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Obecná část 

Navrhuje se, v návaznosti na rozhodnutí obsažené v Prohlášení Evropské rady týkající 
se otázky omezení volného pohybu zboží, změnit nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o 
zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 tak, aby se zákaz 
vývozu a distribuce léčivých přípravků vztahoval pouze na léčivé přípravky, které jsou 
uvedené v příloze tohoto nařízení. 

Návrh tak uvádí český právní řád do souladu s čl. 34 a n. Smlouvy o fungování EU co 
do stanovení proporcionálních možností pro omezení volného pohybu zboží, kdy je 
možno seznat dosavadní obsah nařízení vlády č. 104/2020 Sb., jako nepřiměřený 
s ohledem na aktuální situaci a je třeba jej upravit. 

Předkládaný návrh též reflektuje závěr z výše uvedeného prohlášení Evropské rady 
ze dne 26. března 2020, v jehož rámci „bylo přijato rozhodnutí ukládající povinnost 
povolení v případě vývozu osobních ochranných prostředků, což by mělo vést  
k úplnému a účinnému zrušení všech forem vnitřních zákazů nebo omezení“. Tento 
obecný režim by pak měl dopadat i na oblast léčivých přípravků tak, aby byla 
respektována volnost pohybu, jako jedna z klíčových zásad fungování EU.  

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace i přijatými opatřeními vlády ČR je 
evidentní, že aktuální situace se začíná vymykat běžným podmínkám. Je zjevná 
reakce obyvatel i poskytovatelů zdravotních služeb, a výdeje mnoha léčiv dosáhly 
mimořádných objemů. Z aktuálních zjištění, která Státní ústav pro kontrolu léčiv 
eviduje, lze uvést: 
 

• nárůst informací od držitelů rozhodnutí o registraci o výrazném navýšení 
prodejů léčiv určených pro použití v rámci hospitalizace, 

• množící se podněty na použití neregistrovaných léčivých přípravků nebo 
léčivých přípravků, které v některém parametru nesplňují podmínky 
registrace v ČR, 

• použití registrovaných léčivých přípravků způsobem, který není v souladu 
se souhrnem údajů o přípravku (off-label použití) pro léčbu pacientů 
s COVID-19 (léčivé přípravky Plaquenil, Acidum Ascorbicum Biotika, 
Kaletra, RoActemra, Isoprinosine),  

• omezení dostupnosti léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
paracetamol z důvodu extrémního nárůstu poptávky. 

 
Státní ústav pro kontrolu léčiv vyhodnotil ze své úřední činnosti, že s ohledem na 
globální epidemiologickou situaci výskytu koronavirové infekce a situaci v České 
republice může dojít k ohrožení dostupnosti léčivých přípravků z důvodu jejich vývozu 
do zahraničí. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby vláda přijala omezení vývozu 
léčivých přípravků, jejichž dostupnost může být z výše uvedených důvodů ohrožena 
nebo jsou obtížně zastupitelné pro poskytování zdravotních služeb. Ústav navrhuje na 
takovýto seznam, který bude tvořit přílohu nařízení vlády, zařadit léčivé přípravky 
uvedené:  
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• v seznamu WHO „Risk tracking COVID“, 
• v seznamu „Klíčových položek zvýšené spotřeby“ poskytnutém Klinickou 

skupinou COVID MZ, 
• v „Seznamu esenciálních antiinfektiv pro Českou republiku“ vytvořeném 

Poradním orgánem Státního ústavu pro kontrolu léčiv pro antiinfektiva 
(POAI) a Subkomisí pro antibiotickou politiku České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně, 

• v podnětu POAI - Isoprinosine a jeho možnosti v prevenci a v léčbě akutní 
respirační virové infekce včetně COVID-19, 

• v aktuálním Přehledu hodnocených léčiv na nemoc COVID-19. 
 
Stanovuje se tak seznam vybraných léčivých přípravků, které odpovídají výše 
uvedeným podmínkám a které jsou registrované a dostupné v České republice, kdy 
tento seznam bude tvořit novou přílohu novelizovaného nařízení vlády. 
 
S ohledem na vyhlášený nouzový stav se považuje nejen za žádoucí, nýbrž i za 
esenciální, aby vláda České republiky nařídila zákaz vývozu do zahraničí předmětných 
přípravků tak, aby byla zajištěna dostatečná kapacita léčivých přípravků pro český 
zdravotní systém při zvládání pandemie onemocnění COVID-19 a byly tak v zájmu 
ochrany veřejného zdraví chráněni pacienti a obyvatelstvo ČR.    
 

Výjimka z povinnosti zpracovat RIA a provedení MPŘ byla udělena ústně ministryní  
a předsedkyní Legislativní rady vlády v rámci trvání nouzového stavu. 

 

 

Zvláštní část 

 

Navrhuje se z výše uvedených důvodů změnit nařízení vlády č. 104/2020 Sb.,  
o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, a to s účinností 
ode dne vyhlášení předkládaného nařízení vlády. 
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