
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 15.2.2019, 
s termínem dodání stanovisek do 6.3.2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
financí 
 
zdenka.krejcova
@mfcr.cz 
 

V úvodní větě navrhujeme doplnit ve výčtu zákonů číslo již schválené a 
publikované novely zákona o léčivech, a to zákon č. 44/2019 Sb. 
 

Akceptováno 

Ve zvláštní části Odůvodnění chybí vysvětlení termínu nabytí účinnosti 
této vyhlášky, resp. velmi krátké legisvakační lhůty, která činí pouhých 
15 dní. Doporučujeme zvážit, zda je tato lhůta adekvátní a zda umožní 
výrobcům a distributorům přizpůsobit se nové úpravě. V této souvislosti 
doporučujeme prověřit rovněž potřebu zařazení přechodných 
ustanovení. Nabytí účinnosti doporučujeme stanovit konkrétním datem.  
 

Akceptováno jinak. 
 
V rámci jednání se SÚKL byla dohodnuta 
legisvakanční lhůta 30 dní, která umožní 
dostatečným způsobem dotčeným subjektům, aby 
se připravily na případné změny. 

Pardubický 
kraj 

Doporučující připomínka: 
Text bodu 5. čl. I návrhu vyhlášky doporučujeme upravit takto:  
 5. V § 3 odst. 2 se doplňuje věta „V případě léčivých přípravků 
pro moderní terapii se přihlédne ke zvláštním pokynům pro 
správnou výrobní praxi týkajícím se přípravků pro moderní terapii 
vydávaným Komisí15).“.  
            (Pouze je třeba napravit vyšinutí z vazby a správně 
skloňovat: K jakým zvláštním pokynům?  - Týkajícím se, a nikoli 
„týkajících se“, jak se chybně uvádí v návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

K bodu 4  
Doporučujeme novelizační bod formulovat v souladu s čl. 56 odst. 
1 Legislativních pravidel vlády.  

Akceptováno 
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K bodu 5 
Doporučujeme novelizační bod formulovat v souladu s čl. 58 odst. 
8 písm. b) Legislativních pravidel vlády.  
 

Akceptováno 

K bodu 24 
Doporučujeme z vkládaných slov vypustit slovo „opatření“, a to 
z důvodu vzniku duplicitního textu.  

 

Akceptováno 

Hlavní město 
Praha 

K úvodní větě návrhu 

 Ustanovení § 114 odst. 1 a 2 zákona č.378/2007 Sb., nebylo 

novelizováno zákonem č. 375/2011 Sb., z uvedeného důvodu je 

třeba text „375/2011 Sb.“ nahradit textem „50/2013 Sb.“.  

 Dále  je  třeba  uvést  další novelu,  tj. za  slova „zákona č. 

66/2017 Sb.“   vložit   slova „ , zákona č. 44/2019 Sb.“. 

Akceptováno 

Odbor 
kompatibility 
Úřadu vlády 

Předkladatel splnil s níže uvedenými výhradami formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 
 
Vypouštění vnitrostátní právní úpravy, která je v rozporu nebo 
která opakuje, co už je upraveno v nařízení EU, spadá do 
adaptace na příslušné nařízení EU v širším smyslu (lze 
v takovém případě mluvit o negativní adaptaci). V souvislosti 
s negativní adaptací bychom chtěli upozornit předkladatele, že 
pokud jde o tuto adaptaci, neprovádí se výkaznictví 
prostřednictvím podtrhávání, rozdílové tabulky (dále jen „RT“) a 
srovnávací tabulky (dále jen „ST“). Zvláště ST nejsou určeny 
k tomu, aby v nich bylo vykazováno, která ustanovení musela být 
změněna nebo vypuštěna z důvodu rozporu či opakování toho, co 

Akceptováno. 
Tabulky a návrh upraveny. 
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už stanoví nařízení EU. Co a proč se vypouští v rámci negativní 
adaptace je ale nutné dostatečně zdůvodnit ve zvláštní 
části odůvodnění návrhu.  
Negativní adaptací může být dotčeno i ustanovení, jehož některé 
části představují transpozici určité směrnice a toto ustanovení je 
potom jako takové uvedeno v ST k dotčené směrnici. V takovém 
případě je na místě aktualizace ST k dotčené směrnici alespoň 
tak, že se pod příslušným vnitrostátním ustanovením, které má 
doznat změny, uvede ID návrhu. Podtrhávání a vykázání v RT se 
neprovádí. 
 
S ohledem na výše uvedené proto upozorňujeme předkladatele, 
že je nutné zrevidovat výkaznictví k návrhu, protože 
v předkládaném návrhu jsou podtrženy mj. i změny, u kterých, 
jelikož jde o negativní adaptaci, není na místě provádět 
výkaznictví v podobě podtrhávání, RT a ST k příslušnému 
nařízení, ale postačuje náležité zdůvodnění ve zvláštní části 
odůvodnění. Rovněž je nutné nepodtrhávat a nevykazovat v RT 
ustanovení vyhlášky č. 229/2008 Sb., měněna z důvodu negativní 
adaptace, obsahující nadto i transpoziční úpravu, není-li míra 
transpozice nijak dotčena (viz např. změny v § 2 písm. a), § 3 
odst. 1 apod.). V těchto případech je ale nutné aktualizovat ST 
k příslušné směrnici. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 5 – k § 3 odst. 2: 
 V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve znění: „V § 3 se 
na konci odstavce 2 doplňuje věta“. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 5 – k poznámce pod čarou č. 15: 
 Doporučujeme text poznámky pod čarou č. 15 uvést na 
samostatném řádku.  
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 11 – § 9 odst. 1: 
 V zájmu zachování přehlednosti novely navrhujeme předmětný 

Akceptováno. 
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novelizační bod rozdělit do dvou bodů, kdy bodem 11 bude za větu 
první vložena navrhovaná věta a bodem 12 provedeny změny ve větě 
třetí, páté, sedmé a osmé. V návaznosti bude nutné další novelizační 
body přečíslovat. 
 

K odůvodnění: 
 Upozorňujeme, že dle čl. 16 odst. 4, resp. čl. 9 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády se zvláštní část odůvodnění v případě 
novely vyhlášky člení podle jednotlivých článků a jednotlivých bodů 
novely. Dále by měla obsahovat vysvětlení navrhovaných změn, jejich 
účelu a nezbytnosti. Pouhé konstatování o nutnosti adaptace právního 
řádu České republiky na nařízení Komise č. 2017/1569 nelze považovat 
za zcela dostačující, doporučujeme ji doplnit. 
 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K novelizačnímu bodu 5: Doporučujeme dát do správného tvaru slovo 
„týkajících se“ ve vazbě na předchozí text (tzn. „zvláštním pokynů….“) 
správně by tedy mělo být uvedeno „týkajícím se“. 

Akceptováno 

K novelizačnímu bodu 8: Doporučujeme slova „nebo zadavateli 
klinického hodnocení tuto skutečnost“ nahradit slovy „nebo zadavateli 
klinického hodnocení“, aby v textu zůstala slova „tuto skutečnost“. 

Akceptováno 

K novelizačnímu bodu 24: Doporučujeme vynechat slovo „opatření“, 
aby v textu § 14 nedošlo k duplikaci. 

 

Akceptováno 

Úřad vlády 
Vedoucí ÚV 
 
Martin.Holcat@ 
fnmotol.cz 

K § 39 odst. 10 písm. g):  

V novelizačním bodě č. 27 se nově navrhuje doplnit do § 39 odst. 10 
vyhlášky tento text: 

„g) postup pro zajištění výměny léčivého přípravku stahovaného z 
důvodu závady v jakosti za léčivý přípravek bez závady v jakosti, 
včetně způsobu vedení a uchovávání záznamů o této výměně, a“ 

Navrhované nové písm. g), které upřesňuje systém stažení léčivého 
přípravku distributora, který by měl být zanesen v písemných 
postupech, navrhujeme buď zcela odstranit (je duplicitní s aktuální 
platnou úpravou po novele č. 252/2018 Sb.), nebo doplnit níže 

Neakceptováno 

 

Předně je třeba uvést, že úpravy týkající se § 39 ve 

své podstatě napravují chybu, ke které došlo při 

publikaci návrhu předešlé novely této vyhlášky 

(vyhl. č. 252/2018 Sb.). Provedenou změnou 

dochází ke konsolidaci znění dotčených ustanovení 

§ 39, uvedeného v platném znění s vyznačením 

změn. 
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uvedeným způsobem: 

„g) postup pro zajištění výměny léčivého přípravku stahovaného z 
důvodu závady v jakosti, je-li k dispozici, za léčivý přípravek bez 
závady v jakosti, včetně způsobu vedení a uchovávání záznamů o této 
výměně, a“ 

Zdůvodnění: 

Uvedené doplnění je potřebné z důvodu, že již v rámci komunikace se 
SÚKLem se uvádí, zda náhrada je k dispozici, či není.  

Podle zákona o léčivech (§ 33 odst. 3 písm. c) ZoL) je totiž držitel 
povinen provést v případě vzniku rizika pro zdraví léčených osob nebo 
zvířat veškerá dostupná opatření směřující k zajištění nápravy a k 
omezení nepříznivého působení registrovaného léčivého přípravku na 
nejnižší možnou míru; tato opatření oznámí Ústavu nebo Veterinárnímu 
ústavu; zjistí-li držitel rozhodnutí o registraci závadu v jakosti 
humánního léčivého přípravku nebo je-li taková závada zjištěna a 
oznámena mu Ústavem, držitel rozhodnutí o registraci, nenařídí-li mu 
Ústav jiné opatření, provede opatření k zajištění možnosti výměny 
léčivého přípravku pro pacienta kteroukoli lékárnou za léčivý 
přípravek bez takové závady v jakosti a není-li takový léčivý 
přípravek k dispozici nebo není-li možné takovou výměnu zajistit, 
zajistí úplné stažení léčivého přípravku z trhu a jeho odstranění podle § 
88 a 89.  

Již zákon o léčivech tedy počítá s tím, že léčivý přípravek pro 
výměnu nemusí být k dispozici a je tedy třeba do vyhlášky doplnit 
navržené doplnění „, je-li k dispozici,“. 

Stejně tak je zrcadlově v § 82 odst. 3 písm. f) ZoL uvedena povinnost 
lékárny provést veškerá opatření potřebná k tomu, aby lékárna mohla 
uskutečnit výměnu léčivého přípravku, u něhož byla zjištěna závada v 
jakosti; prováděcí právní předpis stanoví obsahové náležitosti a způsob 
vedení evidence související s výměnou stažených léčivých přípravků. 
V lékárenské vyhlášce jsou potom podrobnosti evidence lékárny 
ohledně výměny LP. 

Povinnost distributora stanovená v § 77 odst. 1 písm. d) ZoL mít účinný 
systém k zajištění stažení léčivého přípravku z oběhu a tento mít podle 

Navrhované doplnění je nadbytečné. Ustanovení 

§ 39 odst. 11 vymezuje, jaké všechny postupy má 

zahrnovat systém stažení léčivého přípravku 

z oběhu.  

 

Je zřejmé, že postup pro výměnu léčivého 

přípravku se uplatní, resp. samotná výměna může 

být realizována pouze v případě, je-li léčivý 

přípravek pro výměnu k dispozici.  

 

Aktuální dostupnost léčivého přípravku bez závady 

v jakosti však nemá žádný vliv na existenci 

písemného postupu pro výměnu.  
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§ 39 odst. 10 vyhl. zanesen v písemných postupech (SOP) není 
zpochybnitelná, nicméně podrobnosti v § 39 odst. 10 vyhl. by měly 
odpovídat zákonnému vymezení v § 33 odst. 3 písm. c) ZoL a tedy 
by mělo být upřesněno „, je-li k dispozici,“. 

Navíc vyhláška byla naposledy novelizována novelou č. 252/2018 Sb., 
kterou bylo do § 39 odst. 9 vloženo nové písm. d): „postup pro zajištění 
výměny léčivého přípravku stahovaného z důvodu závady v jakosti za 
léčivý přípravek bez závady v jakosti, včetně způsobu vedení a 
uchovávání záznamů o této výměně“. Uvedená úprava je tak zcela 
duplicitní.  

Uvedené zřejmě vzniklo nesprávným očíslováním novelizovaného 
ustanovení v předchozí novele vyhlášky č. 252/2018 Sb. (§ 39 odst. 9 
namísto § 39 odst. 10). 

Tato připomínka je zásadní. 

V Praze 20. července 2019 

Vypracoval: Mgr. Jan Knytl Podpis: 
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