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IV. 
 

Důvodová zpráva 
I. Obecná část 

 
A.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu 
 
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o léčivech“), zapracovává v oblasti humánních a veterinárních léčivých přípravků příslušné 
předpisy Evropské unie a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravuje 
výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a odstraňování léčivých přípravků a léčivých 
látek, registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej léčivých přípravků, prodej 
vyhrazených léčivých přípravků a poskytování informací, mezinárodní spolupráci při 
zajišťování ochrany veřejného zdraví a vytváření jednotného trhu léčivých přípravků 
Evropské unie. Zákon rovněž upravuje vnitrostátní regulaci léčiv v těch oblastech, které 
nejsou na úrovni Evropské unie harmonizovány. 
 
Současný zákon o léčivech je mj. transpozicí evropské směrnice 2001/82/ES o kodexu 
Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků, ve znění směrnic  2004/28/ES 
a 2009/9/ES, směrnice 2009/53/ES a nařízení 596/2009 (dále jen „směrnice 2001/82/ES“). 
Tato směrnice spolu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 
31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a 
veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro 
léčivé přípravky vytvořily regulační rámec Evropské unie pro uvádění na trh, výrobu, dovoz, 
vývoz, výdej, distribuci, farmakovigilanci, kontrolu a používání veterinárních léčivých 
přípravků. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, 
kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných 
látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a 
kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, potom tento regulační rámec doplnilo ve 
veterinární sféře o oblast bezpečnosti reziduí veterinárních léčiv.  
 
Stalo se tak zejména na základě připomínek ze strany nadnárodních veterinárních 
farmaceutických společnosti, které směřovaly k celkovému nastavení regulačního prostředí 
pro veterinární léčivé přípravky v Evropské unii a z něj plynoucí administrativní zátěže, dále 
s ohledem na sílící potřebu řešit otázky spojené s používáním antimikrobik ve veterinární 
medicíně a problematikou rezistence k antimikrobikům, včetně dopadů do ochrany zdraví 
veřejnosti a s ohledem na zvýšení dostupnosti veterinárních léčivých přípravků, a to zejména 
na trzích v malých členských státech a pro druhy zvířat chované v omezeném rozsahu a pro 
vzácně se vyskytující léčebné indikace. Komise došla k závěru, že by měl být regulační 
rámec pro veterinární léčivé přípravky přizpůsoben vědeckému pokroku, současným tržním 
podmínkám a hospodářské realitě, při současném zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví 
zvířat, jejich dobrých životních podmínek a životního prostředí a zabezpečení veřejného 
zdraví.  
 
Na základě tohoto posouzení a po projednání v řádném legislativním procesu byla komplexní 
revize právní úpravy regulace veterinárních léčivých přípravků přijata oproti stávající situaci 
v podobě přímo použitelného předpisu Evropské unie jako nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o 
zrušení směrnice 2001/82/ES  (dále jen „nařízení o veterinárních léčivých přípravcích“). 
Deklarovanými cíli tohoto nařízení je snížit administrativní zátěž pro veterinární 
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farmaceutický průmysl, posílit vnitřní trh a zvýšit dostupnost veterinárních léčivých přípravků 
a současně zajistit nejvyšší úroveň veřejného zdraví, včetně řešení problematiky 
antimikrobní rezistence,  zdraví zvířat a ochrany životního prostředí. Nařízení vstupuje 
v účinnost dnem 28. 1. 2022. Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích převzalo strukturu 
a velkou část obsahu regulace veterinárních léčivých přípravků a stávající právní úpravy 
obsažené ve směrnici 2001/82/ES, řadu prvků však ve větším nebo menším rozsahu 
upravilo či doplnilo. Zavedlo také některé prvky, které doposud na úrovni sekundárního práva 
Evropské unie harmonizovány nebyly, ale byly například usměrněny judikáty Evropského 
soudního dvora a zákonem o léčivech jako vnitrostátní právní úpravou (například 
problematika souběžného obchodu s léčivými přípravky). Z uvedených důvodů se do určité 
míry velká část právní úpravy nemění, mění se forma – tj. místo ve směrnici je právní úprava 
nyní obsažena v přímo uplatnitelném nařízení.  
 
Tato nová právní úprava a zrušení směrnice 2001/82/ES vyžaduje adaptaci stávajících 
právních předpisů na nový právní stav. Vnitrostátní právní úprava musí být do data nabytí 
účinnosti nařízení o veterinárních léčivých přípravcích uvedena do souladu s novou unijní 
právní úpravou. Vzhledem k tomu je tak předkládán návrh novely stávajícího zákona 
o léčivech. Cílem návrhu je přijetí právní úpravy, která plně aplikuje obsah nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích do právního řádu České republiky. Nařízení je sice přímo 
aplikovatelné, ale tato přímá aplikovatelnost nařízení neznamená, že členský stát nemusí 
učinit žádné kroky k zajištění jeho naplnění a fungování v praxi. V případě nařízení je 
nezbytné povinnost implementace chápat takovým způsobem, že právní řád České republiky 
nesmí obsahovat ustanovení, která by duplicitně upravovala oblasti již řešené nařízením, 
obsah nařízení tedy nesmí být přenášen do vnitrostátního práva. Vnitrostátní právní úprava 
však musí být doplněna o ustanovení, která nařízení ukládá členským státům upravit národní 
právní úpravou a dále o ustanovení, která jsou nařízením ponechána v kompetenci 
jednotlivých členských států, a to ve formě souladné s textem nařízení. 
 
Pokud jde o způsob aplikace nařízení o veterinárních léčivých přípravcích v podmínkách 
České republiky, je třeba dále zohlednit skutečnost, že nařízení upravuje pouze určitý výsek 
z celého rozsahu regulace veterinárních léčivých přípravků, a to zejména v segmentu tzv. 
hromadně vyráběných veterinárních léčivých přípravků, tj. přípravků vyráběných pomocí 
průmyslových postupů. Naopak například pro přípravky individuálně či hromadně 
připravované v lékárnách nařízení v omezeném rozsahu řeší pouze vybrané prvky regulace. 
Pro tento a další podobné případy je proto nutné, aby v rámci vnitrostátní právní úpravy byly 
upraveny všechny relevantní podmínky způsobem, který zajistí ochranu zdraví člověka, 
zvířat a životního prostředí a dále zaručí, že podmínky například pro výzkum a vývoj, výrobu, 
přípravu a uvádění všech léčiv, které jsou nutné k uspokojení potřeby poskytování 
veterinární péče v podmínkách České republiky a plnění veřejné objednávky v souvislosti 
s tímto sektorem, jsou upraveny komplexně, ve vzájemných souvislostech, jsou 
srozumitelné, předvídatelné, garantují vysokou právní jistotu a vedou k očekávaným 
výsledkům. 
 
Návrh novely zákona o léčivech tak ruší některá ustanovení týkající se veterinárních léčivých 
přípravků a nově ustanovuje působnost správních orgánů při výkonu státní správy v oblasti 
veterinárních léčivých přípravků ve smyslu zajištění souladu s nařízením. Dále doplňuje 
pravidla stanovená nařízením o veterinárních léčivých přípravcích tam, kde to nařízení 
vyžaduje nebo umožňuje, nebo tam, kde je to nezbytné pro úplnost právní úpravy s ohledem 
na potřeby veterinární praxe. Kromě toho návrh novely zákona stanovuje skutkové podstaty 
přestupků spočívajících v porušení povinností stanovených nařízením o veterinárních 
léčivých přípravcích a povinností stanovených novelou zákona o léčivech. Návrh novely 
rovněž formuluje v souladu s ustanoveními nařízení o veterinárních léčivých přípravcích 
přechodná ustanovení zajišťující zejména přechod ze stávající na novou právní úpravu. 
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Evropským parlamentem a Radou bylo přijato rovněž nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/4 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, o změně 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č.183/2005 a o zrušení směrnice 90/167/EHS (dále 
jen „nařízení o medikovaných krmivech“), které je v řadě podmínek úzce provázáno 
s nařízením o veterinárních léčivých přípravcích. Třebaže hlavním předpisem pro aplikaci 
nařízení o medikovaných krmivech je zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
některá ustanovení tohoto nařízení bylo nutno zohlednit i v navrhované novele zákona o 
léčivech. Jde zejména o otázky předepisování léčivých přípravků pro účely výroby a uvádění 
medikovaných krmiv do oběhu, vybrané aspekty používání medikovaných krmiv, podmínky 
uvádění do oběhu medikovaných krmiv určených pro zvířata v zájmových chovech, zajištění 
farmakovigilance pro medikovaná krmiva a meziprodukty medikovaných krmiv či 
problematiku hlášení údajů o prodejích a použití léčivých přípravků uvedených do oběhu 
nebo použitých jako medikovaná krmiva. S ohledem na omezení, která Česká republika 
přijala s ohledem na chov kožešinových zvířat, nejsou ustanovení týkající se tohoto chovu 
upravená uvedenými přímo použitelnými předpisy Evropské unie do vnitrostátní právní 
úpravy adaptována. 
 
Adaptace právního řádu České republiky ve vztahu k oběma uvedeným nařízením vyžaduje 
změny v právní úpravě obsažené i v dalších právních předpisech. Návrh předkládaného 
zákona obsahuje proto dále novelu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), novelu zákona č. 91/1996 
Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krmivech“), a novelu 
zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o správních poplatcích“). 
 
Zásadní změny přinášené návrhem zákona, kterým se mění zákon o léčivech: 

 

• Definice základních pojmů 
Definice základních pojmů v oblasti veterinárních léčivých přípravků jsou oproti současnému 
zákonu zredukovány s ohledem na skutečnost, že část pojmů je upravena přímo nařízením o 
veterinárních léčivých přípravcích. Pojmy, které se vztahují k léčivům či léčivým přípravkům, 
které jsou nařízením upraveny pouze částečně, nebo na které se nařízení nevztahuje vůbec, 
jsou s ohledem na přehlednost právní úpravy zachovány a případně upraveny s cílem 
zajištění souladu s nařízením o veterinárních léčivých přípravcích.  
 

• Výkon státní správy 
Kompetence některých příslušných orgánů státní správy jsou v návrhu novely zákona 
o léčivech upraveny tak, aby byly v souladu s výkonem pravomocí stanovených členským 
státům nařízením o veterinárních léčivých přípravcích. Jedná se o pravomoci Ministerstva 
zemědělství, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Ústřední 
veterinární správy a krajských veterinárních správ. Nejvíce se úpravy dotýkají pravomocí 
Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „Veterinární ústav“), 
a to v oblasti  

• odpovědnosti za vytvoření a správu systému pro sběr údajů o prodejích a používání 
léčiv ve smyslu požadavků stanovených nařízením o veterinárních léčivých 
přípravcích (na které se rovněž odkazuje nařízení o medikovaných krmivech),  

• spoluvytváření veterinárního farmakovigilančního systému pro efektivní sběr a 
hodnocení farmakovigilančních hlášení (a to od co největšího počtu dotčených 
subjektů),  
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• poskytování odborného poradenství zejména malým a středním podnikům, které má 
těmto podnikům usnadnit plnění povinností vyplývajících z nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích,  

• distribuce léčivých látek, která je v rámci nařízení o veterinárních léčivých přípravcích 
upravena zcela nově,  

• registrace veterinárních léčivých přípravků pro vyjmenované druhy zvířat, která je 
svěřena do působnosti členských států,  

• povolování výjimek z registrace, kdy nařízení vyžaduje, aby členské státy pro tyto 
případy stanovily odpovídající postupy,  

• registrace a používání antimikrobních léčiv, kdy nařízení umožňuje členským státům 
v zájmu řešení otázky antimikrobní rezistence stanovit si vlastní požadavky 
zásilkového výdeje a prodeje veterinárních léčivých přípravků, které jsou nově na 
úrovni nařízení upraveny,  

• klinických hodnocení veterinárních léčivých přípravků, poskytování odborných 
stanovisek,   

• informačních povinností, pravomoci stanovit seznam veterinárních léčebných 
indikací, které se v České republice vyskytují ojediněle, a veterinárních léčebných 
indikací, pro které je s ohledem na potřebu zajištění jejich dostupnosti přípustné je 
registrovat za podmínek s redukovanými nároky na registrační dokumentaci a  

• výkonu kontroly nad dodržováním požadavků stanovených nařízením o veterinárních 
léčivých přípravcích a o medikovaných krmivech.  
 

• Registrační postupy 
Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích upravuje podrobně postupy pro centralizovanou 
registraci léčivých přípravků a pro registraci vzájemným uznáváním. Postup pro vnitrostátní 
registraci ponechává na vnitrostátní úpravě a v odůvodnění uvádí, že vnitrostátní postup pro 
registraci veterinárních léčivých přípravků má zůstat zachován, neboť potřeby v různých 
zeměpisných oblastech Evropské unie i obchodní modely malých a středních podniků jsou 
různé. V tomto ohledu mohla být dosavadní ustanovení upravující vnitrostátní registrace 
veterinárních léčivých přípravků ponechána bez výrazných změn. Tím je umožněno, že 
stávající registrační postupy jsou u vnitrostátních registrací shodné pro veterinární léčivé 
přípravky podléhající nařízení i pro veterinární léčivé přípravky, které nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích nepodléhají. V některých bodech vnitrostátní úprava odkazuje na 
ustanovení nařízení (např. registrace homeopatických veterinárních léčivých přípravků), což 
i přes složitost registračních řízení přispívá k určitému zjednodušení a tím i k větší 
srozumitelnosti právní úpravy.  
 
Nově je upraven zjednodušený postup u zvykových rostlinných veterinárních léčivých 
přípravků, který v dosavadní úpravě chyběl. Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích 
v čl. 157 předpokládá a připouští, že v členských státech jsou zvykové rostlinné veterinární 
léčivé přípravky uváděny na trh a jsou v členských státech používány. Nařízení v uvedeném 
článku přepokládá, že členské státy budou Komisi o těchto léčivých přípravcích informovat, 
aby Komise mohla, bude-li to potřeba, připravit návrh právního předpisu, který zavede 
zjednodušená pravidla pro registraci těchto veterinárních léčivých přípravků. Z uvedeného je 
zřejmé, že zvykové rostlinné veterinární léčivé přípravky nejsou nařízením o veterinárních 
léčivých přípravcích harmonizovány, požadavky nařízení tak, jak jsou stanoveny pro 
standardní veterinární léčivé přípravky, nejsou pro uvedený typ přípravků přiměřené a není 
zřejmé, zda Komise bude považovat přijetí zvláštních pravidel pro uvedený typ přípravků za 
nezbytné. Na druhou stranu zvykové rostlinné veterinární léčivé přípravky mohou sehrávat 
důležitou úlohu v opatřeních proti rozvoji a šíření antimikrobní rezistence a je proto vhodné, 
aby Česká republika do přijetí harmonizovaných pravidel stanovila pro uvedený typ přípravků 
vnitrostátní pravidla, která umožní tento typ přípravků registrovat a uvádět v České republice 
na trh. 
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V souladu s novou úpravou, kterou nařízení přináší v oblasti podmínek pro používání 
léčivých přípravků – tzv. „kaskáda“, úpravou podmínek pro tzv. magistraliter přípravky podle 
čl. 2 odst. 6 písm. b) a požadavkem na zajištění dostupnosti veterinárních léčivých přípravků, 
jsou doplněna pravidla pro veterinární speciální léčebné programy, které umožní v případě 
nedostupnosti registrovaného léčivého přípravku použít k prevenci nebo léčbě onemocnění 
zvířat veterinární léčivý přípravek, který není registrovaný v Evropské unii nebo ve třetí zemi. 
 

• Klinická hodnocení 
V oblasti klinických hodnocení nařízení o veterinárních léčivých přípravcích v čl. 9 
ponechává úpravu předložení žádosti a stanovení podmínek pro schválení klinického 
hodnocení na vnitrostátní právní úpravě, přičemž nařízení reguluje pouze požadavek, aby 
v případě klinického hodnocení u zvířat určených k produkci potravin byla stanovena 
bezpečná ochranná lhůta, stanoví lhůtu 60 dnů pro vydání rozhodnutí o žádosti, stanoví 
požadavek, aby klinické hodnocení bylo prováděno v souladu s mezinárodně 
harmonizovanými pokyny (pokyny VICH) a požaduje, aby údaje z klinických hodnocení byly 
použity pro následnou žádost o registraci veterinárního léčivého přípravku. S ohledem na 
zajištění ochrany člověka, zvířat a životního prostředí je však nutné upravit celou řadu 
dalších podmínek souvisejících nejen s povolením, ale i případnými změnami v průběhu 
klinického hodnocení, jeho přerušením či ukončením, a to jak z důvodů na straně 
zadavatele, tak s ohledem na ochranu veřejných zájmů z podnětu orgánů vykonávajících 
kontrolu. Vzhledem k omezenému množství údajů o veterinárním léčivém přípravku a z toho 
plynoucích rizik je proto třeba nejprve určit, co se rozumí klinickým hodnocením a co má být 
předklinickou zkouškou prováděnou v laboratoři. Návrh tak směřuje nejen k ochraně zdraví 
veřejnosti a zvířat, ale i k ochraně dobrých životních podmínek zvířat a naplnění cílů 
definovaných ve směrnici 2010/63/EU, o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (v 
České republice zákona na ochranu zvířat proti týrání), která klinická hodnocení ze své 
působnosti vylučuje.  
 
Dalším problémem, který je nutné důsledně řešit, jsou možná rizika plynoucí z možného 
obsahu reziduí v potravinách živočišného původu a konečně i rizika šíření nákaz v případě 
imunologických veterinárních léčivých přípravků. S ohledem na zjednodušení administrace 
žádostí je nově upravena oblast stanovení případných veterinárních podmínek krajskými 
veterinárními správami. Návrh novely tedy obsahuje komplexní úpravu pro klinická 
hodnocení veterinárních léčivých přípravků, která se s výše uvedenými výjimkami z velké 
části shoduje s dosavadní právní úpravou, která vychází z mezinárodních pokynů a v praxi 
se osvědčila. Stávající právní úprava však odkazuje v některých bodech na právní úpravu 
klinických hodnocení humánních léčivých přípravků. Ta je však nově regulována nařízením 
536/2014. Adaptace tohoto nařízení byla již provedena, avšak není dosud plně účinná. 
Přesto není vhodné v nově navrhovaných ustanoveních odkazovat na ustanovení, o kterých 
je zřejmé, že pozbydou účinnosti.  
 
Proto došlo v těchto případech k přeformulování a doplnění úpravy tak, aby odpovídala čl. 9 
nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, přičemž nově byla začleněna právní úprava 
ověřovacích klinických hodnocení a neintervenčních poregistračních veterinárních studií, 
které představují zvláštní případy klinických hodnocení, které vyžadují zvláštní postupy.   
V případě ověřovacích klinických hodnocení jde o případ, kdy zadavatel již má k dispozici 
úplnou registrační dokumentaci pro veterinární léčivý přípravek, ale před jeho registrací má 
zájem získat další údaje o jeho bezpečnosti v rámci širšího klinického hodnocení, tedy pro 
případy, které mohou v souvislosti s použitím přípravku znamenat vyšší riziko – například 
sledování interakcí s běžně používanými léčivými přípravky, nežádoucí účinky u rizikových 
skupin zvířat a další. Pro neintervenční poregistrační veterinární studie je potom žádoucí 
s ohledem na povahu těchto studií zavést  zvláštní postup pro jejich schválení i provádění. 
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Rovněž byla posouzena některá procesní ustanovení dosavadní právní úpravy a tyto části 
byly upraveny tak, aby byla minimalizována zvláštní procesní ustanovení a všude tam, kde je 
to možné, podléhaly postupy právní úpravě obsažené ve správním řádu.  
 

• Informační systémy 
 

Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích ukládá povinnost zřízení a provozování 
několika informačních systémů. Jsou to farmakovigilanční databáze, databáze pro výrobu a 
velkoobchodní distribuci, databáze registrovaných veterinárních léčivých přípravků a systém 
pro sběr údajů o prodejích a o použití veterinárních a dále vybraných humánních 
antimikrobních léčivých přípravků. První tři z těchto databází má za úkol zřídit a spravovat 
Evropská léková agentura („Agentura“) ve spolupráci s členskými státy, systém pro sběr 
údajů o prodejích a o použití veterinárních a vybraných humánních antimikrobních léčivých 
přípravků mají za povinnost zavést jednotlivé členské státy. Nařízení ukládá Agentuře 
vypracovat funkční technické specifikace těchto databází a praktická opatření k  jejich 
provozu a nařízení dále předpokládá, že v členských státech jsou k dispozici informační 
systémy, které umožní s centrálně spravovaným informačním systémem zajišťovat 
obousměrnou výměnu informací (viz například odst. 6 odůvodnění nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích). 
 
Vzhledem k výše uvedenému předkládaný návrh novely zákona o léčivech zachovává 
povinnost vedení příslušných databází Veterinárním ústavem a s ohledem na nový 
požadavek související se sběrem údajů o prodejích a používání léčiv při poskytování 
veterinární péče zavádí návrh nová ustanovení, která upravují podmínky pro systém pro sběr 
údajů o prodejích a použití léčivých přípravků při poskytování veterinární péče. Funkční 
databáze Veterinárního ústavu, která poskytuje údaje o aktuálně registrovaných 
veterinárních léčivých přípravcích, a to včetně kódů (tzv. „SUKL kódy“) pro odlišení 
jednotlivých registrovaných typů velikostí balení, tvoří základ budoucího automatizovaného 
systému pro sběr údajů o prodejích a použití léčivých přípravků (veterinárních a stanovených 
humánních), které mají povahu antimikrobních léčiv. 
 
Dále je třeba uvést, že navržený systém pro sběr údajů o prodejích vychází ze stávajícího 
systému sběru dat o distribuci veterinárních léčivých přípravků a za tímto účelem jsou 
upravena příslušná ustanovení o distribuci léčivých přípravků a povinnosti distributora. 
Systém pro sběr údajů o používání léčivých přípravků bude potom založen na údajích 
získávaných od veterinárních lékařů. Toto řešení vzešlo z opakovaných jednání mezi 
zástupci státních orgánů a zástupci Komory veterinárních lékařů, kdy bylo zejména 
zohledněno, že veterinární lékaři tvoří početně omezenou skupinu osob (celkově přibližně 
4,5 tis. subjektů, od kterých budou získávána data oproti přibližně 25 tis. chovatelů v  první 
vlně – údaje o použití u skotu, prasat a kura domácího – a více než 90 tis. ve druhé vlně – 
všechna ostatní zvířata určená k produkci potravin), jsou organizovaní pod jednou 
organizací, což významným způsobem zjednodušuje přenos informací a požadavků a 
nejpozději ve třetí vlně – sběr údajů o použití u zvířat v zájmových chovech – by bylo stejně 
nutné je do systému zahrnout, neboť nařízení neumožňuje ukládat povinnosti související se 
sběrem dat od chovatelů zvířat v zájmových chovech.  
 
Na základě opakovaných jednání se navrhuje, aby jako zřizovatel, provozovatel a správce 
systému byl určen Veterinární ústav. Návrh zákona upravuje rozsah a formu sběru dat, 
upravuje povinnosti jednotlivých dotčených subjektů zapojených do systému, řeší přístupy 
jednotlivých subjektů k údajům obsaženým ve veterinárním systému sběru údajů, využívání 
těchto údajů a jejich uchovávání. Z tohoto systému pak budou v souladu s nařízením 
o veterinárních léčivých přípravcích poskytovány údaje Evropské lékové agentuře pro účely 
jejich hodnocení, zveřejnění těchto údajů a jejich dalšího využití při formulování antibiotické 
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politiky na nadnárodní úrovni, a to podle čl. 57 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. 
Podle čl. 2 odst. 4 nařízení o medikovaných krmivech potom platí podmínky pro sběr údajů o 
prodejích a o použití léčivých přípravků v podobě medikovaných krmiv a meziproduktů 
obdobně jako pro veterinární léčivé přípravky. S tímto požadavkem předložený návrh zákona 
počítá. 
 
Návrh úpravy pro sběr údajů o prodejích a používání léčivých přípravků je dále zpracován 
způsobem, který umožňuje zajistit soulad s dalšími podmínkami, které budou teprve 
stanoveny nařízením v přenesené působnosti a které v době přípravy návrhu zákona bylo ve 
fázi příprav a odborných diskusí.  
 
V rámci projednávání návrhu nařízení o veterinárních léčivých přípravcích se Česká 
republika připojila k několika dalším členským státům s výzvou, aby Evropská komise 
s ohledem na očekávanou náročnost na vybudování a provoz systému sběru dat, a to 
zejména v oblasti použití léčivých přípravků, zajistila členským státům finanční podporu 
a vybudování a provoz systémů pomohla financovat z prostředků Evropské unie. V době 
přípravy zákona Evropská komise takové možnosti financování z prostředků Evropské unie 
prověřovala, nicméně žádný konkrétní rozpočet pro tento účel vyčleněn nebyl a nebyl ani 
znám příslib možnosti takového (spolu) financování. S ohledem na nabytí účinnosti 
příslušných ustanovení nařízení o veterinárních léčivých přípravcích je nutné začít systém 
pro sběr údajů o prodejích a použití léčivých přípravku plánovat již v roce 2020, v roce 2021 
vybudovat a v roce 2022 zahájit pilotní provoz systému tak, aby nejpozději od 1. ledna 2023 
byl systém schopen zajistit sběr údajů o používání léčiv podle podmínek stanovených 
nařízením a jeho prováděcím předpisem.  
 
S ohledem na časový rámec nelze proto vyčkávat s rozhodnutím o financování ze strany 
Evropské unie a prostředky je nutné zajistit včas. Na základě podrobné analýzy byl 
zpracován a předložen návrh investice ve výši 36 900 tis. Kč. Tyto náklady budou hrazeny 
z kapitoly Ministerstva zemědělství. 
Tyto prostředky budou využity jednak na propojení stávajícího systému sběru dat o prodejích 
antimikrobních léčiv, který Veterinární ústav spravuje již v současné době, se systémem 
sběru dat o používání antimikrobních léčiv, dále na vybudování komunikačního prostředí pro 
automatickou výměnu dat mezi jednotlivými provozovateli a Veterinárním ústavem, výrobu 
programu pro veterinární lékaře, pořízení licencí a posílení infrastruktury, která musí zajistit 
spolehlivý a nepřerušený provoz celého systému. 
 

• Oblast farmakovigilance 
Oblast farmakovigilance je v nařízení o veterinárních léčivých přípravcích podrobně 
upravena a tato jednotná úprava je závazná pro všechny členské státy a má přispívat 
k ochraně veřejného zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí.  
 
Oproti stávající právní úpravě dochází v oblasti farmakovigilance k některým podstatným 
změnám a to například v oblasti vymezení odpovědnost držitelů rozhodnutí o registraci a 
příslušných úřadů členských států, využívání farmakovigilanční databáze a hodnocení 
farmakovigilančních údajů identifikací a hodnocením farmakovigilančních signálů. 
Shromažďování informací o podezřeních na nežádoucí účinky přispívá ke správnému 
používání veterinárních léčivých přípravků, a pokud je zajištěno dobré fungování 
farmakovigilančního systému, umožňuje účinné poregistrační řízení rizika veterinárních 
léčivých přípravků. K tomu je však nezbytné, aby jednotlivé subjekty – zejména veterinární 
lékaři, chovatelé, ale i provozovatelé a držitelé rozhodnutí o registraci – farmakovigilanční 
údaje v co největším rozsahu aktivně hlásili. Nařízení proto vyžaduje, aby členské státy ve 
spolupráci s dalšími dotčenými subjekty vytvářely a spravovaly funkční farmakovigilanční 
systém, který bude schopen plnit cíle předpokládané v nařízení. Rozsah farmakovigilančních 
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údajů, které musí systém umět přijímat a zpracovávat, zahrnuje kromě podezření na 
nežádoucí účinky u zvířat dále podezření na nežádoucí účinky, které se v souvislosti 
s použitím veterinárního léčivého přípravku vyskytnou u člověka, nedostatečnost ochranných 
lhůt a nálezy reziduí po použití veterinárního léčivého přípravku, negativní dopady na životní 
prostředí, podezření na nedostatečnou účinnost veterinární léčivého přípravku či konečně 
riziko rozvoje rezistence (antimikrobika, antiparazitika). Pro účinnost farmakovigilančního 
systému podle nařízení, tedy na úrovni Unie, je nutné zajistit systém sběru údajů na národní 
úrovni, který však musí vycházet z úpravy provedené nařízením o veterinárních léčivých 
přípravcích, tedy z jednotných definic, terminologie a technologického rozvoje v oblasti 
farmakovigilance. V národním právním řádu je pak nutné zohlednit, že uvedené nařízení 
ukládá držitelům rozhodnutí o registraci odpovědnost za průběžnou farmakovigilanci s cílem 
zajistit neustálé hodnocení poměru přínosů a rizik veterinárních léčivých přípravků, které 
uvádějí na trh, a posiluje sdílené využívání zdrojů mezi orgány, čímž zlepšuje účinnost 
farmakovigilančního systému a ukládá členským státům, aby zřizovaly a spravovaly 
farmakovigilanční systémy, které budou nabízet širokou škálu možností pro hlášení 
farmakovigilančních údajů a budou dostatečně motivační pro jednotlivé zapojené subjekty 
tak, aby do systému byl hlášen co největší podíl farmakovigilančních případů, které v  praxi 
vzniknou. Úpravu farmakovigilančního systému obsaženou v nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích proto zohledňuje návrh úpravy této oblasti v zákoně o léčivech, který 
rovněž obsahuje opatření k zpřístupnění prostředků hlášení a podpoře hlášení podezření na 
nežádoucí účinky. V souladu s nařízením o veterinárních léčivých přípravcích navržená 
úprava stanoví postupy pro hodnocení nahlášených podezření na nežádoucí účinky a pro 
hodnocení výsledků a výstupů procesu řízení signálu zaznamenaných ve farmakovigilanční 
databázi. 
 
Návrh zákona rovněž zohledňuje oblast medikovaných krmiv a to s ohledem na skutečnost, 
že podle čl. 4 odst. 4 nařízení o medikovaných krmivech se podmínky pro farmakovigilanci 
stanovené pro veterinární léčivé přípravky použijí obdobně i pro medikovaná krmiva a pro 
meziprodukty. 
 

• Výroba – postupy pro udělení nebo zamítnutí povolení, distribuce  
 

Tato část zákona o léčivech je upravována minimálně a jsou doplněny pouze odkazy na 
nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, které vyžaduje, aby takové postupy členské 
státy upravily. Stávající postupy pro udělení nebo zamítnutí povolení jsou dostatečné. Nově 
se stanovují odborné předpoklady a povinnosti kvalifikované osoby výrobce veterinárních 
léčivých přípravků tak, aby se zajistil soulad požadavků na odborné předpoklady a povinnosti 
kvalifikované osoby, jak jsou stanoveny nařízením, a aby se tyto harmonizované požadavky 
vztahovaly i na výrobu těch veterinárních léčivých přípravků, na něž se nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích v oblasti výroby nevztahuje. Doplňuje se právní úprava 
výroby veterinárních transfuzních přípravků a výroby některých biologických veterinárních 
léčivých přípravků.  
 
V oblasti právní úpravy distribuce se obdobně jako v případě výroby zachovávají procesní 
ustanovení pro povolování distribuce veterinárních léčivých přípravků tak, jak to požaduje 
nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. I v této části jsou zásahy do stávající úpravy 
minimální a to s ohledem na dostatečnost stávající právní úpravy a soulad s novými 
podmínkami upravenými nařízením. V návrhu se zpřesňuje výčet veterinárních léčivých 
přípravků, které mohu být předmětem distribuce. S ohledem na úpravy v oblasti používání 
léčivých přípravků při poskytování veterinární péče se upřesňuje výčet osob, kterým mohou 
distributoři léčivé přípravky distribuovat, v návaznosti na požadavky v oblasti sběru údajů 
o prodejích a používání se upravují ustanovení, která se týkají podmínek hlášení 
o distribuovaných léčivech a nově se upravuje možnost rozšíření povolení k distribuci o 
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možnost distribuovat jiným subjektům, než v zákoně taxativně uvedeným. Zákon však pro 
takové případy stanoví přísné podmínky. Jde o opatření, které má přispívat k  zajištění 
dostupnosti veterinárních léčivých přípravků, a to zejména při vzniku krizových situací a po 
předchozím povolovacím řízení.  
 

• Předepisování, výdej 
 

Návrh úprav v oblasti předepisování a výdeje navazuje na úpravu v čl. 103 (maloobchodní 
prodej veterinárních léčivých přípravků a vedení záznamů), 104 (maloobchodní prodej 
veterinárních léčivých přípravků na dálku), 105 (veterinární předpisy) a navazující ustanovení 
týkající se používání veterinárních léčivých přípravků (čl. 106 až 118) nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích. Pokud se týká maloobchodního prodeje veterinárních 
léčivých přípravků, který je v podmínkách České republiky upraven do formy výdeje léčivých 
přípravků oprávněnými osobami a prodeje vyhrazených léčivých přípravků jejich prodejci, 
včetně zásilkového výdeje, ponechává nařízení stanovení podmínek pro něj na národní 
právní úpravě. Stávající právní úprava tedy zůstává zachována, adaptace se omezuje 
zejména na doplnění odkazů na uvedené nařízení a provázání na nově upravovanou část, 
zejména pokud se týká právní úpravy používání a uchovávání záznamů. 
 
Nově jsou v souladu s požadavky nařízení o veterinárních léčivých přípravcích podrobně 
specifikovány podmínky pro zásilkový výdej veterinárních léčivých přípravků, včetně 
povinností provozovatelů a podmínek používání loga, které potvrzuje, že příslušná osoba je 
pro příslušné činnosti schválena a činnosti provozuje legálně. Systém ve veterinární 
medicíně se tak přibližuje již zavedenému systému v oblasti humánních léčivých přípravků, 
přičemž příslušným úřadem bude v případě veterinárních léčivých přípravků Veterinární 
ústav. 
 
Obdobné podmínky jako pro zásilkový výdej se s ohledem na čl. 104 nařízení aplikují i na 
prodejce vyhrazených veterinárních léčivých přípravků a tedy na jejich internetový prodej. 
 

• Používání 
 

Návrh novely upravuje s ohledem na rozsáhlou revizi podmínek pro používání léčivých 
přípravků při poskytování veterinární péče provedenou nařízením o veterinárních léčivých 
přípravcích a v návaznosti na něj i v nařízení o medikovaných krmivech podrobněji podmínky 
používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče a zpřesňuje dosavadní text § 9 
zákona o léčivech, aby bylo zcela nepochybné, které léčivé přípravky lze při poskytování 
veterinární péče použít, za jakých podmínek a jak je nastavena odpovědnost v případě 
vzniku škod v souvislosti s použitím léčivých přípravků při poskytování veterinární péče. 
Návrh proto obsahuje zpřesnění podmínek pro používání, předepisování a výdej léčivých 
přípravků při poskytování veterinární péče, které jsou nyní upraveny ve zvláštních oddílech 
zákona a jsou vzájemně provázány. To by mělo vést k celkovému zpřehlednění textu zákona 
v těchto oblastech. 
 
Návrh uvádí taxativní výčet léčivých přípravků, které smí být při poskytování veterinární péče 
používány, a stanoví, že takové přípravky lze použít pouze při dodržení podmínek 
stanovených nařízením a zákonem o léčivech. Výčet zahrnuje i humánní léčivé přípravky 
a neregistrované veterinární léčivé přípravky, a to zejména s ohledem na ustanovení čl. 112 
až 114 nařízení a jejich použití v rámci tzv. „kaskády“. 
 
S ohledem na zpřísnění podmínek pro používání léčivých přípravků při poskytování 
veterinární péče v nařízení o veterinárních léčivých přípravcích i v nařízení o medikovaných 
krmivech dochází v návrhu k upřesnění požadavků na veterinární lékaře a na jejich 
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vybavenost souborem informací, kterými musí veterinární lékař disponovat, aby mohl 
rozhodovat o použití (a obdobně i o předepsání a o výdeji) léčivého přípravku způsobem, 
který bude minimalizovat rizika s použitím takového léčivého přípravku spojená.  
 
Návrh vymezuje, s ohledem na specifická rizika, které s sebou použití takových přípravků 
nese, léčivé přípravky, jejichž použití je vyhrazeno pouze pro veterinárního lékaře. 
 
Návrh zpřesňuje podmínky pro používání léčivých přípravků obsahujících látky 
s hormonálním, beta-adrenergním a thyreostatickým účinkem, přičemž zavádí povinnost, aby 
k použití takového léčivého přípravku měl veterinární lékař souhlas chovatele. Tato 
podmínka se zavádí s ohledem na dopady použití těchto léčivých přípravků na chovatele, 
včetně možných sankcí plynoucích z kontrol podmíněnosti. Chovatel musí mít k dispozici 
všechny informace k tomu, aby mohl plnit odpovědnost, která mu vyplývá z dalších právních 
předpisů. 
 
Návrh dále zpřesňuje podmínky pro vedení záznamů o použití léčivých přípravků 
u chovatele. Nově zavádí povinnost, aby záznamy o použití léčivých přípravků vedl i chovatel 
zvířat, která nejsou určená k produkci potravin, ale která chovatel chová podnikatelským 
způsobem. Cílem tohoto opatření je zamezit zneužívání léčiv, možnému šedému či dokonce 
černému trhu s léčivy a dále chránit zdraví a dobré životní podmínky zvířat, například formou 
odhalování množíren zvířat chovaných v zájmových chovech. 
 
V návaznosti na nově upravené podmínky pro používání léčiv zahraničními, tzv. „hostujícími“ 
veterinárními lékaři, návrh tyto podmínky oproti stávající úpravě doplňuje a upřesňuje.  
 
V návaznosti na úpravu podmínek v oblasti medikovaných krmiv, kdy vpravování léčivých 
přípravků do krmiv spadá nově do oblasti výroby medikovaných krmiv povolované Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dle jen „ÚKZÚZ“), návrh upravuje 
požadavky pro stanovování podmínek pro používání technologických zařízení v chovech 
zvířat určených k produkci potravin, které povolují krajské veterinární správy. 
 
Návrh dále nově definuje podmínky pro používání léčivých přípravků u zvířat v rámci 
provádění pokusů na zvířatech, kdy cílem je odlišit podmínky pro používání léčiv 
u laboratorních zvířat při péči o jejich zdraví a podmínky pro používání léčiv v případech, kdy 
zvířata jsou součástí pokusu a léčivé přípravky jsou používány v souladu s podmínkami 
schváleného projektu pokusů. 
 
Zvláštní podmínky pro používání antimikrobních léčiv jsou nově, s ohledem na silný akcent, 
který jak nové nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, tak nařízení o medikovaných 
krmivech kladou na používání antimikrobních léčiv a řešení problematiky antimikrobní 
rezistence, nově upraveny v samostatném paragrafu. K plnění cílů antibiotické politiky České 
republiky stanovených v Národním antibiotickém programu potom návrh využívá prostor, 
který členským státům nařízení o veterinárních léčivých přípravcích vymezuje a s ohledem 
na potřeby České republiky v oblasti antibiotické politiky jsou stanoveny přiměřené podmínky 
a to jak pro antimikrobika představující nižší riziko rozvoje a šíření rezistence 
k antimikrobikům, tak pro antimikrobika, která představují vyšší riziko a pro která je 
v rozhodnutí o registraci stanoveno tzv. indikační omezení.  
 
V neposlední řadě návrh obsahuje ustanovení, která mají za cíl upřesnit používání 
léčivých přípravků při plnění úkolů příslušných státních orgánů a stanovených složek 
samosprávy a umožnit tak těmto orgánům zajištovat plnění jejich odpovědnosti v souladu se 
zákonem a to i v případech mimořádných a krizových situací. Těmito orgány jsou Státní 
veterinární správa, složky Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva 
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spravedlnosti, Ministerstva financí. V případě obecní a městské policie jsou potom stanoveny 
podmínky pro používání léčiv v souvislosti s výkonem některých specializovaných úkonů, 
které obecní a městské policie zajišťují na úseku odchytu a zacházení se zvířaty bez pána, 
zvířat toulavých a opuštěných. 
 
Návrh zajišťuje rovněž provázanost s dalšími právními předpisy, a to zejména se zákonem 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. 
 

• Přestupky v oblasti veterinárních léčivých přípravků  
 

Nařízením o veterinárních léčivých přípravcích jsou ukládány regulovaným subjektům nové 
povinnosti a navrhovaná novela zákona o léčivech musí zajistit, aby tyto povinnosti byly 
plněny, a to vymezením skutkové podstaty v této oblasti, určením správního orgánu 
příslušného k jejich projednávání a stanovením výše sankcí za jejich neplnění. Nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích ukládá v čl. 135 každému členskému státu povinnost 
stanovit sankce za porušení ustanovení nařízení, a to sankce účinné, přiměřené a odrazující. 
V opačném případě by nařízení nebylo v příslušném členském státě vynutitelné, systém 
nastavený nařízením by nemohl být plně funkční a neplnil by cíle nařízením sledované. 
Návrh novely vymezuje skutkové podstaty přestupků spočívajících v porušení povinnosti 
uložených jednak nařízením o veterinárních léčivých přípravcích, jednak nově vkládanými 
ustanoveními zákona o léčivech zajišťujícími adaptaci uvedeného nařízení. 
 
Zásadní změny přinášené návrhem zákona, kterým se mění zákon o krmivech 
 
Hlavní cíle návrhu:   

• aktualizuje odkazy na přímo použitelné předpisy Evropské unie, 

• zpřesňuje a doplňuje ustanovení týkající se schvalování a registrace krmivářských 
provozů vyrábějících medikovaná krmiva včetně jejich uvádění do oběhu a náležitosti 
vyžadované k žádosti o registraci provozovatele nebo schválení provozu, 

• v návaznosti na uvedené změny doplňuje ustanovení k přestupkům. 
 

Platný zákon o krmivech stanoví v souladu s předpisy Evropské unie požadavky pro výrobu, 
dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění na trh krmiv, doplňkových látek a 
premixů, jakož i pravomoc a působnost ÚKZÚZ. ÚKZZÚZ vykonává úřední kontroly nad 
dodržováním povinností stanovených zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropských 
společenství v oblasti krmiv. Krmiva jsou důležitou součástí potravinového řetězce, ovlivňují 
zdraví zvířat a životní prostředí. Podrobnosti upravují prováděcí vyhlášky. 
 
V zájmu zajištění plné slučitelnosti našich právních předpisů v oblasti krmiv s tímto nařízením 
o medikovaných krmivech se navrhuje jeho adaptace i implementace ve vztahu k platnému 
znění zákona o krmivech.  
 
Nařízení o medikovaných krmivech upravuje výrobu, skladování, přepravu, uvádění na trh  
a používání medikovaných krmiv a meziproduktů v rámci Evropské unie, včetně dovozu a 
vývozu těchto produktů v rámci obchodu se třetími zeměmi. 
 
Medikované krmivo je v nařízení o medikovaných krmivech definováno jako homogenní 
směs veterinárních léčivých přípravků nebo meziproduktů s krmivem, kterou lze přímo 
podávat zvířatům ke zkrmení. Uvedené nařízení klasifikuje medikovaná krmiva jako zvláštní 
druh krmiv a obecně se na ně vztahují příslušné požadavky vycházející z nařízení (ES)                
č. 183/2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv a nařízení (EU) 2017/625  
o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování 
potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních 
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podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES)  
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, 
nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 
2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS 
(nařízení o úředních kontrolách).  
 
Zajišťování vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat je jedním ze základních 
cílů potravinového práva, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  
č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy 
týkající se bezpečnosti potravin. Živočišná výroba hraje významnou úlohu v zemědělském 
odvětví Evropské unie a uspokojivé výsledky v této oblasti do značné míry závisejí  
na používání bezpečného krmiva vysoké jakosti. Pravidla týkající se medikovaných krmiv 
mají značný vliv na chov zvířat, včetně zvířat, jež nejsou určena k produkci potravin,  
a na produkci produktů živočišného původu. Problematika bezpečnosti krmiv je primárně 
řešena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, 
kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv, v platném znění. Hlavním cílem tohoto 
nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele s ohledem na bezpečnost potravin  
a krmiv. Primární odpovědnost za bezpečnost krmiv spočívá na provozovatelích 
krmivářských provozů. Principy analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis 
and Critical Control Point, „HACCP“), které jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 183/2005, by měly napomoci provozovatelům krmivářských provozů 
dosahovat vyšší úrovně bezpečnosti krmiv. Tyto postupy jim umožňují identifikovat  
a následně trvale kontrolovat závažná nebezpečí ve výrobním procesu, a to určením bodů 
výrobního procesu, které mohou být kritické z pohledu bezpečnosti krmiv a přijetím účinných 
kontrolních opatření v těchto bodech. 
 
Jako jeden z druhů krmiv spadají medikovaná krmiva a meziprodukty do oblasti působnosti 
nařízení ES č. 183/2005, nařízení (ES) č. 767/2009, nařízení (ES) č. 1831/2003 a směrnice 
2002/32/ES. 
 
Zákon o krmivech byl od doby nabytí účinnosti do dnešního dne patnáctkrát novelizován, 
zejména z důvodu implementace příslušných nařízení a směrnic Evropské unie vztahujících 
se k problematice krmiv, dosažení souladu se změnami některých zákonů a také v reakci na 
nové poznatky z praxe. Současné znění zákona o krmivech neobsahuje ustanovení týkající 
se schvalování provozovatelů, kteří vyrábějí nebo uvádí na trh medikovaná krmiva, neboť 
proces schvalování takových provozů je nyní v kompetenci Veterinárního ústavu. 
 
Vzhledem k tomu, že uvedené kompetence přejdou z Veterinárního ústavu na ÚKZÚZ, je 
součástí předkládané novely zákona o léčivech i doprovodná novela zákona o krmivech, 
která toto bude upravovat. Proto se nově navrhuje, aby činnosti související s výrobou 
medikovaných krmiv a jejich uváděním na trh (např. schvalování a ve vyjmenovaných 
případech registrace krmivářských provozů) včetně jejich používání a kontrola těchto 
provozů, byly upraveny v rámci zákona o krmivech a kompetence výkonu úřední kontroly v 
uvedených oblastech byly přeneseny do odpovědnosti ÚKZÚZ.   
 
Změny přinášené návrhem zákona, kterým se mění zákon o regulaci reklamy  
 
Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích obsahuje úpravu reklamy na veterinární léčivé 
přípravky v čl. 119, 120 a 121 nařízení. V čl. 122 nařízení o veterinárních léčivých 
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přípravcích umožňuje, aby členské státy stanovily národní právní úpravou postupy 
k provedení těchto článků nařízení. Postupy stanovené stávající právní úpravou lze beze 
zbytku využít pro provedení článků nařízení upravujících regulaci reklamy a tak navrhovaná 
novela obsahuje doplnění odkazu uvedeného v § 1 odst. 1 zákona o regulaci reklamy 
o nařízení 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích a úpravu stávajícího znění § 5h 
zákona o regulaci reklamy tak, aby se odstranila dvojí stejná úprava zákona a nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích. Dále v souladu s čl. 120 nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích Česká republika umožňuje reklamu na imunologické veterinární léčivé 
přípravky, avšak pouze při splnění podmínek stanovených uvedeným článkem nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích. Nedílnou součástí je i stanovení skutkových podstat 
přestupků a sankce za jejich spáchání pro šiřitele, zadavatele i zpracovatele, a to v souladu 
s čl. 135 odst. 1 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. 
 
Návrh novely zákona o regulaci reklamy je rovněž adaptací nařízení o medikovaných 
krmivech, a to jeho čl. 11. Reklama na medikovaná krmiva by mohla mít vliv na veřejné 
zdraví a zdraví zvířat a mohla by narušovat hospodářskou soutěž. Proto nařízení o 
medikovaných krmivech takovou reklamu upravuje a stanovuje závazná kritéria, která musí 
být splněna. Vzhledem ke skutečnosti, že veterinární lékaři mohou díky svým znalostem 
a zkušenostem v oblasti zdraví zvířat řádně vyhodnotit informace dostupné v reklamě, 
nařízení o medikovaných krmivech povoluje reklamu na medikovaná krmiva a meziprodukty 
určenou výhradně pro ně. Cílem je, aby bylo v maximální možné míře zabráněno tomu, že 
by reklama na medikovaná krmiva, v případě, že by byla zaměřená na osoby, které 
nemohou řádně posoudit rizika spojená s jejich používáním, vedla k nesprávnému používání 
či nadměrné spotřebě léčivých přípravků, což by mohlo ohrozit veřejné zdraví, zdraví zvířat 
nebo životní prostředí. I v této části novely je její nedílnou součástí stanovení skutkových 
podstat přestupků a sankce za jejich spáchání pro šiřitele, zadavatele i zpracovatele, a to 
v souladu s čl. 22 odst. 1 nařízení o medikovaných krmivech. 
 
Změny přinášené návrhem zákona, kterým se mění zákon o správních poplatcích.  
 
Jak již je uvedeno výše, nařízení o veterinárních léčivých přípravcích svěřuje v některých 
případech právní úpravu postupů členským státům, tj. ponechává tyto oblasti národní právní 
úpravě. Řada těchto postupů je již v zákoně o léčivech upravena (například řízení o 
registraci veterinárních léčivých přípravků národním postupem, povolování výroby, apod.). 
V některých případech však byl zákon o léčivech doplněn o právní úpravu některých 
postupů. Je to například řízení o vydání rozhodnutí v případech pochybností, zda jde o léčivý 
přípravek nebo o léčivou látku nebo o léčivý přípravek podléhající registraci nebo o jiný 
výrobek, popřípadě zda jde o homeopatický přípravek, řízení o registraci zvykového 
rostlinného veterinárního léčivého přípravku, řízení o schválení povolení pro uvádění do 
oběhu a použití veterinárního léčivého přípravku, který není registrovaný v Evropské unii 
nebo ve třetí zemi a který není imunologickým veterinárním léčivým přípravkem, řízení o 
schválení klinického hodnocení veterinárního léčivého přípravku podle § 60 nebo § 60a 
zákona o léčivech. Jedná se o případy správního řízení o žádosti.  Podle § 2 zákona o 
správních poplatcích je předmětem poplatků správní řízení upravené zvláštním právním 
předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Úkony, které 
podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který 
tvoří přílohu k tomuto zákonu. Vzhledem k tomu je potřeba doplnit tento sazebník, a to 
v části VI. tak, aby odpovídal zákonu o léčivech po novele. 
 
B.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem, 
s mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie 
 
1. Soulad s ústavním pořádkem České republiky 
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Návrh novely zákona o léčivech je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 
a jednotlivá ustanovení nejdou nad rámec Ústavy České republiky a Listiny základních práv 
a svobod. Navrhovaná právní úprava respektuje ústavně zakotvená pravidla výkonu státní 
moci, kterou lze podle čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod 
uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon 
stanoví. Navrhovaná právní úprava taktéž respektuje ústavně zakotvenou zásadu, 
vyjádřenou v čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která spočívá v tom, že 
povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování 
základních práv a svobod.  
2. Soulad s právem EU a mezinárodními smlouvami 
 
Předkládaným návrhem zákona je do právního řádu České republiky implementováno právo 
Evropské unie, tedy návrh není s právem Evropské unie v rozporu, ale je předkládán za 
účelem dosažení adaptace národní právní úpravy na nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích 
a o zrušení směrnice 2001/82/ES, a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/4 
ze dne 11. prosince 2018 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a o zrušení směrnice Rady 
90/167/EHS. Teprve touto adaptací se vytvoří souhrn vzájemně provázaných pravidel pro 
oblast veterinárních léčivých přípravků a vznikne ucelený a funkční celek, který bude možno 
aplikovat v praxi. V případě, že by se k této adaptaci formou novely nepřistoupilo, přímo 
použitelný předpis Evropské unie by v České republice nemohl být účinně a beze zbytku 
aplikován. 
 
Předkládaný návrh zákona neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika 
vázána. Obsah předkládaného návrhu není předmětem žádné mezinárodní smlouvy, kterou 
je Česká republika vázána, a lze jej hodnotit jako plně slučitelný s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské 
unie. 
 
C. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 
 
Dopady na státní rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty: 
 
V analýze dopadů na státní rozpočet sehrává důležitou úlohu specifický způsob financování 
Veterinárního ústavu, který odpovídá požadavku uvedenému v čl. 137 nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích, který požaduje, aby členské státy zajistily dostatečné 
personální kapacity a finanční prostředky k plnění úkolů, které nařízení svěřuje příslušným 
úřadům v členských státech. 
 
V tomto ohledu je třeba počítat s významnými výpadky prostředků získávaných jako náhrady 
výdajů, které jsou mimorozpočtovými zdroji, které používá Veterinární ústav pro zajištění své 
činnosti prováděné podle zákona o léčivech nebo podle zvláštních právních předpisů, nelze-
li tuto činnost zajistit v potřebném rozsahu z rozpočtových zdrojů. Jde zejména o úplný 
výpadek příjmů Veterinárního ústavu za odborné úkony v souvislosti s prodloužením 
registrace veterinárního léčivého přípravku, které se podle nové právní úpravy podle nařízení 
nebude nadále vyžadovat a k výpadkům příjmů Veterinárního ústavu dojde i v souvislosti 
s úpravou podmínek pro změny registrace a zavedení kategorie změn, které „nevyžadují 
hodnocení“. Vzhledem k novým nárokům, které nařízení o veterinárních léčivých přípravcích 
přináší, například v oblasti hodnocení dopadů na životní prostředí či v oblasti harmonizace 
podmínek registrace mezi jednotlivými členskými státy se předpokládá, že některé 
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veterinární léčivé přípravky, zejména ty, které byly registrované před rokem 2005, mohou 
z trhu vymizet, což bude opět znamenat výpadek příjmů Veterinárního ústavu. 
 
Celkový roční očekávaný výpadek příjmů, které Veterinární ústav získává jako náhrady 
výdajů za odborné úkony v návaznosti na úpravy zavedené nařízením o veterinárních 
léčivých přípravcích, odhaduje Veterinární ústav na přibližně 25%, tj. přibližně 7 000 tis. Kč. 
Tuto částku bude možné částečně kompenzovat zvýšením ročních udržovacích poplatků a to 
s ohledem na nově nastavené povinnosti v oblasti farmakovigilance a správy národních 
farmakovigilančních systémů pro veterinární léčivé přípravky, přičemž část úkonů 
souvisejících s těmito aktivitami by měla být hrazena i držiteli registrace centralizovaně 
registrovaných veterinárních léčivých přípravků, Veterinární ústav dále počítá s aktivním 
zapojením se do centralizovaných registračních postupů a s odborným poradenstvím 
v oblasti veterinárních léčivých přípravků.  
 
Navržená opatření mohou stimulovat vývoj a registraci veterinárních léčivých přípravků pro 
málo se vyskytující druhy zvířat a pro vzácně se vyskytující léčebné indikace, což je další 
oblast, která může do určité míry kompenzovat výpadky příjmů Veterinárního ústavu 
v důsledku změny zavedených nařízením o veterinárních léčivých přípravcích.  
 
Část výpadků bude možné řešit určitou úsporou prostředků a to s ohledem na skutečnost, že 
některé činnosti nebude muset Veterinární ústav nadále vykonávat (zejména činnosti 
související s prodloužením registrace veterinárních léčivých přípravků).  
 
Dopady nabytí účinnosti nařízení o veterinárních léčivých přípravcích a navrhované novely 
na veřejné prostředky tak budou spočívat zejména v jednorázových nákladech spojených s  

- vybudováním systému pro sběr údajů o prodejích a použití antimikrobních léčiv 
(veterinárních a vybraných humánních léčiv) a propojením obou systémů; 

- úpravou databází Veterinárního ústavu podle podmínek stanovených prováděcími 
předpisy k nařízení o veterinárních léčivých přípravcích s cílem zajištění výměny 
informací mezi informačními systémy Evropské lékové agentury a Veterinárního 
ústavu (registr veterinárních léčivých přípravků a databáze veterinárních léčivých 
přípravků Evropské unie a řízení o změnách v registraci veterinárních léčivých 
přípravků, farmakovigilanční databáze Evropské unie, databáze provozovatelů). 

 
Náklady spojené s vybudováním systému pro sběr údajů o prodejích a použití antimikrobních 
léčiv jsou nad rámec možností financování z  rozpočtu Veterinárního ústavu a tento systém 
bude nutné financovat z prostředků státního rozpočtu, resp. ze stávající rozpočtové kapitoly 
Ministerstva zemědělství. Stane se tak bez zvýšení celkových nároků na státní rozpočet. Pro 
budování uvedeného systému žádá Veterinární ústav o navýšení rozpočtu v oblasti 
kapitálových výdajů v objemu 36 900 tis. Kč pro rok 2021.  
 
S ohledem na počet a typ subjektů zapojených do systému, předpokládané požadavky na 
kvalitu dat a snahu o minimalizaci administrativních dopadů na soukromoprávní subjekty se 
plánuje, že systém bude založen na 5 vzájemně propojených funkčních částech, kterými 
budou:  
 

- Úložiště záznamů 

• Předpokládaná výše investice 3 000 tis. Kč v oblasti hardware (rozšíření 
stávajícího diskového pole, rozšíření zálohovacích kapacit), 1 000 tis. Kč 
v oblasti software, 

- Registr veterinárních léčivých přípravků 

• Úpravy stávající databáze v systému pro správu registračních procesů 
Veterinárního ústavu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVMG4X6K)



16 

 

▪ Předpokládaná výše investice 1 000 tis. Kč v oblasti hardware 
(rozšíření výpočetní kapacity), 15 000 tis. Kč v oblasti software 
(aktualizace stávajícího systému pro správu registračních procesů pro 
podporované produktové a technologické platformy, migrace licencí na 
aktuální produkt a nákup licence pro přístup k datům pro veřejnost), 

• Úpravy webové stránky Veterinárního ústavu 
▪ Předpokládaná výše investice 900 tis. Kč v oblasti software 

(aktualizace webové stránky, vytvoření nových integračních rozhraní 
pro stávající systém registračních procesů, mobilní aplikace a 
poskytovaná otevřená data), 

- Služby webového portálu pro přenos dat mezi Veterinárním ústavem, soukromými 
veterinárními lékaři anebo veterinárními poskytovateli, distributory veterinárních 
léčivých přípravků a výrobci a dodavateli medikovaných krmiv a meziproduktů 

• Předpokládaná výše investice 2 000 tis. Kč v oblasti hardware (pořízení 
aplikačního serveru s vysokou dostupností, zálohování, zabezpečení), 8 500 
tis. Kč v oblasti software (zálohovací a podpůrné programy, aplikace pro práci 
veterinárních lékařů, komunikace se systémy distributorů, odesílání sledování 
spotřeby VLP, zpracování dat a odesílání výkazů pomocí webových služeb), 

- Služby webového portálu, která umožňuje provozovateli a výrobci nebo distributorovi 
medikovaných krmiv a meziproduktů provádět vybrané úkony související se sběrem 
údajů 

• Předpokládaná výše investice 2 000 tis. Kč v oblasti software (komunikační 
služby pro systémy distributorů, odesílání sledování spotřeby VLP včetně 
povolených výjimek, zpracování dat a odesílání výkazů na ústav pomocí 
webových služeb, systém mimořádného sběru dat), 

- Služeb poskytujících statistické údaje z anonymizované databáze údajů vedených ve 
veterinárním systému sběru údajů 

• Předpokládaná výše investice 3 500 tis. Kč v oblasti software (poskytování 
statistických reportů veřejnosti nebo jiným orgánům státní a veřejné správy 
z anonymizovaných dat prostřednictvím webového portálu ústavu). 

Pro udržování a servis tohoto systému bude pak Veterinární ústav žádat o navýšení rozpočtu 
v oblasti běžných výdajů a to v objemu 1 180 tis. Kč a to od roku 2022 jako každoročně se 
opakující výdaj. Tyto zvýšené výdaje budou opět kryty z rozpočtové kapitoly Ministerstva 
zemědělství a nebudou představovat dodatečné požadavky nad rámec schváleného státního 
rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu. 
 
Ostatní úpravy informačních systémů Veterinárního ústavu nezbytné k zajištění souladu 
s požadavky nařízení o veterinárních léčivých přípravcích budou hrazeny z rozpočtu 
Veterinárního ústavu a to bez požadavku na jeho navýšení. 
 
Pokud jde o personální zajištění činností vyplývajících z nové právní úpravy v oblasti 
veterinárních léčivých přípravků provedené na úrovni Evropské unie, kromě činností 
souvisejících se sběrem údajů o používání antimikrobních léčivých přípravků při poskytování 
veterinární péče se nepředpokládá nárůst požadavků v oblasti nároků na služební místa 
a s tím spojených mzdových nákladů. Konkrétní údaje budou zřejmé na základě posouzení 
všech relevantních vlivů, jako je přesun části odpovědnosti v oblasti medikovaných na 
ÚKZÚZ a konečná podoba podmínek, které budou pro sběr údajů, jejich zpracování a 
odesílání do Evropské lékové agentury přijaty formou právních předpisů, které budou 
provádět ustanovení čl. 57 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích a současně čl. 4 
nařízení o medikovaných krmivech.  
 
Kontrolní činnost Veterinárního ústavu by měla pokrýt přibližně 12 tisíc subjektů v oblasti 
provozovatelů zacházejících s veterinárními léčivými přípravky a kromě toho osoby 
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zacházející nelegálním způsobem s veterinárními léčivými přípravky, zejména v oblasti 
nelegálního obchodování s veterinárními léčivými přípravky prostřednictvím sociálních sítí, 
což je dynamicky narůstající problém, a dále by kontrolní činnost měla pokrýt kontroly 
u chovatelů, kde je však odpovědnost rozdělena mezi Veterinární ústav a krajské veterinární 
správy, které zajišťují řádově větší objem kontrol u chovatelů a to včetně kontrol 
podmíněnosti. Opatření obsažená v návrhu by však neměla znamenat potřebu navýšení 
personální kapacity Veterinárního ústavu, předpokládá se, že Veterinární ústav bude díky 
elektronickým nástrojům a datům, které bude mít nově k dispozici lépe analyzovat riziko a 
kontroly efektivněji plánovat. 
 
Jak již bylo uvedeno výše, všechny náklady, které s sebou nabytí účinnosti novely zákona 
přinese, budou kryty v rámci stávajících schválených výdajů a nebudou uplatněny dodatečné 
požadavky nad rámec schváleného státního rozpočtu a střednědobého rozpočtového 
výhledu. 
 
Navrhovaná úprava nepředpokládá žádný dopad na ostatní veřejné rozpočty, včetně 
rozpočtů územních samosprávných celků.   

 
Dopady na podnikatelskou sféru 

 
Předkládaný návrh zákona sám o sobě negeneruje nové náklady na podnikatelské subjekty. 
Jedním z hlavních důvodů přijetí nařízení o veterinárních léčivých přípravcích byla redukce 
administrativní zátěže pro veterinární farmaceutické společnosti, což v sobě zahrnuje i nižší 
náklady spojené s regulačními poplatky. Celkově by tedy náklady na regulaci veterinárních 
léčivých přípravků měly klesnout (nadále se již nebude vyžadovat například prodloužení 
registrace, změny registrace budou řešeny v novém režimu). Náklady pro farmaceutické 
společnosti by měly být redukovány i díky zavádění nových elektronických nástrojů. 
 
Návrh dále vyjasňuje podmínky pro dosud neupravené oblasti, jako jsou veterinární 
transfuzní přípravky či biologické veterinární léčivé přípravky, což umožní podnikatelským 
subjektům podnikat v uvedených oblastech za jasných a předvídatelných podmínek.  
 
Pokud jde o systém sběru údajů o prodejích a používání veterinárních léčivých přípravků, 
návrh bude mít malý dopad na distributory veterinárních léčivých přípravků, a to s ohledem 
na potřebu přizpůsobit svoje informační systémy připravovanému informačnímu systému 
Veterinárního ústavu pro sběr údajů.  
 
V případě distributorů by se mělo jednat o jednorázovou investici, u větších distributorů 
přibližně ve výši 100 tis. Kč., v závislosti na informačním systému, který příslušný distributor 
používá. 
 
Pokud jde o veterinární lékaře, návrh předpokládá, že ti veterinární lékaři, kteří jej budou chtít 
využívat, budou mít bezplatný přístup k počítačovému programu, pomocí kterého budou 
schopni plnit povinnosti, který jim zákon bude ukládat.  
 
D. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
 
Zpracování osobních údajů podle předkládané novely není novým zpracováním osobních 
údajů, nýbrž navazuje na zpracování prováděné podle nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích i podle dosavadního textu zákona o léčivech. Při tvorbě návrhu byla značná 
pozornost věnována minimalizaci požadavků na poskytování osobních údajů a jejich 
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zpracování. Zpracování osobních údajů dle návrhu je v souladu se všemi zásadami 
zpracování osobních údajů podle čl. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
 
E. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 
 
V rámci přípravy návrhu předkládaného zákona byla komplexně posouzena míra korupčních 
rizik v souladu s metodikou zpracovanou Odborem hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády 
České republiky. Ze závěru posouzení vyplývá, že  návrh nepředstavuje žádné riziko.  
 
F. Dopady na bezpečnost státu 
 
Předkládaný návrh zákona nebude mít negativní vliv na bezpečnost a obranu státu.  Návrh 
novely má v tomto ohledu pozitivní přínos. V nově vkládaném § 9b upravuje podmínky pro 
používání léčivých přípravků Státní veterinární správou, složkami Ministerstva obrany, 
Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí a obecní policií 
v případech mimořádných událostí a krizových situací. V § 12 je nově vkládaným odstavcem 
3 zajištěno, aby pro účely poskytování veterinární péče byly Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 
spravedlnosti, Ministerstvo obrany a Ministerstvo financí u složek v jejich působnosti 
v případě vzniku mimořádných situací oprávněny upravit, v koordinaci s Veterinárním 
ústavem, odchylně od zákona o léčivech zabezpečení svých složek léčivy pro veterinární 
péči. To přispěje k zajištění fungování složek těchto ministerstev v době krizových situací 
a mimořádných situací. 
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II. Zvláštní část 
 
K ČÁSTI PRVNÍ 
 
Novela zákona o léčivech 
 
Čl. I 
 
K bodům 1 a 2 
K poznámkám pod čarou č. 1 a 2 
Doplněním poznámek pod čarou navrhovaný zákon reaguje na novou právní úpravu 
veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv nařízeními. Poznámka pod čarou je 
adaptací na čl. 149 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, kterým se zrušuje směrnice 
2001/82/ES. Poznámka pod čarou 2 je doplněna o uvedení nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích a nařízení o medikovaných krmivech, aby bylo jasně vyjádřeno, že zákon o 
léčivech po přijetí navrhovaných změn bude zapracovávat rovněž tato nařízení. 
 
K bodům 3 až 8 a 10 až 15 
K § 2 
Obě nařízení, jak nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, tak nařízení o medikovaných 
krmivech, obsahují definice pojmů. Uvedené novelizační body přizpůsobují dosavadní 
definice obsažené v § 2 zákona o léčivech vymezení pojmů, jak jsou nastaveny uvedenými 
nařízeními. 
 
K bodům 9, 21, 23, 24, 57, 58, 179, 180 
Vzhledem ke společné úpravě humánních léčivých přípravků (na evropské úrovni upravené 
směrnicí 2001/83/ES) a veterinárních léčivých přípravků (nyní na evropské úrovni obsažené 
nařízením) zákonem o léčivech, je v oblasti transfuzních léčivých přípravků nutné jasně 
odlišit úpravu týkající se humánních léčivých přípravků a právní úpravu veterinárních 
léčivých přípravků. Z tohoto důvodu dochází k legislativně technickému rozdělení pojmu 
„transfuzní přípravky“ na pojmy „humánní transfuzní přípravky“ a „veterinární transfuzní 
přípravky“. 
 
K bodům 16 až 19 a 22 
K § 3 
Obě nařízení, jak nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, tak nařízení o medikovaných 
krmivech, obsahují definice pojmů. Uvedené novelizační body přizpůsobují dosavadní 
definice obsažené v § 3 zákona o léčivech vymezení pojmů, jak jsou nastaveny uvedenými 
nařízeními. 
 
K bodům 20, 25, 33, 34, 80, 154, 216 
Vzhledem ke společné úpravě humánních léčivých přípravků (na evropské úrovni upravené 
směrnicí 2001/83/ES) a veterinárních léčivých přípravků (nyní na evropské úrovni obsažené 
nařízením) zákonem o léčivech, je nutné jasně odlišit úpravu týkající se humánních léčivých 
přípravků a právní úpravu veterinárních léčivých přípravků. Z  tohoto důvodu dochází k 
legislativně technickému rozdělení pojmu „léčivé přípravky“ na pojmy „humánní léčivé 
přípravky“ a „veterinární léčivé přípravky“  
 
K bodům 26 až 31 
K § 5 
Těmito novelizačními body dochází k dalšímu zpřesnění definic, a to definic obsažených v § 
5 zákona o léčivech v reakci na úpravu provedenou v oblasti veterinárních transfuzních 
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přípravků, a dále v návaznosti na definice obsažené v nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích. Dochází ke zpřesnění definice distribuce léčiv, používání léčiv a oběh léčiv. 
Dochází ke změně § 5 odst. 10. Současný text obsahuje definici pojmu uvádění 
medikovaného krmiva do oběhu, Tento pojem je však definován nově na úrovni nařízení, 
proto je tento text vypuštěn a je nahrazen definováním nově zaváděného pojmu veterinární 
speciálním léčebným programem. 
 
Dosavadní definice padělaného léčivého přípravku se vztahovala pouze na humánní léčivé 
přípravky, navrhovanou úpravo se padělaným léčivým přípravkem rozumí jakýkoliv léčivý 
přípravek (tedy i veterinární) naplňující znaky uvedené v § 5 odst. 14.Dálse se doplňuje text 
§ 5 odst. 16, který vymezuje pojem výroba léčivé látky tak, aby byl v souladu s nařízením o 
veterinárních léčivých přípravcích. 
 
K bodu 32 
K § 7 odst. 1 písm. b 
Navrhovaná změna § 7 odst. 3 je reakcí na změnu textu v § 9. V ustanovení § 9 se původní 
text touto novelou nahrazuje textem novým, a to v důsledku adaptace nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích. Proto je i v § 7 odst. 3 upraven odkaz na § 9. 
 
K bodu 35 
K § 9 
Ustanovení upravuje používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče 
v návaznosti na ustanovení nařízení o veterinárních léčivých přípravcích.  
S ohledem na úpravu a v řadě případů zpřísnění podmínek pro používání léčivých přípravků 
při poskytování veterinární péče provedené v nařízení o veterinárních léčivých přípravcích i v 
nařízení o medikovaných krmivech dochází v návrhu k upřesnění požadavků na veterinární 
lékaře a na jejich vybavenost souborem informací, kterými musí veterinární lékař disponovat, 
aby byl způsobilý odborně rozhodovat o použití (a obdobně i o předepsání a o výdeji) 
léčivého přípravku způsobem, který bude minimalizovat rizika s použitím takového léčivého 
přípravku spojená.  
 
Návrh upřesňuje podmínky pro zacházení s léčivými přípravky pro veterinární lékaře, 
přičemž jednoznačně odkazuje na podmínky stanovené zákonem o Komoře veterinární 
lékařů, jakožto osoby, které jsou způsobilé fyzicky vykonávat odborné činnosti související se 
zacházením s léčivy. 
 
Návrh vymezuje, s ohledem na specifická rizika, která s sebou použití takových přípravků 
nese, léčivé přípravky, jejichž použití je vyhrazeno pouze pro veterinárního lékaře. 
 
Návrh zpřesňuje podmínky pro používání léčivých přípravků obsahujících látky 
s hormonálním, beta-adrenergním a thyreostatickým účinkem, přičemž zavádí povinnost, aby 
k použití takového léčivého přípravku měl veterinární lékař souhlas chovatele. Tato 
podmínka se zavádí s ohledem na dopady použití těchto léčivých přípravků na chovatele, 
včetně možných sankcí plynoucích z kontrol podmíněnosti. Chovatel musí mít k dispozici 
všechny informace k tomu, aby mohl plnit odpovědnost, která mu vyplývá z dalších právních 
předpisů. 
 
Návrh dále zpřesňuje podmínky pro vedení záznamů o použití léčivých přípravků 
u chovatele. Nově se zavádí povinnost, aby záznamy o použití léčivých přípravků vedl 
i chovatel zvířat, která nejsou určená k produkci potravin, ale která chovatel chová 
podnikatelským způsobem. Cílem tohoto opatření je zamezit zneužívání léčiv, možnému 
šedému či dokonce černému trhu s léčivy a dále chránit zdraví a dobré životní podmínky 
zvířat, například formou odhalování množíren zvířat chovaných v zájmových chovech. 
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V návaznosti na nově upravené podmínky pro používání léčiv zahraničními, tzv. „hostujícími“ 
veterinárními lékaři návrh tyto podmínky oproti stávající úpravě doplňuje a upřesňuje.  
 
V návaznosti na úpravu podmínek v oblasti medikovaných krmiv, kdy vpravování léčivých 
přípravků do krmiv spadá nově do oblasti výroby medikovaných krmiv povolované ÚKZÚZ, 
návrh upravuje požadavky pro stanovování podmínek pro používání technologických 
zařízení v chovech zvířat určených k produkci potravin krajskými veterinárními správami. 
 
Návrh dále nově definuje podmínky pro používání léčivých přípravků u zvířat v rámci 
provádění pokusů na zvířatech, kdy cílem je odlišit podmínky pro používání léčiv u 
laboratorních zvířat při péči o jejich zdraví a podmínky pro používání léčiv v případech, kdy 
zvířata jsou součástí pokusu a léčivé přípravky jsou používány v souladu s podmínkami 
schváleného projektu pokusů. 
 
K bodu 36 
Nový § 9a 
Návrh obsahuje v návaznosti na nařízení o veterinárních léčivých přípravcích (čl. 107 odst. 4 
nařízení) podmínky pro používání antimikrobních léčivých přípravků při poskytování 
veterinární péče, a to s ohledem na cíle nařízení. Snahou je podpořit uvážlivé používání 
antimikrobik, což je základem pro řešení rezistence vůči antimikrobikům. Nařízení směřuje 
k posílení vnitrostátní politiky členských států ve věci uvážlivého používání antimikrobik, 
zvláště těch, která jsou důležitá pro léčbu infekcí u lidí, ale jež jsou také nezbytná pro 
používání ve veterinárním lékařství. Členským státům proto umožňuje stanovit omezující 
podmínky pro jejich používání, například podmiňuje jejich předepsání provedením testování 
antimikrobní citlivosti s cílem zajistit, že nejsou k dispozici žádná jiná antimikrobika, která 
jsou dostatečně účinná nebo vhodná k léčení diagnostikovaného onemocnění (body 41 
a násl. preambule nařízeni o veterinárních léčivých přípravcích). Návrh reflektuje tento cíl 
a u antimikrobik omezuje podmínky jejich použití oproti podmínkám stanoveným obecně v § 
9 návrhu.  
 
V návrhu jsou stanoveny přiměřené podmínky pro používání antimikrobních léčivých 
přípravků při poskytování veterinární péče a to jak pro antimikrobika představující nižší riziko 
rozvoje a šíření rezistence k antimikrobikům s dopadem na ochranu zdraví veřejnosti, tak pro 
antimikrobika, která představují vyšší riziko a pro která je v rozhodnutí o registraci stanoveno 
tzv. indikační omezení.  
 
Nový § 9b 
V dosavadní právní úpravě absentovala úprava zvláštních podmínek pro použití léčivých 
přípravků Státní veterinární správou, složkami Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, 
Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, obecní policií a v případech mimořádných 
událostí a krizových situací. Složky uvedených ministerstev chovají zvířata, poskytují jim 
speciální výcvik a využívají je k plnění služebních povinností (služební psy, koně, apod.). 
V jiných případech se tyto složky podílejí v rámci plnění svých povinností na odchytech 
zvířat. Dosavadní praxe ukazuje, že je vhodné umožnit, aby příslušná ministerstva stanovila 
některé zvláštní podmínky pro používání veterinárních léčivých přípravků s ohledem na 
plnění povinností těchto složek podle zvláštních předpisů, popř. s ohledem na mimořádné 
události nebo krizové situace.  
 
K bodům 37 až49 
Návrh na úpravy § 12 až § 17 
Úpravy v těchto ustanoveních jsou adaptací čl. 137 odst. 1 nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích. To ukládá členským státům určit příslušné orgány, které plní úkoly podle tohoto 
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nařízení. Jde o úpravu kompetencí Ministerstva zemědělství, Ústřední veterinární správy, 
Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a krajských veterinárních správ. 
Návrh úpravy respektuje dosavadní působnost těchto orgánů a rozšiřuje jejich působnost 
tak, aby byly pokryty veškeré úkoly členských států a příslušných orgánů členských států, 
které jim ukládá nařízení. Přitom se i nadále jako v dosavadní právní úpravě vychází z toho 
pravidla, že záležitosti systémové a koncepční by měly být svěřeny ústředním orgánům 
státní správy a záležitosti běžné a operativní by měly být svěřeny nižším orgánům státní 
správy.  
 
K bodům 37 a 38 
K § 12 
V § 12 se mění nadpis, kde se doplňují slova „a Ministerstvo financí“, tak aby nadpis 
odpovídal obsahu právní úpravy obsažené v § 12. Dosavadní text upravoval kompetence 
Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva obrany a týkal se pouze 
poskytovatelů zdravotních služeb. Praxe ukazuje, že v oblasti veterinárních léčivých 
přípravků musí být s ohledem na plnění zvláštních úkolů stanoveny kompetence pro 
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany a Ministerstvo financí v 
oblasti nakládání s veterinárními léčivými přípravky u složek, útvarů popřípadě organizačních 
složek státu v jejich působnosti. Tyto složky pracují se zvířaty (služební psi, koně) nebo 
v některých případech provádějí např. odchyt zvířat či jiné zásahy. S přihlédnutím k  
charakteru těchto správních orgánů a jejich složek navrhovaná právní úprava upravuje jejich 
kompetence v oblasti kontroly a ukládání sankcí, a dále stanovuje jejich kompetence 
v případě vzniku mimořádných situací, a to pro zabezpečení jejich složek léčivy pro účely 
poskytování veterinární péče. 
 
K bodům 39 a 40 
K § 13 
Jde o aktualizaci kompetencí Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy v § 13 odst. 2 písm. f) 
dochází k vypuštění textu „a pomocných látek“. Certifikáty na jakost léčiv a pomocných látek 
Státní ústav pro kontrolu léčiv nevydává. Jako člen evropské sítě kontrolních laboratoří 
OMCL má pravomoc vystavovat certifikáty v rámci společné aktivity OCABR (Official Control 
Authority Batch Release). Vydávání těchto certifikátů je upraveno v ustanovení § 102 zákona 
o léčivech. Státní ústav pro kontrolu léčiv po přezkoušení šarží krevních derivátů (případně 
vakcín) vystavuje certifikát OCABR, který uznávají evropské autority (viz §102), což bude v § 
13 odst. 2 písm. f) zachováno. 
 
K bodům 41 až 44 
K § 14 
Jde o úpravu kompetencí Ministerstva zemědělství, reagující na ustanovení nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích a dále na navrhovanou úpravu kompetenci Ministerstva 
vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva obrany a Ministerstva financí. 
 
K bodu 45 
K § 15 písm. b) 
Zpřesňuje se kompetence Ústřední veterinární správy uvedená v § 15 písm. b) vydávat 
povolení na použití neregistrovaného léčivého přípravku. Připojuje se odkaz na § 46, kde je 
tento postup popsán. 
 
K bodu 46 
K § 16 
V souladu s ustanoveními nařízení o veterinárních léčivých přípravcích a nařízení o 
medikovaných krmivech se upravuje § 16 upravující kompetence Veterinárního ústavu tak, 
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aby byla uvedená nařízení v tomto ohledu plně adaptována. Přitom je respektován 
dosavadní rozsah kompetencí Veterinárního ústavu. 
 
K bodům 47 až 49 
K § 17 
Dochází ke zpřesnění kompetencí Krajských veterinárních správ tak, aby jejich rozsah 
odpovídal nové úpravě medikovaných krmiv. 
 
K bodu 50 
K § 19a odst. 1 
Nově se upravuje spolupráce Veterinárního ústavu s Generálním ředitelstvím cel, a to ve 
stejném rozsahu, jak je dosud nastavena se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Tedy jde o 
informace o kontrolované osobě, která uvádí na trh nebo vyváží léčivo. Stávající text 
nerozlišuje, zda jde o humánní či veterinární léčivé přípravky. Vzhledem k tomu, že tedy 
může jít i o veterinární léčivé přípravky, měl by i Veterinární ústav mít možnost o takové 
osobě získat informace, a to vzhlede ke svým kompetencím uvedeným v § 16. 
 
K bodu 51 
K § 20 odst. 3 
Návrh úpravy § 20 odst. 3 má pouze zpřesňující charakter a upravuje text tak, aby byla 
v oblasti osob zacházejících s veterinárními léčivými přípravky sjednocena definice 
bezúhonnosti této osoby v zákoně o léčivech a v zákoně o veterinární péči.  
 
K bodu 52 
K § 22 odst. 2 
Návrh úpravy § 22 odst. 2 je zpřesněním textu, který vymezuje výčet subjektů kontroly, kdy 
je terminologicky text uveden do souladu s § 6 odst. 1 písm. d).  
 
K bodům 53 až 56 
K § 23 
Návrh úpravy směřuje k zajištění podmínek pro internetový prodej vyhrazených veterinárních 
léčivých přípravků v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích. Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení o veterinárních léčivých přípravcích 
nerozlišuje mezi jednotlivými formami maloobchodního prodeje, je pro podmínky 
internetového prodeje proveden odkaz na příslušná ustanovení pro zásilkový výdej léčivých 
přípravků, která by měla pro internetový prodej platit po věcné stránce shodně. 
 
Nově se do § 23 vkládá odst. 7, který jednoznačně upravuje podmínku, že veškeré odborné 
úkony v oblasti zacházení s léčivy, jejich předepisování, vedení záznamů a další související 
odborné úkony smí provádět výhradně veterinární lékaři, kteří jsou členy Komory 
veterinárních lékařů. 
 
K bodu 59 
Nový § 24a odst. 5 
Do ustanovení upravujícího řízení v případech pochybností, zda jde o léčivý přípravek nebo 
o jiný výrobek, se doplňuje odstavec 5, a to v návaznosti na čl. 3 odst. 2 nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích, který stanoví pravomoc Komise přijmout prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o tom, zda určitý přípravek nebo skupina přípravků mají být 
považovány za veterinární léčivý přípravek. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 145 odst. 2. 
 
K bodům 60 až 66 
K § 25 
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Navržené úpravy v textu ustanovení Hlavy III (§ 25 až 50) reagují jednak na úpravu registrací 
veterinárních léčivých přípravků obsaženou v kapitolách II a III nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích a dále upravují podmínky pro registraci veterinárních léčivých přípravků, 
pro které nařízení definuje podmínky jejich regulace pouze v některých prvcích, nebo které 
nařízení neupravuje vůbec.  
 
V § 25 zákona o léčivech se s ohledem na nařízení o veterinárních léčivých přípravcích 
upravuje výčet léčivých přípravků, které smí být uvedeny na trh v České republice, 
s ohledem na čl. 2 odst. 7 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích se do taxativního 
výčtu léčivých přípravků, které nepodléhají registraci, doplňují ještě biologické veterinární 
léčivé přípravky obsahující autologní nebo alogenní buňky, veterinární transfuzní přípravky 
a veterinární léčivé přípravky použité ve veterinárním speciálním léčeném programu, které 
dosud v tomto výčtu nebyly obsaženy.  
 
Úpravou v § 25 odst. 1 se pro veterinární léčivé přípravky upouští od pojmu souhrnná 
registrace, a to s ohledem na tu skutečnost, že tento pojem nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích na rozdíl od směrnice 2001/82/ES nezná a pro registraci generických 
veterinárních léčivých přípravků používá odlišné podmínky pro ochranu údajů obsažených 
v registrační dokumentaci a pro řízení změn v registraci veterinárních léčivých přípravků, kdy 
nadále nebude využíván institut tzv. rozšíření registrace (line extension). Doplňují se 
odstavce 5 a 6, které upřesňují, kterou právní úpravou se jednotlivé skupiny léčivých 
přípravků řídí, a to s ohledem na skutečnost, že existuje 

• skupina veterinárních léčivých přípravků, na které se vztahuje nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích plně, 

• skupina veterinárních léčivých přípravků, na které se vztahují pouze některá 
ustanovení nařízení o veterinárních léčivých přípravcích (jejich výčet obsahuje čl. 2 
odst. 2 až 6, 

• skupina veterinárních léčivých přípravků, které jsou z působnosti nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích zcela vyňaty. 

 
Kromě toho nařízení o veterinárních léčivých přípravcích ukládá v některých případech 
členským státům stanovit postup pro registraci (u národních registrací).  
V odstavci 2 je doplněn výčet léčivých přípravků, které registraci nepodléhají o biologické 
veterinární léčivé přípravky obsahující autologní nebo alogenní buňky nebo tkáně splňující 
podmínky podle § 68c, veterinární transfúzní přípravky splňující podmínky podle § 68a a 68b 
a veterinární léčivé přípravy za podmínek povolení speciálního veterinárního léčeného 
programu, a to z toho důvodu, že požadavky na tyto typy veterinárních léčivých přípravků 
nejsou upraveny nařízením o veterinárních léčivých přípravcích a vnitrostátní předpisy 
upravují podmínky tak, aby odpovídaly praktickým požadavkům. 
 
K bodům 67 až 74 
K § 26 
Navrhované změny v ustanovení § 26 a § 27 jsou přizpůsobením stávajícího textu novému 
textu nařízení o veterinárních léčivých přípravcích S ohledem na povahu veterinárních 
léčivých přípravků registrovaných v souladu s podmínkami zákona o léčivech nemusí být 
nadále obsaženy v § 26 odst. 5 a 6 uvádějícími výčet dokumentů, které musí být obsaženy 
se žádostí o registraci 

• výsledky zkoušek bezpečnosti a reziduí, jde-li o veterinární léčivý přípravek, 

• návrh na ochrannou lhůtu, jde-li o veterinární léčivý přípravek určený k podání 
zvířatům, která produkují živočišné produkty určené k výživě člověka,  

• dokumenty prokazující, že alespoň 6 měsíců před podáním žádosti o registraci byla 
agentuře předložena platná žádost o stanovení maximálních limitů reziduí v souladu 
s přímo použitelným předpisem Evropské unie5), jde-li o veterinární léčivé přípravky 
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určené k podání zvířatům produkujícím živočišné produkty určené k výživě člověka, 
které obsahují farmakologicky aktivní látky doposud neuvedené v příloze I, II nebo III 
tohoto přímo použitelného předpisu, s výjimkou případů podle § 31 odst. 11,  

• podrobné souhrny k dokumentům a údajům, které se týkají výsledků zkoušek 
bezpečnosti a reziduí podle odstavce 5 písm. j) bodu 4 a popřípadě hodnocení vlivu 
na životní prostředí podle odstavce 5 písm. c). 

 
Ty se totiž vztahovaly pouze k veterinárním léčivým přípravkům, na které se vztahuje 
nařízení jako celek a nyní by jejich uvedení duplikovalo právní úpravu obsaženou v nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích. 
 
K bodům 75 až 79, 81 až 88 a 91 
K § 27 
Navrhované změny v ustanovení § 26 a § 27 jsou přizpůsobením stávajícího textu novému 
textu nařízení o veterinárních léčivých přípravcích  
 
V odstavci 2 jsou sjednocena pravidla ochrany registrační dokumentace, a to tak, že platí 
pravidla stanovená nařízením o veterinárních léčivých přípravcích, ať již veterinární léčivé 
přípravky spadají do působnosti nařízení či nikoli. 
 
Doplnění § 27 odst. 13 je reakcí na různé skupiny veterinárních léčivých přípravků, které buď 
do působnosti nařízení o veterinárních léčivých přípravcích spadají, nebo spadají částečně 
nebo nespadají vůbec. 
 
K bodu 92 
K § 29 
Úprava navržená v § 29 sjednocuje postup pro řízení o veterinárních homeopatických 
přípravcích u veterinárních léčivých přípravků vyňatých z působnosti nařízení, a to tak, že 
stanoví, že i u těchto přípravků se při registraci postupuje podle ustanovení nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích (čl. 85 až 87 nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích). Tato úprava je využitím čl. 86 odst. 2 tohoto nařízení, podle kterého mohou 
členské státy stanovit postupy pro registraci homeopatických přípravků nad rámec těch, 
které jsou uvedeny v kapitole V nařízení, ale učinit tak nemusí. 
 
K bodu 93 
K § 30 odst. 3 písm. a) 
Legislativně technická změna. 
 
K bodu 94 
Nový § 30a 
Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích obsahuje v kapitole III oddíl 6 úpravu registrací 
pro omezený trh a registrací za výjimečných okolností. Nařízení však blíže nestanoví, co se 
rozumí veterinárními léčebnými indikacemi, které se v České republice vyskytují ojediněle 
a co se rozumí výjimečnými podmínkami, za kterých lze veterinární léčivé přípravky 
registrovat s použitím redukovaných registračních údajů. S ohledem na potřebu takové 
podmínky s ohledem na právní jistoty žadatelů co nejlépe definovat, doplňuje se do zákona 
o léčivech pravomoc Veterinárního ústavu stanovit a zveřejnit seznam veterinárních 
léčebných indikací, které se v České republice vyskytují ojediněle, a veterinárních léčebných 
indikací, pro které je s ohledem na potřebu zajištění jejich dostupnosti přípustné je 
registrovat za výjimečných podmínek. Jsou stanovena pravidla pro vytvoření tohoto 
seznamu. Jde o zjednodušení postupu, neboť v  případě, že se žadatel o registraci 
veterinárního léčivého přípravku podle čl. 23 nebo 25 nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích odkáže na seznam podle odstavce 1, považuje se takový odkaz za rovnocenný 
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odůvodnění podle čl. 23 odst. 1 písm. b) nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. To 
však nebrání žadateli, aby předložil vlastní odůvodnění žádosti předkládané podle čl. 23 
nebo 25 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích.  
 
Ustanovení výslovně uvádí, že seznam nelze použít pro účely centralizované registrace 
podle § 25 odst. 1 písm. b) ani pro účely registrace veterinárního léčivého přípravku v jiném 
členském státě.  
 
Nový § 30b 
Doplňují se pravidla pro řízení o zvykových rostlinných veterinárních léčivých přípravcích, 
která v dosavadní právní úpravě absentovala. Praxe však ukazuje, že tato právní úprava je 
potřebná a může přispívat k zajištění jednoho z hlavních cílů předpokládaných nařízením 
o veterinárních léčivých přípravcích, a to zvýšení dostupnosti veterinárních léčivých 
přípravků. Návrh je obdobou právní úpravy tradičních humánních léčivých přípravků 
sladěnou s nařízením o veterinárních léčivých přípravcích. 
 
K bodům 95 až 100 
K § 31 
Ustanovení § 31 zákona o léčivech upravuje registrační řízení. Návrhy na úpravy spočívají 
zejména ve vypuštění textu, který je již obsažen v nařízení, a byl by tedy v případě 
ponechání duplicitní právní úpravou. Doplnění textu pak směřuje k zpřesnění stávajícího 
textu zákona a vymezení jeho působnosti ve vztahu k působnosti nařízení o léčivých 
přípravcích.  
 
K bodům 101 až 103 
K § 32 
Ustanovení § 32 zákona o léčivech upravuje rozhodnutí o registraci. Návrhy na úpravy 
tohoto ustanovení spočívají v doplnění textu, které směřuje ke zpřesnění stávajícího textu 
zákona ve vztahu k nařízení o léčivých přípravcích. V bod 104 je pak obsažena legislativně 
technická úprava související s úpravou v § 96. 
 
K bodům 104 a 105 
K § 33 
Ustanovení § 33 zákona o léčivech upravuje práva a povinnosti držitele rozhodnutí o 
registraci. 

V odst. 3 písm. d) se vypouští povinnost přeložit látky v množství dostačujícím pro 
provedení kontrol ke stanovení přítomnosti reziduí příslušného veterinárního léčivého 
přípravku a poskytnout nezbytnou součinnost při zavádění analytické metody pro 

detekci reziduí veterinárních léčivých přípravků v národní referenční laboratoři 
stanovené podle právních předpisů, a to z toho důvodu, že tyto oblasti jsou upraveny 
nařízením o veterinárních léčivých přípravcích a pro veterinární léčivé přípravky registrované 
podle § 25 odst. 6 se uvedené požadavky neuplatní. 
 Doplňuje se text odst. 8, kterým je zajištěna návaznost na nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích, kdy se stanovuje, že pokud jde o veterinární léčivé přípravky podléhající 
nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, práva a povinnosti držitele rozhodnutí o jejich 
registraci se řídí nařízením o veterinárních léčivých přípravcích. To souvisí se skutečností, že 
ne všechny veterinární léčivé přípravky jsou registrovány podle nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích. Doplněním tohoto ustanovení je tak jasně stanoveno, která práva a 
povinnosti vyplývají pro držitele rozhodnutí o registraci ze zákona a které z nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích. 
 
K bodům 106 až 109 
K § 34 
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Ustanovení § 34 zákona o léčivech upravuje prodloužení, zamítnutí, pozastavení a zrušení 
registrace.  
 
Návrhem se upravuje odst. 1 upravující prodloužení registrace a navržené úpravy dávají toto 
ustanovení do souladu s nařízením o veterinárních léčivých přípravcích. V zásadě podle 
nařízení o veterinárních léčivých přípravcích se registrace veterinárních léčivých přípravků 
uděluje na dobu neurčitou (čl. 5 odst. 2 nařízení). Pouze ve speciálních případech (čl. 25 – 
27 nařízení) může být registrace udělena pouze na dobu určitou. V takových případech je 
pak možné prodloužení této registrace. 
V odst. 3 jde o legislativně technickou úpravu reagující na změnu v § 35.  
V odst. 4 se vypouští písm. f) týkající se ochranné doby, neboť tuto úpravu obsahuje nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích 
 
K bodům 110 až 115 
K § 34a 
V ustanovení § 34a zákona o léčivech se navrhuje provedení úprav, které zajistí soulad 
s nařízením o veterinárních léčivých přípravcích. Právní úprava obsažená v odst. 1 a 3 až 6 
se bude nadále vztahovat pouze na humánní léčivé přípravky. 
 
K bodům 116 až 118 
K § 35 
Ustanovení § 35 zákona o léčivech upravuje změny registrace. Čl. 60 až 68 nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích obsahuje úpravu změn registrace veterinárních léčivých 
přípravků. Úpravy navrhované v tomto ustanovení zajistí, že při provádění změn registrace 
veterinárních léčivých přípravků, a to bez ohledu na to, zda podléhají nebo nepodléhají 
nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, se postupuje podle nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích. Postupy jsou tak sjednoceny a nedochází k dvoukolejnosti při 
posuzování změn registrací veterinárních léčivých přípravků. Vzhledem k tomu dochází 
k doplnění textu v odst. 1 a 2 a dále k vypuštění odst. 3. 
 
K bodu 119 
K § 36 
Ustanovení § 36 zákona o léčivech upravuje převod registrace. Toto ustanovení se doplňuje 
o odst. 5, kterým se stanoví, že postup pro převod registrace se vztahuje i na veterinární 
léčivé přípravky podléhající nařízení o veterinárních léčivých přípravcích.  
 
K bodům 120 až 122 
K § 37 
V § 37 odst. 2 se doplňují pravidla pro umožnění uvést na obalu veterinárního léčivého 
přípravku údaje nad rámec údajů, které taxativně stanoví nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích, Jedná se o adaptaci čl. 13 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, které 
dává členským státům možnost provést v toto směru národní právní úpravu. Česká republika 
této možnosti využívá a to zejména s ohledem na zajištění dostupnosti veterinárních léčivých 
přípravků a stanoví pro takové případy povolovací režim s ohledem na zajištění bezpečnosti 
a jakosti léčiv a zajištění podmínek stanovených nařízením (údaje musí být užitečné, musí 
být v souladu se souhrnem údajů o přípravku, nesmí být reklamou).  
 
V odst. 2 a 3 je slovo „prekurzor“ nahrazeno slovy „uvedenou látku kategorie 1 podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prekursory drog“, čímž je text dán do 
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 
2004 o prekursorech drog a nařízením Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, 
kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a 
třetími zeměmi   
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Doplnění § 37 v odst. 5 je v souladu s čl. 7 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. Je 
adaptací v případě vícejazyčných verzí. 
 
K bodu 123 
K § 38 
V ustanovení § 38 zákona o léčivech je upravena možnost při splnění zákonných podmínek 
v rozhodnutí o registraci umožnit, aby v označení na obalu nebo v příbalové informaci nebyly 
uvedeny určité informace nebo aby nebyly uvedeny v českém jazyce. Navrhovaným 
doplněním je tato právní úprava vztažena i na veterinární léčivé přípravky podléhající 
registraci podle nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. 
 
K bodům 126 až 131 
K § 40 
Návrh úpravy provedený v odst. 2 směřuje k odstranění duplicit v zákoně o léčivech 
a v nařízení o veterinárních léčivých přípravcích.  
 
Úprava provedená v odst. 5 má za cíl, v souladu s podmínkami nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích, vymezit, že veterinární léčivé přípravky určené k utrácení (euthanasii) 
zvířat jsou určené pouze pro použití veterinárním lékařem. 
 
Úprava provedená v odst. 6 potom vychází z možnosti, které poskytuje nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích stanovit pro použití antimikrobních léčivých přípravků 
požadavky nad rámec nařízení. Na úrovni zákona se tak formalizuje systém tzv. indikačního 
omezení, který byl dosud realizován v registračních řízeních jako opatření k řízení rizika. 
S ohledem na nové podmínky je nutné pro tato pravidla stanovit odpovídající právní oporu. 
 
K bodům 132 až 139 
K § 41 
Ustanovení § 41 zákona o léčivech upravuje vzájemné uznávání registrací členskými státy. 
Vzhledem k tomu, že tuto oblast pro veterinární léčivé přípravky nově plně upravuje nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích, jsou navrhovány změny, které zajistí, že toto ustanovení 
se bude vztahovat pouze na humánní léčivé přípravky. 
 
K bodům 140 až 145 
K § 42 
Ustanovení § 42 navazuje na § 41 a rovněž obsahuje úpravu postupu vzájemné uznávání 
registrací členskými státy. I v tomto ustanovení je tedy navrhováno vypuštění textu, které 
zajistí, že obsažená právní úprava se bude vztahovat pouze na humánní léčivé přípravky, 
když tuto oblast pro veterinární léčivé přípravky nově kompletně upravuje nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích,  
 
K bodu 146 
K § 43 
Ustanovení § 43 zákona o léčivech upravuje registraci léčivých přípravků centralizovaným 
postupem. Navazuje při tom na celoevropskou úpravu tohoto postupu registrace obsaženou 
v nařízení č.726/2004. Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích přináší úpravu registrace 
platné v celé Unii („centralizované registrace“) pro veterinární léčivé přípravky. Návrhy na 
úpravy ustanovení § 43 zákona o léčivech, spočívají v doplnění textu, který zajišťuje 
návaznost právní úpravy obsažené v tomto ustanovení na právní úpravu centralizované 
registrace obsaženou v nařízení o veterinárních léčivých přípravcích (čl.42 až 45).  
 
K bodu 147 
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Nový § 45a 
Souběžný obchod s veterinárními léčivými přípravky spadajícími do působnosti nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích je upraven v čl. 102 nařízení. Čl. 102 odst. 3 nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích ukládá členským státům stanovit správní postupy pro 
paralelní obchod s veterinárními léčivými přípravky a správní postup pro schvalování 
paralelního obchodu s těmito přípravky.  Doplnění § 45a do zákona o léčivech je adaptací 
tohoto ustanovení. Postupy jsou stejné jako u paralelního obchodu (tj. souběžného dovozu) 
s veterinárními léčivými přípravky nespadajícími do působnosti nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích (úprava je obsažena v dosavadním § 45 zákona o léčivech), takže 
doplňované ustanovení obsahuje odkaz na tyto postupy. Jsou tak stejné pro obě skupiny 
veterinárních léčivých přípravků. 
 
K bodům 148 až 151 
K § 46 
Ustanovení § 46 zákona o léčivech upravuje výjimky z registrace povolované Ústřední 
veterinární správou. Návrhy na úpravy spočívají ve zpřesnění textu odst. 1, 2 a 3. V § 46 
odst. 1 zákona o léčivech se upřesňuje, kdo může podat žádost o takovou výjimku – namísto 
dosavadní osoby ošetřujícího veterinárního lékaře to bude veterinární lékař, a to s ohledem 
na úpravu provedenou v § 9. Potřebu použití takového veterinárního léčivého přípravku musí 
vždy identifikovat veterinární lékař, který podléhá etické regulaci podle pravidel komory. Dále 
se doplňuje zpřesnění textu v písm. a) bodě 2 tohoto odstavce, který upravuje případ, kdy se 
žádost týká imunologického veterinárního léčivého přípravku. Navržené změny jsou adaptací 
k čl. 110 odst. 2, 3 a 5 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích upravujících používání 
imunologických veterinárních léčivých přípravků. 
 
V § 46 odst. 2 zákona o léčivech se ochranná nebo zdolávací opatření nahrazují pojmem 
mimořádná veterinární opatření, a to z důvodu rozšíření možnosti Ústřední veterinární 
správy zajistit potřebná léčiva v případě potřeby, např. i pro účely depopulace. 
 
K bodu 152 
K § 48 
Ustanovení se týká výjimek z registrace pro veterinární léčivé přípravky registrované v jiném 
členském státě. Jde o doplnění možnosti převážení léčivých přípravků pro účely použití u 
jednoho zvířete nebo u malého počtu zvířat jednoho chovatele i o humánní léčivé přípravky, 
které mají být použity pro léčbu zvířat. V odstavci 1 se doplňují humánní léčivé přípravky, a 
to s ohledem na § 106 odst. 3 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, který stanoví, že 
členské státy mohou stanovit veškeré postupy, jež považují za nezbytné pro provedení čl. 
110 až 114 a 116. Zde bylo toto ustanovení využito ve spojitosti s čl. 112 odst. 1 písm. b) a 
čl. 113 odst. 1 písm. c) nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. Doplnění možnosti 
převážení humánních léčivých přípravků, které mají být použity pro léčbu zvířat v odstavci 1 
je doprovázeno změnami i v ostatních odstavcích.  
 
Dále se v odstavci 2 konkretizují údaje, které musí objednávka obsahovat, a v odstavci 3 
údaje, které musí obsahovat žádost o dovoz, přičemž vzor žádosti stanoví prováděcí právní 
předpis. Dochází tak ke značnému zpřesnění textu.  
 
K bodu 153 
Nový § 48a 
Navrhuje se doplnění právní úpravy veterinárních specifických léčebných programů. Tato 
úprava dosud absentovala a s ohledem na nové podmínky a cíle stanovené nařízením 
o veterinárních léčivých přípravcích – zejména zajištění dostupnosti veterinárních léčivých 
přípravků – směřuje k efektivnímu využití všech prostředků, které mohou v podmínkách 
České republiky zvýšit dostupnost veterinárních léčivých přípravků při poskytování 
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veterinární péče. Návrh vychází z úpravy v čl. 2 odst. 6 písm. b) nařízení a dále podmínek 
používání léčivých přípravků v rámci „kaskády“ podle čl. 112 až 114 nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích. Právní úprava s ohledem na uvedená ustanovení nařízení umožňuje 
aby, pokud není pro veterinární léčebnou indikaci, která slouží k prevenci nebo léčbě 
onemocnění zvířat dostupný registrovaný veterinární léčivý přípravek, provozovatel podle § 6 
odst. 1 písm.d) mohl předložit žádost o schválení povolení pro uvádění do oběhu a použití 
veterinárního léčivého přípravku, který není registrovaný v Evropské unii nebo ve třetí zemi a 
který není imunologickým veterinárním léčivým přípravkem. Ustanovení obsahuje postup pro 
povolování veterinárního speciálního léčebného programu, kdy o povolení rozhoduje 
Veterinární ústav. Proces povolování se řídí správním řádem. Dále ustanovení upravuje 
rozsah zveřejňovaných informací o povoleném veterinárním speciálním léčebném programu 
a pravidla pro uvádění veterinárních léčivých přípravků do oběhu v rámci těchto léčebných 
programů. 
 
K bodu 155 
K § 60 
Dosavadní znění § 60 zákona o léčivech se vypouští a nahrazuje se novým zněním, které 
vychází sice z dosavadní právní úpravy, avšak dochází k přeformulování a úpravám 
reagujícím na právní úpravu v čl. 9 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, které 
obsahuje základní pravidla pro klinické studie, nicméně stanoví, že žádost o schválení 
klinického hodnocení se řídí vnitrostátními právními předpisy. Navrhovaná právní úprava 
v zákoně o léčivech stanovuje jako dosud, že se o schválení rozhoduje ve správním řízení, 
které se však budou řídit plně pravidly podle správního řádu. Dosavadní zvláštní právní 
úprava správního řízení se vypouští. Navrhuje se zjednodušení v oblasti stanovení 
veterinárních podmínek krajskými veterinárními správami, kdy nově si podmínky vyžádá 
v rámci řízení o povolení klinického hodnocení Veterinární ústav. Ustanovení obsahuje 
procesní pravidla pro schvalování klinického hodnocení, schvalování změn, převod, dále 
pravidla pro zamítnutí klinické studie, pro její případné pozastavení nebo ukončení, shodně 
s dosavadní právní úpravou. 
 
K bodu 156 
Nový § 60a 
Novým § 60a je do zákona o léčivech doplněna možnost požádat o schválení ověřovacího 
klinického hodnocení. Jde o zjednodušenou proceduru schvalování v případě, kdy žadatel 
má už k dispozici veškeré údaje pro předložení žádosti o registraci veterinárního léčivého 
přípravku a potřebuje si ověřit bezpečnost léčivého přípravku při širším klinickém použití. 
 
K bodům 157 a 158 
K § 61 
Z původního textu ustanovení § 61 se vypouští odstavec 3, který je nyní zařazen v § 60, 
a dále se vypouští odstavec 6, neboť pokud se týká povinností zadavatele, odkazuje na § 51 
odst. 2 písm. d). Toto ustanovení však neobsahuje žádné povinnosti zadavatele, ale jeho 
definici. Ta je nyní obsažena v § 60 a odpovídá stávající právní úpravě. 
 
K bodu 159 
Nový § 61a 
Doplňuje se právní úprava neintervenčních poregistračních veterinárních studií, pro které je 
úprava pro standardní klinická hodnocení nepřiměřená. V případě neintervenčních studií je 
používán veterinární léčivý přípravek a to v souladu s podmínkami jeho registrace a použití 
odpovídá podmínkám běžné klinické praxe. Pro tyto případy je proto vhodné mít k dispozici 
administrativně nenáročný režim. Navrhované ustanovení tak obsahuje kritéria, která definují 
tyto studie. Pro jejich schválení se navrhuje jednoduchý ohlašovací proces.  
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K bodu 160 
K § 62 
Ustanovení § 62 upravuje výrobu a dovoz léčivých přípravků ze třetích zemí.  
Rovněž nařízení o veterinárních léčivých přípravcích obsahuje v kapitole VI právní úpravu 
výroby, dovozu a vývozu. V čl. 90 odst. 3 nařízení ukládá členským státům stanovit postupy 
pro udělení nebo zamítnutí povolení k výrobě. Vzhledem k tomu mohla být současná právní 
úprava těchto postupů v zákoně o léčivech ponechána v platnosti a navrhovány jsou pouze 
úpravy, které zajišťují soulad s nařízením o veterinárních léčivých přípravcích ať již 
doplněním stávajícího textu nebo vypuštěním jeho části, která by v případě ponechání 
znamenala duplicitní nebo rozpornou právní úpravu. 
V odstavci 2 jsou uvedeny důvody, pro které může být pozastavena výroba nebo dovoz ze 
třetích zemí nebo může být pozastaveno či zrušeno povolení k výrobě. Tento odstavec je 
doplněn o další důvod, a to případ, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v čl. 133 nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích (tj. výrobce nebo dovozce nedodrží některou 
z povinností uvedených v čl. 95 nařízení). Tím je toto ustanovení uvedeno do souladu 
s nařízením o veterinárních léčivých přípravcích. 
 
K bodům 161 a 165 
K § 63 
Ustanovení § 63 upravuje povolování výroby léčivých přípravků.  V odst. 1 je stanoveno, co 
musí žádost o povolení výroby obsahovat. Tento výčet je nyní doplněn i o doklad toho, že 
má splněny všechny předpoklady stanovené pro takovou činnost i nařízením o veterinárních 
léčivých přípravcích, pokud se na ně vztahuje kapitola IV tohoto nařízení. Dále je text tohoto 
ustanovení uveden do souladu s nařízením o veterinárních léčivých přípravcích i doplněním 
v odst. 4, kdy se uvádí, že pokud jde o výrobu veterinárních léčivých přípravků, na které se 
vztahuje kapitola IV nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, povolení k výrobě vydá po 
ověření předpokladů žadatele plnit povinnosti stanovené tímto nařízením. 
 
K bodům 166 až 171 
K § 64 
Ustanovení § 64 upravuje povinnosti výrobce léčivých přípravků.   
Navrhuje se doplnění odstavce (jako odst. 2), který stanoví, že výrobce veterinárních 
léčivých přípravků, na které se vztahuje kapitola VI nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích, je povinen plnit povinnosti výrobce stanovené tímto nařízením. 
V odst. 1 se pak ve výčtu povinnosti navrhují následující změny  

- upřesňuje se, že odst. 1 se vztahuje na veterinární léčivé přípravky, na které se 
nevztahuje kapitola IV nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, 

- v písm. a) se reaguje na novou úpravu podmínek, které musí splňovat kvalifikovaná 
osoba výrobce veterinárních léčivých přípravků, 

- v písm. n) je rozšířena informační povinnost, která se dosud týkala pouze humánních 
léčivých přípravků i na veterinární léčivé přípravky; informační povinnost se vztahuje 
k padělkům léčivých přípravků, 

- v písm. o) je rozšířena povinnost ověřit, zda jsou výrobci, dovozci a distributoři, od 
nichž výrobce získává léčivé látky, zaregistrováni u příslušného orgánu členského 
státu, i u veterinárních léčivých přípravcích, 

v písm. s) dochází k úpravě podmínek s ohledem na změnu požadavků na kvalifikované 
osoby ve výrobě humánních a veterinárních léčivých přípravků v návaznosti na změny 
provedené nařízením o veterinárních léčivých přípravcích. 
 
K bodům 172 až 174 
K § 65 
Ustanovení § 65 zákona o léčivech obsahuje právní úpravu odborných předpokladů 
kvalifikované osoby výrobce léčivých přípravků. Ustanovení platí jak pro humánní, tak i pro 
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veterinární léčivé přípravky. Vzhledem k tomu, že právní úpravu této oblasti obsahuje i 
nařízení o veterinárních léčivých přípravcích (čl. 97 nařízení), navrhuje se úprava § 65 tak, 
aby se vztahovala pouze na humánní léčivé přípravky. 
 
K bodům 175 až 177 
K § 66 
Ustanovení § 66 zákona o léčivech obsahuje právní úpravu povinností kvalifikované osoby 
výrobce léčivých přípravků. Ustanovení platí jak pro humánní, tak i pro veterinární léčivé 
přípravky. Vzhledem k tomu, že právní úpravu této oblasti obsahuje i nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích (čl. 97 nařízení), navrhuje se úprava § 66 tak, aby se vztahovala pouze 
na humánní léčivé přípravky. 
 
K bodu 178 
Nový § 66a 
.Doplňuje se § 66a, kterým se stanoví, že kvalifikovaná osoba výrobce veterinárních léčivých 
přípravků musí splňovat požadavky na odbornou způsobilost v rozsahu stanoveném 
nařízením o veterinárních léčivých přípravcích a plnit povinnosti stanovené nařízením při 
výrobě veterinárních léčivých přípravků, na něž se právní úprava výroby v nařízení 
nevztahuje. Tím se zajišťují jednotné požadavky a zamezuje se dvojí různé právní úpravě. 
 
K bodu 181 
Nový § 68a  
Navrhuje se doplnit právní úpravu výroby veterinárních transfuzních přípravků. Návrh 
vychází z potřeb veterinární praxe a z ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích. U veterinárních transfuzních léčivých přípravků jde 
o výrobu z krve nebo z krevní složky zvířete. To vyžaduje, a dosavadní praxe tuto potřebu 
dokládá, doplnění právní úpravy, která by zajistila jednak jednoznačnou právní úpravu této 
oblasti a přispěla tak k rozvoji aktivit v tomto oboru a zajistila pokrytí stále se zvyšující 
potřeby veterinárních tranfuzních přípravků ve veterinární medicíně a současně garantovala 
vysokou míru kvality a bezpečnosti veterinárních tranfuzních přípravků. Navrhovaná 
ustanovení upravují povolovací režim, přičemž v rámci tohoto řízení se posuzuje splnění 
požadavků na jakost a bezpečnost veterinárních transfuzních přípravků, zajištění správné 
výrobní praxe a zajištění dobrých životních podmínek zvířat využívaných pro výrobu 
veterinárního transfuzního přípravku, které vedou k účinné ochraně zvířecích dárců proti 
jejich možnému zneužívání. Povolovací režim je shodný jako u ostatních veterinárních 
léčivých přípravků, řídí se správním řádem. Ustanovení dále upravuje povinnosti výrobce a 
kvalifikované osoby, jejichž plnění směřuje k zajištění jakosti a bezpečnosti vyráběných 
veterinárních transfuzních přípravků, k dohledatelnosti použité krve nebo krevní složky a 
k zajištění ochrany a dobrých životních podmínek zvířecích dárců.  
 
Nový § 68b 
Úprava v § 68b na úrovni zákona upravuje odběr a používání zvířecí krve nebo jejich složek 
v podmínkách veterinární klinické praxe, což představuje veterinární klinický postup, jehož 
používání se v klinické veterinární praxi stále více rozšiřuje. Navrhuje se rovněž právní 
úprava pro podmínky „autotransfuze“ u zvířat. 
 
Vedle podmínek na ochranu zvířecích dárců upravených zákonem o léčivech platí rovněž 
obecné podmínky ochrany zvířat proti týrání, které upravuje zákon č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální výkladová praxe 
nepokusných klinických veterinárních úkonů je taková, že se za ně považují postupy a 
metody prováděné veterinárními lékaři při plnění jejich odborných povinností, které zajišťují 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat svěřených jim do péče, například:  
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• odběr krevních vzorků zvířete či zvířat ze stáda za účelem podpory klinické léčby, 
např. při stanovení diagnózy, metabolického / biochemického profilu,  

• odběr řady biopsií ze zvířete za účelem stanovení diagnózy a sledování účinnosti 
léčby, - použití zobrazovací metody na podporu stanovení diagnózy a sledování 
léčby,  

• poskytování veterinární léčby, a to i zvířatům, na kterých jsou prováděny vědecké 
pokusy, pokud je léčba ku prospěchu zvířeti a není součástí vědeckého pokusu.  
 

Nový § 68c  
Doplňuje se právní úprava výroby biologických veterinárních léčivých přípravků, a to ze 
stejného důvodu, jak je uvedeno v případě veterinárních transfuzních přípravků výše. Jedná 
se o výrobu a uvádění do oběhu veterinárního léčivého přípravku obsahujícího buňky nebo 
tkáně, které byly odebrány od příslušného zvířete a jsou následně podány stejnému zvířeti, 
nebo byly odebrány od příslušného zvířete a jsou následně podány jinému zvířeti shodného 
živočišného druhu, za předpokladu, že při výrobě takového veterinárního léčivého přípravku 
nebyl použit průmyslový proces. I zde je nastaven povolovací režim obdobný s režimem u 
veterinárních transfuzních léčivých přípravků. ¨ 
 
K bodu 182 
K § 69 
Je navrhováno doplnění § 69 odst. 2, a to tak, aby i v případě kontrolní laboratoře ověřující 
jakost veterinárních léčivých přípravků platilo ustanovení stanovující kvalifikační požadavky 
kvalifikované osoby výrobce stanovené v § 66a odkazujícího na kvalifikační požadavky 
stanovené nařízením o veterinárních léčivých přípravcích. Ustanovení je tak dáno do 
souladu s tímto nařízením. Původní text uváděl, že ustanovení o kvalifikované osoba se 
v případě kontrolní laboratoře nepoužijí. Toto ustanovení by však bylo v případě 
veterinárních léčivých přípravků v rozporu s  nařízením o veterinárních léčivých přípravcích. 
 
K bodům 183 až 186 
K § 69a 
Ustanovení § 69a upravuje povinnosti dovozce, výrobce a distributora léčivých látek. Toto 
ustanovení v současné době platí pouze pro humánní léčivé přípravky. Navrhovaná doplnění 
reagují na právní úpravu v čl. 2 odst. 2 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, které 
stanoví, že čl. 93 a čl. 94 tohoto nařízení se použijí také na léčivé látky používané jako 
výchozí surovina pro veterinární léčivé přípravky, a dále na právní úpravu v čl. 95 nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích. Tento článek obsahuje úpravu činnosti dovozců, výrobců 
a distributorů léčivých látek používaných jako výchozí suroviny pro veterinární léčivé 
přípravky. Doplnění je navrhováno tak, aby právní úprava byla shodná jak pro oblast 
veterinárních léčivých přípravků podléhajících nařízení, tak pro oblast veterinárních léčivých 
přípravků do působnosti nařízení nespadajících. Ustanovení § 69a platilo pouze pro humánní 
léčivé přípravky. Obdobnou právní úpravu přináší pro veterinární léčivé přípravy, respektive 
pro léčivé látky jako výchozí surovinu pro jejich výrobu, nyní i nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích. S cílem sjednocení právní úpravy, určení příslušných orgánů 
odpovědných za zajištění činnosti a stanovení procesních pravidel je navrhováno doplnění § 
69a. V rámci doplnění jsou provedeny odkazy na příslušná ustanovení nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích.  
 
K bodu 187 
Zrušené § 69b 
 
Vzhledem k úpravě § 69a, který se bude vztahovat i na veterinární léčivé přípravky, zrušuje 
se § 69b, tak, aby se zamezilo dvojí právní úpravě v této oblasti. 
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K bodům 188 až 192 
K § 70 
Ustanovení § 70 navazuje na právní úpravu obsaženou v § 69a. 
Se stejným cílem jako je navrhována úprava § 69a, je navrhováno doplnění v § 70 odst. 1 
(odkaz na nařízení o veterinárních léčivých přípravcích), odst. 2 (výroba musí být v souladu 
se správnou výrobní praxí pro léčivé látky podle nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích), odst. 6 (distribuce léčivých látek určených pro použití ve veterinárních léčivých 
přípravcích musí být v souladu se správnou distribuční praxí pro léčivé látky stanovenou 
nařízením o veterinárních léčivých přípravcích). 
 
K bodům 193 až 195 
K § 71 
Návrhem dochází k úpravě některých podmínek pro výrobu a předepisování veterinárních 
autogenních vakcín. Pro veterinární autogenní vakcíny je v nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích provedena úprava v některých prvcích regulace, konkrétně, v oblasti výroby za 
podmínek správné výrobní praxe, podmínek pro jejich předepisování, vedení záznamů 
o jejich použití, zneškodňování, reklamy, kontroly a opatření k zajištění bezpečnosti.  
 
V těch částech, které jsou nově upraveny formou nařízení, dochází k úpravě podmínek, tak 
aby podmínky plně odpovídaly požadavkům nařízení.  
 
Části, které nařízení o veterinárních léčivých přípravcích nereguluje, jsou v návrhu 
zachovány, stejně jako části, které podmínky nařízení upřesňují.  
 
K bodům 196 až 198 
K § 72 
Návrhy na změny tohoto ustanovení jsou legislativně technickými změnami související se 
změnou terminologie a s právní úpravou obsaženou v § 9. 
 
K bodu 199 
K § 73 
Návrh na úpravu reaguje na nové podmínky, které pro medikovaná krmiva zavádí nařízení 
o medikovaných krmivech. Uvedené nařízení klasifikuje medikovaná krmiva jako zvláštní 
druh krmiv a v obecných požadavcích se na ně vztahují příslušné požadavky vycházející 
z nařízení o hygieně krmiv a nařízení o úředních kontrolách.  
 
Nově se tedy navrhuje, aby činnosti související s povolováním medikovaných krmiv 
a kontrola byly řešeny v rámci zákona o krmivech a byly přeneseny do odpovědnosti ÚKZÚZ.  
 
V rámci zákona o léčivech se navrhuje upravit, a to s ohledem na znění čl. 2 odst. 2 nařízení 
o medikovaných krmivech a dále například s ohledem na čl. 4 odst. 3 a odst. 4 uvedeného 
nařízení, tyto oblasti: předepisování medikovaných krmiv, některé prvky týkající se používání 
medikovaných krmiv, podmínky distribuce veterinárních léčivých přípravků k provozovatelům 
krmivářských podniků, podmínky pro uvádění medikovaných krmiv do oběhu a to pro zvířata 
chovaná v zájmových chovech, podmínky v oblasti sběru dat o prodejích a používání 
léčivých přípravků ve formě medikovaných krmiv a požadavky v oblasti farmakovigilance.  
 
Návrh úpravy je tak v souladu s čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení o medikovaných krmivech, které 
stanoví, že na medikovaná krmiva a meziprodukty se vztahují články nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích upravující předepisování, shromažďování údajů a farmakovigilanci. 
Taková úprava vychází ze skutečnosti, že v uvedených oblastech se právní úprava dotýká 
spíše léčivých přípravků, které medikovaná krmiva obsahují, než krmiv samotných, jejichž 
úprava bude v národním právním řádu nově obsažena v zákoně o krmivech. 
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V souladu s návrhem je medikované krmivo oprávněn předepisovat pouze veterinární lékař, 
který tak splňuje odborné předpoklady stanovené v § 9.  
 
Pro výrobu medikovaného krmiva lze předepsat pouze takový veterinární léčivý přípravek, 
kterému byla udělena registrace, nebo pro který byla za tímto účelem povolena výjimka či byl 
povolen veterinární specifický léčebný program. Výrobu medikovaného krmiva tedy nelze 
realizovat s použitím humánního léčivého přípravku a to ani v rámci tzv. „kaskády“. 
 
Návrh obsahuje omezení pro antimikrobní léčivé přípravky používané v medikovaných 
krmivech a to jak s ohledem na omezení stanovená nařízením o veterinárních léčivých 
přípravcích, tak nařízením o medikovaných krmivech a dále v souladu s národní úpravou, 
pro kterou nařízení o veterinárních léčivých přípravcích vytváří prostor. Antimikrobní léčivé 
přípravky tak nesmí být předepisovány mimo podmínky rozhodnutí o registraci. Pokud je 
takový případ s ohledem na ochranu zdraví zvířat potřebný, je nutné k takovému použití 
získat souhlas Veterinárního ústavu. 
 
Dále návrh obsahuje omezení pro používání veterinárních léčivých přípravků s obsahem 
návykových látek. Takové veterinární léčivé přípravky nesmí být pro výrobu medikovaného 
krmiva předepisovány s výjimkou případů, kdy je takové použití registrováno. Takové 
veterinární léčivé přípravky potom mohou být předepisovány ovšem pouze za dodržení 
podmínek registrace a nesmí být předepisovány mimo podmínky rozhodnutí o registraci. 
Pokud je takový případ s ohledem na ochranu zdraví zvířat potřebný, je nutné k takovému 
použití získat souhlas Veterinárního ústavu shodně jako v případě antimikrobních přípravků. 
K zajištění toho, že odborně odůvodněné podmínky stanovené v předpisu pro výrobu 
medikovaného krmiva jsou dodrženy i při použití medikovaného krmiva, je v návrhu 
upravena povinnost, aby medikované krmivo bylo použito výhradně za podmínek, za kterých 
bylo předepsáno. 
Medikované krmivo, které bylo uvedeno do oběhu v rozporu s požadavky zákona, nesmí být 
použito a musí být zneškodněno. 
 
K § 74 
Úprava v § 74 definuje jako osoby oprávněné k uvádění medikovaných krmiv do oběhu pro 
zvířata chovaná v zájmových chovech osoby oprávněné podle zákona o léčivech zajišťovat 
maloobchodní prodej léčivých přípravků – tedy lékárny a provozovatele uvedení v § 6 odst. 1 
písm. d), a to pokud jde o výdej a prodejce vyhrazených veterinárních léčivých přípravků a to 
pokud jde o prodej. 
 
Těmto osobám je k uvádění do oběhu těchto medikovaných krmiv oprávnění přiděleno 
z důvodu, že pracují v systému, který zajišťuje vedení záznamů o nákupu a výdeji, respektive 
prodeji, léčiv, mají vybavení a kvalifikovaný personál, které zaručují řádné uchovávání, řádný 
výdej nebo prodej, včetně odborné asistence chovatelům a posouzení souladu 
s podmínkami předepsání medikovaného krmiva a mají zaveden systém v případě závad 
v jakosti a farmakovigilančních případů.  
 
S ohledem na rizika pro zdraví zvířat, ale i zdraví člověka je v případě prodejců vyhrazených 
veterinárních léčivých přípravků oprávnění omezeno pouze na medikovaná krmiva vyráběná 
z veterinárních léčivých přípravků, které představují nízké riziko a které budou uvedeny 
v seznamu stanoveném a zveřejněném Veterinárním ústavem v souladu s podmínkami 
stanovenými zákonem.  
 
K bodům 200 a 201 
K § 75 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVMG4X6K)



36 

 

Návrhy na doplnění ustanovení jsou rázu legislativě technického, kdy uvádějí stávající text 
do souladu s ostatními navrhovanými změnami. 
 
Navrhované doplnění § 75 odst. 1 a 2 uvádí do souladu stávající text s doplněným textem 
§ 46 a § 48a. 
 
K bodům 202 až 211 
K § 77 
Návrhy na doplnění ustanovení jsou spíše rázu legislativě technického, kdy uvádějí stávající 
text do souladu s ostatními navrhovanými změnami. 
 
Navrhované doplnění § 77 odst. 1 písm. c) doplňuje výčet osob, kterým je distributor 
oprávněn distribuovat léčivé přípravky, nejde-li o vývoz do třetí země. Stávající text je 
taxativním vymezením těchto osob a proto je nutné ho doplnit i o další osoby, jak to vyplývá 
z úprav zejména v § 9, § 9b či § 12.  
 
Další doplnění v § 77 odst. 1 písm. f) navazuje na doplnění § 102a - §102e do zákona 
o léčivech. 
 
Stávající text § 77 odst. 6 se vypouští s ohledem na právní úpravu obsaženou v nařízení 
o medikovaných krmivech a je nahrazen právní úpravou možnosti distributora dodávat 
veterinární léčivé přípravky i mimo okruh osob uvedených v taxativním výčtu § 77 odst. 1 
písm. c), a to za mimořádných okolností a při splnění podmínek tam stanovených. Jedná se 
o opatření k zajištění dostupnosti veterinárních léčivých přípravků zejména při vzniku 
krizových situací. Opatření spočívá v tom, že distributor může požádat Veterinární ústav 
o rozšíření rozsahu povolení k distribuci o možnost dodávek jiným chovatelům než určeným 
v odst. 1 písm. c) bod 7 (tedy i jiným než chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají zvířata 
určená pro produkci potravin), a to na základě receptu vystaveného veterinárním lékařem. 
Veterinární ústav ověří splnění podmínek stanovených zákonem a zároveň v rozšíření 
stanoví podmínky, které musí být splněny pro ochranu zdraví veřejnosti, zvířat a životního 
prostředí. 
 
K bodům 212 až 214 
K § 78 
Návrhy na doplnění tohoto ustanovení jsou rázu legislativě technického, kdy uvádějí stávající 
text do souladu s ostatními navrhovanými změnami. Je navrhováno zpřesnění textu 
v odstavci 1, kdy na místo textu „které mohou být využity pro výrobu veterinárních léčivých 
přípravků“ se navrhuje uvést text „které mohou být použity u zvířat“, což reaguje na úpravu 
provedenou v § 9 návrhu. V odstavci 2 je pak doplněno slovo „oznámené“, takže povinnost 
oznámit činnost se nevztahuje na činnosti již oznámené nebo povolené. Tím se zamezuje 
duplicitě oznámení.  V souladu s tím pak je upřesněn odstavec 6, kdy je doplňováno, že 
Veterinární ústav metodicky koordinuje dozor nejen nad látkami v odstavci 2, ale i uvedenými 
v odstavci 1. 
 
K bodu 215 
K § 79 odst. 8 
Toto ustanovení obsahuje taxativní výčet léčiv, která lze použít pro přípravu léčivých 
přípravků. V souvislosti s úpravami § 46 až § 48 se do tohoto taxativního výčtu doplňují 
i léčivé přípravky určené pro použití při poskytování veterinární péče, pokud je to v souladu 
s podmínkami stanovenými v povolení podle § 46 až § 48. Jedná se o léčivé přípravky, jímž 
byla poskytnuta výjimka z registrace povolovaná Ústřední veterinární správou (§ 46), výjimka 
z registrace, o kterých rozhodla Komise (§ 47) nebo výjimka z registrace podle § 48 pro 
veterinární léčivé přípravky a humánní léčivé přípravky, které mají být použity pro léčbu 
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zvířat podle  čl. 112 až 114 v nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, které jsou 
registrované v jiném členském státě. 
 
K bodům 217 až 223 
K § 80a 
Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích obsahuje úpravu veterinárních předpisů 
v čl. 105. V návaznosti na tuto úpravu jsou navrženy úpravy dosavadního textu § 80a. 
Navržená úprava odstavce 1 zpřesňuje v souladu s nařízením, že léčivé přípravky při 
poskytování veterinární péče vždy předepisuje veterinární lékař. Nově vkládaný text 
odstavce 2 reaguje na čl. 105 odst. 5 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích 
stanovující údaje, které musí veterinární předpis obsahovat. Zároveň odstavec 2 adaptuje 
čl. 57 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích a čl. 4 o medikovaných krmivech. 
Odstavec 3 zajišťuje provázanost předepisování s úpravou podmínek stanovených pro 
používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče upravených v § 9.  
 
Nově vkládané odst. 4 a 5 upravují uchovávání záznamů veterinárních lékařů o jím 
předepsaných léčivých přípravcích (návaznost na § 9 odst. 11) a záznamů chovatelů 
uvedených v § 9 odst. 12) o léčivých přípravcích, které byly jejich zvířatům předepsány). 
 
K bodu 224 
K § 81f odst. 2 
Ustanovení § 81f upravuje situace, kdy je přípustné vystavení lékařského předpisu v listinné 
podobě. V odst. 2 se text zpřesňuje tak, že v listinné podobě je vždy přípustné vystavit 
žádanku a recept jak na veterinární tak i humánní léčivé přípravky, které předepisuje 
veterinární lékař při poskytování veterinární péče. 
 
K bodu 225 
K § 81g odst. 1 
Ustanovení § 81f upravuje výdej léčivých přípravků a návrhem se zpřesňuje text v písm. f), 
tedy že léčivé přípravky vázané na lékařských předpis se vydávají mj. na lékařský předpis 
vystavený veterinárním lékařem v souladu s § 80a 
 
K bodům 226 a 227 
K § 82 
Stávající § 82 upravuje obecné zásady pro výdej léčivých přípravků. V odstavcích 1 a 3 
navrhované změny zajišťují návaznost na § 6 a na § 9, a to jak ve smyslu terminologického 
sjednocení (provozovatel uvedený v § 6 odst. 1 písm. d)), tak i ve smyslu uchovávání 
záznamů. 
 
K bodům 228 a 229 
K § 84 
Ustanovení § 84 upravuje obecné zásady zásilkového výdeje. Předkládané návrhy na 
úpravu tohoto ustanovení reagují na úpravu maloobchodního prodeje veterinárních léčivých 
přípravků na dálku, jak je upraven v čl. 104 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. 
Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích umožňuje, aby členské státy pro zásilkový 
prodej veterinárních léčivých přípravků stanovily na svém území podmínky, které jsou 
odůvodněny ochranou veřejného zdraví. Stávající úprava tak je měněna pouze, pokud se 
týká provázání na příslušná ustanovení nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. 
Zásilkový výdej tak nadále mohou realizovat pouze lékárny a v oblasti veterinárních léčivých 
přípravků dále prodejci vyhrazených veterinárních léčivých přípravků. Do § 84 odst. 3 je 
doplněno, že lékárna zajišťující zásilkový výdej veterinárních léčivých přípravků oznamuje 
Veterinárnímu ústavu stejné údaje, jako jsou ty, které oznamuje lékárna zajišťující zásilkový 
výdej humánních léčivých přípravků – tj. zahájení, přerušení, ukončení zásilkového výdeje 
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a adresy internetových stánek. 
Dále se v § 84 doplňuje odstavec 5, který stanoví, že Veterinární ústav kromě údajů podle čl. 
104 odst. 8, kterými jsou informace o právní úpravě, informace týkající se společného loga a 
seznam výdejců, kteří jsou oprávněni nabízet veterinární léčivé přípravky k prodeji na dálku, 
a podle čl. 104 odst. 11 (hypertextový odkaz na stránky Agentury s informacemi o společném 
logu) nařízení o veterinárních léčivých přípravcích zveřejní i obecné informace o rizicích 
spojených s léčivými přípravky dodávanými veřejnosti nelegálně prostřednictvím zásilkového 
výdeje s využitím elektronických prostředků 
 
K bodům 230 a 231 
K § 85 
Toto ustanovení navazuje na právní úpravu zásilkového výdeje v § 84 a upravuje povinnosti 
lékárny. Do § 85 je doplněn odstavec 4, a to v návaznosti na čl. 104 odst. 5 nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích, které stanoví informační požadavky osob nabízejících 
veterinární léčivé přípravky k prodeji prostřednictvím internetu. 
 
K bodu 232 
K § 86 
Ustanovení § 86 upravuje zásilkový výdej do zahraničí. Navrhované doplnění je zpřesněním 
stávajícího textu. 
 
K bodu 233 
K § 87 
Do § 87, který obsahuje úpravu zásilkového výdeje do České republiky, se doplňuje 
možnost, aby si chovatelé zvířat, od kterých nejsou získávány potraviny určené pro výživu 
člověka určené k uvedení do oběhu, mohli výhradně pro potřeby použití u jimi chovaného 
zvířete objednat nebo jinak opatřit ze zahraničí veterinární léčivé přípravky, ovšem při 
dodržení podmínek stanovených již ve stávajícím textu zákona o léčivech. 
 
K bodům 234 a 235 
K § 89 
Povinnost odevzdat nepoužitelná léčiva osobám vymezeným zákonem o léčivech se 
rozšiřuje i na chovatele, kteří chovají zvířata za účelem podnikání. Tato povinnost je 
doplněna s ohledem na ochranu veřejného zdraví a ochranu životního prostředí. Pojem 
provozovatel tyto osoby nezahrnuje, a tak bylo nutné je samostatně doplnit. 
 
K bodům 236 
K § 90 odst. 1 
Navrhované doplnění stávajícího textu je legislativně technickou úpravou v souvislosti 
s jednoznačným odlišením farmakovigilance pro humánní a veterinární léčivé přípravky, kdy 
ustanovení § 90 platí pouze pro humánní léčivé přípravky. 
 
K bodům 238 až 244 
K § 94 až 97 
Stávající text zákona o léčivech v těchto ustanoveních upravuje zajišťování farmakovigilance 
veterinárních léčivých přípravků. Úpravy jsou navrhovány s ohledem na právní úpravu 
farmakovigilance v nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, ke které bylo přistoupeno 
z důvodu jednotnosti úpravy závazné pro všechny členské státy zajišťující ochranu veřejného 
zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí. Navrhované úpravy ustanovení § 94 až § 97 tak 
vesměs ruší stávající právní úpravu farmakovigilance v zákoně o léčivech a nahrazují ji 
pouze doplňujícími ustanoveními navazujícími na články uvedeného nařízení.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVMG4X6K)



39 

 

V § 94 a § 95 zákona o léčivech je navrhována úprava zveřejnění formuláře pro hlášení 
nežádoucích účinků s ohledem na zjednodušení nahlašování a jeho podporu, dále tato 
ustanovení upravují zpřístupňování údajů a možnost Veterinárního ústavu ověřit, zda držitelé 
rozhodnutí o registraci plní své farmakovigilanční povinnosti. Tato úprava navazuje na 
ustanovení nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, které držitele rozhodnutí o registraci 
činí odpovědnými za průběžnou farmakovigilanci. 
 
V § 96 a § 97 se v souladu s čl. 79 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích předkládá 
úprava postupů pro hodnocení farmakovigilančních hlášení a farmakovigilančních signálů 
podle čl. 81 uvedeného nařízení, a přijetí vhodných opatření. 
 
Návrh rovněž adaptuje požadavky stanovené v oblasti farmakovigilance nařízením 
o medikovaných krmivech, pro která (včetně meziproduktů medikovaných krmiv), platí 
požadavky jako pro veterinární léčivé přípravky obdobně. 
 
K bodu 245 
K § 99 odst. 9 
Do § 99 se doplňuje nový odstavec, kterým je zajištěno propojení informačního prostředku 
Veterinárního ústavu s evropským webovým portálem pro veterinární léčivé přípravky, a to 
s cílem zajištění rychlého poskytování informací tam, kde to ukládá nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích, zajištění výměny informací o poregistračních řízeních a informací o 
veterinárních farmakovigilančních hlášeních. 
 
K bodům 246 a 247 
K § 100 
Ustanovení § 100 upravuje výměnu informací mezi příslušnými orgány členských států. V § 
100 jsou navrženy takové úpravy, kdy se vypuštěním slov „Veterinární ústav“ zohledňuje 
právní úprava obsažená v nařízení o veterinárních léčivých přípravcích a odstraňuje se tak 
případné zdvojení právní úpravy. V odst. 5 je doplněním upřesněno, že se jedná o registraci 
humánního léčivého přípravku. 
 
K bodům 248 až 251 
K § 101 
Ustanovení § 101 upravuje kontrolní činnost. Navrhované úpravy v odst. 7a 10 (vložení slov 
Veterinární léčiv) umožňují, aby podle těchto ustanovení postupoval i Veterinární ústav, 
neboť v souladu s ustanoveními nařízení o veterinárních léčivých přípravcích vydává rovněž 
certifikáty (odst. 7) a kontroluje dodržování právní úpravy v oblasti farmakovigilance 
stanovené nařízením o veterinárních léčivých přípravcích.  
Úprava v odst. 9 pak zpřesňuje text tak, aby nebylo pochyb, že se vztahuje na humánní 
léčivé přípravky. 
Doplňuje se odst. 12, který navazuje na právní úpravu kompetencí v § 10.  
 
K bodům 252 až 258 
K § 102 
Ustanovení § 101 upravuje propouštění šarží. Úpravy textu směřují k tomu, aby odst. 1 až 3 
upravovaly tuto oblast pouze pro humánní léčivé přípravy a úprava pro veterinární léčivé 
přípravky je pak doplněna v odst. 4, a to v souladu s nařízením o veterinárních léčivých 
přípravcích. 
 
K bodu 259 až 262 
Nové § 102a až 102e 
Jak je již uvedeno v obecné části důvodové zprávy, nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích předpokládá zřízení a provozování informačního systému členěného na několik 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVMG4X6K)



40 

 

propojených částí. Jsou to farmakovigilanční databáze, databáze pro výrobu a 
velkoobchodní distribuci, seznam registrovaných veterinárních léčivých přípravků a databáze 
údajů o antimikrobních léčivých přípravcích používaných u zvířat. Tyto informační systémy 
budou pracovat s údaji, které budou předávány z jednotlivých členských států. Vzhledem 
k tomu předkládaný návrh novely zákona o léčivech přináší právní úpravu systému pro sběr 
údajů o léčivých přípravcích při poskytování veterinární péče. Tento systém je obdobný jako 
již vytvořený systém sběru údajů o humánních léčivých přípravcích, který je již vybudován, je 
plně funkční a v praxi se osvědčil. Toto řešení je i ekonomicky výhodné a v případě přijetí 
předkládaného návrhu by byla zajištěna kompatibilita obou systémů. 
 
Jako zřizovatel, provozovatel a správce systému je navrhován Veterinární ústav. Návrh 
zákona upravuje veterinární systém sběru údajů jako informační systém veřejné správy, 
který se skládá z vzájemně propojených částí, a to úložiště záznamů, registru veterinárních 
léčivých přípravků, služby webového portálu pro přenos dat v rámci veterinárního systému 
sběru údajů, služby webového portálu, která umožňuje provozovateli a výrobci nebo 
distributorovi medikovaných krmiv a meziproduktů provádět vybrané úkony související se 
sběrem údajů, počítačového programu poskytovaného Veterinárním ústavem 
provozovatelům uvedeným v § 6 odst. 1 písm. d), který těmto osobám umožní plnit 
povinnosti pro sběr údajů a služeb poskytujících statistické údaje z anonymizované databáze 
údajů vedených ve veterinárním systému sběru údajů. 
 
Návrh právní úpravy stanoví rozsah a formu sběru údajů ve veterinárním systému sběru dat. 
Rozsah údajů vyplývá z ustanovení nařízení o veterinárních léčivých přípravcích tak, aby tyto 
údaje mohly být z tohoto systému předávány do příslušných databází zřízených Agenturou 
v souladu s nařízením o veterinárních léčivých přípravcích. Do systému hlásí údaje 
distributoři a provozovatelé uvedení v § 6 odst. 1 písm. d), výrobci medikovaných krmiv nebo 
meziproduktů a distributoři medikovaných krmiv nebo meziproduktů. Cílem nastavení 
pravidel sběru údajů je zajištění transparentnosti při současném respektování pravidel na 
ochranu osobních údajů a práv vyplývajících z práv k duševnímu vlastnictví. V souladu s tím 
návrh zákona upravuje přístupy jednotlivých skupin subjektů k údajům, které systém 
obsahuje a stanoví i techniku přístupu. Přístup bude zajišťován prostřednictvím 
komunikačního rozhraní tohoto systému a jiných informačních systémů využívaných 
subjekty, které jsou povinny údaje hlásit. Předkládaný návrh stanoví jejich povinnost 
přistupovat k veterinárnímu systému sběru údajů prostřednictvím přístupových údajů a 
přístupového certifikátu, který takové osobě vydá Veterinární ústav.  
 
Údaje budou v systému uchovávány po dobu 10 let od vytvoření elektronického záznamu. 
Po uplynutí této doby Veterinární ústav odstraní všechny informace o uvedení do oběhu a 
použití veterinárních léčivých přípravků s výjimkou celkových údajů k provedení statistických 
a trendových hodnocení. Kromě předávání údajů do evropských databází a Státní veterinární 
správě upravuje návrh i předávání údajů ze systému sběru údajů na základě vyžádání a pro 
plnění úkolů vyplývajících z jiných právních předpisů dále rovněž Ministerstvu zemědělství, 
ÚKZÚZ, Ministerstvu zdravotnictví, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, Policii České 
republiky, Celní správě České republiky, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a 
Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Pokud jde o poskytování údajů z veterinárního 
systému sběru dat veřejnosti, návrh stanoví, že se tak děje v anonymizované podobě a jde 
výhradně o údaje o objemu léčivých přípravků uvedených do oběhu nebo použitých v České 
republice, a to v podobě, která neumožní rozlišit údaje pro jednotlivé léčivé přípravky a zajistí 
ochranu zákonem chráněných zájmu osob předávajících do systému údaje. K zajištění 
transparentnosti návrh rovněž stanoví, které údaje z veterinárního systému sběru dat 
Veterinární ústav zveřejňuje – jsou to statistické údaje, analýzy a zprávy vycházející z těchto 
údajů.  
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Dále návrh obsahuje právní úpravu vzájemné součinnosti Veterinárního ústavu se Státním 
ústavem pro kontrolu léčiv a Komorou veterinárních lékařů, a dále upravuje i využívání údajů 
z informačních systémů veřejné správy a odkazuje na stávající právní úpravu v této oblasti 
obsaženou v § 19b. 
 
K bodům 263 až 301 
K § 103 až 108 
Skutkové podstaty přestupků a sankce 
Předkládaný návrh obsahuje rovněž zařazení nových skutkových podstat přestupků. 
Nařízením o veterinárních léčivých přípravcích jsou ukládány regulovaným subjektům nové 
povinnosti a navrhovaná novela zákona o léčivech musí zajistit, aby tyto povinnosti byly 
plněny, a to vymezením skutkové podstaty v této oblasti a stanovením výše sankcí za jejich 
neplnění. Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích ukládá v čl. 135 každému členskému 
státu povinnost stanovit sankce za porušení ustanovení nařízení, a to sankce účinné, 
přiměřené a odrazující. Návrh novely vymezuje skutkové podstaty přestupků spočívajících 
v porušení povinnosti uložených jednak nařízením o veterinárních léčivých přípravcích, 
jednak nově vkládanými ustanoveními zákona o léčivech zajišťujícími adaptaci uvedeného 
nařízení. Jednotlivé skutkové podstaty jsou včleněny do stávajícího systému přestupků 
uvedených v zákoně o léčivech a navržené výše sankcí korespondují se stávajícími 
obdobnými sankcemi, neboť zákon o léčivech se s obdobnou tematikou musel vypořádat již 
v případě řady dalších nařízení z oblasti právní úpravy léčivých přípravků. 
 
K bodům 302 a 303 
K § 114 
S ohledem na změny, které navrhovaný zákon do zákona o léčivech přináší, dochází i ke 
změnám ve zmocňovacích ustanoveních. V důsledku adaptace nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích provedené úpravami zákona o léčivech bude nutné část právní úpravy 
ještě podrobněji provést v prováděcích právních předpisech, a to úpravou stávajícího textu 
vyhlášek 84/2008 Sb., 85/2008 Sb., 226/2008 Sb., 228/2008 Sb., 229/2008 Sb., 344/2008 
Sb. a 25/2020 Sb.  
 
K Čl. II 
Přechodná ustanovení 
V návaznosti na ustanovení nařízení o veterinárních léčivých přípravcích a návrhu novely 
zákona o léčivech, která je adaptací na uvedené nařízení, jsou v rámci této novely navržena 
přechodná ustanovení, která umožní bezproblémové přizpůsobení praxe novým postupům. 
Přechodná ustanovení jsou formulována v návaznosti na ustanovení čl. 151 nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích upravujících postupy u žádostí podaných před účinností 
tohoto nařízení. 
 
Body 1 až 4 přechodných ustanovení v souladu s čl. 151 nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích stanoví, že řízení o registraci nebo změně registrace veterinárního léčivého 
přípravku, zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
a postupy vzájemného uznávání ohledně veterinárních léčivých přípravků zahájené podle § 
41 a 42 a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona 
č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
To zcela odpovídá ustanovení nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, které 
předpokládá dokončení řízení týkajících se registrace nebo jejich změn započatých před 
účinností tohoto nařízení podle dosavadních právních předpisů, tj. podle směrnice 
2001/82/ES nebo nařízení 726/2004. 
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K ČÁSTI DRUHÉ 
 
Novela zákona o regulaci reklamy  
 
K Čl. III 
 
K bodu 1 
K poznámce pod čarou č. 1 
Doplňuje se odkaz v § 1 odst. 1 zákona o regulaci reklamy o nařízení 2019/6 o veterinárních 
léčivých přípravcích. 
 
K bodu 2 
K § 5h 
V § 5h zákona o regulaci reklamy se provádějí takové změny, aby byl v souladu s právní 
úpravou obsaženou v nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, tj. část stávajícího textu 
se vypouští. Doplňuje se úprava, kdy v souladu s čl. 120 nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích Česká republika umožňuje reklamu na imunologické veterinární léčivé přípravky, 
avšak pouze při splnění podmínek stanovených uvedeným článkem nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích. 
 
K bodům 3 až 11 
K § 8 a 8a 
Upravují se se skutkové podstaty přestupků a sankce za jejich spáchání pro šiřitele, 
zadavatele i zpracovatele, a to v souladu s čl. 135 odst. 1 nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích. 
 
 
K ČÁSTI TŘETÍ 
 
Novela zákona o krmivech 
 
K Čl. IV  
 
K bodům 1 a 2  
K poznámce pod čarou č. 1 a č. 1a 
Aktualizuje se znění poznámky pod čarou č. 1 a 1a, zejména ve vztahu k novému nařízení 
nařízení o medikovaných krmivech a prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 
22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření 
upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se 
zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 
a (EU) 2018/1660. Ruší se odkaz na neplatnou směrnici Komise 2008/38/ES. 
 
K bodu 3 
K § 1 odst. 3  
Úpravou uvedených ustanovení se rozšiřuje předmět úpravy zákona o krmivech  
o ÚKZÚZ v oblasti výroby, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv. Rovněž se 
doplňují poznámky pod čarou o odkazy na příslušné zvláštní právní předpisy.  
 
V důvodové zprávě týkající se novely zákona o léčivech v části věnované návrhu úpravy § 
73 a § 74 je uvedeno, aby činnosti související s povolováním medikovaných krmiv a jejich 
kontrola byly řešeny v rámci zákona o krmivech a byly tak přeneseny do kompetence 
ÚKZÚZ.  
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V rámci zákona o léčivech se navrhuje upravit, a to s ohledem na znění čl. 2 odst. 2 nařízení 
o medikovaných krmivech a dále například s ohledem na čl. 4 odst. 3 a odst. 4 uvedeného 
nařízení, tyto oblasti: předepisování medikovaných krmiv, některé prvky týkající se používání 
medikovaných krmiv, podmínky distribuce veterinárních léčivých přípravků k provozovatelům 
krmivářských podniků, podmínky pro uvádění medikovaných krmiv do oběhu a to pro zvířata 
chovaná v zájmových chovech, podmínky v oblasti sběru dat o prodejích a používání 
léčivých přípravků ve formě medikovaných krmiv a požadavky v oblasti farmakovigilance. 
 
Nové znění § 74 zákona o léčivech definuje jako osoby oprávněné k uvádění medikovaných 
krmiv do oběhu pro zvířata chovaná v zájmových chovech osoby oprávněné podle zákona o 
léčivech zajišťovat maloobchodní prodej léčivých přípravků – tedy lékárny, soukromé 
veterinární lékaře a veterinární poskytovatele, a to, pokud jde o výdej a prodejce 
vyhrazených veterinárních léčivých přípravků a to, pokud jde o prodej. 
 
Dle důvodové zprávy k zákonu o léčivech je těmto osobám oprávnění k uvádění do oběhu 
těchto medikovaných krmiv přiděleno z důvodu, že pracují v systému, který zajišťuje vedení 
záznamů o nákupu a výdeji, respektive prodeji, léčiv, mají vybavení a kvalifikovaný personál, 
které zaručují řádné uchovávání, řádný výdej nebo prodej, včetně odborné asistence 
chovatelům a posouzení souladu s podmínkami předepsání medikovaného krmiva a mají 
zaveden systém v případě závad v jakosti a farmakovigilančních případů. 
 
Působnost ÚKZÚZ v oblasti kontroly medikovaných krmiv bude pokrývat procesy 
schvalování nebo registrace provozů nakládajících s medikovanými krmivy podle čl. 13 
nařízení o medikovaných krmivech (s výjimkou čl. 13 odst. 5 – požadavky na evidenci 
maloobchodníků uvádějících do oběhu medikovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu). 
 
V kompetenci ÚKZÚZ nebude dohled nad dodržováním požadavků při předepisování 
medikovaných krmiv, uváděním medikovaných krmiv do oběhu pro zvířata v zájmových 
chovech, distribucí veterinárních léčivých přípravků k provozovatelům krmivářských podniků, 
reklamou na medikovaná krmiva a meziprodukty, a ani provádění sběru dat o prodejích a 
používání léčivých přípravků ve formě medikovaných krmiv nebo meziproduktů a požadavky 
v oblasti farmakovigilance. 
 
K bodu 4 
K § 2 odst. 1 písm. b) 
Legislativně technická úprava související s adaptací Nařízení EU 2019/6. 
 
K bodu 5 až 7 
K § 3 odst. 5 a 6  
Nařízení (EU) 2017/625 stanoví mimo jiné rámec pro provádění úředních kontrol krmiv, která 
vstupují do Unie ze třetích zemí, a ukládá, že tyto kontroly se provádějí na stanovištích 
hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie. ÚKZÚZ z tohoto důvodu zřídil stanoviště 
hraniční kontroly na letišti Václava Havla. Vzhledem k tomu, že přímý dovoz krmiv do ČR je 
velmi omezený, v posledních pěti letech nedošlo k žádnému dovozu krmiv, u kterých je 
požadována zesílená úřední kontrola při dovozu, nemá ÚKZÚZ stále přítomného pracovníka 
krmivářské inspekce v místě hraniční kontroly. Z tohoto důvodu není vhodné, aby 
provozovatel hlásil informace o předpokládaném dovozu krmiva, které podléhá zesílené 
dovozní kontrole, na stanoviště hraniční kontroly, ale měl by toto hlášení zasílat do sídla 
ÚKZÚZ. 
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Vzhledem k tomu, že ze třetích zemí by mohla být dovážena krmiva obsahující 
neregistrované léčivé přípravky nebo zakázané látky jako jsou hormony, je vhodné, aby byl 
ÚKZÚZ informován předem o případném dovozu medikovaných krmiv. 
 
V čl. 7 odst. 5 umožňuje Nařízení EU 2019/4 členským státům uplatnit vnitrostátní hodnoty 
křížové kontaminace. Tyto hodnoty má ČR po dohodě ÚKZÚZ a Veterinárního ústavu 
nastaveny na 1 % z účinné látky. 
 
K bodu 8 a 9 
K § 4 odst. 1  
Legislativně technická úprava související s adaptací nařízení o medikovaných krmivech. 
Nově se tak schvalování týká i těch provozů, které vyrábějí, skladují, přepravují nebo uvádějí 
na trh medikovaná krmiva nebo meziprodukty.   
 
K poznámkám pod čarou č. 4 a 5  
Aktualizuje se znění uvedených poznámek pod čarou o odkazy na nařízení o medikovaných 
krmivech.  
 
K bodu 10 
K § 4 odst. 4 písm. m) 
Legislativně technická úprava. Jedná se o upřesnění požadovaných dokladů tvořících přílohu 
k žádosti o schválení provozu. 
V rámci procesu schvalování a registrace provozů, jsou vyžadované doklady typu prohlášení 
o písemném zpracování plánu HACCP upřesněny tak, že se výslovně uvádí požadavek 
zpracovat je v souladu s požadavky Nařízení ES č.183/2005.  
  
K bodům 11 až 13 
K § 4 odst. 8 písm. b), poznámky pod čarou č. 7 a 8 
Legislativně technická úprava související s adaptací nařízení o medikovaných krmivech. 
Pravomoc ÚKZÚZ, směřující k pozastavení, změně nebo zrušení dříve přiděleného 
schválení podle směrnice 90/167/EHS podle § 4 odst. 8 zákona o krmivech je nově vztažena 
podle čl. 15 nařízení o medikovaných krmivech na případy nedodržení stanovené lhůty pro 
předložení prohlášení příslušnému orgánu, že provoz splňuje požadavky na schválení podle 
čl. 13 odst. 3 téhož nařízení. Aktualizuje se rovněž znění uvedených poznámek pod čarou č. 
7 a 8 o odkaz na nařízení o medikovaných krmivech. 
 
K bodu 14 
K § 5 odst. 1, poznámka pod čarou č. 9  
Legislativně technická úprava související s adaptací nařízení o medikovaných krmivech. 
Nově se tak registrace týká i těch provozů, které vykonávají činnosti ve smyslu čl. 13 odst. 2 
nařízení o medikovaných krmivech.  
 
K bodu 15 
K § 6 odst. 1 
Nařízení o medikovaných krmivech v příloze I požaduje, aby za výrobu medikovaných krmiv 
odpovídala náležitě vyškolená osoba. Tato osoba by měla mít stanoveny minimální 
požadavky na praxi a vzdělání, což je doplněno v požadavcích na odbornou způsobilost. 
 
K bodu 16 
K § 7 odst. 1 písm. d) až h) včetně poznámek pod čarou 
V § 7 jsou nově doplněny požadavky na provoz a provozovatele v tom smyslu, že 
medikované krmivo se smí používat výhradně v souladu s podmínkami stanovenými v 
receptu pro medikované krmivo, vystaveném podle § 73 odst. 1 novely zákona o léčivech. 
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Používat se smí jen registrované přípravky. Dále se provozovateli ukládá v tomto ustanovení 
povinnost likvidace medikovaného krmiva či meziproduktu s uplynulou dobou použitelnosti 
nebo medikovaného krmiva nespotřebovaného pro léčbu podle zvláštního právního předpisu 
(zákon o odpadech) a nepoužitého léčiva dle zákona o léčivech. Důvodem této změny je 
skutečnost, že kontrola dodržování tohoto požadavku má nově přejít z Veterinárního ústavu 
do kompetence ÚKZÚZ. 
 
K bodu 17 
K § 7 odst. 5 
Uchovávání požadovaných záznamů, vedených podle předpisů EU je v 7 odst. 5 zákona o 
krmivech stanoveno na dobu 3 let. Nařízení o medikovaných krmivech vyžaduje uchovávání 
záznamů o výrobě a použití medikovaných krmiv po dobu delší (5 let), což se odlišuje od 
stanovené obecné délky archivace záznamů ke konvenčním krmivům. Nová úprava tak 
obsahuje v tomto smyslu doplňující ustanovení.  
 
K bodu 18 
K § 7 odst. 6 
Kontrola výrobců a distributorů medikovaných krmiv přechází na základě novely zákona o 
léčivech a o krmivech do kompetence ÚKZÚZ. Inspektoři ÚKZÚZ budou kontrolovat i 
povinnost evidovat spotřebu léčivých přípravků a za nesplnění této povinnosti budou ukládat 
sankce. 

 
K bodu 19 
K poznámce pod čarou č. 17 
Doplňuje se text poznámky pod čarou č. 17 o odkaz na nařízení o medikovaných krmivech.  
 
K bodu 20 
K § 14 odst. 1 
Legislativně technická úprava související s adaptací nařízení o medikovaných krmivech.  
Zpřesňující legislativně technická úprava. Požadavky na skladování jsou částečně obsaženy 
i v prováděcí vyhlášce, jedná se o skladování objemných krmiv na zemědělské půdě. Dosud 
u těchto krmiv při nedodržení požadavků stanovených v prováděcí vyhlášce bylo toto 
protiprávní jednání postihováno jen zvláštním opatřením podle § 18 zákona o krmivech. Po 
úpravě bude spadat také pod sankci jako přestupek podle § 19a zákona o krmivech. 
 
K bodu 21 
K poznámce pod čarou č. 9c  
Doplňuje se text poznámky pod čarou č. 9c o odkaz na Přílohu I nařízení o medikovaných 
krmivech.  
 
K bodu 22 
K poznámce pod čarou č. 28 
Legislativně technická úprava.  
 
K bodům 23 až 27 
K § 19a, poznámka pod čarou č. 19  
Navrhovaná novelizace přestupků vyplývá z výše uvedených navrhovaných změn 
ustanovení zákona o krmivech. Skutkové podstaty přestupků uvedené v § 19a zákona  
o krmivech se navrhují upravit tak, aby byl splněn požadavek čl. 22 (Sankce) nařízení o 
medikovaných krmivech: „1. Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a 
přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. 2. Členské státy tyto sankce a opatření oznámí Komisi 
nejpozději do 28. ledna 2022 a neprodleně jí oznámí všechny jejich následné změny“. 
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Vzhledem k zakotvení některých nových povinností (např. povinnost obsažená v § 7 odst. 1 
písm. d) až h) týkající se povinnosti provozovatele používat medikované krmivo výhradně v 
souladu s podmínkami stanovenými v receptu pro medikované krmivo; případně jeho 
povinnost zajistit likvidaci medikovaného krmiva či meziproduktu s uplynulou dobou 
použitelnosti nebo medikovaného krmiva nespotřebovaného pro léčbu dle zvláštního 
právního předpisu) vyplývajících pro provozovatele z  nařízení o medikovaných krmivech a 
z poznatků aplikační praxe kontrolního orgánu se navrhuje v tomto smyslu doplnit i stávající 
skutkové podstaty přestupků tak, aby bylo možno postihovat i porušení těchto povinností.  
 
K Čl. V – přechodná ustanovení 
 

Přechodná ustanovení byla navržena tak, aby došlo k plynulému přechodu agendy v oblasti 
medikovaných krmiv z Veterinárního ústavu na ÚKZÚZ.  
 
 
K ČÁSTI ČTVRTÉ 
 
Novela zákona o správních poplatcích.  
 
K Čl. VI 
 
K bodům 1 a 2 
K položkám 97 a 98 
Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích svěřuje v některých případech právní úpravu 
postupů členským státům, tj. ponechává tyto oblasti národní právní úpravě. Řada těchto 
postupů je již v zákoně o léčivech upravena (např. řízení o registraci veterinárních léčivých 
přípravků národním postupem, povolování výroby a podobně). V některých případech však 
byl zákon o léčivech doplněn o právní úpravu postupů. Jsou to řízení o vydání rozhodnutí 
v případech pochybností, zda jde o léčivý přípravek nebo o léčivou látku nebo o léčivý 
přípravek podléhající registraci nebo o jiný výrobek, popřípadě zda jde o homeopatický 
přípravek, řízení o registraci zvykového rostlinného veterinárního léčivého přípravku, řízení 
o schválení povolení pro uvádění do oběhu a použití veterinárního léčivého přípravku, který 
není registrovaný v Evropské unii nebo ve třetí zemi a který není imunologickým veterinárním 
léčivým přípravkem, řízení o schválení klinického hodnocení veterinárního léčivého přípravku 
podle § 60 nebo § 60a zákona o léčivech. Jedná se o případy správního řízení o žádosti.  
Podle § 2 zákona o správních poplatcích je předmětem poplatků správní řízení upravené 
zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní 
správy. Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách 
sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu. Vzhledem k tomu je potřeba doplnit 
tento sazebník, a to v části VI. tak, aby odpovídal zákonu o léčivech po novele. 
 
K ČÁSTI PÁTÉ 
 
Účinnost 
Zákon nabývá účinnosti dnem 28. ledna 2022, a to v souladu s čl. 160 nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích a čl. 26 nařízení o medikovaných krmivech. Odložená 
účinnost bodů 260 až 262 souvisí s novou koncepcí právní úpravy využívání údajů v 
agendových informačních systémech, která byla provedena zákonem č. 12/2020 Sb. a 
nabývá účinnosti 1. února 2022. 
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