávalo žádné zvyšování nákladů 
lékáren na mzdy, nájem, energie, nemluvě o nákladech na 

Výše náhrad v sazebníku přílohy vyhlášky vychází z kalkulace časové 
náročnosti a příslušné hodinové sazby nákladů Ústavu spojené s touto 
činností (veškerých nákladů s ní spojených). Podrobná kalkulace 
jednotlivých úkonů je obsažena v odůvodnění předkládaného návrhu. 
 
Ke stanovené výši sazby uvádí předkladatel následující. Sazba 900 Kč 
zahrnuje přímé náklady na plat odborného pracovníka včetně 
zákonných odvodů 496 Kč a dále režijní náklady v objemu 404 Kč. 
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. 
Režijní náklady ve výši 404 Kč obsahují část správní režie v částce 117 
Kč, která zohledňuje poměrnou část platů včetně zákonných odvodů u 
tzv. obslužných profesí, a část ostatních režijních nákladů v částce 287 
Kč, zahrnujících poměrnou část ostatních výdajů mimo platů vč. 
příslušenství (tj. poměrná část výdajů na energie, nájemné, zpracování 
dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, 
spotřeba materiálu, služby pošt, služby telekomunikací a 
radiokomunikací, opravy a udržování, ostatní služby, drobný 
dlouhodobý majetek, programové vybavení apod.). Poměr uvedených 
výdajů zahrnutých v kalkulaci sazby odpovídá poměru výdajů na platy 
včetně odvodů (68 %) a ostatních výdajů (32 %) k celkovým výdajům 
vynaloženým v r. 2017.  Mzdové náklady včetně zákonných odvodů 
jsou v rámci kalkulace sazby obsaženy jako náklady přímé na plat 
specialisty včetně příslušenství ve výši 496 Kč (55%) a náklady 
nepřímé – správní režie 117 Kč (13%), tj. celkem 613 Kč (68 %), ostatní 
výdaje jsou kalkulovány jako náklady nepřímé – ostatní režie 287 Kč 
(32%).  
Sazba 556 Kč, stanovená v roce 2008, obsahovala průměrné náklady 
na platy vč. zákonných odvodů v objemu 360 Kč (65%) a 196 Kč ostatní 
režijní náklady (35%).  
Dochází ke zvýšení sazby celkem o 344 Kč (tj. zvýšení o 62 %), 
přičemž podíl mzdových nákladů vč. zákonných odvodů se zvyšuje o 
253 Kč (tj. zvýšení o 70 %) a podíl ostatních režijních nákladů se 
zvyšuje o 91 Kč (tj. o 46 %). Celkové zvýšení sazby je ovlivněno 
zejména zvýšením mzdových nákladů o 70 %, které je způsobeno 
nárůstem platů zaměstnanců ve státní správě v souladu s úpravami 
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ePreskripci, systém ověřování pravosti léčivých přípravků a další 
řadu nových povinností, se náhle ukazuje, že k navyšování nákladů 
v čase dochází. Zdá se ale, že pouze na straně SÚKL. 
 
Vychází-li navrhovaná výše úhrad ze stávajících hodinových sazeb 
nákladů SÚKL, pak výpočet úhrad budí podezření, nebo je 
přinejmenším nepřezkoumatelný. Stávající hodinové sazby jsou ve 
srovnání se sazbami přiznávanými lékařům, stomatologům a 
farmaceutům za poskytování zdravotních služeb i několikanásobně 
vyšší. Lékaři, stomatologové a farmaceuti přitom odvádějí nejméně 
stejně kvalifikovanou práci jako úředníci, byť stejně vzdělaní. 
K tomuto diskriminujícímu rozdílu není žádný důvod, zvláště 
pokud se jedná o správní orgán poskytující službu veřejnosti, jehož 
účelem nemá být tvorba zisku. 
 
ČLnK na své připomínce trvá. Posouzení toho, zda lékárna 
vyhovuje podmínkám minimálního věcného a technického 
vybavení podle vyhlášky č. 92/2012 Sb. není odborným úkonem. 
Jde o prosté porovnání shody posuzovaných prostor a vybavení 
s požadavky v příloze vyhlášky. Částka, která má být za tuto 
činnost Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, ať již bude nazývána 
jakkoliv, je nepřiměřeně vysoká a neodpovídající tomu, co 
pracovníci SÚKL vykonají. 
 

platových předpisů pro tuto oblast (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a 
nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 
zaměstnanců). Například tarifní plat odborného zaměstnance 
zařazeného ve 13. platové třídě, 6. plat. stupni, činil v roce 2009 částku 
17 400 Kč (dle přílohy č. 1 NV č. 564/2006 Sb., ve znění platném do 
31. 3. 2009), v roce 2017 byl stanoven tarifní plat odborného 
zaměstnance zařazeného ve 13. platové třídě, 6. plat. stupni, v částce 
30 340 Kč (dle přílohy č. 2 NV č. 304/2014 Sb., v platném znění). 
Platový tarif v uvedené platové třídě tak vzrostl o 74 % ve srovnání 
s rokem 2009. Ve zvýšení ostatních režijních nákladů se promítá 
kumulovaná inflace za roky 2008–2017 celkem 19,3 % a také zvýšené 
výdaje související zejména se zabezpečením informačních technologií 
ve srovnání s výdaji v r. 2007, a to jak na generační obnovu 
informačních technologií, tak průběžné náklady na jejich provoz. Jedná 
se například o implementaci požadavků zákona o kybernetické 
bezpečnosti, zajištění odpovídajícího softwarového a hardwarového 
vybavení zaměstnanců, zajištění podpůrných služeb pro odborné 
pracovníky apod. 
Náhrady výdajů stanovené v navrhované vyhlášce odpovídají 
skutečným výdajům, které Ústavu vznikají při provádění odborných 
úkonů na žádost a při provádění odborných úkonů spojených s trváním 
registrace léčivých přípravků. Stanovená sazba na jednu člověkohodinu 
vyjadřuje skutečné výdaje související s prováděním uvedených úkonů 
 

Hl. m. 
Praha 

Ustanovení § 114 odst. 2  zákona o léčivech nebylo novelizováno 
zákonem č. 80/2015 Sb.Slova „ zákona č. 80/2015 Sb.“ je proto 
třeba vypustit.  
 

Akceptováno 

MŽP Žádáme uvést, o kolik se předkládanou právní úpravou zvýší 
příjmy Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní 
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a na co budou tyto 
příjmy použity. 
 

Vysvětleno 
 
Co se týká SÚKL, na základě předkládané právní úpravy se 
předpokládá zvýšení příjmů (náhrad výdajů) o   50 338 000 Kč. 
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Předpokládaný nárůst příjmů je uveden v následující tabulce v členění 
dle jednotlivých kódů příjmů. 

   v tis. Kč 

kód r. 2017 předpokla
d 

předpokla
d 

příjmu skutečno
st 

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 

Informace byla doplněna do odůvodnění. 
 
Příjmy (náhrady výdajů) jsou v souladu s ustanovením § 112 odst. 5, 
zákona o léčivech, alokovány na zvláštním účtu Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv. V souladu s citovaným ustanovením je používá v případě 
nedostatečného rozsahu rozpočtových zdrojů pro zajištění své činnosti 
prováděné podle zákona o léčivech nebo podle zvláštních právních 
předpisů (např. z. č. 48/1997 Sb., z. č. 123/2000 Sb., z. č. 40/1995 Sb., 
z. č. 167/1998 Sb., z. č. 265/1991 Sb., z. č. 526/1990 Sb.), nestanoví-li 
ZoL jinak. 
 
Činnost SÚKL 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 z. č. 378/2007 Sb. 
také prostředky ze zvláštního účtu, kde se shromažďují náhrady výdajů. 
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Z tohoto zdroje jsou financovány neinvestiční i kapitálové výdaje, 
přičemž v oblasti investic se jedná především o náročné projekty 
související s budováním infrastruktury komunikačních a informačních 
technologií, potřebných pro zajištění činností SÚKL vykonávaných dle 
příslušných zákonů. V případě zvyšování mandatorních výdajů (např. 
platů na základě příslušných předpisů, financování nových činností na 
základě příslušných předpisů) není rozpočet SÚKL adekvátně 
navyšován ze státního rozpočtu, a proto i v tomto případě musí 
zabezpečit financování z prostředků zvláštního účtu Ústavu. 
 
V uplynulých letech byly výdaje Státního ústavu pro kontrolu léčiv kryty 
z prostředků státního rozpočtu pouze z 22 %. Zbývající finanční 
prostředky byly čerpány z finančních prostředků náhrad výdajů, které 
však již neodpovídaly skutečným nákladům na odborné úkony, jak je 
uvedeno v důvodové zprávě. V případě, že by nebyly částky náhrad 
výdajů upraveny, jak je novelou navrhováno, SÚKL by musel svou 
činnost prováděnou na žádost omezit vzhledem k nedostatku 
finančních prostředků. 
 
Co se týká Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 
(dále ÚSKVBL), uvádí předkladatel následující:  
 
V oblasti veterinárních léčiv je třeba s ohledem na připomínku MŽP 
rozlišovat tři případy –  
1. návrh úprav výše náhrad výdajů, které odráží vyšší odbornou, 
časovou a technickou náročnost spojenou s hodnocením žádostí, což 
platí pro úkony spojené s registrací veterinárních léčivých přípravků a 
souběžným dovozem;  
2. návrh úprav, které zohledňují cenový vývoj materiálových vstupů 
potřebných k zajištění příslušných laboratorních zkoušek, což se týká 
příslušných položek laboratorního zkoušení veterinárních léčivých 
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přípravků a  
3. doplnění nových úkonů úředního laboratorního zkoušení 
veterinárních léčivých přípravků, což se opět týká položek laboratorního 
zkoušení veterinárních léčivých přípravků. 
 
Pokud jde o případ 1., na základě zkušeností z předchozího období a 
s ohledem na kvalifikovaný odhad vývoje počtu žádostí v budoucím 
období předpokládáme, že úprava výše náhrad výdajů bude znamenat 
zvýšení příjmů Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a 
léčiv o částku 2 250100 Kč (podrobné odůvodnění viz příloha č. 1). 
Tyto prostředky budou použity v souladu s platnými vnitřními pravidly 
Veterinárního ústavu, odsouhlasenými MZe, tj. přibližně v poměru 
60:30:10 na platy, nekapitálové a kapitálové výdaje, což plně odpovídá 
struktuře tvorby výše náhrad výdajů v oblasti registrace veterinárních 
léčivých přípravků. 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nevytváří 
žádný zisk a prostředky budou proto, stejně jako dosud, čerpány 
kontinuálně a budou spotřebovávány pro hodnocení jednotlivých 
žádostí. 
Prostředky budou použity prostřednictvím rozpočtu Veterinárního 
ústavu v rámci povoleného překročení závazných ukazatelů 
schváleného rozpočtu Veterinárního ústavu v souladu se stávající praxí.  
V oblasti nekapitálových výdajů budou prostředky použity částečně na 
úhradu zvýšených nákladů spojených s využíváním technických 
systémů (IT) pro předkládání elektronických žádostí o registraci 
veterinárních léčivých přípravků a řízení mezinárodních registračních 
postupů, které jsou budovány na úrovni EU (systém CESP, systém 
CTS). Prostředky budou dále použity ke zvýšení kybernetické 
bezpečnosti, rozvoj národních IT systémů v oblasti veterinárních 
léčivých přípravků a pro rozvoj znalostí a praktických zkušeností 
pracovníků Veterinárního ústavu. 
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V části kapitálových výdajů budou potom prostředky použity zejména 
pro investice do rozvoje informačních systémů a jejich propojení na 
evropské regulatorní prostředí. 
 
Pokud jde o případ 2, všechny získané prostředky budou spotřebovány 
pro nákup materiálu nezbytného k provedení zkoušek, neboť 
navrhované navýšení náhrad výdajů odráží cenový vývoj materiálových 
vstupů nutných k provedení příslušných zkoušek (viz dále Příloha č. 2). 
 
Pokud jde o případ 3, získané prostředky budou použity k provedení 
nově zaváděných zkoušek, pokud bude o jejich provedené Ústav pro 
státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv požádán. V ČR je 
jediný výrobce aviárních a bovinních tuberkulinů (spol. Bioveta a.s.). 
Ročně tento výrobce produkuje přibližně 10 až 12 šarží. Za 
předpokladu, že by veškeré šarže byly zkoušeny Ústavem pro státní 
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, potom by příjem činil 
500,000 až 600,000 Kč. Prostředky budou spotřebovány na provedení 
těchto zkoušek, tedy nákup zvířat, materiálu a pokrytí administrativních 
úkonů a odborné činnosti pracovníků laboratoře (viz dále Příloha č. 2). 
 

UZS Zásadní připomínka: Kalkulace výše náhrad neodpovídá 
skutečným nákladům 

Dle odůvodnění novely představuje částka na člověkohodinu 
propočet průměrných nákladů na hodinu práce spočívající 
v odborném posouzení provedený na základě aktuálních údajů.   
Níže uvedená kalkulace počtu člověkohodin se týká výlučně 
nových registrací  a změn typu II prováděných SUKL v roce 2017, 
pro které jsou k dispozici v odůvodnění novely údaje o počtu 
člověkohodin.   
Zdrojem dat je výroční zpráva SÚKL za rok 2017 a webové stránky 
SÚKL. V této souvislosti zdůrazňujeme, že např. za rok 2017 bylo 

Neakceptováno 
 
Sekce registrací Ústavu bez Odboru klinického hodnocení má 
v současné době 157 zaměstnanců. Z nich je pak pouze 11 
zaměstnanců v 9. platové třídě, kteří jsou administrativními pracovníky 
a nevykonávají tedy odborné úkony. Sekce registrací má tedy 146 
pracovníků, kteří se zabývají agendou registrace léčivých přípravků a 
vykonávají odborné úkony.  
Sekce registrací má dále 26 pracovníků zaměstnaných v rámci 
DPČ/DPP, kteří se rovněž zabývají agendou registrací léčivých 
přípravků. 
Na sekci registrací tak celkem 172 pracovníků vykonává odborné úkony 
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SÚKL dále zpracováno také 252 žádostí o prodloužení registrace; 
změny typu I (IA, IB) se počítají na tisíce případů, a dále SÚKL 
vybírá náhrady výdajů za další registrační aktivity (např. převody 
registrací - za rok 2017 313, zrušení registrací apod.). Všechny tyto 
další úkony nebyly v kalkulaci vůbec zohledněny. Také nebyly 
zohledněny svátky, dovolené, pracovní neschopnost apod; 
například dle výroční zprávy SÚKL zameškali zaměstnanci v roce 
2017 celkem 1861 pracovních dnů. Podotýkáme také, že dle 
informace poskytnuté ze strany SÚKL jsou již v kalkulaci částky na 
člověkohodinu ve výši 900 Kč zahrnuty i mzdové náklady na tzv. 
obslužné profese. 
 
Počet zaměstnanců 
registračního oddělení 
SÚKL 

Nejvyšší možný počet 
člověkohodin ročně (42,5 hodiny 
týdně) 

65 143650 
 
Typ úkonu Počet za rok 

2017 
Celkový Počet 
člověkohodin 

Národní registrace 64 (x311 čh) 19904 
CZ jako RMS 97 (x244 čh) 23668 
CZ jako CMS 429 (x 117 

čh) 
50193 

Národní – změny typu 
II 

424 (x 89 čh) 37736 

CZ jako RMS – změny 
typu  II 

100 (x128 
čh) 

12800 

CZ jako CMS – změny 
typu II 

1200 (x61 
čh) 

73200 

   
Celkem   217501 

 
Udržovací platby za rok 2017 za existující registrace dále (bez 

spojené s registracemi a jejich udržováním. 
Odbornými úkony spojenými s registracemi a jejich udržováním se dále 
zabývají další útvary Ústavu (tedy nespadající pod tzv. obslužné 
profese): 

- Odbor inspekční, především pak Oddělení správné výrobní 
praxe 

-   Oddělení závad v jakosti 

Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že registracemi léčivých přípravků a 
jejich udržováním se zabývá určitý počet pracovníků, o jejichž vytížení 
však nelze pochybovat. 
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malých podniků a mikropodniků) zahrnují odhadem dalších cca 
245.000 člověkohodin.  
Pozn. Dle výroční zprávy SÚKL bylo v roce 2017 celkem 6 499 
registrovaných přípravků, za které se platí udržovací poplatky. Odhadem 
je z toho objemu cca 500 přípravků s CZ jako RMS, ostatní s CZ jako 
CMS či národní registrace.  
 
Celkem tedy počet člověkohodin za základní odborné úkony 
spojené s registracemi a jejich trváním činí 462,501 
člověkohodin. Z toho plyne, že počet pracovníků registrací by 
podle uvažované náročnosti procedur na SÚKL měl být cca 210 lidí 
nebo by stávající zaměstnanci oddělení registrací museli pracovat 
denně nejméně 27 hodin. 
  
Na základě výše uvedené kalkulace namítáme, že kalkulace náhrad 
na registrační úkony včetně udržovacích poplatků jsou výrazně 
nadhodnocené a neodpovídají skutečným nákladům SÚKL 
vynaloženým na tyto odborné úkony. Počty člověkohodin na 
jednotlivé odborné úkony poskytnuté ze strany SÚKL jsou zcela 
nevěrohodné a vyvolávají dojem, že byly stanoveny až ex post tak, 
aby bylo dosaženo požadovaných částek. 
 
Takový způsob stanovení výše náhrad výdajů je v rozporu se 
zmocněním uvedeným v § 112 odst. 2 zákona o léčivech. Tato výše 
je dále v rozporu s legitimním očekáváním povinných osob, neboť 
překračuje výši výdajů spojených s registracemi a dalšími 
odbornými úkony, kterou mohly tyto osoby na základě formulace § 
112 odst. 2 zákona o léčivech důvodně předpokládat. 
 
Zásadní připomínka: Rozsah zvýšení náhrad výdajů 

V odůvodnění novely vyhlášky byl vytvořen umělý  model 
pětiletého cyklu (sestávající z náhrad 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 

Neakceptováno 
 
U kódů „R“ je maximální (nikoliv minimální) navýšení o 15 %, jak je 
uvedeno na straně 8 v důvodové zprávě. 
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II), kdy by údajně dle zvoleného výpočtu navýšení regulačních 
poplatků představovalo 48982 EUR oproti 46015 EUR = 1,064, což 
odpovídá navýšení nákladů na regulační poplatky o 6,4%. Tento 
výpočet je zavádějící, neboť naznačuje, že dochází pouze 
k mírnému navýšení regulačních poplatků v rozsahu 6,4%. 
Zdůrazňujeme, že ve skutečnosti dochází k podstatně 
významnějšímu navýšení náhrad výdajů. Odhlédneme-li od ročních 
udržovacích plateb a náhrad za jednoduché změny typu IA a IB, 
jejich výše se sice nemění, ale je i tak sporná (podrobněji viz níže), 
dochází ve značné části nákladů k navýšení téměř o 62% 
(přepočet koeficientem 1,62), případně o 15%, resp. v některých 
případech mírně nižší (přepočet koeficientem 1,15), jak je 
detailně uvedeno níže. Např. u kódů K-001 až K-006, O-001 až O-
003, I-001, I-003, I-005, I-006, I-007 atd. dochází k navýšení o cca 
62%, a dále např. u kódů u I-002, I-004 o cca 40% apod. 
 
Podpůrným argumentem dle odůvodnění novely vyhlášky 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). Jak jsme již uvedli výše, ve skutečnosti dochází 
k významnému navýšení sazeb náhrad nákladů značně nad hranici 
7,2%. 
 
Níže předkládáme grafické znázornění nákladů na odborné úkony 
na 1 registraci při použití údajů z modelového případu, tedy 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, včetně nákladů na prodloužení registrace, 
které nebyly zahrnuty: 
 
Národní registrace (průměrné náklady na pětiletý cyklus jsou při 
současně platném znění vyhlášky 31 806 EUR. Pokud by byly 

Propočet Ústavu nezohledňuje v 5letém modelu pro náhrady výdajů pro 
léčivý přípravek registrovaný v České republice žádost o prodloužení 
platnosti registrace, avšak to nezohledňuje ani v 5letém modelu pro 
léčivé přípravky registrované v jiných státech EU, propočet je proto 
adekvátní. 
 
K poskytnutým grafům od UZS chybí podrobnější vysvětlení, 
předkladatel ani Ústav proto nedisponuje informacemi, jak proběhly ze 
strany UZS propočty a co z daných grafů vyplývá, nemůže se k nim 
tudíž vyjádřit. Z grafu UZS k národní registraci však vyplývá, že při 
nákladech v 5letém modelu sice dojde k navýšení nákladů, avšak 
Česká republika zůstane na téměř stejném místě ve vztahu k ostatním 
zemím EU (v 5letém cyklu navýšení o 1922 EUR, což představuje 
10000 Kč za rok). Takové navýšení nepředstavuje reálný dopad na 
spotřebitele. 
 
Úhrada náhrad výdajů zohledňuje reálné náklady Ústavu spojené s 
provedením daných úkonů pod danými kódy. Úhrada náhrady výdajů 
nemá zohledňovat HDP. V případě podhodnocení úkonů by Ústav 
nemohl některé zákonné činnosti vykonávat. U kódů „R“ se jednalo o 
navýšení o 15 %, a to jen u části kódů, což je v souladu s růstem platu 
státních zaměstnanců od roku 2013, což je v důvodové zprávě 
uvedeno. 
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navrhované úpravy ve smyslu navýšení poplatků u změn typu II a 
nových registrací schváleny, stouply by náklady na  33.728 EUR). 
 

 
 
Níže jsou uvedeny grafy srovnávající tyto náklady ve vztahu 
k ostatním evropským zemím z pohledu počtu obyvatel a HDP. 
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DCP/CMS procedury (průměrné náklady na pětiletý cyklus jsou 
při současně platném znění vyhlášky 20 846 EUR. Pokud by byly 
navrhované úpravy ve smyslu navýšení poplatků u změn typu II a 
nových registrací schváleny, stouply by náklady na  22.384 EUR). 
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Níže jsou uvedeny grafy srovnávající tyto náklady ve vztahu 
k ostatním evropským zemím z pohledu počtu obyvatel a HDP. 
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Z těchto grafů vyplývá, že co se týče nákladů na registraci 
přípravku a její udržení, nachází se Česká republika mezi 
evropskými státy na předních místech, přičemž státy, ve kterých 
jsou náklady vyšší (s výjimkou Řecka) jsou buď státy s významně 
vyšším počtem obyvatel, kde lze dosáhnout také většího objemu 
prodeje daného přípravku, nebo se jedná o státy s vyšším HDP. 
Vzhledem k počtu obyvatel České republiky a k jejímu HDP však 
není výše nákladů spojených s registrací léčivých přípravků 
odpovídající. Tato výše také neodpovídá nízké ceně léčivých 
přípravků v České republice oproti evropským zemím, ve kterých 
jsou tyto náklady vyšší nebo obdobné.   
Zásadní připomínka: Způsob výpočtu výše náhrad výdajů 

V § 112 odst. 2 zákona o léčivech je výslovně upraveno, že náhrady 
výdajů představují náhradu výdajů SÚKL za odborné úkony 
provedené na žádost. Kromě toho jsou SÚKL zvlášť hrazeny i 
výdaje za odborné úkony spojené s trváním registrace léčivých 
přípravků (udržovací platby) a dále příslušné správní poplatky.  
Z uvedeného je zřejmé, že výše náhrady výdajů by měly odpovídat 
průměrným nákladům SÚKL (počtům člověkohodin) na daný typ 
odborného úkonu. Roční udržovací platba by pak měla 
představovat paušální částku výdajů na odborné úkony spojené s 

Neakceptováno 
 
Rozsah zmocnění k vydání prováděcího předpisu dle ustanovení § 112 
odst. 2 zákona o léčivech, je při stanovení výše náhrad výdajů dodržen. 
Náhrady výdajů stanovené v navrhované vyhlášce odpovídají 
skutečným výdajům, které Ústavu vznikají při provádění odborných 
úkonů na žádost a při provádění odborných úkonů spojených s trváním 
registrace léčivých přípravků. Stanovená sazba na jednu člověkohodinu 
vyjadřuje skutečné výdaje související s prováděním uvedených úkonů. 
Detailní způsob výpočtu sazby je uveden u vypořádání následující 
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registracemi, které nejsou zahrnuty mezi odbornými úkony 
vykonávanými na žádost (bez zahrnutí kontrolních pravomocí 
SÚKL).  
V případě, že náhrady výdajů (resp. udržovací platby) stanovené 
v úhradové vyhlášce neodpovídají skutečným zprůměrovaným 
výdajům SÚKL na dané odborné úkony, došlo by při stanovení 
výše těchto plateb k překročení rozsahu zákonného zmocnění 
k vydání prováděcího předpisu, jak je toto zmocnění upraveno v § 
112 odst. 2 zákona o léčivech, což je v rozporu s ustanovením čl. 4 
odst. 1 Listiny základních práv a svobod.  
Neodůvodněná výše náhrad výdajů (případně dokonce jejich další 
zvýšení) je také v rozporu s legitimním očekáváním povinných 
osob, neboť překračuje výši výdajů spojených s udržováním 
registrace, kterou mohli tyto osoby na základě formulace § 112 
odst. 2 zákona o léčivech důvodně předpokládat. 
Ústavní soud České republiky konstantně (např. rozhodnutí IV. ÚS 
650/05) judikoval, že ústavní normu umožňující zavedení daní a 
poplatků jako omezení vlastnického práva je nutné aplikovat a 
vykládat ve smyslu čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, a 
tudíž je stát (a každý státní orgán) povinen šetřit podstatu takových 
práv a svobod.  
Není tedy možné, aby byly náhrady výdajů stanoveny na vyšší 
úrovni, než jsou skutečné náklady s daným odborným úkonem 
vzniklé, tedy aby byl při provádění odborných úkonů SÚKL 
ziskový. Pokud by tomu tak bylo, došlo by k zásahu do základních 
práv dle Listiny základních práv a svobod.  
Stanovení konkrétní výše náhrad výdajů pro jednotlivé odborné 
úkony musí vycházet z kalkulace výše celkových přiměřených 
nákladů SÚKL na odborné úkony prováděné na žádost a jejich 
následným rozpočítáním na jednotlivé typy úkonů dle jejich časové 
náročnosti. SÚKL by pak měl periodicky kontrolovat, minimálně 
vždy při přípravě novely úhradové vyhlášky, zda výše náhrad 
výdajů odpovídá skutečně vynaloženým nákladům na dané odborné 
úkony 

zásadní připomínky („Výše průměrných nákladů na hodinu práce 
spočívající v odborném posouzení“). 
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Zásadní připomínka: Výše průměrných nákladů na hodinu 
práce spočívající v odborném posouzení 

Dle odůvodnění aktuální novely vyhlášky 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 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.  
 
Na základě žádosti České asociace farmaceutických firem SUKL 
upřesnil kalkulaci následovně: 
 
Sazba 900 Kč zahrnuje přímé náklady na plat odborného 
pracovníka včetně zákonných odvodů 496 Kč a 
dále režijní náklady v objemu 404 Kč. 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. Režijní 
náklady ve výši 404 Kč obsahují část správní 
režie v částce 117 Kč, která zohledňuje poměrnou část platů včetně 
zákonných odvodů u tzv. obslužných 

Vysvětleno 
 
K detailnímu způsobu výpočtu jednotlivých dílčích částí nákladů na 
člověkohodinu předkladatel uvádí shodně jako ve svém vyjádření k 
žádosti České asociace farmaceutických firem  následující údaje: 
 
1. přímé náklady   
  Kč 
plat odborného pracovníka /měsíc 60 680 
plat odborného pracovníka/1 hod 364 
pojistné na veřejné. zdravotní poj. 
/1hod 33 
poj. na sociální zabezpečení/1hod 91 
příděl FKSP/1 hod 8 
celkem přímé náklady /1 hod 496 
   
2. nepřímé náklady-správní režie 
  v Kč 
  rok 2017 

druh nákladu náklady 
celkem*) 

vybrané 
náklady 
(správní 
režie) 

Mzdové náklady 293 747 333 
131 519 
032 

Zák. sociální 
pojištění 97 399 305 44 716 471 
Zák. sociální 
náklady 5 652 927 2 630 381 
Spotřeba materiálu 5 270 615 5 270 615 
Spotřeba energie 6 879 282 6 879 282 
Opravy a udržování 4 738 962 4 738 962 
Cestovné 5 637 073 5 637 073 
Nákl. na 
reprezentaci 458 164 0 

Ostatní služby  105 351 825 
105 351 
825 
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profesí, a část ostatních režijních nákladů v částce 287 Kč, 
zahrnujících poměrnou část ostatních výdajů mimo 
platů vč. příslušenství (tj. poměrná část výdajů na energie, 
nájemné, zpracování dat a služby související 
s informačními a komunikačními technologiemi, spotřeba 
materiálu, služby pošt, služby telekomunikací a 
radiokomunikací, opravy a udržování, ostatní služby, drobný 
dlouhodobý majetek, programové vybavení 
apod.). Poměr uvedených výdajů zahrnutých v kalkulaci sazby 
odpovídá poměru výdajů na platy včetně 
odvodů (68 %) a ostatních výdajů (32 %) k celkovým výdajům 
vynaloženým v r. 2017. Mzdové náklady včetně 
zákonných odvodů jsou v rámci kalkulace sazby obsaženy jako 
náklady přímé na plat specialisty včetně příslušenství ve výši 496 
Kč (55 %) a náklady nepřímé – správní režie 117 Kč (13 %), tj. 
celkem 613 Kč (68 %), 
ostatní výdaje jsou kalkulovány jako náklady nepřímé – ostatní 
režie 287 Kč (32 %). 
 
Nicméně stále nebyla výše nákladů na člověkohodinu, což je 
zásadní údaj pro výpočet náhrad výdajů, rozklíčována na jednotlivé 
položky, což znemožňuje kontrolu, jaké investiční náklady (např. 
na IT systémy) byly do kalkulace zahrnuty. Také dle našeho názoru 
není odpovídající, aby byl do kalkulace mzdových nákladů zahrnut 
tabulkový plat včetně 100% osobního příplatku, který nemusí být 
všem zaměstnancům přiznán, do kalkulace by měla být zahrnuta 
jen jeho odpovídající poměrná část.  
 
Dále namítáme, že původní výše nákladů na hodinu práce (tzv. 
člověkohodina) byla v roce 2008 stanovena ve výši 556 Kč. Došlo 
tedy k navýšení o 344 Kč, což odpovídá navýšení v rozsahu cca 
62%. To vysoce překračuje míru inflace v ČR za posledních 10 let. 
 

Jiné sociální 
náklady 5 421 129 5 421 129 
Jiné daně a 
poplatky 73 447 0 
Odpisy DM **) 52 564 433 52 564 433 
Nákl. z vyřaz. 
pohled. 151 000 0 
Náklady z DDM ***) 5 271 515 5 271 515 
Ostatní nákl. z 
činnosti 290 496 290 496 
Kurzové ztráty 49 040 49 040 

CELKEM 588 956 544 
370 340 
252 

*) údaje dle Výkazu zisku a ztráty za r. 2017 
**) DM-dlouhodobý majetek 
***DDM-drobný dlouhodobý majetek 
   
Mzdové náklady správní režie  
zahrnují náklady na platy managementu, 
pracovníků IT, pracovníků právní podpory, 
pracovníků administrativní podpory 
a provozní podpory  
   
  v Kč 
Vybrané náklady celkem (správní 
režie) v r. 2017 

370 340 
252 

r. 2017 průměr. přepočtený počet 
prac. 458   
Náklady správní režie na 1 ČH r. 
2017 404 

   
   

SAZBA CELKEM 900 Kč 

v tom:    
přímé náklady 496 Kč 

nepřímé náklady-správní režie 404 Kč 
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Kalkulovaná částka na plat odborného pracovníka (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. 
V rámci rozpětí dvanácti platových stupňů byl použit pro výpočet sazby 
průměrný platový tarif (6. PS) ve 13. platové třídě. Osobní příplatek je 
zohledněn v souladu s předpisy pro odměňování zaměstnanců ve státní 
správě a v souladu s personální politikou SÚKL související se 
stabilizací odborných specialistů, aby nedocházelo k jejich odlivu do 
soukromé sféry. 
Sazba 556 Kč, stanovená v roce 2008, obsahovala průměrné náklady 
na platy vč. zákonných odvodů v objemu 360 Kč (65% sazby) a 196 Kč 
ostatní režijní náklady (35%). Pro porovnání mzdových nákladů vč. 
zákonných odvodů a ostatních nákladů v rámci příslušných sazeb byla 
u sazby 900 Kč uvedena výše mzdových nákladů vč. příslušenství 
v částce 613 Kč (přímé náklady na plat odborného pracovníka vč. 
příslušenství 496 Kč; nepřímé náklady v rámci správní režie 117 Kč) a 
ostatní nepřímé náklady v rámci správní režie 287 Kč. Dochází ke 
zvýšení sazby celkem o 344 Kč (tj. zvýšení o 62 %), přičemž podíl 
mzdových nákladů včetně zákonných odvodů se zvyšuje o 253 Kč (tj. 
zvýšení o 70 %) a podíl ostatních režijních nákladů (správní režie) se 
zvyšuješ o 91 Kč (tj. o 46 %). Celkové zvýšení sazby je ovlivněno 
zejména zvýšením mzdových nákladů o 70 %, které je způsobeno 
nárůstem platů zaměstnanců ve státní správě v souladu s úpravami 
platových předpisů pro tuto oblast (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců  ve veřejných službách a správě a 
nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 
zaměstnanců). Například tarifní plat odborného zaměstnance 
zařazeného ve 13. platové třídě, 6. plat. stupni, činil v roce 2009 částku 
17 400 Kč (dle přílohy č. 1 NV č. 564/2006 Sb., ve znění platném do 31. 
3. 2009). V roce 2017 byl stanoven tarifní plat odborného zaměstnance 
zařazeného ve 13. platové třídě, 6. plat. stupni, v částce 30 340 Kč (dle 
přílohy č. 2 NV č. 304/2014 Sb., v platném znění). Platový tarif 
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v uvedené platové třídě tak vzrostl o 74 % ve srovnání s rokem 2009. 
Ve zvýšení ostatních režijních nákladů se promítá kumulovaná inflace 
za roky 2008-2017 celkem 19,3 % a také zvýšené výdaje související 
zejména se zabezpečením informačních technologií ve srovnání 
s výdaji v r. 2007, a to jak na generační obnovu informačních 
technologií, tak průběžné náklady na jejich provoz. Jedná se například 
o implementaci požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti, 
zajištění odpovídajícího softwarového a hardwarového vybavení 
zaměstnanců, zajištění podpůrných služeb pro odborné pracovníky 
apod. 

Zásadní připomínka: Roční udržovací platby (kódy U-001 až 
U-005) 

Výše udržovacích plateb novelizace vyhlášky nemění. Nicméně již 
v minulosti byly vzneseny zásadní připomínky k jejich výši. Tyto 
platby přitom dle odůvodnění vyhlášky představují významnou část 
příjmů z náhrad výdajů za odborné úkony (29 % z celkových 
příjmů). 
 
Dle informací poskytnutých ze strany SÚKL úkony spojené 
s trváním registrace zahrnují: 
• zpracování nežádoucích účinků  
• detekce signálů a 
• informační servis 

V udržovacím poplatku jsou dále zahrnuty: 
• investice do informačních technologií a provozu, které jsou 

spojeny s agendou udržovacích poplatků a 
• poměrný podíl na nákladech režijních pracovníků  

Dle odůvodnění původního návrhu vyhlášky je kalkulace 
následující: 

Neakceptováno 
 
 Výše ročních udržovacích plateb není návrhem měněna. Ustanovení § 
112 zákona o léčivech uvádí, že držitel rozhodnutí o registraci hradí 
náhrady výdajů za úkony Ústavu spojené s trváním registrace léčivých 
přípravků. Do těchto úkonů patří farmakovigilanční činnosti, např. 
poregistrační sledování bezpečnosti LP: zpracování hlášených NÚ, 
udržování databáze CDNÚ, tvorba informačních dopisů, kontrola 
edukačních materiálů; dále regulační opatření, např. závady v jakosti, 
revize informací o přípravku k Jednotnému hodnocení pravidelně 
aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUSA) a FV signálům, 
komunikace s držiteli rozhodnutí o registraci mimo řízení, nápravná 
opatření k registracím LP na podněty z terénu; informační servis a 
činnosti spojené s databázovými systémy. I pokud by došlo 
k přepočítání stanovené náhrady výdajů za roční udržovací platby 
pouze částkou na člověkohodiny, nejvyšší počet člověkohodin by byl 
43,5 (nikoliv 70, jak uvádí UZS) a nejnižší 3,5 člověkohodin; reálně se 
však jedná o výrazně nižší počty člověkohodin s ohledem na výše 
uvedené. 
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U – 
001 Roční udržovací platba 

Kód Činnost Člověkohodin 

Úhrada nákladů - činnosti související s trváním registrace humánního LP 

  Zpracování nežádoucích účinků 7,00 

  Detekce signálů 27,80 
  PSUR 18,67 
  Regulační opatření 13,40 

  Informační servis 3,50 

    
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů  
  70,37  
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů  
  39 100 Kč  
     
U - 
001 Roční udržovací platba (s podrobným rozpisem struktury jednotlivých činností) 

Kód Činnost Člověkohodin 
Úhrada nákladů - činnosti související s trváním registrace humánního LP (v rámci zpracování 
nežádoucích účinků) 

  Přijetí nežádoucího účinku a posouzení splnění 
formální úplnosti, zadání do databáze 1,00  

  Vyhodnocení, kódování,  odeslání EV 1,50  

  Follow up a zpracování  1,50 
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  Kontrola kvality dat, správa a údržba databáze 2,00 

  Správa registru partnerů pro výměnu hlášení 1,00 

    
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů  
  7,00  
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů  
  3 900 Kč  
     

Úhrada nákladů činnosti související s trváním registrace humánního LP ( v rámci detekce 
signálů) 

  Analýza dat 10,00 

  Monitoring literatury 10,00 

  Peer review 3,00 
  Hodnocení dat/Příprava  zprávy 100,00 ? 
  Konzultace s experty 10,00 

  Projednání PhVWP 6,00 

    
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů  
  27,80  
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů  
  15 500 Kč  
     

Úhrada nákladů - činnosti související s trváním registrace humánního LP (v rámci PSUR) 
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  Přijetí PSUR a posouzení splnění formální úplnosti 4,00  

  Příprava hodnotící zprávy 50,00 

  Administrace, komunikace v rámci WS, archivace 2,00 
    
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů  
  18,67  
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů  
  10 400 Kč  
     

Úhrada nákladů - činnosti související s trváním registrace humánního LP (v rámci 
regulačních opatření) 

  Rozhodovací proces  20,00 

  Koordinace postupu v rámci ústavu 10,00 

  Příprava podkladů pro komunikaci 30,00 

  Revize DDL 2,00 

  Komunikace 2,00 
  Jednání s držitelem rozhodnutí 10,00 
  Informační servis 40,00 
  Administrace, komunikace EU 20,00 
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů  
  13,40  
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů  
  7 400 Kč  
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Úhrada nákladů - činnosti související s trváním registrace humánního LP ( v rámci 
informačního servisu) 

  Příjem dotazu 0,50 

  Příprava odpovědi 3,00 

     
Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů   
  3,50   
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů   
  1 900 Kč   
      

 
Výše uvedená vzorová kalkulace by měla platit pro každou 
registraci léčivého přípravku v případě, že je Česká   republika 
referenčním státem. Týká se přitom pouze úkonů, které nejsou 
hrazeny jinými náhradami nákladů řízení ani správními poplatky. 
Výše uvedená kalkulace je dle našeho názoru nejasná a příliš 
obecná. Není například zřejmé, jakým způsobem došlo k určení 
konečného počtu člověkohodin na úkony spadající do sekcí detekce 
signálů, PSUR a regulačních opatření. 
Od přijetí vyhlášky v roce 2008 přitom došlo k významným 
změnám v procesu registrace, které vedly ke snížení počtu 
odborných úkonů a jejich administrativní náročnosti. Dle našeho 
názoru je počet člověkohodin přesahujících 70 hodin nutných na 1 
registraci ročně (kromě ostatních odborných úkonů hrazených 
zvlášť) nadhodnocený. Například přestože po novele zákona o 
léčivech č. 70/2013 Sb. došlo ke snížení rozsahu odborných úkonů 
vykonávaných v rámci udržovacích plateb, a to zejména 
v souvislosti s přípravou a zpracováním PSUR – v současné době 
funguje systém jednotného hodnocení PSURů (tato část byla 
v kalkulaci udržovací platby dle odůvodnění vyhlášky č. 427/2008 
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Sb. stanovena na 18,67 člověkohodin), či se změnou způsobu 
hlášení (nyní hlásí jednotliví držitelé přímo do Eudravigilance), 
nedošlo k žádné odpovídající úpravě výše udržovacích plateb. 
 
Požadujeme tedy, aby byla kalkulace udržovacích plateb 
aktualizována a upřesněna a aby byl počet člověkohodin 
odpovídající jednotlivým typům udržovacích plateb 
odpovídajícím způsobem snížen.  
 
Zásadní připomínka: Konzultace (kódy O-001 až O-006) 

U těchto náhrad výdajů došlo k přepočtení jejich výše 
prostřednictvím nové významně navýšené částky na 
člověkohodinu. Došlo tedy k jejich zvýšení o více než 60%, což 
zdaleka neodpovídá míře inflace.  
Dále podotýkáme, že například v případě poskytnutí hodinové ústní 
konzultace nebo vydání písemného odborného stanoviska na žádost 
rozsahem odpovídající hodinové ústní konzultaci k otázce 
související s náplní činnosti SÚKL pro oblast léčiv je kalkulováno 
dle odůvodnění původního návrh vyhlášky následovně: 

- Administrativní úkony spojené s převzetím žádosti 0,5 hod, 
- příprava a vlastní vypracování odborného stanoviska 5,50 

hod, 
- administrativní úkony spojené s odesláním vypracovaného 

odborného stanoviska 0,50 hod. 
Celkový součet je 6,50 člověkohodin.  

Dle našeho názoru je průměrná doba přípravy hodinové 
konzultace v trvání 5,50 hod nadhodnocená. Navíc podotýkáme, 
že obslužné profese, které zajišťují administrativní úkony, by již 
měly být zahrnuty v částce za člověkohodinu (viz vysvětlení výše). 
 

Neakceptováno 
 
Stávající výše náhrady výdajů u konzultací neodpovídá časové 
náročnosti tohoto odborného úkonu a lze i označit za dlouhodobě 
podhodnocenou.  

Konzultace samotné jsou v převážně většině realizovány za účasti více 
odborných pracovníků, obdobně příprava na konzultaci, případně 
vypracování odborného stanoviska. Tyto odborné úkony často vyžadují 
účast dalších odborných útvarů Ústavu, proto nelze vypočtenou 
průměrnou dobu v žádném případě považovat za neadekvátní.  

Počet hodin je odpovídající, neboť zahrnuje úkony spojené s přijetím 
žádosti o konzultaci nebo písemného stanoviska, přípravu na konzultaci 
nebo sběr informací na přípravu písemného stanoviska, vlastní 
konzultaci nebo sepsání písemného stanoviska, revizi zápisu 
z konzultace nebo upřesnění obsahu stanoviska. Na těchto činnostech 
se nadto podílí více pracovníků Ústavu.  Počet člověkohodin 6,5 je tedy 
zcela adekvátní. 
 
Nehledě na rozšířenou praxi zneužívání této služby jako levného zdroje 
informací ze strany některých žadatelů, zejména advokátních kanceláří 
a poradenských firem, které informace získané za zlomek jejich ceny 
dokáží mnohonásobně zhodnotit. 
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K navýšení částky na člověkohodinu – viz vypořádání zásadní 
připomínky UZS: „Výše průměrných nákladů na hodinu práce 
spočívající v odborném posouzení“ 

Zásadní připomínka: Registrace (kódy R-001 až R-053) 

V návaznosti na opakované žádosti o informace a předchozí 
připomínky byly do odůvodnění novely doplněny kalkulace 
některých náhrad výdajů na odborné úkony spojené s registracemi. 
Nicméně pro některé úkony kalkulace stále chybí (např.  R-008, R-
024, R-025, R-033, R-034; R-040 (změny typu IA a IB), R – 009, 
R-026, R-035  (prodloužení registrace), R-011 (převod registrace).  

Ve vztahu k těmto úkonům Mzd dle odůvodnění novely vyhlášky 
zvolil přepočtový koeficient 1,15, který má odpovídat poměru platu 
ve 13. platové třídě, 6. platový stupeň v roce 2013 - 26280 Kč a 
v roce 2017 - 30340 Kč (30340 / 26280 = koeficient 1,15). Není 
zřejmé, z jakého důvodu by mělo dojít k navýšení náhrad 
výdajů za odborné úkony spojené s registracemi právě tímto 
způsobem. Dle našeho názoru je to zřejmě z toho důvodu, že 
předtím neexistovala podrobná kalkulace výdajů spojených s těmito 
úkony a navýšení o 62% by již bylo pro farmaceutický průmysl 
opravdu neúnosné.  
 
Dále je v odůvodnění obecně uvedeno, že 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. platnou od 
2. 4. 2013, neboť 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). 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. V této 
souvislosti namítáme, že v případě, že je ČR pouze zúčastněným 

Neakceptováno 
 
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). 
 
Změny typu IA procházejí procesem schválení, kdy po předložení 
žádosti probíhá nejdříve posouzení úplnosti dokumentace a správnosti 
klasifikace změny registrace, které následuje příslušným odborným 
hodnocením obsahu dokumentace a v souladu s legislativně 
stanovenými požadavky dle klasifikace změny. Jsou např.  kontrolovány 
a opravovány předložené revize informací o přípravku (mnohdy se 
jedná o velké zásahy do informací o přípravcích, např. u implementace 
výsledků referralů), u léčivých přípravků registrovaných postupy 
vzájemného uznávání s ČR jako RMS probíhají kontroly a revize rovněž 
anglické verze informací o přípravku, nebo hodnoceny předložené 
doklady SVP a farmaceutická dokumentace k léčivé látce nebo 
léčivému přípravku. O míře odborných úkonů Ústavu ve schvalovacím 
procesu změn typu IA svědčí časté kontaktování držitelů rozhodnutí o 
registraci s žádostí o další úpravy informací o přípravku ve smyslu jejich 
odborné správnosti nebo doplnění určitého dokladu SVP. Rovněž 
zamítání změn typu IA musí být založeno na posouzení správnosti 
předložené dokumentace.   
Dle dostupných údajů se poplatky za změnu typu IA vybírají ve 23 
státech EU, kdy ČR je 9. nejlevnější stát, 14 států EU má tedy poplatky 
za změnu typu IA oproti ČR vyšší (viz tabulka níže, zdroj: 
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členským státem (CMS), tedy u kódů R-027, R-028, R-030, R-031, 
je posuzování plánu řízení rizik prováděno referenčním státem. 
 
Zdůrazňujeme, že původní návrh vyhlášky žádné kalkulace pro 
úkony spojené s registracemi neobsahoval, kalkulace byly 
vytvořeny až následně, na základě opakovaných žádostí o 
informace adresovaných SUKL, a je zřejmé, že byly vytvořeny 
uměle, aby odpovídaly plánovanému navýšení náhrad výdajů. 
 
Pokud jde o žádosti o změnu registrace typu IA a IB a žádosti o 
prodloužení platnosti registrace, jak je uvedeno v odůvodnění 
novely vyhlášky, u těchto kódů se očekává do budoucna nižší 
pracnost (zjednodušení postupů), která je již nyní takto zohledněna. 
Žádost o poskytnutí informací, jakým způsobem byla 
vypočtena výše náhrad výdajů na změny registrací a jejich 
prodloužení, byla v minulosti ze strany SÚKL odmítnuta, 
neboť SÚKL údajně neměl tyto informace k dispozici. Nemá je 
tedy zřejmě k dispozici ani nadále. Dle našeho názoru byly 
v minulosti a nadále jsou tyto náhrady významně 
nadhodnoceny. V některých státech pak náhrady nákladů za 
jednoduché administrativní změny typu IA vybírány vůbec nejsou 
(např. Estonsko, Irsko, Nizozemí, Norsko, Velká Británie nebo 
Malta a Finsko (pro CMS) nebo jsou již zahrnuty v ročních 
platbách (např. Rakousko a Švédsko). Navrhujeme tedy, aby byly 
náhrady nákladů za změny typu IA zcela zrušeny, neboť s nimi 
nejsou spojeny téměř žádné administrativní úkony ze strany 
SÚKL a tyto náklady jsou dostatečně kryty ročními 
udržovacími platbami. 
 

http://regulatory-fees.eu). 
 

Země Agentura Národní -
IA (EUR) 

MRP-RMS 
IA (EUR) 

Netherlands CBG-MEB 0 0 
Liechtenstein LLV 0 0 

Norway NoMA 0 0 
Ireland HPRA 0 0 
Austria AGES 0 0 
Finland FIMEA 0 500 
Sweden MPA 0 0 
United 

Kingdom MHRA 0 0 
Estonia SAM 16 16 
Cyprus MOH 17 341 

Luxembourg MS 50 0 
Malta MA 115 200 

Lithuania VVKT 121 200 
Latvia ZVA 142,29 426,86 
Iceland IMCA 199,64 360,64 

Slovakia SIDC 200 200 
Czech 

Republic SUKL 230 460 
Denmark DHMA 243,64 1014 
Germany BfArM 250 370 
Slovenia JAZMP 250 1550 
Bulgaria BDA 255,65 767 
Romania ANM 300 460 
Croatia HALMED 370,92 708 
Greece EOF 512 1024 

Belgium FAMHP 539 574 
Poland URPL 594,83 832,76 
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Italy AIFA 696,93 836,32 
Spain AEMPS 738,98 923,73 

Hungary OGYI 765,18 1062,75 

Portugal INFARMED 797,94 
797,94 

France ANSM 1.400,00 1400 
 
U států, kde nejsou vybírány poplatky za změnu typu IA, je tato částka 
zohledněna v ročních udržovacích platbách, které jsou ve srovnání 
s jinými státy v ČR nízké. V souladu s jinými připomínkami UZS toto 
není žádoucí, jelikož není možné paušálně zahrnout do ročních 
poplatků náklady za posouzení změn typu IA, ale náhrady výdajů za 
posouzení lze uplatnit pouze za reálně uskutečněné úkony. 
 

Zásadní připomínka: Rozšíření kompetencí a zvýšené nároky 
na IT infrastrukturu 

V odůvodnění novely vyhlášky je v této souvislosti uvedeno 
následující: 
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 

Neakceptováno 
 
Připomínka, že „sice došlo k rozšíření některých kompetencí, jiné však 
ubyly nebo došlo k jejich zjednodušení“ je účelová a nekonkrétní. 
 
 
 
 
K žlutě označené části textu: 
 
Při použití mimorozpočtových zdrojů (náhrad výdajů), alokovaných na 
zvláštním účtu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, postupuje SÚKL plně 
v souladu s ustanovením § 112 odst. 5, zákona o léčivech, tj. používá je 
v případě nedostatečného rozsahu rozpočtových zdrojů pro zajištění 
své činnosti, prováděné podle zákona o léčivech nebo podle zvláštních 
právních předpisů (např. z. č. 48/1997 Sb., z. č. 268/2014 Sb., z. č. 
40/1995 Sb., z. č. 167/1998 Sb., z. č. 265/1991 Sb., z. č. 526/1990 Sb.), 
nestanoví-li ZoL jinak. 
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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. 
Zdůrazňujeme, že sice došlo k rozšíření některých kompetencí, 
jiné však ubyly nebo došlo k jejich zjednodušení. 
Namítáme, že z prostředků získaných z náhrad za náklady za 
odborné úkony nelze hradit náklady, které s těmito odbornými 
úkony nesouvisejí, tedy například náklady spojené s agendou 
zdravotnických prostředků nebo náklady na zřízení a provoz 
centrálního úložiště elektronických receptů. 
Ze zprávy Národního kontrolního úřadu (NKÚ) „Kontrolní závěr 
z kontrolní akce KA 16/18 - Majetek a peněžní prostředky státu, se 
kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčiv“ 
přitom vyplývají velmi negativní závěry. Dle NKÚ hospodárnost, 
efektivnost a účelnost vynakládaných výdajů SÚKL nebyly ze 
strany MZd sledovány a vyhodnocovány, informační systémy 
SÚKL byly budovány a řízeny nekoncepčně a postup budování 
Centrálního úložiště elektronických receptů nelze považovat za 
efektivní. Nehospodárně a neúčelně vynaložené prostředky ze 
strany SÚKL však nemohou být sanitovány pomocí zvýšení náhrad 

 
K šedě označené části textu: 
 
Jedná se o informace vytržené z kontextu zprávy NKÚ.  
Dle shrnutí kontrolního závěru se jedná o systémový nedostatek 
vzhledem k nastavenému systému hospodaření s NV, kdy dle závěrů 
NKÚ MZd nedisponuje kontrolou nad využitím MR. – SÚKL postupoval 
v souladu se schválenými pravidly MZ. 
 
V hospodaření se jednalo o způsob účtování MR (nejsou právně 
nastavena pravidla pro účtování MR podle § 112, není blíže nastaveno 
v ZoL ani v zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech)  
SÚKL v této záležitosti podal námitky proti protokolu o kontrole a dále 
se odvolal proti rozhodnutí o námitkách. 
 
Nekoncepční postup byl dán tím, že do r. 2015 nebyla v SÚKL 
stanovena a vydána Informační koncepce nebo Strategie k budování IT 
systémů, které je dáno z. č. 365/2000 Sb. IK byla vydána PŘ 613/2015 
k datu 22.4.2015. 
 
Dále sdělujeme, že původní ustanovení § 112 odst. 5 ZoL neobsahoval 
dodatek (uvedený kurzívou), který byl platný od 1.5.2015, že MR Ústav 
používá přímo pro zajištění své činnosti prováděné podle tohoto 
zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, nelze-li tuto 
činnost zajistit v potřebném rozsahu z rozpočtových zdrojů, 
nestanoví-li zákon jinak. 

Tzn., že MR může SÚKL využívat ke všem svým činnostem, které 
zajišťuje, a to na přímé i nepřímé náklady s tímto spojené. 
 
Připomínka je tudíž zcela neopodstatněná. 
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za náklady za odborné úkony. 
Dle výroční zprávy SÚKL za rok 2017 SÚKL postupně využíval 
příjmy za provedené odborné úkony na financování mzdových, 
provozních a investičních výdajů nezajištěných prostřednictvím 
přídělu finančních prostředků ze státního rozpočtu. V roce 2017 
bylo takto formou povoleného překročení rozpočtu výdajů použito 
celkem 473 364 tis. Kč. Z této částky připadalo na neinvestiční 
výdaje 392 362 tis. Kč a na financování investičních potřeb 81 002 
tis. Kč. 
Investiční výdaje činily celkem 80 992 tis. Kč z mimorozpočtových 
prostředků. Z investičních zdrojů bylo realizováno vybudování 
datového centra Ústavu (43 159 tis. Kč) a zajištění kybernetické 
bezpečnosti (9 151 tis. Kč). Na ocenitelná práva bylo vynaloženo 8 
804 tis. Kč a na programové vybavení 12 871 tis. Kč (CDNÚ, ERP, 
pořízení a implementace DMS a BPM systému aj.). Pro laboratoře 
byl zakoupen ovládací software k analytickým přístrojům (1 083 
tis. Kč) a byla pořízena eCTD čtečka (3 666 tis. Kč). Došlo k 
rozšíření docházkového systému (129 tis. Kč), k rozšíření 
optických a metalických kabelů (202 tis. Kč) a byla dokončena 
nová trasa vodovodní přípojky pro budovy č. 24 a č. 30 (1 881 tis. 
Kč). Dále byly financovány pozastávky (budova Brno) a studie 
(budova č. 24 a č. 23) v celkovém objemu 46 tis. Kč. 
Dle našeho názoru výše uvedené investiční náklady nesouvisejí 
v plném rozsahu s odbornými úkony vykonávanými na žádost, 
případně pouze částečně, protože jsou využívány i pro jiné 
kompetence SÚKL. Prostředky získané z náhrad nákladů tak byly 
využity v rozporu se zmocněním uvedeným v § 112 odst. 2 zákona 
o léčivech. 
Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši celkem 531 086 tis. Kč, z 
toho státní rozpočet se na financování podílel částkou 138 748 tis. 
Kč, z mimorozpočtových zdrojů bylo čerpáno 392 041 tis. Kč a z 
nároků nespotřebovaných výdajů minulých let 297 tis. Kč. Součástí 
mimorozpočtových prostředků byly prostředky ze zahraničí 
poskytnuté na projekt ARTHIQS (čerpáno 127 887,54 Kč), na 
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projekt EURIPID (čerpáno 174 576 Kč) a na projekt EUnetHTA 
(čerpáno 27 449,18 Kč). Financování výdajů na projekt SCOPE 
probíhalo v roce 2017 z prostředků Ústavu (čerpání 40 498,92 Kč). 
Z výroční zprávy za rok 2017 však nelze zjistit, zda byly náhrady 
nákladů použity skutečně pouze na neinvestiční výdaje související 
s odbornými úkony nebo na jejich dopovídající poměrnou část. 
Naopak je nutné zdůraznit, že na straně farmaceutických 
společností dochází ke značnému navýšení výdajů ve vztahu k nově 
požadovaným IT systémům, zavádění systému pro ověřování 
pravosti léčiv, převod dokumentace do  eCTD formátu,  atd. 
Dle našeho názoru argument zvýšených kompetencí a nároků 
na IT infrastrukturu na straně SÚKL neodůvodňuje tak 
razantní zvýšení náhrad výdajů, neboť v určitých oblastech 
naopak došlo ke snížení či zjednodušení kompetencí a 
podstatná část požadavků na novou IT infrastrukturu nesouvisí 
s odbornými úkony vykonávanými na žádost držitelů registrací, 
resp. je zřejmé, že příslušné prostředky nebyly vynaloženy ze 
strany SÚKL efektivně, což nemůže jít k tíži držitelů registrací. 
 
Zásadní připomínka: Nadhodnocená výše náhrad výdajů 

Dle našeho názoru byly již v minulosti výše náhrad nákladů na 
odborné úkony nadhodnoceny a nedopovídaly skutečným 
nákladům. Požadované informace týkající se způsobu jejich 
výpočtu nebyly ze strany SUKL ani na opakované žádosti 
poskytnuty. Některé kalkulace jsou nově vloženy až do aktuálního 
odůvodnění novely vyhlášky. 
Jak vyplývá i ze zprávy NKÚ, ke konci roku 2014 vykazoval 
SÚKL zůstatek mimorozpočtových prostředků získaných ve formě 
náhrad výdajů za odborné úkony ve výši 2,16 mld. Kč. K 
významnému snížení těchto prostředků došlo v roce 2015 v 
důsledku novelizace zákona č. 378/2007 Sb. a následným 
odčerpáním 1,7 mld. Kč ze zvláštního účtu Ministerstvem 
zdravotnictví do státního rozpočtu.  

Neakceptováno 
 
Odůvodnění stanovené výše náhrad výdajů na jednu člověkohodinu je 
uvedeno u vypořádání zásadní připomínky UZS: „Výše průměrných 
nákladů na hodinu práce spočívající v odborném posouzení“. 
 
Kumulovaný zůstatek prostředků na zvláštním účtu Ústavu do r. 2015 
souvisel s plánovanými náročnými investičními projekty, potřebnými pro 
zajištění činností vykonávaných dle příslušných zákonů, při pozastavení 
financování ostatních potřeb. V roce 2015 byly tyto prostředky na 
základě rozhodnutí vlády převedeny do státního rozpočtu v souladu 
s ustanovením § 112 odst. 6, zákona o léčivech. 
 
Z výročních zpráv Ústavu vyplývá, že v roce 2012 (tedy před novelou 
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Náhrady výdajů byly tedy v minulosti stanoveny v takové výši, že 
byl SÚKL vysoce ziskový, a nemohly tedy odpovídat skutečným 
výdajům vynaloženým SÚKL v jejich souvislosti. Navíc nebyly 
tyto prostředky ponechány jako rezerva SÚKL na případné budoucí 
investiční náklady spojené s odbornými úkony, nýbrž odčerpány do 
státního rozpočtu v důsledku zcela účelové novely zákona o 
léčivech.  
 
Dle našeho názoru nelze vybírat prostřednictvím náhrad za odborné 
úkony na případné budoucí investice, ke kterým nakonec ani 
nemusí dojít. Navíc s ohledem na to, že byla většina tohoto 
zůstatku na základě účelové změny zákona o léčivech převedena do 
státního rozpočtu, vybírá se tato částka od povinných osob de facto 
již podruhé, neboť náklady, na které byla původně částka případně 
určena (před jejím převedením do státního rozpočtu), jsou nyní 
zřejmě znovu rozkalkulovány do zvýšené výše náhrad výdajů. 
Tento postup je v rozporu s ústavními principy. 

vyhlášky o náhradách výdajů v roce 2013) bylo dosaženo 
mimorozpočtových příjmů v celkovém objemu 620 952 tis. Kč. 
V roce 2017 bylo dosaženo mimorozpočtových příjmů v celkovém 
objemu 497 546 tis. Kč. 
V roce 2017 tak došlo oproti roku 2014 ke snížení příjmů, které z velké 
části plyne z náhrad výdajů, ve výši 123 406 tis. Kč.  
 
 

Zásadní připomínka: Výše poplatků a způsob kalkulace 
v ostatních evropských zemích a dopad na držitele registrací 

V této souvislosti zdůrazňujeme, že navrhovaná, resp. ani 
stávající výše náhrad výdajů neodpovídá cenám a výši náhrad 
z veřejného zdravotního pojištění za léčivé přípravky v České 
republice v kontextu ostatních evropských zemí. V této 
souvislosti odkazujeme na grafy srovnávající jednotlivé 
evropské země uvedené výše. 
Dále považujeme za nutné upozornit na skutečnost, že pokud by 
došlo k dalšímu zvýšení náhrad výdajů, dojde k tomu, že 
nejlevnější přípravky doposud prodávané na úrovni výrobních 
nákladů opustí český trh. V takovém případě bude nutné tyto 
přípravky nahradit přípravky podstatně dražšími. To v konečném 
důsledku může vést k výraznému zvýšení nákladů z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění.  

Neakceptováno 
 
Připomínka je poněkud nejasná. Náhrady výdajů jsou stanovovány dle 
výdajů, které vzniknou Ústavu a Veterinárnímu ústavu výkonem 
odborných úkonů prováděných na žádost. Na jejich výpočet nemá vliv 
výše náhrad z veřejného zdravotního pojištění za léčivé přípravky. Tato 
vyhláška se týká jak léčivých přípravků hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění, tak nehrazených. To, zda bude přípravek hrazený 
nebo nehrazený nemá např. vliv na posuzování registrační 
dokumentace a výše budoucího hrazení není v době posuzování 
registrační dokumentace známa. Co se týká srovnání výše náhrad 
výdajů s jinými zeměmi EU, předkladatel odkazuje na odůvodnění 
návrhu. 
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Rozhodně nesouhlasíme s formulací uvedenou v odůvodnění 
novely vyhlášky, že navrhované zvýšení 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. 
Neodůvodněná výše náhrad výdajů (případně dokonce jejich 
další zvýšení) je pak v rozporu s legitimním očekáváním 
povinných osob, neboť překračuje výši výdajů za změny registrací, 
kterou mohli tyto osoby na základě formulace § 112 odst. 2 zákona 
o léčivech a nařízení č. 1234/2008 s ohledem na stávající správní 
praxi SÚKL u registrací dle MRP/DCP procedury důvodně 
předpokládat. Navíc je změna bez jakéhokoliv předchozího 
upozornění navrhována na koci roku 2018, kdy jsou již 
v jednotlivých farmaceutických firmách připraveny rozpočty 
na rok 2019 a zvýšené prostředky nebudou mít tyto firmy 
v roce 2019 v rozpočtu k dispozici. 
 

Jak již bylo uvedeno výše, u kódů R došlo k navýšení maximálně o 15 
% (nikoliv o 60%) a toto navýšení bylo zvoleno rovněž v kontextu 
náhrad výdajů v jiných zemích. 

Závěr:  
 
Pokud MZd (resp. SÚKL) zamýšlí podstatně zvýšit výši náhrad 
výdajů, je nutné toto významné zvýšení doložit prokazatelným 
a objektivním výpočtem nákladů, a to vždy konkrétně a 
odděleně pro jednotlivé druhy náhrad. Je také nutné prověřit a 
aktualizovat výši náhrad v návaznosti na novelizaci příslušných 
národních a evropských právních předpisů. Výše náhrad by 
pak měla odpovídat postavení České republiky mezi ostatními 
evropskými zeměmi z pohledu počtu obyvatel, HDP a cen léků. 
To návrh novely vyhlášky č. 427/1008 Sb. a jeho odůvodnění 
nesplňuje. 

Viz vyjádření k připomínkám výše. 

Předkládací zpráva mj. uvádí: 
Návrh vyhlášky tak fakticky reflektuje, v souladu se zákonným 
zmocněním, změněné finanční podmínky a dále reflektuje aktuální 
a reálné finanční nároky dotčených správních orgánů a to v 
návaznosti na získané praktické zkušenosti se stávající právní 

Neakceptováno 
 
Pokud je předložena žádost o změnu typu II u homeopatického léčivého 
přípravku, jedná se ve většině případů o změny farmaceutické části 
dokumentace nebo rovněž přidání indikace léčivého přípravku, které 
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úpravou a aktuální stav odborných a regulatorních požadavků, 
které se týkají jednotlivých odborných úkonů. 
 
V téže logice (finanční nároky v návaznosti na regulatorní 
požadavky, týkající se jednotlivých odborných úkonů) je pro 
homeopatické léčivé přípravky registrované zjednodušeným 
postupem (§ 28 ZoL) stávajícím zněním vyhlášky stanovena řada 
náhrad na úrovni nižší, než pro léčivé přípravky s plným 
(nezjednodušeným) registračním postupem. 
 
To se ale netýká kódu R-007 – Žádost o změnu registrace typu II, 
u kterého je výše náhrady v případě homeopatických léčivých 
přípravků registrovaných zjednodušeným postupem totožná jako 
pro léčivé přípravky s plnou registrací, a to navzdory zjevně 
nižšímu objemu a náročnosti regulatorních požadavků 
spojených s vyřízením takové žádosti v případě dokumentace LP 
registrovaného zjednodušeným postupem. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme stanovit zvláštní 
náhradu pro homeopatické LP registrované zjednodušeným 
postupem (namísto kódu R-007), a to ve výši 16 000 Kč. 
Taková proporce (80 % oproti kódu R-007, tedy sazbě pro 
přípravky s plnou registrací) odpovídá procentuálnímu snížení 
stanovému již Vyhláškou v případě Roční udržovací platby a 
Poplatku za prodloužení registrace. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

odpovídají rozsahem hodnocení a dopadem na dokumentaci rozsahu 
změn typu II u ostatních léčivých přípravků. Sazba by tedy měla zůstat 
stejná. V případě žádosti o prodloužení platnosti registrace se 
nepředkládá u homeopatických přípravků část dokumentace (na rozdíl 
od ostatních léčivých přípravků), proto je u této žádosti nižší sazba 
opodstatněná. 

MF V návrhu postrádáme kalkulaci nárůstu objemu finančních 
prostředků oproti současnému stavu a to jak v případě SÚKL, tak 
v případě Veterinárního ústavu. Prostředky vybírané za provedení 
odborných úkonů jsou příjmem zvláštního účtu těchto institucí. 
Požadujeme doplnit tento údaj do důvodové zprávy.   

Vysvětleno 
 
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 
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Zásadní 

 

dle jednotlivých kódů příjmů. 
   v tis. Kč 

kód r. 2017 předpokla
d 

předpokla
d 

příjmu skutečno
st 

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 

 
Informace s tabulkou byla doplněna do odůvodnění. 
 
Příjmy (náhrady výdajů) jsou v souladu s ustanovením § 112 odst. 5 
zákona o léčivech, alokovány na zvláštním účtu Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv. V souladu s citovaným ustanovením je používá v případě 
nedostatečného rozsahu rozpočtových zdrojů pro zajištění své činnosti 
prováděné podle zákona o léčivech nebo podle zvláštních právních 
předpisů (např. z. č. 48/1997 Sb., z. č. 268/2014 Sb., z. č. 40/1995 Sb., 
z. č. 167/1998 Sb., z. č. 265/1991 Sb., z. č. 526/1990 Sb.), nestanoví-li 
ZoL jinak. 
 
Činnost SÚKL 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 z. č. 378/2007 Sb. 
také prostředky ze zvláštního účtu, kde se shromažďují náhrady výdajů. 
Z tohoto zdroje jsou financovány neinvestiční i kapitálové výdaje, 
přičemž v oblasti investic se jedná především o náročné projekty 
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související s budováním infrastruktury komunikačních a informačních 
technologií, potřebných pro zajištění činností SÚKL vykonávaných dle 
příslušných zákonů. V případě zvyšování mandatorních výdajů (např. 
platů na základě příslušných předpisů, financování nových činností na 
základě příslušných předpisů) není rozpočet SÚKL adekvátně 
navyšován ze státního rozpočtu, a proto i v tomto případě musí 
zabezpečit financování z prostředků zvláštního účtu Ústavu. 
 
V uplynulých letech byly výdaje Státního ústavu pro kontrolu léčiv kryty 
z prostředků státního rozpočtu pouze z 22 %. Zbývající finanční 
prostředky byly čerpány z finančních prostředků náhrad výdajů, které 
však již neodpovídaly skutečným nákladům na odborné úkony, jak je 
uvedeno v důvodové zprávě. V případě, že by nebyly částky náhrad 
výdajů upraveny, jak je novelou navrhováno, SÚKL by musel svou 
činnost prováděnou na žádost omezit vzhledem k nedostatku 
finančních prostředků 
 
Co se týká Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 
(dále ÚSKVBL), uvádí předkladatel následující:  
 
V oblasti veterinárních léčiv je třeba s ohledem na připomínku MŽP 
rozlišovat tři případy –  
1. návrh úprav výše náhrad výdajů, které odráží vyšší odbornou, 
časovou a technickou náročnost spojenou s hodnocením žádostí, což 
platí pro úkony spojené s registrací veterinárních léčivých přípravků a 
souběžným dovozem;  
2. návrh úprav, které zohledňují cenový vývoj materiálových vstupů 
potřebných k zajištění příslušných laboratorních zkoušek, což se týká 
příslušných položek laboratorního zkoušení veterinárních léčivých 
přípravků a  
3. doplnění nových úkonů úředního laboratorního zkoušení 
veterinárních léčivých přípravků, což se opět týká položek laboratorního 
zkoušení veterinárních léčivých přípravků. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBAEHASD3)



Stránka 36 (celkem 38) 

Pokud jde o případ 1., na základě zkušeností z předchozího období a 
s ohledem na kvalifikovaný odhad vývoje počtu žádostí v budoucím 
období předpokládáme, že úprava výše náhrad výdajů bude znamenat 
zvýšení příjmů Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a 
léčiv o částku 2 250100 Kč (podrobné odůvodnění viz příloha č. 1). 
Tyto prostředky budou použity v souladu s platnými vnitřními pravidly 
Veterinárního ústavu, odsouhlasenými MZe, tj. přibližně v poměru 
60:30:10 na platy, nekapitálové a kapitálové výdaje, což plně odpovídá 
struktuře tvorby výše náhrad výdajů v oblasti registrace veterinárních 
léčivých přípravků. 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nevytváří 
žádný zisk a prostředky budou proto, stejně jako dosud, čerpány 
kontinuálně a budou spotřebovávány pro hodnocení jednotlivých 
žádostí. 
Prostředky budou použity prostřednictvím rozpočtu Veterinárního 
ústavu v rámci povoleného překročení závazných ukazatelů 
schváleného rozpočtu Veterinárního ústavu v suladu se stávající praxí.  
V oblasti nekapitálových výdajů budou prostředky použity částečně na 
úhradu zvýšených nákladů spojených s využíváním technických 
systémů (IT) pro předkládání elektronických žádostí o registraci 
veterinárních léčivých přípravků a řízení mezinárodních registračních 
postupů, které jsou budovány na úrovni EU (systém CESP, systém 
CTS). Prostředky budou dále použity ke zvýšení kybernetické 
bezpečnosti, rozvoj národních IT systémů v oblasti veterinárních 
léčivých přípravků a pro rozvoj znalostí a praktických zkušeností 
pracovníků Veterinárního ústavu. 
V části kapitálových výdajů budou potom prostředky použity zejména 
pro investice do rozvoje informačních systémů a jejich propojení na 
evropské regulatorní prostředí. 
 
Pokud jde o případ 2, všechny získané prostředky budou spotřebovány 
pro nákup materiálu nezbytného k provedení zkoušek, neboť 
navrhované navýšení náhrad výdajů odráží cenový vývoj materiálových 
vstupů nutných k provedení příslušných zkoušek (viz dále Příloha č. 2). 
 
Pokud jde o případ 3, získané prostředky budou použity k provedení 
nově zaváděných zkoušek, pokud bude o jejich provedené Ústav pro 
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státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv požádán. V ČR je 
jediný výrobce aviárních a bovinních tuberkulinů (spol. Bioveta a.s.). 
Ročně tento výrobce produkuje přibližně 10 až 12 šarží. Za 
předpokladu, že by veškeré šarže byly zkoušeny Ústavem pro státní 
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, potom by příjem činil 
500,000 až 600,000 Kč. Prostředky budou spotřebovány na provedení 
těchto zkoušek, tedy nákup zvířat, materiálu a pokrytí administrativních 
úkonů a odborné činnosti pracovníků laboratoře (viz dále Příloha č. 2). 
 
 

Předkladatel zcela opomíjí okolnost, že navyšování nákladů 
za odborné úkony promítnou výrobci do cen léčivých výrobků, a to 
může mít negativní vliv na koncového spotřebitele, pacienta. 
Požadujeme, aby překladatel doplnil případné dopady na 
spotřebitelský sektor. 
Zásadní 

Vysvětleno 
 
Z připomínky není jakkoliv zřejmé či prokázané, že k navýšení cen 
v důsledku návrhu dochází. 
U kódů „R“ došlo k navýšení maximálně o 15 %, a to pouze u některých 
kódů. Toto je v odůvodnění uvedeno, lze předpokládat, že skutečné 
úpravy náhrad výdajů na koncovou cenu léčivých přípravků budou mít 
minimální vliv. 
 

Úvodní větu vyhlášky je nutno upravit podle čl. 65 odst. 2 LPV. To 
znamená, že se uvedou jen ty novely zákonů, kterými bylo 
ustanovení § 114 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb. novelizováno a 
jsou platné. Z tohoto důvodu je nutno vypustit zákon č. 80/2015 Sb. 
 

Akceptováno 

Čl. II – Účinnost 
Slova „patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení“ je 
nutno nahradit slovy „patnáctým dnem po jejím vyhlášení,“. 
Slova „v Úředním věstníku“ doporučujeme přesunout až na konec 
věty. 

Akceptováno 

MD K čl. II – ustanovení o nabytí účinnosti 
Upozorňujeme, že dělenou účinnost lze vázat vždy pouze na 
konkrétně vymezené části návrhu právního předpisu (paragrafy, 

Akceptováno 
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odstavce, pododstavce, body), nebo na jednotlivé články nebo body 
novely. Nabytí účinnosti nelze vázat pouze na některá slova, části 
vět nebo věty v konkrétním ustanovení návrhu. 
V návaznosti na čl. 53 odst. 1 legislativních pravidel vlády je tedy 
třeba dělenou účinnost navázat na čl. I bod 3 a až následně vymezit 
konkrétní body přílohy č. 1, jichž se odložená účinnost týká, slovy: 
„…s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, pokud jde o…“. 

MZE Ministerstvo zemědělství samotnému návrhu vyhlášky neuplatňuje 
žádné připomínky, upozorňujeme však, že v přiloženém platném 
znění vyhlášky na str. 83, je v příloze č. 2, tabulce LABORATORNÍ 
ROZBOR, PROPOŠTĚNÍ ŠARŽÍ“, v položce „L-02“ uvedena 
nesprávná částka. Namísto částky „700 Kč“ má být správně 
uvedena částka „1500 Kč.“  

 

Akceptováno 
 
 
 

V Praze 23. května 2019 

Vypracoval: Mgr. Jan Knytl Podpis: 
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