
      ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU            VI. 

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

Navrhovaný právní předpis 
(resp. jiný právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 
 

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

Obsah Celex č. Ustanovení  Obsah 

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

 
32017L1572 

 
Článek 3 odst. 2 

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

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

32017L1572 Článek 7 odst. 1 a 3 

 

 

 

Pracovníci 

1. V každém místě výroby nebo dovozu 

musí mít výrobce k dispozici 

dostatečný počet způsobilých a 

přiměřeně kvalifikovaných pracovníků, 

aby bylo dosaženo cíle 

farmaceutického systému jakosti. 

3. Pracovníkům uvedeným v odstavci 2 

je dána dostatečná pravomoc, aby 

mohli řádně plnit své povinnosti 
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§ 9 odst. 1 Dokumentace 
 
  

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

32017L1572 Článek 9 odst. 1 Dokumentace 

1. Výrobce musí vytvořit a vést systém 

dokumentace založený na 

specifikacích, výrobních předpisech a 

instrukcích ke zpracování a balení, 

postupech a záznamech zahrnujících 

různé prováděné výrobní činnosti. 

Systém dokumentace musí zajistit 

kvalitu a integritu dat. Dokumenty 

musí být jasné, bez chyb a musí být 

pravidelně aktualizovány. Předem 

stanovené postupy pro obecné výrobní 

činnosti a podmínky společně se 

zvláštními dokumenty pro výrobu 

každé šarže musí být udržovány tak, 

aby byly dostupné. Tento soubor 

dokumentů umožní sledování historie 

výroby každé šarže. 

 Výrobce má povinnost uchovávat 

dokumentaci šarže alespoň jeden rok 

po datu ukončení použitelnosti šarží, 

ke kterým se vztahuje, nebo alespoň 

pět let po osvědčení podle čl. 51 odst. 

3 směrnice 2001/83/ES, podle toho, 

která doba je delší. 
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záznamy vyžadované pro následnou 
registraci podle jiného právního předpisu4). 
Součástí systému dokumentace je i 
dokument podle § 43 odst. 2 písm. c), 
který výrobce aktualizuje a předkládá 
Ústavu nejméně jednou za 2 roky.  
  
 

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

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

fotografické nebo jiné systémy 

zpracování dat místo písemných 

dokumentů, výrobce musí nejprve 

systémy validovat tak, že prokáže, že 

data budou během očekávaného 

období uchovávání vhodně uložena. 

Data uchovávaná těmito systémy musí 

být snadno dostupná v čitelné formě a 

musí být poskytnuta příslušným 

orgánům na vyžádání. Elektronicky 

uchovávaná data musí být chráněna 

pomocí techniky, jako je kopírování 

nebo zálohování a přenos do jiného 

systému uchovávání, proti 

neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo 

poškození dat, přičemž musí být 

vedeny auditní stopy. 

§ 12  
Činnosti prováděné na základě smlouvy 

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

32017L1572 Článek 12 odst. 1 Externě zajišťované činnosti 

1. Členské státy stanoví, že všechny 

výrobní nebo dovozní činnosti nebo 

činnosti s nimi spojené, které jsou 

zajišťovány externě, musí být 

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

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

32017L1572 Článek 14 Vnitřní inspekce 

Výrobce má povinnost opakovaně 

provádět vnitřní inspekce jako součást 

farmaceutického systému jakosti, aby 

sledoval zavedení a dodržování 

správné výrobní praxe a navrhoval 

jakákoli nezbytná nápravná a/nebo 

preventivní opatření. O takových 

vnitřních inspekcích a o jakýchkoli 

následně přijatých nápravných 

opatřeních se uchovávají záznamy. 
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