
V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

 
Návrh vyhlášky o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
23. února 2018, č.j. 23887/2018-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 14. února 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 
 
          Připomínkové místo Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Připomínky: 
1) K § 2 písm. b): na konci písmene b) je třeba tečku 

nahradit čárkou. 
 

2) K § 6 písm. w): na konci písmena w) je třeba doplnit 
čárku. 

 
3) K § 7 písm. k): na konci písmena k) je třeba nahradit 

tečku čárkou. 
 
4) K Příloze č. 1 a 2: doporučujeme zvážit, zda při výčtu 

nenahradit čísla malými písmeny. Výčet je uveden 
počátkem věty s dvojtečkou, za kterou však následují 
vždy věty s velkým písmenem, které jsou ukončeny 
tečkou. Doporučujeme tečky, kromě tečky za 
posledním slovem posledního bodu, nahradit čárkami 
a velká písmena nahradit malými písmeny. Tečky 
za větami v jednotlivých bodech doporučujeme 
nahradit středníky. 

 
5) K Příloze č. 1, bodu 13: doporučujeme, aby byl bod 13 

definován vhodněji, případně rozepsán do více 
samostatných bodů, neboť není zřetelný a jasný. 

 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Formální úpravu výčtu není podle našeho názoru 
nezbytné provést a nemá vliv na obsah 
ustanovení. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bodu 13 přílohy č. 1 bylo upraveno. 
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K Příloze č. 4: na konci bodu 1 doporučujeme čárku 
nahradit tečkou. Poslední odstavec bodu 1 doporučujeme 
uvést jako samostatný bod 2. Bod 2 doporučujeme 
přečíslovat na bod 3. 

Akceptováno částečně. 
Rozdělení právní úpravy v bodě 1 není vhodné 
provést s ohledem na skutečnost, že bod 1 se celý 
týká veterinárních přípravků neregistrovaných a 
bod 2 obsahuje požadavky na veterinární 
přípravky registrované. 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

Obecně 
 
1. Návrh má řadu syntaktických či jiných jazykových chyb, 

což má za následek buďto nesprávnou návaznost 
jednotlivých ustanovení na úvodní věty těchto 
ustanovení či obtížnou srozumitelnost některých 
delších vět. V určitých případech jsou zde pak uvedeny 
víceméně obecně používané výrazy, aniž by však bylo 
jasné, jaký konkrétní význam je jim přisuzován 
v kontextu jednotlivých ustanovení či předpisu. 

 
K jednotlivým paragrafům 
 
2. K § 4 písm. g) 

Mezi náležitostmi žádosti o povolení klinického 
hodnocení v § 4 je pod písm. g) uveden také doklad o 
uhrazení nákladů, avšak z předešlých ustanovení není 
jasné, o jaké náklady se jedná. Doporučujeme tedy 
v tomto ohledu předmětné ustanovení zpřesnit. 
 

3. K § 4 písm. h) 
Slovo „jejichž“ doporučujeme nahradit slovem „jehož“, 
případně slovo „pojištění“ nahradit slovem „pojištěních“ 
(v závislosti na zamýšleném počtu požadovaných 
pojistných smluv) tak, aby bylo ustanovení gramaticky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo ve smyslu připomínky doplněno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
Slovo „pojištění“ bylo nahrazeno slovem 
„pojištěních“. 
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správně. Dále doporučujeme za slovo „zajištěno“ vložit 
slovo „případné“, neboť k odškodnění zpravidla 
nedojde při každém klinickém hodnocení a bylo by tedy 
vhodné eventualitu této skutečnosti zachytit i v daném 
ustanovení. 
 

4. K § 5 odst. 1 
Doporučujeme úvodní větu odstavce pozměnit tak, aby 
její spojení s navazujícími pododstavci tvořilo vždy 
mluvnicky koherentní celek. Navrhujeme tedy například 
formulaci typu „Zadavatel je především povinen“.  
 

5. K § 5 odst. 1 písm. a) 
Formulace „vědecky zdůvodněné informace“ je dle 
našeho názoru poněkud vágní a nemá jednoznačný 
obsah. Proto doporučujeme její zpřesnění především 
z důvodu větší právní jistoty adresátů normy. Před 
slovo „důvody“ pak doporučujeme vložit slovo 
„relevantní“. 
 

6. K § 5 odst. 1 písm. b) 
V ustanovení tohoto pododstavce není zcela zřejmé, co 
je míněno spojením „ověřit (jeho) souhlas“, respektive 
jakou formu by mělo mít případné ověření. Necháváme 
také ke zvážení, zda by nebylo příhodnější slovo 
„ověřit“ nahradit slovem „zajistit“ či jiným obdobným 
výrazem odrážejícím v sobě povinnost zadavatele 
k získání potřebného souhlasu. 
 

7. K § 5 odst. 1 písm. f) 
     Doporučujeme vypustit slovo „multicentrického“ a za 

slovo „hodnocení“ vložit slova „probíhajícího na více 
místech současně“. 

 
8. K § 5 odst. 1 písm. g) 

Za slovo „informacích“ doporučujeme vložit slova 
„týkajících se klinického hodnocení“. 

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Úvodní část ustanovení § 5 je formulována tak, 
aby byla v souladu se zmocněním obsaženým v 
zákoně o léčivech.  
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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9. K § 5 odst. 1 písm. i) 
Doporučujeme toto ustanovení přeformulovat 
následovně: 
„i) zajistit, aby se zvířaty zařazenými do klinického 
hodnocení a s živočišnými produkty z nich získaných 
bylo zacházeno v souladu s příslušnými právními 
předpisy1)“. 
 

10. K § 5 odst. 1 písm. l) 
Doporučujeme zvážit, zda by z hlediska 
systematičnosti a lepší orientace v předpisu nebylo 
vhodnější zařadit definici auditu do § 2. 

 
11. K § 5 odst. 3 

Pro lepší srozumitelnost doporučujeme přeformulovat 
toto ustanovení následovně: 
 
„(3) Zadavatel může výkon všech svých činností 
souvisejících s klinickým hodnocením nebo výkon 
pouze některých z nich zajistit prostřednictvím 
kvalifikované smluvní výzkumné organizace na základě 
písemné smlouvy.“  
 

12. K § 6 
Obdobně jako v bodě 4 těchto připomínek, i zde 
doporučujeme přizpůsobit formulaci úvodní věty 
morfologickému schématu následujících pododstavců. 
 

13. K § 6 písm. e) 
Doporučujeme slovo „informovat“ nahradit slovem 
„poskytovat“, slova „personál pracující“ nahradit slovy 
„personálu pracujícímu“, slovo „pečující“ nahradit 
slovem „pečujícímu“ a slova „a poskytovat mu“ vypustit. 
 

14. K § 6 písm. g) 
Ačkoliv to lze z okolního textu vytušit, považujeme 
přesto za vhodné v tomto ustanovení specifikovat, čeho 

Akceptováno částečně. 
Ustanovení bylo ponecháno v činném rodě, ale 
zpřesněno v souladu s připomínkou. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Ustanovení bylo ponecháno v dosavadní podobě, 
která nebrání orientaci v textu a nemá vliv na jeho 
srozumitelnost. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Úvodní část ustanovení § 6 je formulována tak, 
aby byla v souladu se zmocněním obsaženým v 
zákoně o léčivech.  
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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se konkrétně souhlas týká, resp. souhlas s čím má být 
zajištěn. 
 

15. K § 6 písm. i) 
V tomto ustanovení doporučujeme za slova „životního 
prostředí“ vložit slova „zapříčiněné klinickým 
hodnocením nebo důsledky z něj přímo vyplývajícími“. 
 

16. K § 6 písm. k) 
Za slovo „přičemž“ doporučujeme vložit slovo „se“. 

 
 
17. K § 6 písm. r) 

Doporučujeme upřesnit v tomto ustanovení pojmy 
„zástupci zainteresovaných autorit“ a „osoby vztahující 
se k uspořádání, vedení a dokumentaci klinického 
hodnocení“ tak, aby bylo jasné bezrozporné, ke kterým 
skupinám osob se toto ustanovení váže. 

 
18. K § 7 

Obdobně jako v bodě 4 a 12 těchto připomínek, i zde 
doporučujeme přizpůsobit formulaci úvodní věty 
morfologickému schématu následujících pododstavců. 

 
19. K § 7 písm. g) 

Povinnost k zajištění souhlasu chovatele je dána jako 
povinnost zkoušejícího již v ustanovení § 6 písm. g). 
Považujeme tedy za nadbytečné, aby byla dána 
povinnost další osoby k zajištění povinnosti jiné osoby. 

 
20. K § 8 odst. 3 

Z věty za středníkem není patrné, čeho se konkrétně 
případné porušení týká ani komu je dána povinnost 
zajistit podmínky pro zjistitelnost takového porušení. 
Navrhujeme tedy danou formulaci upřesnit.  

 
 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Jedná se o základní činnost zkoušejícího; úvodní 
část ustanovení nebyla změněna. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Úvodní část ustanovení § 7 je formulována tak, 
aby byla v souladu se zmocněním obsaženým v 
zákoně o léčivech.  
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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K přílohám 
 

21. K Příloze č. 1 
V označení přílohy doporučujeme nahradit číslici „7“ 
číslicí „8“. 
 
V první větě druhého odstavce doporučujeme nahradit 
slovo „nejméně“ slovem „alespoň“ a v následující větě 
slovo „údaje“ nahradit slovy „z nich“. 
 
V bodě 3 doporučujeme nahradit slovo „Účastníky“ 
slovy „Základní údaje o účastnících“. 

 
V bodě 4 doporučujeme za slovo „míst“ vložit slova 
„určených k provádění klinického hodnocení“. 

 
Bod 6 doporučujeme nahradit následující formulací: 

 
„6. Zdůvodnění účelu a potřebnosti studie včetně všech 

dostupných relevantních preklinických nebo klinických 
údajů.“ 

 
V bodě 8 doporučujeme nahradit slova „Uspořádání 
studie zahrnující celkové“ slovy „Popis celkového“. 
Dále navrhujeme nahradit slovo „podjatost“, které se 
váže výhradně k mezilidským vztahům, jiným vhodným 
slovem odpovídajícím danému kontextu. 
 
V bodě 9 doporučujeme slovo „Výběr“ nahradit slovy 
„Způsob výběru“, slovo „uvádějící specifikaci“ nahradit 
slovy „s uvedením specifikace“, slovo „identifikační“ 
nahradit slovem „identifikačního“ a slovo „bližší“ 
nahradit slovem „bližších“. 
 
V bodě 10 doporučujeme za slovy „nezařazení zvířete“ 
doplnit slova „do studie“ a slova „specifikující uvedené 
činnosti“ vypustit. 

 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Dosavadní formulace je jasná a srozumitelná. 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
Pokud jde o úvodní část bodu 8, dosavadní 
formulace je jasná a srozumitelná. 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
Pokud jde o úvodní část bodu 9, dosavadní 
formulace je jasná a srozumitelná. 
 
 
 
Akceptováno. 
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V bodě 11 doporučujeme nahradit slovo „Zacházení“ 
slovy „Popis zacházení“ z důvodu logické návaznosti 
na úvodní větu této části přílohy. Dále doporučujeme 
slova „ustájení zahrnující“ vypustit. 
 
V bodě 12 doporučujeme slovo „Krmivo“ nahradit slovy 
„Popis krmiva“. 
 
V bodě 13 doporučujeme slova „Hodnocený a kontrolní 
veterinární léčivý přípravek“ nahradit slovy „Popis 
hodnoceného a kontrolního veterinárního léčivého 
přípravku“.  
Ve čtvrtém odstavci tohoto bodu pak doporučujeme 
slovo „identifikovat“ nahradit slovy „je identifikován“ a 
slova „skladovat a používat ho“ slovy „musí být 
skladován a používán“. 
V pátém odstavci tohoto bodu doporučujeme slovo 
„Popsání“ nahradit slovem „Popis“, aby byla zachována 
stejnorodost zvolených jazykových prostředků. 
 
V bodě 14 doporučujeme slovo „Podání“ nahradit slovy 
„Popis podání“. 
 
 
 
V bodě 15 doporučujeme slovo „Zacházení“ nahradit 
slovy „Popis zacházení“ a slovo „péči“ nahradit slovem 
„péče“. 
 
V bodě 16 doporučujeme slovo „Hodnocení“ nahradit 
slovy „Popis hodnocení“, slovo „způsobem“ nahradit 
slovem „způsobu“ a slovo „specifikováním“ nahradit 
slovem „specifikace“. 

 
V bodě 19 doporučujeme nahradit slova „Nežádoucí 
účinky“ slovy „Popis případných nežádoucích účinků“. 

 

Akceptováno částečně. 
Pokud jde o úvodní část bodu 11, dosavadní 
formulace je jasná a srozumitelná. 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Dosavadní formulace je jasná a srozumitelná. 
 
Akceptováno částečně. 
Ustanovení bylo přeformulováno v návaznosti na 
připomínky ostatních připomínkových míst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo k dosažení jeho vyšší 
srozumitelnosti upraveno; slovo „Podání“ se 
nahrazuje slovy „Způsob podání“. 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Dosavadní formulace je jasná a srozumitelná. 
 
 
Akceptováno částečně. 
Pokud jde o úvodní část bodu 16, dosavadní 
formulace je jasná a srozumitelná. 
 
 
Akceptováno částečně. 
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22. K příloze č. 2 
V označení přílohy doporučujeme nahradit číslici „7“ 
číslicí „8“. 

 
V bodě 3 doporučujeme slova „s uvedením popisu“ 
vypustit a před slovo „chemického“ vložit slovo „jejího“. 
 
V bodě 4 doporučujeme nahradit slova „Neklinické 
zkoušky týkající“ nahradit slovy „Informace o 
neklinických zkouškách týkajících“. 
 
V bodě 5 doporučujeme slova „Z farmakologických 
ukazatelů se uvedou základní mechanizmy“ nahradit 
slovy „Informace o základních mechanismech 
farmakologických ukazatelů“. 

 
V bodě 6 doporučujeme slova „Z toxikologických 
ukazatelů“ nahradit slovy „Informace o toxikologických 
ukazatelích, mezi nimiž“. 
 
V bodě 7 doporučujeme slovo „Zkoušky“ nahradit slovy 
„Informace o zkouškách“. 
Dále doporučujeme z tohoto bodu vypustit druhou větu 
a ustanovení o stanovení reálných ochranných lhůt 
přiřadit jako konkrétní povinnost některému ze subjektů 
přímo v paragrafové části vyhlášky. 
 
V bodě 8 doporučujeme slovo „Účinky“ nahradit slovy 
„Informace o účincích“. 

 
23. K příloze č. 3 

V označení přílohy doporučujeme nahradit číslici „7“ 
číslicí „8“. 
 
V bodě 1 doporučujeme slovo „Zadavatele“ nahradit 
slovy „Označení zadavatele“. 
 

 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno částečně. 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Dosavadní formulace je jasná a srozumitelná. 
 
 
Akceptováno částečně. 
Text ustanovení byl upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo v zájmu jeho vyšší 
srozumitelnosti přeformulováno. 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Dosavadní formulace je jasná a srozumitelná. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Dosavadní formulace je jasná a srozumitelná. 

 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno. 
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V bodě 5 doporučujeme slova „Sledované laboratorní a 
klinické ukazatele“ nahradit slovy „Informace o 
sledovaných laboratorních a klinických ukazatelích“. 
 
V bodě 6 doporučujeme slova „Předvídatelná rizika“ 
nahradit slovy „Informace o předvídatelných rizicích“. 
 
V bodě 7 doporučujeme slova „Ochrannou lhůtu“ 
nahradit slovy „Informace o ochranné lhůtě“. 
 
V bodě 8 doporučujeme slovo „Činnosti“ nahradit 
slovem „Informace o činnostech“. 

 
V bodě 9 doporučujeme slovo „Nezbytnost“ nahradit 
slovy „Informace o nezbytnosti“ a slovo „jevů“ nahradit 
slovem „jevech“. 
 
V bodě 10 doporučujeme slova „Léčbu a podmínky“ 
nahradit slovy „Informace o léčbě a podmínkách“, slova 
„které budou“ nahradit slovy „na základě kterých bude“, 
slovo „poskytnuty“ vypustit a na konci věty doplnit slova 
„poskytnuta takto stanovená léčba a odškodné“. 

 
24. K příloze č. 4 

V označení přílohy doporučujeme nahradit číslici „7“ 
číslicí „8“. 

 
25. K příloze č. 5 

V označení přílohy doporučujeme nahradit číslici „7“ 
číslicí „8“. 
 
V nadpisu přílohy navrhujeme slova „dostupné pro“ 
vypustit a slovo „klinické“ nahradit slovem „klinického“. 
 
V bodě 1 písm. d) doporučujeme vypustit slova „(a 
případné další informace)“, a to i s ohledem na to, že 
zde není specifikováno, o jaké informace by se mělo 

Neakceptováno - vysvětleno. 
Dosavadní formulace je jasná a srozumitelná. 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Dosavadní formulace je jasná a srozumitelná. 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Dosavadní formulace je jasná a srozumitelná. 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Dosavadní formulace je jasná a srozumitelná. 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Dosavadní formulace je jasná a srozumitelná. 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Dosavadní formulace je jasná a srozumitelná. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
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jednat. 
 
V bodě 1 písm. e) doporučujeme na začátek textu vložit 
slova „dokumenty obsahující“ a v závorce slovo 
„finanční“ nahradit slovem „příslušné“. 
 
V bodě 1 písm. j) doporučujeme nahradit slovo „vzorek“ 
slovem „vzor“, což je termín lépe odpovídající vyjádření 
předlohy ve formě dokumentu.  
 
V bodě 1 písm. n) doporučujeme za slovo „postup“ 
vložit slovo „pro“. 

 
V bodě 2 písm. i) doporučujeme upřesnit formulaci 
s ohledem na to, že sousloví „zdrojové dokumenty“ je 
obecně platný termín a z kontextu dané přílohy není 
zcela jednoznačné, o jaké konkrétní dokumenty se 
jedná. 
 
V bodě 2 písm. k) doporučujeme slovo 
„dokumentování“ nahradit slovem „dokumentace“. 

 
26. K příloze č. 6 

V označení přílohy doporučujeme nahradit číslici „7“ 
číslicí „8“. 
 
V písm. a) doporučujeme slovo „změny“ nahradit slovy 
„případných změn“. 

 
27. K příloze č. 7 

V označení přílohy doporučujeme nahradit číslici „7“ 
číslicí „8“. 
 
V nadpisu a v úvodní větě přílohy navrhujeme slovo 
„Informace“ nahradit slovem „Zpráva“, aby byla 
s ohledem na formulaci v příloze č. 6 zajištěna 
jednotnost a systematičnost přílohového aparátu 

 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Dosavadní formulace je jasná a srozumitelná. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
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vyhlášky. 
 
28. K příloze č. 8 

V označení přílohy doporučujeme nahradit číslici „7“ 
číslicí „8“. 
 
Úvodní větu druhého bodu přílohy doporučujeme 
nahradit následnou formulací: 
„2. Souhrnná zpráva studie obsahuje:“ 
 
V bodě 2 písm. a) a písm. g) doporučujeme slovo 
„identifikace“ nahradit slovem „identifikaci“. 
 
V bodě 2 písm. e) doporučujeme specifikovat, co je 
míněno klíčovými údaji studie. 
 
 
V bodě 2 písm. f) doporučujeme specifikovat termín 
„materiál“ tak, aby nedocházelo ke zbytečným 
nejasnostem na straně adresáta normy. 
 
V bodě 2 písm. h) doporučujeme na začátek textu vložit 
slovo „popis“ a slova „a ustájení“ vypustit. 
 
 
V bodě 2 písm. i) doporučujeme slovo „léčba“ nahradit 
slovy „údaje o léčbě“. 
 
 
 
V bodě 2 písm. j) doporučujeme slova „od potraviny 
produkujících“ nahradit slovy „získaných z těchto“. 
 
V bodě 2 písm. k) doporučujeme na začátek textu vložit 
slovo „použité“. 
 
 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Ustanovení považujeme za srozumitelně 
formulované. 
 
Akceptováno částečně. 
Ustanovení bylo v zájmu jeho vyšší 
srozumitelnosti upraveno. 
 
Akceptováno částečně. 
Ustanovení bylo v zájmu jeho vyšší 
srozumitelnosti upraveno. 
 
Akceptováno částečně. 
Ustanovení bylo změněno tak, aby použitá 
formulace odpovídala ostatním ustanovením 
vyhlášky. 
 
Akceptováno. 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Ustanovení považujeme za srozumitelně 
formulované. 
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V bodě 2 písm. m) doporučujeme slova „administrativní 
a ověřovací úkony“ nahradit slovy „popis užitých 
administrativních a ověřovacích úkonů“. 
 
V bodě 2 písm. n) doporučujeme na začátek textu vložit 
slovo „případné“ a slova „mohou být“ vypustit. 
 
V bodě 2 písm. o) doporučujeme slova „opravy, 
výmazy,“ nahradit slovy „opravy nebo výmazy;“ a slova 
„by měly být ve formě“ nahradit slovy „musí mít formu“. 
Dále doporučujeme slova „vyznačením, které části 
zprávy se to týká“ nahradit slovy „vyznačením 
upravované části“ a slovo „a“ nahradit slovy „musí být“. 
 
V bodě 2 písm. p) doporučujeme vypustit slova „uvede 
se“ a slovo „definic“ nahradit slovem „definice“. 

 

Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu 

Připomínka: 
1. K § 2 písm. b) bodu 3: Tečku na konci tohoto bodu 

doporučujeme nahradit čárkou, neboť za tímto bodem 
následují ještě další písmena § 2. 
 

2. K § 7 písm. k): Platí stejná připomínka jako ad 1, tzn. 
na konci písmene k) je třeba tečku nahradit čárkou. 

 
3. K přílohám vyhlášky: Uvedení roku 2017, jako roku 

vydání vyhlášky u všech jejích příloh, je již překonané a 
je třeba je označit skutečným resp. předpokládaným 
rokem jejího vydání, což patrně bude rok 2018. 
Doporučujeme přílohy vyhlášky v tomto směru opravit.  

  
4. K návrhu vyhlášky, k příloze č. 4: Doporučujeme v 

příloze č. 4 bod 2. písm. a) přidat za slovo „název“ 
čárku oddělující jej od sousloví „léková forma“. 

 
 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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5. K návrhu vyhlášky, k příloze č. 8: Doporučujeme 
v příloze č. 8 bod 1. v poslední větě doplnit čárku před 
výraz „a to“. 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: V bodě 
1.4. doporučujeme upravit název Ústavu pro státní 
kontrolu biopreparátů a léčiv. 

Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Doporučující připomínky: 
 
Obecně: 
 Jedním z prováděných ustanovení má dle úvodní 
věty být i § 60 odst. 9 zákona o léčivech, na jehož základě 
by měl prováděcí právní předpis stanovit změny podmínek 
klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků a 
změny vztahující se ke kontaktním údajům zadavatele, 
které by měly být hlášeny Veterinárnímu ústavu. Dle 
našeho názoru však předložený návrh vyhlášky tuto oblast 
žádným způsobem neupravuje [navrhovaný § 2 písm. h) je 
v tomto směru nedostatečný]. V § 1 vymezujícím předmět 
právní úpravy pak tato problematika zcela chybí. 
Doporučujeme buď návrh doplnit, a to například podle § 6 
stávající vyhlášky č. 226/2008 Sb., nebo zmocňovací 
ustanovení z úvodní věty odstranit.  
 
K § 1 písm. a) a § 3: 
 Cílem návrhu je v souladu se zákonným 
zmocněním stanovit pravidla správné veterinární praxe, 
nicméně v samotném normativní text není srozumitelně 
řečeno, co se těmito pravidly míní. Lze dovodit, že pravidla 
správné veterinární praxe jsou splněna, pokud je klinické 
hodnocení prováděno v souladu s protokolem klinického 
hodnocení (a jeho dodatky), který musí odpovídat 
požadavkům stanoveným v příloze č. 1 návrhu. 
Doporučujeme tedy předkladateli § 3 upravit po vzoru § 2 

 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Předmětné zmocňovací ustanovení zákona o 
léčivech bylo v úvodní větě vyhlášky ponecháno 
s ohledem na úpravu uvedenou v příloze 5 bodu 2 
písm. c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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stávající vyhlášky č. 226/2008 Sb. 
 
K § 1 písm. d): 
 Legislativní zkratka „monitor“ je dle našeho mínění 
použita zavádějícím způsobem, neboť z jejího současného 
znění lze soudit, že se vztahuje i na zadavatele  
a zkoušejícího. Domníváme se však, že záměrem 
předkladatele bylo, aby zkratka „monitor“ byla používána 
pouze ve vztahu k osobě provádějící dozor nad klinickým 
hodnocením. 
 
K § 6 písm. b): 
 Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné doplnit, 
aby mezi základní činnosti zkoušejícího patřila i povinnost 
řídit se zásadami správné klinické praxe jako je tomu ve 
stávající právní úpravě. 
 
K § 6 písm. k): 
 Považujeme za účelné doplnit časovou lhůtu pro 
oznamovací povinnost týkající zjištění nežádoucích 
účinků. Návrh v § 5 odst. 1 písm. o) hovoří o tom, že o 
nápravných opatřeních musí zadavatel informovat 
Veterinární ústav „ihned“, neshledáváme tedy relevantní 
důvod, proč by zjištění ohledně nežádoucích účinků 
neměla být hlášena také v určité lhůtě. 
 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K § 2 písm. b) bodu 3.: 
 Navrhujeme na konci textu tečku nahradit čárkou. 
 
K § 4 písm. e): 
 Z důvodu nadbytečnosti doporučujeme odstranit 
čárku před slovem „obsahující“. 
 
 

 
 
Akceptováno. 
Dotčené ustanovení návrhu vyhlášky bylo 
upraveno ve smyslu připomínky takto: 
„d) pro zadavatele, zkoušejícího a pro osobu 
provádějící dozor nad klinickým hodnocením (dále 
jen „monitor“) podrobné vymezení rozsahu činnosti 
při provádění klinického hodnocení,“. 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo ve smyslu připomínky doplněno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Lhůta byla do dotčeného ustanovení doplněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo na základě připomínky upraveno. 
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K § 5 odst. 1 písm. b): 
 V rámci tohoto ustanovení je zaváděna legislativní 
zkratka „protokol“. V souladu  
s čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády by však 
legislativní zkratka měla být zavedena za slovním 
spojením, které nahrazuje, a to na místě, kde je toto slovní 
spojení v právním předpisu použito poprvé. Doporučujeme 
přehodnotit, zda je její zavedení v tomto ustanovení 
vhodné, jestliže se o protokolu klinického hodnocení 
hovoří již v § 1 i § 2. 
 
K § 6 písm. w): 
 Upozorňujeme na chybějící čárku na konci textu 
písmene w). 
 
K § 7 písm. k): 
 Navrhujeme na konci písmene k) tečku nahradit 
čárkou. 
 
K § 8: 
 Nadpis předmětného ustanovení je nadbytečný a 
nevhodný, neboť celý návrh pojednává právě o 
veterinárních léčivých přípravcích a nadpis neodpovídá 
právní úpravě v něm obsažené. Dáváme tedy na zvážení 
jeho změnu, která by lépe vystihovala obsah ustanovení. 
 
K  přílohám: 
1. Upozorňujeme, že v názvu jednotlivých příloh bude 

nezbytné opravit rok 2017 na rok 2018. 
 

2. Doporučujeme přílohy podrobit korektuře, neboť 
obsahují řadu překlepů (např. v příloze č. 1, bodu 13, 
třetím odstavci má být správně slovo „studii“, v příloze 
č. 4 bodu 1 písm. j) by text měl být zakončen tečkou, 
v bodě 2 písm. a) téže přílohy by pak za slovem 
„název“ měla být čárka atd.). 

 

Neakceptováno - vysvětleno. 
Legislativní zkratka v § 5 odst. 1 písm. b) vyhlášky 
se zavádí pro slovní spojení „schválený protokol 
klinického hodnocení podle přílohy č. 1 k této 
vyhlášce“, které je na tomto místě vyhlášky 
použito poprvé. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
Nadpisu ustanovení byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAYLCX7X5)



 16 

3. Také dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné, aby 
zejména příloha č. 1 byla členěna jiným způsobem, 
neboť navržený formát je značně nepřehledný, což lze 
demonstrovat například na bodu 13. 

 
4. Doporučujeme v příloze č. 4 sjednotit požadované 

identifikační údaje, kdy podle bodu 1 je identifikace 
splněna prostřednictvím uvedení „adresy“, kdežto 
v bodě 2 je používáno obratu „adresa či sídlo“, který je 
dle našeho názoru příhodnější. 

 

Akceptováno částečně. 
Bod 13 přílohy č. 1 byl přeformulován. 
 
 
 
Akceptováno. 
 

Ministerstvo zahraničních věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 
 

Připomínka: 
1. § 5 odst. 1 písm. c) stanoví, že jednou z činností 
zadavatele je jmenovat monitora „v případě potřeby“ (na 
rozdíl od stávajícího znění § 24 odst. 1 písm. c) vyhlášky 
č. 226/2008 Sb., který uvádí „jmenovat kvalifikovaného 
monitora“). Požadujeme za vhodné specifikovat situace, 
kdy má být monitor jmenován, popř. v jakých situacích být 
jmenován nemusí, a to alespoň v rámci odůvodnění. 
 
2. Účinnost - doporučujeme specifikovat účinnost např. 
prostřednictvím formulace „nabývá účinnosti uplynutím 6 
měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v úředním 
věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 
16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních 
léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES“. 
 

 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno shodně jako 
v dosavadní vyhlášce č. 226/2008 Sb. 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
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. 

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – předseda LRV 
 

Bez vyjádření.  

Úřad vlády – vedoucí Úřadu 
vlády  

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil 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. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Předmětná problematika není právem EU přímo upravena. 
Předmět úpravy je ponechán v kompetenci členských 
států. 
 
Připomínky a případné návrhy změn:  
Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje připomínky 
z hlediska slučitelnosti s právem EU. 
 
Závěr: 
Návrhem vyhlášky není do právního řádu České 
republiky implementováno právo EU a návrh není 
s právem EU v rozporu. 
 

 
Vzato na vědomí. 

Agrární komora ČR 
 

Bez vyjádření.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace ČR 
 

Bez vyjádření.  

Hospodářská komora ČR 
 

Bez připomínek.  
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Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez vyjádření.  

Komora veterinárních lékařů 
ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Bez vyjádření.  

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

 
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák 
                    Mgr. Alena Jáklová  
V Praze dne 6. března 2018 
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