
IV. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
I. Obecná část 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  

 
Problematika zajištění kvality, účinnosti a bezpečnosti humánních a veterinárních 

léčivých přípravků je upravena zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími 
právními předpisy. 

 
Pravidla správné klinické praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčivých 

přípravků pak v současné době upravuje prováděcí předpis k zákonu o léčivech, konkrétně 
vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického 
hodnocení léčivých přípravků, a to společně pro oblast léčivých přípravků humánních  
i veterinárních. 

 
Novelou zákona o léčivech, provedenou zákonem č. 66/2017 Sb., byla zajištěna 

adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 
o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES. 
Tento přímo použitelný předpis založil režim provádění klinického hodnocení humánních 
léčivých přípravků společný pro celou Evropskou unii. 

 
Novela zákona o léčivech nabyla jako celek účinnosti dne 1. dubna 2017; úprava 

týkající se klinického hodnocení humánních léčivých přípravků však nabude účinnosti až 
v návaznosti na den zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle 
čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014. 

 
Pravidla klinického hodnocení humánních léčivých přípravků budou tedy do 

budoucna upravena výše uvedeným přímo použitelným předpisem a zákon o léčivech po 
novele provedené zákonem č. 66/2017 Sb. tak již v ustanoveních § 51 až 59 obsahuje pouze 
otázky, které nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 členskému státu 
přikazuje nebo umožňuje upravit. 

 
V návaznosti na výše uvedené je třeba přizpůsobit nové zákonné právní úpravě  

i prováděcí právní předpisy. 
 

Bližší podmínky provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků, 
pokud jde o úzký okruh problémů, které nařízení členskému státu umožňuje upravit, bude 
obsahovat samostatný prováděcí právní předpis Ministerstva zdravotnictví. Nová prováděcí 
vyhláška Ministerstva zdravotnictví zruší stávající vyhlášku č. 226/2008 Sb., o správné 
klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků, a to společně 
pro oblast léčivých přípravků humánních i veterinárních. 

 
Hlavním principem právní úpravy je tedy její změna spočívající ve vypuštění 

požadavků na správnou klinickou praxi a klinické hodnocení humánních léčivých přípravků, 
přičemž požadavky na správnou klinickou praxi a klinické hodnocení veterinárních léčivých 
přípravků zůstávají zachovány. 
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Z hlediska legislativně-technického je možné popsanou změnu provést dvěma 
způsoby: 
 Novelizací vyhlášky č. 226/2008 Sb., která by z platného textu vypustila požadavky 

na správnou klinickou praxi a klinické hodnocení humánních léčivých přípravků, a ponechala 
ve vyhlášce tyto požadavky pro oblast veterinárních léčivých přípravků. 
 Vydáním nového právního předpisu upravujícího pouze oblast veterinární, tedy 

požadavky na správnou klinickou praxi a klinické hodnocení veterinárních léčivých přípravků. 
 
 

Prováděcí právní předpis musí splňovat následující podmínky: 
1. Název vyhlášky musí odpovídat jejímu skutečnému obsahu. 
2. Úvodní věta vyhlášky musí odpovídat novelizovanému zákonu o léčivech, pokud jde  

o orgán, který vyhlášku vydává, a pokud jde o zmocňovací ustanovení. 
3. Úprava obsažená v prováděcím právním předpisu musí být komplexní a obsah právního 

předpisu přehledný a srozumitelný. 
4. Musí být naplněn požadavek na bezrozpornost a vnitřní logiku právního řádu - především 

s ohledem na skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví vydá samostatnou vyhlášku 
upravující bližší podmínky provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků 
v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014. 
 

Vzhledem k tomu, že provedením pouhé novelizace vyhlášky č. 226/2008 Sb. by 
nemohly být uvedené podmínky naplněny, bylo zvoleno řešení v podobě vydání nového 
prováděcího právního předpisu. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 

 
Předložený návrh vyhlášky je vypracován v souladu se zmocněním uvedeným  

v ustanovení § 114 odst. 4 zákona o léčivech, ve znění zákona č. 66/2017 Sb., k provedení  
§ 60 odst. 2, 4, 5 a 9, § 61 odst. 2 písm. a) a b) bodu 6, § 61 odst. 2 písm. c) a § 61 odst. 4 
písm. e) zákona. 

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 
Předložený návrh vyhlášky je vnitrostátním právním předpisem; není v rozporu 

s předpisy Evropské unie. 
 
Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 

s obecnými zásadami práva Evropské unie. 
 

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 

Platnou právní úpravu klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků v České 
republice tvoří: 
 zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, 
 vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického 

hodnocení léčivých přípravků. 
 

Jak již bylo uvedeno výše, je nutné platnou právní úpravu přizpůsobit situaci, kdy 
požadavky na správnou klinickou praxi a klinické hodnocení humánních léčivých přípravků 
jsou nově upraveny přímo použitelným předpisem, přičemž požadavky na správnou klinickou 
praxi a klinické hodnocení veterinárních léčivých přípravků musí zůstat ve vnitrostátní právní 
úpravě zachovány. 
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Pokud by nedošlo k úpravě právních předpisů v návaznosti na novelu zákona  
o léčivech, resp. na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014, nebyla by 
zajištěna adaptace tohoto přímo použitelného právního předpisu Evropské unie. Kromě toho 
by nebyl naplněn požadavek na určitost, bezrozpornost a srozumitelnost právního řádu,  
a tím by byla ohrožena právní jistota subjektů, na něž předmětná právní úprava dopadá. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 

 
Návrh nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ani na dotčené 

subjekty. 
 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné negativní dopady na podnikatelské 
prostředí. 

 
Přijetí vyhlášky nebude mít dopad v sociální oblasti. 
 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů.  

 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika.  
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 

k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
II. Zvláštní část 
 
K § 1: 
 
 Úvodní ustanovení vymezuje v souladu se zákonem o léčivech předmět úpravy 
prováděcího právního předpisu. 
 
K § 2: 

 
Ustanovení definuje pro účely vyhlášky používané právní termíny. 
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Oproti vyhlášce č. 226/2008 Sb. již zahrnuje pouze pojmy používané v oblasti 
veterinárních léčivých prostředků. Upravuje se definice okamžiku zahájení klinického 
hodnocení, zpřesňuje se určení okamžiku ukončení klinického hodnocení a přesněji 
formuluje, co se rozumí rezidui veterinárního léčivého přípravku v potravinách. 
 

V úvodním ustanovení jsou dále definovány záznamy hodnocených zvířat, kdo je smluvní 
výzkumnou organizací, co se rozumí standardními pracovní postupy, co je zaslepení v případě 
potřeby zamezení přístupu k informaci o přiřazení hodnoceného veterinárního léčivého přípravku 
jednotlivým hodnoceným zvířatům a co je považováno za významnou změnu protokolu klinického 
hodnocení.  
 
K § 3: 
 

Ustanovení odkazuje na přílohu č. 1 k této vyhlášce, která stanoví náležitosti protokolu 
klinického hodnocení a způsob jeho vedení. 
 
K § 4: 
 

Navrhované ustanovení upravuje rozsah údajů uváděných v žádosti o povolení klinického 
hodnocení. 

 
Oproti dosavadní právní úpravě se doplňuje obsah žádosti o povolení klinického 

hodnocení, kterou zadavatel podává Veterinárnímu ústavu; součástí žádosti o klinické hodnocení 
musí být i doklad o pojištění zadavatele a zkoušejícího. 
 
K § 5: 

 
Navrhované ustanovení popisuje základní činnosti zadavatele. 

 
Zadavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která přijímá odpovědnost 

za zahájení, vedení a financování klinického hodnocení; zadavatel může být současně  
i zkoušejícím. 

 
V ustanovení se také definuje, co se pro účely klinického hodnocení rozumí auditem,  

a blíže se popisují úkoly zadavatele ve vztahu k provádění auditu klinického hodnocení.  
 

Nově se v odstavci 2 stanoví, za jakých podmínek zadavatel rozhoduje o přerušení nebo 
ukončení klinického hodnocení s ohledem na nové informace. 
 
K § 6: 
 
 Vyhláškou se stanoví změny vztahující se ke kontaktním údajům zadavatele, které lze 
provést a Veterinární ústav o nich informovat neprodleně. Ostatní změny podmínek klinického 
hodnocení je zadavatel povinen v souladu s § 60 odst. 9 zákona o léčivech předem oznamovat 
Veterinárnímu ústavu a změnu provést za zákonem stanovených podmínek až po uplynutí 30 dnů 
od ohlášení změn. 
 
K § 7: 

 
Stanoví se základní činnosti zkoušejícího; jde v podstatě o shodnou úpravu, jako je 

obsažena v platné vyhlášce č. 226/2008 Sb. 
 
Zkoušejícím se přitom rozumí osoba odpovědná za provádění klinického hodnocení 

v místě jeho realizace. Zkoušející provádí zkoušení sám nebo s dalšími osobami a zajišťuje, 
aby byl pod jeho bezprostředním vedením a v souladu s protokolem veterinární léčivý 
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přípravek přijímán, skladován, distribuován a podáván zvířatům, aby byly údaje ze studie 
sbírány a hlášeny a aby bylo zajištěno zdraví a pohoda zvířat zahrnutých do studie a zdraví 
lidí podílejících se na studii. 

 
Ustanovení obsahuje také pravidla vedení záznamů, zpráv a dokumentace před 

zahájením klinického hodnocení, v jeho průběhu a po jeho ukončení s odkazem na přílohu č. 5  
k této vyhlášce; uvádí možnost změn a oprav v dokumentech klinického hodnocení a upřesňuje, 
komu musí být dokumenty přístupné.  
 

Upravuje se také obsah oznámení závažných nežádoucích účinků zkoušejícím zadavateli  
a Veterinárnímu ústavu. 
 
K § 8: 
 

Ustanovení vymezuje základní činnosti monitora. 
 

Také v tomto případě se jedná v podstatě o shodnou úpravu, jako je obsažena v platné 
vyhlášce č. 226/2008 Sb. S ohledem na srozumitelnost textu byly provedeny pouze formální 
úpravy ustanovení.  
 
K § 9: 
 

Navrhované ustanovení se věnuje hodnocenému veterinárnímu léčivému přípravku 
vyrobenému podle zásad správné výrobní praxe, jeho stabilitě a době použitelnosti  
a podmínkám jeho uchovávání ve vhodném obalu.  
 
K § 10: 
 

Navrhované ustanovení upravuje způsob označování veterinárních léčivých přípravků 
v rámci jejich klinického hodnocení. 
 
K § 11: 

 
V návrhu ustanovení § 11 se vymezuje obsah zprávy o ukončení klinického hodnocení 

předkládané zadavatelem Veterinárnímu ústavu a rozsah údajů uváděných v souhrnné zprávě, 
která je součástí zprávy o ukončení. 
 
K § 12: 
 

Datum nabytí účinnosti bude stanoveno po zveřejnění oznámení Komise v úředním 
věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  
č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků 
a o zrušení směrnice 2001/20/ES). 
 
K příloze č. 1: 

 
Navrhovaná příloha upravuje obsah protokolu klinického hodnocení veterinárních léčivých 

přípravků a způsob jeho vedení. 
 
K příloze č. 2: 

 
Příloha popisuje soubor informací pro zkoušejícího, který je součástí žádosti o povolení 

klinického hodnocení podle ustanovení § 4 vyhlášky. 
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K příloze č. 3: 
 
V příloze je stanoven obsah souboru informací pro chovatele, který tvoří další součást 

žádosti o povolení klinického hodnocení podle ustanovení § 4 vyhlášky. 
 
K příloze č. 4: 

 
Farmaceutické údaje o hodnocených veterinárních léčivých přípravcích popsané v příloze 

jsou také součástí žádosti o povolení klinického hodnocení podle ustanovení § 4 vyhlášky. 
Požadavek se vztahuje na všechny veterinární léčivé přípravky včetně placeba. 
 
K příloze č. 5: 

 
Příloha stanoví obsah dokumentace, která je vedena o průběhu klinického hodnocení. 

Upřesňuje, které dokumenty mají být dostupné v jednotlivých fázích klinického hodnocení, a to 
před zahájením klinického hodnocení, během jeho průběhu a po ukončení klinického hodnocení. 
 
K příloze č. 6: 

 
V příloze se stanoví obsah zprávy o průběhu klinického hodnocení veterinárních léčivých 

přípravků. 
 
K příloze č. 7: 

 
Příloha stanoví obsah zprávy o ukončení klinického hodnocení veterinárních léčivých 

přípravků, a souhrnné zprávy studie, která je součástí zprávy o ukončení. 
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