
VIII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, byl podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády rozeslán do mezirezortního 
připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 38780/2020-MZE-11192, ze dne 1. 9. 2020, s termínem 
dodání stanovisek do 30. 9. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Pozn.: V následující tabulce jsou uvedeny pouze zásadní připomínky a dále doporučující připomínky věcné povahy. Připomínky 
legislativně technické byly po jejich vyhodnocení do návrhu zapracovány. 
 

Resort  Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

K bodu 23 (§ 4 odst. 7) 

Požadujeme doplnit v celém ustanovení, že se jedná pouze o humánní 
transfuzní přípravky. V případě nedoplnění slova „humánní“ nebude pojem 
odpovídat definici uvedené v § 2 odst. 2 písm. n).  

Současně nesouhlasíme s odůvodněním, že je toto doplnění nadbytečné 
z důvodu zřejmosti, že se jedná jen o humánní oblast a humánní léčivé 
přípravky. Dále považujeme za nesystematické, aby na některých místech 
zákona došlo k doplnění slova „humánní“ a na jiných místech se 
nedoplňoval. Zákon by mělo být pro adresáty norem jasný a srozumitelný, 
jak v mnoha případech judikují i soudy. 
 
Obdobně pak uplatňujeme tuto připomínku k § 3 odst. 5, § 3a odst. 7, § 3a 
odst. 8, § 5 odst. 6, § 5 odst. 9 písm. a), § 11 písm. e), k) a p), § 13 odst. 2 
písm. a) bod 2, § 13 odst. 2 písm. d), § 23 odst. 1 písm. d), § 24, § 25 odst. 
2 písm. e), § 67, § 82 odst. 2 písm. d), § 88 odst. 2, § 101 odst. 5 písm. d), 
§ 103 odst. 2, § 103 odst. 6 písm. f), § 104 odst. 2, § 104 odst. 8 písm. a) a 
c), § 106 odst. 2, § 108 odst. 1 písm. b), § 108 odst. 4. 
 
 
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl doplněn podle 
připomínky. 
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Z  
K bodu 143 (k § 50)  

Požadujeme doplnit v celém ustanovení, že se jedná pouze o humánní 
léčivé přípravky. 

Doplnění požadujeme ze stejných důvodů, jako v připomínce k bodu 23. 
 
Obdobně pak uplatňujeme tuto připomínku k § 3 odst. 6, § 5 odst. 8 písm. 
a), § 8, § 39, § 40, § 77 odst. 1 písm. q), § 77c, § 77d, § 80, § 81, § 81a až 
§ 81d, § 81f odst. 1, § 82 odst. 4, § 82 odst. 5, § 83a, § 83b, § 84 odst. 4, § 
87 odst. 1 a 2, § 90 až § 93k, § 100 odst. 5, § 100a, § 102 odst. 1 písm. f), 
§ 103 odst. 3 písm. a) a b), § 103 odst. 5 písm. e), § 103 odst. 6 písm. j) až 
l), § 103 odst. 10 písm. g), § 103 odst. 15, § 103 odst. 16 písm. a) a c), § 
103 odst. 17 a 18, § 103 odst. 19 písm. a), c) a g), § 103 odst. 20 a 21, § 
105 odst. 2 písm. s) a t), § 106 odst. 1, § 108 odst. 2 písm. b) a e), § 108 
odst. 3. 

Akceptováno. 
 
Návrh byl doplněn podle 
připomínky. 

Z  
K bodu 29 (§ 5 odst. 14) 

Požadujeme, aby předkladatel zvážil, zda definice padělaného léčivého 
přípravku, doposud poplatná pouze pro humánní léčivé přípravky, je vhodná 
i pro léčivé přípravky veterinární. 

Pokud ano, požadujeme, aby předkladatel doplnil pravomoc Veterinárního 
ústavu o rozhodování přestupků, kdy bude na trh uveden padělaný 
veterinární léčivý přípravek a adekvátně též upravil skutkové podstaty v § 
103 odst. 1 písm. c), § 103 odst. 6 písm. i),  
§ 108 odst. 1 písm. g) a § 103 odst. 15 a dále aby v § 13 odst. 3 písm. p) a 
§ 100a doplnil, že se jedná pouze o padělané humánní léčivé přípravky.  

Akceptováno. 
 
Padělky jsou narůstajícím 
problémem i ve veterinární 
medicíně – definice v § 5 odst. 14 
doposud platná pouze pro humánní 
léčivé přípravky je podle našeho 
názoru vhodná i pro veterinární 
léčivé přípravky. Zavedení této 
definice i pro veterinární léčivé 
přípravky a navazující ustanovení 
umožní tuto problematiku lépe řešit. 
 
Návrh byl doplněn podle 
připomínky. 

Z  
K bodu 33 (§ 9 odst. 1 písm. f) 
 
Neregistrované léčivé přípravky nelze považovat za léčivé přípravky 
registrované dle směrnice 2001/83/ES.  

Akceptováno. 
 
Připomínka byla akceptována tak, 
že § 9 odst. 1 písm. f) zní: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVMG53I6)



 3 

 
Navržená změna jde nad rámec nařízení. Původně bylo umožněno používat 
pouze humánní LP registrované podle § 25. Problém je v tom, že § 48 
upravuje pouze používání veterinárních LP registrovaných v jiném členském 
státě. Netýká se neregistrovaných humánních LP (kromě jejich doplnění do 
odst. 1) a nelze jej tak bez dalšího použít pro humánní LP.  
 
S ohledem na skutečnost, že směrnice 2001/83/ES není přímo 
aplikovatelná, musí se jednat o LP registrované dle zákona o léčivech (který 
je transpoziční normou k této směrnici). Obdobně též platí u bodu 138 (§ 
48). 
 
Požadujeme vypustit část ustanovení o tom, že neregistrované humánní 
léčivé přípravky lze považovat za léčivé přípravky registrované dle směrnice 
2001/83/ES, splňují-li podmínky § 48. 
 

„f) humánní léčivý přípravek 
registrovaný podle § 25.“ 
 
Ostatní text písm. f) byl vypuštěn. 

Z  
K bodu 33 (§ 9 odst. 5 písm. b) 
 
Není jasný způsob vymezení humánních léčivých přípravků v prováděcím 
právním předpise, požadujeme ustanovení upřesnit. Navrhované zmocnění 
k vydání prováděcího právního předpisu je velmi vágní a neurčité a 
neodpovídá požadavkům na něj kladeným Legislativními pravidly vlády. 
 

Akceptováno. 
 
Znění § 9 odst. 5 písm. b) bylo 
upraveno následovně:  
 
„b) humánní léčivý přípravek podle 
odstavce 1, s jehož použitím je 
spojeno vysoké riziko pro zdraví 
veřejnosti, zdraví zvířat nebo pro 
životní prostředí, včetně rizika 
rozvoje rezistence k 
antimikrobikům; prováděcí právní 
předpis stanoví seznam humánních 
léčivých přípravků nebo jejich 
skupin podle věty první,“ 

Z  
K bodu 33 (§ 9 odst. 17) 
 
Ustanovení v § 9 odst. 17 je duplicitní s § 8 odst. 8. S ohledem na 
požadovanou změnu § 8 odst. 8 spočívající v upřesnění, že dopadá pouze 
na oblast humánních léčiv, požadujeme doplnění, že se v tomto případě 

Akceptováno. 
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ustanovení týká veterinárních léčivých přípravků. 
 

Z  
K bodu 44 (§ 16) 
 
Požadujeme v celém ustanovení doplnit, že se jedná pouze o veterinární 
léčivé přípravky. 

Dále požadujeme doplnit § 16 o jasné zakotvení kompetence ÚSKVBL ke 
kontrolám humánních léčivých přípravků u veterinárních lékařů. V minulosti 
tato oblast činila výkladové potíže a byly uzavřeny mezi Ústavem a ÚSKVBL 
různé písemné dohody o kontrole v této oblasti. Bylo by tedy vhodné stanovit 
v novele jasné kompetence k této oblasti pro ÚSKVBL. 
 

Akceptováno. 
 
Připomínka byla akceptována 
následujícím způsobem: 
 
V § 16 odst. 2 vypustit písmeno e) a 
doplnit nový odstavec 4 v 
následujícím znění: 
 
„(4) Veterinární ústav v oblasti 
humánních léčivých přípravků  
a) kontroluje u osob, které je 
předepisují, provádí jejich výdej 
nebo je používají za účelem 
poskytování veterinární péče 
dodržování tohoto zákona, 
b) na základě informace poskytnuté 
Ústavem, provádí opatření v oblasti 
poskytování veterinární péče podle 
§ 13 odst. 2, písm. c) a e) obdobně, 
c) spolupracuje s Ústavem a činí 
opatření k omezování rizika jejich 
zneužití nebo porušení podmínek 
pro jejich uvádění do oběhu v 
souvislosti s poskytováním 
veterinární péče, 
d) projednává přestupky a provádí 
opatření při porušení povinností 
stanovených tímto zákonem v 
souvislosti s poskytováním 
veterinární péče.“ 
 

Z  
K bodu 44 (§ 16 odst. 2 písm. a) bod 5) 
 

Akceptováno. 
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Požadujeme, aby pravomoc vydávat rozhodnutí o humánních léčivých 
přípravcích mělo Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL. 
 
Pravomoc vydávat rozhodnutí o humánních léčivých přípravcích, které 
nejsou registrované v ČR, by mělo mít Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL 
jako orgány mající působnost pro oblast humánních léčivých přípravků. 
Rozhodovat v oblasti humánních léčivých přípravků je třeba primárně 
s ohledem na zajištění jejich dostupnosti pro léčbu pacientů. Jakékoliv kroky 
v této oblasti mohou mít na dostupnost léčivých přípravků pro pacienty v ČR 
vliv. Nabízí se rovněž otázka, jak by v praxi vypadala distribuce a nabídka 
distributorů – tedy zda by v takovém případě distributor dodával LP pouze 
veterinářům nebo i do lékáren. Pokud i do lékárny, jak by věděly lékárny, že 
nemohou LP použít pro výdej lidem (tedy že je určeno pouze pro zvíře). 
 

V § 16 odst. 2 písm. a) bodu 5 byla 
slova „nebo humánních“ vypuštěna. 

Z  
K bodům 110 a 111 (§ 37 odst. 2 a 3) 
 
V ustanoveních § 37 odst. 2 a odst. 3 obsahuje návrh slovní spojení 
„návykovou látku a prekursor“ včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 40, 
který odkazuje na zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Jedná se o neaktuální dikci, neboť zákon č. 167/1998 Sb. již neupravuje 
oblast prekursorů drog komplexně. Upravuje pouze zacházení s léčivými 
přípravky s obsahem uvedené látky kategorie 1 podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího prekursory drog.  
 
Vzhledem k tomu, že uvedené ustanovení se týká léčivých přípravků, 
požadujeme nahradit slovní spojení „návykovou látku a prekursor“ slovním 
spojením „návykovou látku nebo uvedenou látku kategorie 1 podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prekursory drog“.  
 
A dále k původnímu odkazu (poznámka pod čarou č. 40) na zákon 
č. 167/1998 Sb. požadujeme připojit také odkaz na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 273/2004 a nařízení Rady č. 111/2005.  
 
Pro zachování srozumitelnosti zákona a dodržení jednotné terminologie 

Akceptováno. 
 
Návrh byl doplněn podle 
připomínky. 
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požadujeme v případě akceptování této připomínky, aby slovní spojení 
„návyková látka a prekursor“ bylo ve smyslu této připomínky nahrazeno též 
v § 26 odst. 5 písm. b), § 32 odst. 1 písm. b), § 39 odst. 3 písm. a), § 78 
odst. 1, § 103 odst. 4 písm. a), § 108 odst. 1 písm. d)). 
 

Z  
K bodu 138 (§ 48) 
 
Nesouhlasíme s uvedením humánních přípravků v odstavci 1. Jedná se o 
rozpor se směrnicí 2001/83/ES, která definuje podmínky pro použití 
neregistrovaných humánních LP. Nařízení 2019/6 v článcích 112 až 114 
hovoří o humánních léčivých přípravcích registrovaných v souladu se 
směrnicí 2001/83/ES nebo nařízením č. 726/2004. Registrovaným léčivým 
přípravkem je v souladu se směrnicí 2001/83/ES léčivý přípravek 
registrovaný v členském státě (v ČR tedy registrovaným podle § 25 zákona 
o léčivech). Ustanovení § 48 se nadto vztahuje dle nadpisu pouze k 
veterinárním LP. Požadujeme upravit ustanovení tak, aby dopadalo pouze 
na veterinární léčivé přípravky. 
 

Akceptováno. 
 
§ 48 byl upraven tak, že v odst. 1 
byla vyškrtnuta slova „a humánní 
léčivé přípravky“.  
 
V dalších odstavcích bylo vždy 
doplněno slovo „veterinární“, aby 
bylo jasné, že se ustanovení týká 
pouze veterinárních léčivých 
přípravků (odst. 2, odst. 2 písm.b), 
c), d), f), odst. 3, odst. 4, 5 a 6. 

Z  
K bodu 139 (§ 48a) 
 
Nepovažujeme za vhodné používat název Veterinární specifické léčebné 
programy, jelikož analogicky neodpovídá specifickým léčebným programům 
pro humánní léčivé přípravky. Požadujeme upravit název těchto programů, 
např. „zvláštní veterinární programy“. 
 

Akceptováno. 
 
Slovo „specifické“ bylo nahrazeno 
slovem „speciální“. 

Z  
K bodu 144 (§ 60 odst. 12) 
 
Ustanovení § 60 odst. 12 upravuje žádost o převod veškerých žadatelových 
povinností na jinou fyzickou nebo právnickou osobu a současně hovoří o 
žádosti o změně zadavatele. Nejednotnost používání pojmů považujeme za 
zavádějící, a proto požadujeme sjednotit označení dané žádosti. 
, 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

Z  
K bodům 154 a 157 (§ 64 odst. 1 písm. a) a s)) 

Akceptováno. 
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Navržená úprava předmětných ustanovení nedává smysl, neboť 
nerespektuje zavedené definice léčivého přípravku, humánního léčivého 
přípravku ani veterinárního léčivého přípravku.  
 
Požadujeme, aby v ustanovení bylo striktně rozlišováno, která část dopadá 
výhradně na humánní a která na veterinární léčivé přípravky. Požadujeme 
novelizační body přeformulovat a navrhujeme následující znění: 
 
„154. V § 64 odst. 1 písm. a) se za slova „stanovené v § 65“ vkládají slova 
„pro výrobu humánních léčivých přípravků nebo v případě výroby 
veterinárních léčivých přípravků podmínky stanovené v § 66a“. 
 
157. V § 64 odst. 1 se na konci textu písmene s) doplňují slova „pro 
imunologické humánní léčivé přípravky nebo v případě imunologických 
veterinárních léčivých přípravků podle § 66a“.“. 
 

Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

Z  
K bodu 171 (§ 77 odst. 1 písm. c) bod 13) 
 
Požadujeme vypuštění slova humánní, jedná-li se o léčivé přípravky pro 
moderní terapii. Z definice uvedené v § 2 odst. 2 písm. g) (nově písm. r)) 
vyplývá, že léčivé přípravky pro moderní terapii jsou pouze humánními 
léčivými přípravky. V celém zákoně (např. § 49a, § 49b a další) je pak 
používán pro označení dané skupiny léčivých přípravků pojem léčivé 
přípravky pro moderní terapii. 
 
V případě neakceptování této připomínky požadujeme, aby bylo slovo 
„humánní“ doplněno obdobně do všech ustanovení hovořících o léčivých 
přípravcích pro moderní terapii.   
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

Z  
K bodu 190 (§ 80a odst. 1 písm. a)) 
 
Požadujeme ponechat v ustanovení pojem „recept vystavený v listinné 
podobě“, neboť jeho vypuštění je s ohledem na terminologii používanou 
v zákoně a jeho prováděcích právních předpisech nekoncepční a matoucí, 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 
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neb není jasné, jakou formu má tento recept mít. 
 

Z K bodu 194 (§ 80a odst. 4) 
 
Požadujeme upravit § 80a odst. 4 následovně: „Provozovatel veterinární 
péče vede záznamy o každém léčivém přípravku, který předepsal, a to podle 
§ 9 odst. 10 obdobně.“. 

V opačném případě by na základě jazykového výkladu musel vést záznamy 
o všech léčivých přípravcích, které v budoucnu předepíše (což z logiky věci 
ani nelze). 
 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení bylo přeformulováno v 
návaznosti na úpravu obecných 
podmínek stanovených pro 
veterinární lékaře a provozovatele.  
 
„(4) Veterinární lékař podle § 9 odst. 
4 zaznamená každé předepsání 
léčivého přípravku, a to podle § 9 
odst. 10 obdobně.“. 

Z  
K bodu 239 (§ 102d odst. 3 písm. d)) 
 
V navrhovaném znění § 102d odst. 3 písm. d) se uvádí: „Údaje 
z veterinárního systému sběru údajů předává na vyžádání Veterinární ústav, 
v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jiných právních 
předpisů, dále Ministerstvu zdravotnictví, jde-li o údaje, které souvisí se 
zacházením s návykovými látkami a dále se zacházením s humánními 
léčivými přípravky při poskytování veterinární péče.“ 
 
Veterinární ústav disponuje pouze informacemi, které se týkají léčivých 
přípravků s obsahem návykových látek. Informace o legálním zacházením s 
návykovými látkami ve smyslu substancí jsou sdělovány přímo Ministerstvu 
zdravotnictví. Požadujeme upravit znění daného ustanovení tak, že se 
slovní spojení „s návykovými látkami“ nahradí slovním spojením „s léčivými 
přípravky s obsahem návykové látky“ případně „s veterinárními a 
humánními léčivými přípravky s obsahem návykové látky“. 
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

Z  
K bodu 239 (§ 102e odst. 2) 
 
Z navrženého znění není zřejmé, jaké údaje bude potřeba a jak často 
Ústavem Veterinárnímu ústavu poskytnout, za jakým účelem a o jaký 
prováděcí právní předpis se bude jednat. Požadujeme upřesnění těchto 

Akceptováno.  
 
V návaznosti na připomínky byly 
v návrhu provedeny následující 
úpravy:  
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informací a objasnění poskytování uvedených údajů, jelikož s Ústavem tato 
činnost nebyla předem diskutována. Navrhované zmocnění pak je velmi 
vágní ve vztahu k požadavkům na tvorbu zmocnění podle Legislativních 
pravidel vlády, požadujeme jej tedy upřesnit. 
 

V § 77 odst. 1 písm. f) – odstraněna 
slova na konci písmene f) „, přičemž 
distributor humánních léčivých 
přípravků, který je distribuuje 
provozovateli veterinární péče, je 
povinen kromě hlášení Ústavu dále 
postupovat podle § 102a až 102e“; 
Tyto informace bude podle § 102e 
odst. 1 ÚSKVBL získávat od SÚKL. 
 
V § 102e odst. 2 byly podmínky 
upřesněny takto:  
 
„(2) Kromě údajů podle odstavce 1 
poskytuje Ústav Veterinárnímu 
ústavu v elektronicky 
zpracovatelném formátu údaje o 
registrovaných humánních léčivých 
přípravcích, v rozsahu, který 
umožní humánní léčivý přípravek 
jednoznačně identifikovat a to až do 
úrovně velikosti balení. Rozsah, 
strukturu a formát údajů stanoví 
prováděcí právní předpis.“ 
 
Důvodem pro tento požadavek je, 
že povinnost sbírat údaje o použití 
antimikrobních léčivých přípravků 
se týká i vybraných humánních 
léčivých přípravků (podle ATC 
kódů), které byly použity ve 
veterinární medicíně. 
 
Požadavek je, aby do EU byly 
poskytovány i údaje o přípravcícíh, 
které jsou předmětem sledování a 
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nebyly v daném období použity 
(„nulová hlášení“).  
 
Dále budou stanoveny požadavky 
na robustnost a kvalitu dat pro 
přípravu hlášení.  
ÚSKVBL tak musí mít pro 
zpracování hlášení informace o 
všech registrovaných humánních 
léčivých přípravcích, aby mohl 
hlášení vypracovat a mohl 
garantovat úplnost a kvalitu dat v 
souladu s budoucími požadavky.  
 
Pokud jde o rozsah údajů, v 
současné době je předpokládaný 
rozsah údajů následující: 
registrační číslo, SUKL kód, název 
přípravku, velikost balení, léková 
forma, ATC kód, léčivá látka(-y), 
síla. 

Z  
K bodu 243 (§ 103 odst. 4 písm. a) 
 
S ohledem na nové znění § 78 odst. 1 požadujeme upravit znění § 103 odst. 
4 písm. a) takto: „a) v rozporu s § 78 odst. 1 přechovává látky, které mají 
anabolické, protiinfekční, protiparazitární, protizánětlivé nebo hormonální 
působení nebo návykové látky nebo prekursory, a které mohou být použity 
u zvířat….“. 
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

Z  
K bodu 249 (§ 104 odst. 10) 
 
U skutkové podstaty přestupku v § 104 odst. 10 se pachatel dopustí 
přestupku neustavením kvalifikované osoby pro kontrolní laboratoř podle § 
69 odst. 2. Z § 69 odst. 2 však pro kontrolní laboratoř povinnost mít 
kvalifikovanou osobu nevyplývá. Tato povinnost plyne z § 64 odst. 1 písm. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno 
následovně: 
 
„(10) Provozovatel kontrolní 
laboratoře se dopustí přestupku 
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e), kterou je provozovatel kontrolní laboratoře povinen dodržovat na základě 
§ 69 odst. 3. 

Požadujeme upravit skutkovou podstatu tak, aby odpovídala stanovené 
povinnosti provozovatele kontrolní laboratoře, případně požadujeme 
novelizační bod vypustit. 
 

tím, že v rozporu s 69 odst. 3 
nezajistí služby kvalifikované osoby 
podle § 64 odst. 1 písm. e) nebo 
nepožádá předem o změnu 
povolení k činnosti kontrolní 
laboratoře podle § 69 odst. 4.“. 

Z  
K bodu 280 (§ 114 odst. 2) 
 
Ve zmocňovacím ustanovení § 114 odst. 2 je odkaz na nový § 9 odst. 1, 
avšak z tohoto ustanovení nikterak nevyplývá, že by měla být nějaká další 
práva a povinnosti upravena v jiném právním předpise. Požadujeme proto 
vypuštění této části novelizačního bodu, případně úpravu § 9 odst. 1 tak, 
aby z něj vyplývalo, jaká práva a povinnosti mají být v prováděcím právním 
předpise uvedeny a toto zmocnění bylo uvedeno do souladu s požadavky 
na něj kladenými Legislativními pravidly vlády.  
 
 

Akceptováno. 
 
V § 114 odst. 2 byl upřesněn odkaz 
na § 9 odst. 1 písm. d). Rovněž tak 
text samotného zmocnění byl 
upraven. 

D DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
 
K celému návrhu zákona 
 
Doporučujeme v celém předpisu sjednotit používání slov „transfúzní“ a 
„transfuzní“. 
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

D  
K bodu 33 (§ 9) 
 
Doporučujeme sjednotit požívání jednotného a množného čísla 
léčivého/vých přípravku/ů dle znění ostatních částí zákona. 
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

D  
K bodům 60, 61, 89, 91, 94, 151 (§ 25 odst. 5, § 26 odst. 3, § 31 odst. 11, § 
32 odst. 2, § 33 odst. 8, § 63 odst. 4) 
 
Požadujeme vždy uvádět celou nově zavedenou legislativní zkratku pro 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 
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nařízení. Není zřejmé, proč není dodržována. Požadujeme toto buď jasně 
vysvětlit nebo používat zavedenou zkratku. 
 

D  
K bodu 138 (§ 48 odst. 3) 
 
Ze závětí odstavce vyplývá, že žádost nemůže být doplněna, pouze 
zamítnuta nebo schválena uplynutím času. Doporučujeme ustanovení 
doplnit o možnost doplnění žádosti. 
 

Vysvětleno. 
 
Upravený režim v tomto ustanovení 
spočívající v konstrukci vyvratitelné 
právní domněnky v té poloze, že se 
žádost považuje za schválenou, by 
možné doplňování žádosti v praxi 
zkomplikovalo. Nic nebrání žadateli 
v případě zamítnutí žádosti podat 
novou žádost. 

D  
K bodu 138 (§ 48 odst. 4)  
 
Máme za to, že přímé ohrožení zdraví nastane téměř v každém případě, a 
tudíž zpětné podávání žádosti nebude používáno ultima ratio. Navrhujeme 
využít pojem nebezpečí z prodlení. 
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

D  
K bodu 169 (§ 68a odst. 5 písm. f) 
 
Označení veterinární lékař neodpovídá terminologii používané v zákoně o 
léčivech. Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodnější použít pojem 
oprávněný veterinární lékař.  
 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení vymezující veterinární 
lékaře prošla komplexní revizí, což 
se dotklo rovněž tohoto ustanovení. 

D  
K bodu 169 (§ 68a odst. 6 písm. a) 
 
Doporučujeme upravit ustanovení takto:  
„a) odběr, vyšetření a zpracování každé jednotky krve nebo její složky…“. 
 
Složky krve totiž mohou být odebírány, vyšetřovány a zpracovávány 
odděleně. 
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

D  Akceptováno. 
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K bodu 187 (§ 73 odst. 4) 
 
V nově navrhovaném znění § 73 odst. 4 není uveden odkaz na právní 
předpis upravující návykovou látku. 
 
Doporučujeme doplnit odkaz na zákon č. 167/1998 Sb., o návykových 
látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

D  
K bodu 193 (§ 80a odst. 3) 
 
Navrhujeme s ohledem na definice uvedené v zákoně o léčivech upravit text 
novelizačního bodu takto:  
„(3) Způsobilý oprávněný veterinární lékař smí veterinární nebo humánní 
léčivý přípravek předepsat výhradně pro účely poskytování veterinární péče, 
a to při dodržení podmínek podle § 9 a 9a obdobně.“.  
 
Pojem „léčivé přípravky“ zahrnuje humánní i veterinární. 
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

D Nad rámec návrhu: 
 
K § 23 odst. 1 písm. d) 
 
Navrhujeme, aby na konci textu pododstavce byla doplněna slova: „ani 
veterinární transfuzní přípravky.“. 
 
Pokud by nedošlo k tomuto doplnění, ustanovení by se vztahovalo pouze na 
humánní léčivé přípravky, což je podle nás nežádoucí a stejně tak je to 
nežádoucí z pohledu předkladatele. 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

D  
K § 23 odst. 2 písm. b) 
 
Doporučujeme provést změnu v § 23 odst. 2 písm. b), kde v důsledku 
legislativně technického opomenutí v zákoně č. 262/2019 Sb. nebyla 
promítnuta změna § 13 odst. 2, kdy pravomoc Ústavu, týkající se závad 
v jakosti, byla přesunuta z písmena n) do písmena m).   
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 
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Navrhujeme doplnit novelizační bod, který bude znít takto: 
 
„X. V § 23 odst. 2 písm. b) se text „§ 13 odst. 2 písm. n)“ nahrazuje textem 
„§ 13 odst. 2 písm. m).“.“. 
 

D  
K § 103 odst. 6 písm. h) 
 
Doporučujeme provést změnu v § 103 odst. 6 písm. h), kde navrhujeme 
opravit chybu vzniklou pozměňovacím návrhem k zákonu č. 262/2019 Sb. 
V předmětném ustanovení se nyní vyskytují dvě odlišné skutkové podstaty 
přestupků označené jako písmeno h). V případě akceptování připomínky 
pak bude nutné provést změnu v § 107 odst. 1 písm. e).  
 
Navrhujeme tak doplnit následující novelizační body: 
 
 
„X. V § 103 odst. 6 se slova „h) neposkytne Ústavu informace nebo údaje 
podle § 79a odst. 4,“ zrušují. 
 
Y. V § 103 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno m), které zní: 
„m) neposkytne Ústavu informace nebo údaje podle § 79a odst. 4.“. 
 
Z. V § 107 odst. 1 písm. e) se slova „§ 103 odst. 6 písm. a), g), h) nebo i)“ 
nahrazuje slovy „§ 103 odst. 6 písm. a), g), h), i) nebo m)“.“. 
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

D  
K § 105 odst. 5 písm. n) 
 
V § 105 odst. 5 písm. n) je ponechán odkaz na § 35 odst. 5 (nezajištění 
souladu označení na obalu léčivého přípravku nebo příbalové informace se 
schváleným souhrnem údajů o přípravku), který však v navrženém znění 
novely neexistuje. 
 
Navrhujeme doplnit novelizační bod, který bude změnu reflektovat. 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

D  Akceptováno. 
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K § 106 odst. 4 písm. g) 
 
V § 106 odst. 4 písm. g) je uveden odkaz na porušení povinnosti v § 80a 
odst. 2, ač v navrženém znění novely je povinnost upravena v § 80a odst. 3 
(povinnost předepsat veterinární nebo humánní léčivý přípravek výhradně 
pro účely poskytování veterinární péče).  
 
Zároveň máme za to, že dochází k duplikaci přestupku v § 106 odst. 4 písm. 
f) navrhovaného znění novely. 
 
Obdobně tato připomínka platí pro § 108 odst. 6 písm. g). 
 
Doporučujeme revizi těchto ustanovení. 
 

 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

D  
K § 108 odst. 1 písm. d) 
 
S ohledem na nové znění § 78 odst. 1 navrhujeme znění:  
„d) v rozporu s § 78 odst. 1 přechovává látky, které mají anabolické, 
protiinfekční, protiparazitární, protizánětlivé nebo hormonální působení 
nebo návykové látky nebo prekursory, a které mohou být použity u zvířat, 
aniž je k tomu oprávněna.“. 
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

Ministerstvo vnitra 
 

Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
 
Obecně k návrhu zákona o léčivech: 
 V návrhu zákona není uvedena možnost vystavování receptů 
veterinárním lékařům Ministerstva vnitra a Policie České republiky. Možnost 
vystavovat recepty dává předmětný návrh pouze veterinárním lékařům, kteří 
jsou členy Komory veterinárních lékařů České republiky. Požadujeme, aby 
možnost vystavovat recepty byla svěřena i do kompetence veterinárních 
lékařů Ministerstva vnitra a Policie České republiky.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno.  
 
Do § 80a, který upravuje 
předepisování léčivých přípravků 
při poskytování veterinární péče, 
byl doplněn nový odstavec tohoto 
znění: 
 
„(6) Úřední veterinární lékaři Státní 
veterinární správy a veterinární 
lékaři Ministerstva obrany nebo 
ozbrojených síl České republiky, 
Ministerstva vnitra popřípadě jím 
zřízených organizačních složek 
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státu nebo útvarů Policie České 
republiky, Ministerstva 
spravedlnosti a Ministerstvo financí 
popřípadě jimi zřízených 
organizačních složek státu jsou 
oprávněni předepisovat léčivé 
přípravky pro účely a za podmínek 
uvedených v § 9b obdobně.“. 

Z K čl. I bodu 36 – k § 12 zákona o léčivech: 
V návaznosti na novou dikci § 12 požadujeme v rámci navrhované 

novelizace zákona o léčivech upravit i § 10 odst. 2, a to v tom smyslu, že 
v něm bude po vzoru § 12 návrhu doplněno i Ministerstvo vnitra. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl doplněn podle 
připomínky. Navíc byla doplněna 
ministerstva obrany, financí a 
spravedlnosti. 

Z K čl. I bodům 44 a 131 – k § 16 odst. 2, § 43 odst. 1 písm. c) a § 43 odst. 
7 zákona o léčivech: 

Požadujeme (zejména v důvodové zprávě) uvést, jakému 
procesnímu režimu podléhá kontrolní činnost příslušných orgánů [zda se 
použije právní úprava zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 
znění pozdějších předpisů, jako obecný procesní předpis pro oblast kontrol 
nebo jiná zvláštní právní úprava]. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Vysvětleno. 
 
Dodatečné upřesnění, případně 
vysvětlení v důvodové zprávě 
nepovažujeme, s ohledem na znění 
§ 101 odst. 1, za nutné.   
§ 101 odst. 1 zní: „Při kontrole podle 
tohoto zákona postupují orgány 
vykonávající státní správu uvedené 
v § 10 a inspektoři podle kontrolního 
řádu.“. 

Z K čl. I bodu 83 – k § 30a odst. 9 zákona o léčivech: 
Ustanovení navrhujeme upravit takto: „Žadatel o registraci 

veterinárního léčivého přípravku podle článku 23 nebo 25 nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích může nahradit odůvodnění podle článku 
23 odst. 1 písm. b) nařízení o veterinárních léčivých přípravcích odkazem 
na seznam podle odstavce 1.“.  

V návaznosti na tuto úpravu navrhujeme zvážit potřebu § 30a odst. 
10. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 

Akceptováno. 
 
Navrhovanou změnu formulace § 
30a odst. 9 je možné akceptovat. 
Nicméně ustanovení § 30a odst. 10 
by mělo v návrhu zůstat. 

Z K čl. I bodu 83 – k § 30b odst. 6 zákona o léčivech: Vysvětleno. 
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V závěrečné části ustanovení navrhujeme slova „v rámci 
registračního řízení“ nahradit slovy „v rozhodnutí o registraci“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
Takový požadavek by mohl být 
učiněn právě i během registračního 
řízení. Ostatně stejná dikce je již v 
platném znění v § 30 odst. 8 pro 
humánní oblast v úpravě tradičních 
rostlinných léčivých přípravků a 
není vhodné, aby zde to bylo 
upraveno odlišně. 

Z K čl. I bodu 138 – k § 48 odst. 3 zákona o léčivech: 
 V závěrečné části ustanovení navrhujeme nahradit slova 
„nerozhodne podle odstavce 5 o zamítnutí žádosti do 15 pracovních dnů“ 
slovy „nevydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti podle odstavce 5 do 15 
pracovních dnů“. To, jaký okamžik je považován za vydání rozhodnutí, pak 
bude vyplývat z § 71 odst. 2 správního řádu. V takovém případě bude možné 
pro nadbytečnost vypustit část textu „, přičemž tato lhůta je zachována, bylo-
li poslední den lhůty písemné sdělení Veterinárního úřadu prokazatelně 
odesláno, a to prostřednictvím poštovní služby nebo elektronicky“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 

Z K čl. I bodu 239 – k  § 102d a § 102e zákona o léčivech: 
Upozorňujeme na změnu dosavadní legislativní koncepce využívání 

údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních 
systémech, a to na základě novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, která byla provedena v souvislosti s přijetím zákona č. 12/2020 
Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. S účinností 
od 1. února 2022 již nebude oprávnění orgánů veřejné moci k využívání 
údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů 
založeno právním předpisem, ale bude spojeno s ohlášením agendy a 
následnou registrací orgánu veřejné moci pro výkon agendy v základním 
registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a 
některých práv a povinností. Vypuštění tzv. položkových skladeb je 
realizováno sněmovním tiskem 756 (návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci). 

Ustanovení o využívání údajů je tak v navrhovaném zákoně nutné 
zachovat pouze do výše uvedeného data, po uplynutí tohoto data (tj. 

Akceptováno. 
 
Byly doplněny nové novelizační 
body s odloženou účinností, které 
upravují znění § 102d a 102e ve 
smyslu vznesené připomínky. 
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s účinností od 1. února 2022) je třeba tzv. položkové skladby 
z navrhovaného zákona vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Z K čl. I bodům 240 až 281 – obecně k právní úpravě přestupků, tj. k § 103 
až 114 zákona o léčivech: 

Vzhledem k rozsahu právní úpravy správního trestání v zákoně o 
léčivech navrhujeme předkladateli přehodnotit zvolený způsob formulace 
skutkových podstat přestupků. V této souvislosti upozorňujeme, že Zásady 
tvorby právní úpravy přestupků, schválené usnesením vlády č. 498 ze dne 
31. 7. 2018, připouští několik různých způsobů formulace skutkových 
podstat přestupků, které lze vzájemně kombinovat. Kromě jiného připouští 
výjimečně užít i formulaci skutkové podstaty odkazem na ustanovení, 
v němž je vymezena povinnost, jejíž porušení je znakem skutkové podstaty. 
Tento způsob formulace lze využít pouze v případě, že je v příslušném 
paragrafu (článku) více povinností, které jsou z hlediska povahy 
a závažnosti stejně významné a jejichž nesplnění má být potrestáno stejně 
přísným správním trestem. Tyto povinnosti by přitom měly být uvedeny 
jednoznačně. Uvedené podmínky jsou podle našeho názoru splněny, a 
proto by bylo možné některé uvedené novelizační body zjednodušit.  

Uvedené se týká zejména novelizačních bodů 258, 261, 267 a 274, 
které by mohly být upraveny takto: 
„258. V § 105 odst. 5 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena t) až aa), která znějí: 
„t) poruší některou z povinností při zajišťování farmakovigilance 
veterinárních léčivých přípravků podle § 94 až 97, 
u) nesplní některou z povinností podle článku 58 nebo článku 77 nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích, 
v) neprovádí proces řízení signálu pro své veterinární léčivé přípravky podle 
článku 81 odst. 1 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, 
w) v rozporu s článkem 81 odst. 2 nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích neoznámí Veterinárnímu ústavu nebo Agentuře výsledek 
procesu řízení signálu nebo nezaznamená veškeré výsledky a výstupy 
procesu řízení signálu do farmakovigilanční databáze, 
x) nesplní informační povinnost podle článku 82 odst. 2 nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích,  

Akceptováno. 
 
Návrh byl upraven podle 
připomínky. 
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y) v rozporu s článkem 127 odst. 1 nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích nemá k dispozici výsledky kontrolních zkoušek, 
z) v rozporu s článkem 128 odst. 2 nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích nezajistí jako držitel rozhodnutí o registraci imunologických 
veterinárních léčivých přípravků uchování vzorků, nebo 
aa) v rozporu s článkem 128 odst. 2 a 4 nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích nedodá jako držitel rozhodnutí o registraci imunologických 
veterinárních léčivých přípravků vzorky Veterinárnímu ústavu.“. (…) 

261. V § 105 se doplňují odstavce 11 až 14, které znějí: 
„(11) Výrobce veterinárních transfuzních přípravků nebo v souvislosti s § 
68c odst. 1 výrobce biologických veterinárních léčivých přípravků se dopustí 
přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 68 odst. 4. 
(12) Distributor veterinárních léčivých přípravků, na kterého se vztahuje 
nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, se dopustí přestupku tím, že 
nesplní některou z povinností podle čl. 101 nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích. (…)“. 

267. V § 106 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
(6) Podnikající fyzická osoba se jako kvalifikovaná osoba odpovědná 
za farmakovigilanci dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností 
podle článku 78 odst. 1 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. (…) 

274. V § 108 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 
„(7) Fyzická osoba se jako kvalifikovaná osoba odpovědná za 
farmakovigilanci dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností 
podle článku 78 odst. 1 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. 
Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Z K čl. I bodu 245 – k § 103 odst. 5 písm. h) zákona o léčivech: 
 Skutková podstata v § 103 odst. 5 písm. h) je podle našeho názoru 
formulována nejednoznačně, neboť z § 61a odst. 3 povinnost zajistit stažení 
hodnoceného veterinárního léčivého přípravku nevyplývá a ani z něj 
nevyplývá, že by se měl použít § 60 odst. 10. Na § 60 odst. 10 se sice 
odkazuje v § 61a odst. 5, avšak ani tento odkaz podle našeho názoru 
nezahrnuje povinnost zajistit stažení hodnoceného veterinárního léčivého 
přípravku. Požadujeme proto vyjasnit vztah těchto ustanovení a 
odpovídajícím způsobem upravit skutkovou podstatu. 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení bylo celkově 
přehodnoceno. Vzhledem k tomu, 
že v případě neintervenční 
veterinární studie nelze uvažovat 
stažení veterinárního léčivého 
přípravku bude skutková podstata 
přestupku z návrhu vypuštěna. 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Z K čl. II – k bodu 5 přechodných ustanovení: 
 Navrhujeme přechodné ustanovení upravené v bodě 5 vypustit pro 
nadbytečnost. Podle našeho názoru postačí plně obecná úprava v zákoně 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který v § 2 
odst. 1 stanoví, že odpovědnost za přestupek se posuzuje podle zákona 
účinného v době spáchání přestupku; podle pozdějšího zákona se posuzuje 
tehdy, je-li to pro pachatele příznivější. V případě, že jednání přestane být 
v důsledku navrženého zákona trestné, bude se jednat o příznivější úpravu, 
a bude proto dán důvod pro zastavení řízení podle § 86 odst. 1 písm. a) 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
 
Přechodné ustanovení bylo 
vypuštěno. 

D DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
 
K čl. I bodu 33 – k § 9 odst. 6 zákona o léčivech: 
 Doporučujeme alespoň v důvodové zprávě uvést, jaký způsob 
informování bude považován za „průkazný“. 
 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

D K čl. I bodu 34 – k § 9b odst. 2 zákona o léčivech: 
 Doporučujeme doplnit, zda i ozbrojené síly České republiky, 
organizační složky Ministerstva vnitra a Ministerstva financí atd. jsou 
povinny použití imunologických veterinárních léčivých přípravků koordinovat 
s Ministerstvem zemědělství. 
 

Vysvětleno. 
 
Tyto složky jsou použití 
imunologických léčivých přípravků 
povinny koordinovat 
prostřednictvím „svých“ 
ministerstev. Vyplývá to z dikce 
navrhovaného ustanovení. 

D K čl. I bodu 34 – k § 9b odst. 3 zákona o léčivech: 
 Doporučujeme respektovat terminologii danou zákonem o obecní 
policii a místo o „příslušnících obecní policie“ hovořit o „strážnících obecní 
policie“. 
 

Akceptováno. 
 

D K čl. I bodu 44 – k § 16 odst. 3 písm. c) zákona o léčivech: 
 Pakliže Veterinární ústav disponuje vlastními internetovými 
stránkami, pak navrhujeme slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ 

Akceptováno. 
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nahradit slovy „na svých internetových stránkách“, čímž dojde i k vymezení 
konkrétního místa na internetu, kde budou informace dostupné. 

 
D K čl. I bodu 52 – k § 23 odst. 7 zákona o léčivech: 

 V § 23 odst. 7 doporučujeme slova „dostatečnými pravomocemi“ 
nahradit slovy „potřebnými oprávněními“ [k tomu srov. § 64 písm. a) a § 95 
odst. 1]. 
 

Akceptováno. 
 

D K čl. I bodu 83 – k § 30a odst. 3 zákona o léčivech: 
V § 30a odst. 3 doporučujeme slova „a dále“ nahradit slovem „nebo“. 

 

Akceptováno. 
 

D K čl. I bodu 83 – k § 30a odst. 4 zákona o léčivech: 
Doporučujeme slova „obsahuje vždy“ nahradit slovy „musí 

obsahovat“. 
 

Akceptováno. 
 

D K čl. I bodu 83 – k § 30b odst. 7 zákona o léčivech: 
Doporučujeme na konci věty první vypustit (jednu) nadbytečnou 

tečku a ve větě druhé doporučujeme slova „po marném uplynutí lhůty 
stanovené“ nahradit slovy „po měsíci, v němž marně uplynula lhůta 
stanovená“. 

 

Akceptováno. 
 

D K čl. I bodu 131 – k § 43 odst. 7 zákona o léčivech: 
Doporučujeme vypustit pro nadbytečnost slova „, a to i ze svého 

podnětu,“. 
 

Akceptováno. 
 

D K čl. I bodu 169 – k § 68a odst. 3 zákona o léčivech: 
Doporučujeme blíže rozvést, zda zavedením citovaného ustanovení 

dochází k tzv. outsourcing v oblasti kontrol, tj. k delegaci výkonu kontroly na 
zcela jiný orgán či spíše právnickou osobu (např. určitou odbornou instituci). 
Nejedná se jen o pověření fyzické osoby faktickým výkonem kontroly, nýbrž 
o převod kontrolních kompetencí na jiný subjekt. Delegace výkonu kontroly 
není upravena kontrolním řádem coby obecným procesním předpisem pro 
oblast kontrol, nicméně v jiných právních předpisech se v rámci jednotlivých 
druhů kontrol s určitými prvky outsourcingu setkat lze – např. § 36 zákona o 
ochraně ovzduší, dle něhož může Ministerstvo zemědělství pověřit výkonem 
určité kontrolní činnosti právnickou osobu, s níž za tím účelem uzavře 

Vysvětleno. 
 
Zde nejde o delegaci výkonu 
kontroly ve veřejnoprávní oblasti, 
ale v oblasti soukromoprávní, když 
jde o výkon kontroly, který jinak 
běžně zajišťuje samotný výrobce. 
Jde jen o to, že přivolení k tomu 
dává příslušný státní orgán. Tuto 
konstrukci pro oblast dílčích 
činností na úseku výroby nebo 
kontroly platný zákon o léčivech na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVMG53I6)



 22 

veřejnoprávní smlouvu. Navrhujeme se s touto otázkou vypořádat 
v důvodové zprávě. 
 

řadě míst stejným způsobem již 
upravuje. Například jde o 
ustanovení § 31 odst. 5 písm. e), § 
62 odst. 2 nebo § 67 odst. 3. Právě 
ustanovení § 67 odst. 3, platné pro 
humánní transfuzní přípravky, bylo 
inspiraci pro navrženou úpravu pro 
veterinární transfuzní přípravky v § 
68a odst. 3.      

D  K čl. I bodu 239 – k § 102a zákona o léčivech: 
 
1. V návaznosti na naše připomínky a z důvodu zamezení pochybností 
doporučujeme v zákoně výslovně uvést, zda je veterinární systém sběru 
údajů veřejný či neveřejný. V této souvislosti zároveň upozorňujeme na 
nejednotnost v pojmech, kdy v § 16 odst. 3 písm. e) se hovoří o „informačním 
systému pro sběr údajů“, ale v § 102a o „systému  
o sběru údajů“. 
2. V § 102a odst. 2 se stanoví, že provozovatelem veterinárního systému 
sběru údajů je Veterinární ústav. V této souvislosti upozorňujeme, že 
provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit 
jiné osoby nebo jejich součásti, pokud to zákon nevylučuje [viz § 2 písm. d) 
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o 
změně některých dalších zákonů]. V případě, kdy právní předpis explicitně 
určuje konkrétní subjekt jako provozovatele, nelze provozováním pověřit 
jinou osobu. 
 

Vysvětleno 
 
K bodu 1. – Z ustanovení § 102d 
odst. 5 plyne, že systém sběru 
údajů je v zásadě neveřejný a 
veřejnosti se z něho poskytují jen 
údaje v rozsahu uvedeném v tomto 
ustanovení. Ovšem osoby výslovně 
uvedené v ustanovení § 102b odst. 
1 do něho mají přístup zajištěn.  
Sjednocení pojmů bude provedeno 
na pojmu „systém sběru údajů“. 
 
K bodu 2. – Připomínka má povahu 
upozorňovací v tom směru, že 
provozovatelem nelze pověřit jinou 
osobu než Veterinární ústav. Bere 
se na vědomí. 
 

 

D K čl. I bodu 239 – k § 102c odst. 1 písm. b) a § 102e odst. 3 písm. a) a 
b) zákona  
o léčivech: 
 V § 102c odst. 1 písm. b) a v § 102e odst. 3 písm. a) a b) 
doporučujeme nahradit slova „čísla telefonu“ slovy „telefonního čísla“. 

 

Akceptováno. 
 

D K čl. I bodu 239 – k § 102d a § 102e zákona o léčivech: Akceptováno. 
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Považujeme za vhodné koncipovat čerpací ustanovení tak, aby zde 
nebyla povinnost orgánu veřejné moci poskytovat údaje z informačních 
systémů veřejné správy jinému orgánu veřejné moci, ale aby 
z navrhovaného ustanovení vyplývalo, že příslušný orgán veřejné moci 
využívá údaje z informačních systémů veřejné správy, což považujeme za 
vhodnější konstrukci čerpacích ustanovení. 

D K čl. I bodu 243 – k § 103 odst. 4 písm. f) zákona o léčivech: 
 V § 103 odst. 4 písm. f) doporučujeme nahradit slova „v souladu 
s článkem“ slovy „podle článku“.  

Obdobnou připomínku uplatňujeme též k čl. I bodu 250 [§ 104 odst. 
15 písm. c)], čl. I bodu 261 [§ 105 odst. 14 písm. b)], 4l. I bodu 262 [§ 106 
odst. 1 písm. d)], čl. I bodu 266 [§ 106 odst. 4 písm. j) a n) a § 108 odst. 6 
písm. j) a n)], čl. I bodu 272 [§ 108 odst. 1 písm. n)] a čl. I bodu 273 [§ 108 
odst. 3 písm. d)]. 
 

Akceptováno. 
 

D K čl. I bodu 250 – k § 104 odst. 15 písm. b) zákona o léčivech: 
 Skutkovou podstatu v § 104 odst. 15 písm. b) doporučujeme 
formulovat takto: 
„b) v rozporu s čl. 96 odst. 2 nařízení o veterinárních léčivých přípravcích 
neuchovává záznamy k dispozici Veterinárnímu ústavu.“. 
 

Akceptováno. 
 

D K čl. I bodu 258 – k § 105 odst. 5 písm. w) zákona o léčivech: 
Dané ustanovení upravuje skutkovou podstatu přestupků. 

Upozorňujeme na riziko vzniku duplicity právní úpravy ve vztahu ke 
kontrolnímu řádu, který upravuje přestupky za neposkytnutí součinnosti 
kontrolovanou osobou a povinnou osobou (srov. § 15 a § 17 kontrolního 
řádu). Navrhujeme se s touto otázkou vypořádat v důvodové zprávě. 
 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

D  
K čl. I bodu 261 – k § 105 odst. 13 písm. d) zákona o léčivech: 
 Doporučujeme slova „uvedených v článku“ nahradit slovy „podle 
článku“.  
 

Akceptováno. 
 

D K čl. I bodu 262 – k § 106 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech: 
 Doporučujeme nahradit slova „poruší povinnost“ slovy „poruší 
některou z povinností“.  

Akceptováno. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVMG53I6)



 24 

Obdobnou připomínku vztahuje k čl. I bodu 273 [§ 108 odst. 3 písm. 
a) zákona o léčivech]. 
 

Ministerstvo vnitra 
 
 
 

Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

 

1. V obecné části důvodové zprávy postrádáme vyjádření k dopadům 
navrhované úpravy na veřejné rozpočty. Uveden je pouze předpokládaný 
dopad na Veterinární správu, přičemž je ale zároveň uvedeno, že dopady 
budou u 5 ministerstev a dalších státních úřadů, jakož i u samosprávy. 
Požadujeme uvedené doplnit a zvlášť označit výdaje, které vzniknou 
při výkonu přenesené působnosti krajským úřadům. Věta "Dopady na státní 
rozpočet jsou založeny již požadavky, které vyplývají z úpravy provedené 
na úrovni Evropské unie, tedy ze samotného nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích." je nicneříkající. Informaci o finančních dopadech (ve 
stručnější podobě) požadujeme, v souladu s jednacím řádem vlády, uvést i 
v předkládací zprávě. 

 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

Z 2. Do obou zpráv (předkládací, důvodová) požadujeme doplnit jednoznačné 
a výslovné konstatování, že „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“. 

Akceptováno. 
 
Předkládací i důvodová zpráva byly 
doplněny. 

D DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
 
1. Obecně: Vzhledem k rozsahu navrhovaných změn i k tomu, že se jedná 

již o několikátou poměrně rozsáhlou novelu, doporučujeme zvážit, zda 
by nebylo vhodné přistoupit ke zpracování zcela nového zákona. Při této 
příležitosti by bylo současně žádoucí zvážit i to, zda je příhodné spojovat 
úpravu humánních léčivých přípravků a veterinárních léčivých přípravků 
a zda by nebylo účelnější tuto úpravu rozdělit do dvou zákonů. 

 

Vysvětleno. 
 
Do budoucna se počítá s tím, že 
právní úprava pro humánní a 
veterinární léčivé přípravky bude 
rozdělena do dvou samostatných 
zákonů. S ohledem na 
implementační lhůtu však v této 
chvíli byla z časových důvodů 
zvolena cesta novely stávajícího 
zákona.  

D 2. Obecně: Upozorňujeme, že není možné v ustanoveních uvádět 
neoznačené texty, tj. samostatný text na samostatném řádku, který 

Akceptováno/Vysvětleno. 
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nemá číselné označení (§, odst., písm. nebo bodu). Viz § 9 odst. 3 a 11, 
bod 60., § 30b odst. 3 písm. e), § 48 odst. 3 písm. j), § 102b odst. 1 
písm. d) bod 6, § 102e odst. 3 písm. b). Tyto texty je třeba označit jako 
samostatný odstavec nebo přesunout do úvodního textu ustanovení 
(oboje s případnou reformulací). 

 

Návrh byl podroben jazykové revizi 
a tam, kde to bylo účelné, došlo 
k reformulaci. Nicméně tzv. 
závěrečná část ustanovení je 
běžnou součástí právních předpisů. 

D 3. K finančním dopadům, str. 13, 14 a 15: Důvodová zpráva pouze obecně 
uvádí, že investiční výdaje do pořízení nového softwaru budou činit 37 
mil. Kč a dále že provozní výdaje na tento software budou činit 1,2 mil. 
Kč ročně. Uvedené považujeme za naprosto nedostatečné, jelikož 
uvedená čísla nejsou podložena žádným propočtem. I samotné 
provozní výdaje týkající se softwaru se jeví být nadhodnoceny. 

 

Akceptováno. 
 
Byla doplněna důvodová zpráva. 

D 4. K § 112: Dlouhodobě požadujeme, aby náhrady výdajů dle § 112 byly 
příjmem státního rozpočtu (podle tohoto ustanovení nejsou). Veterinární 
ústav (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv se 
sídlem v Brně) obdobně jako Státní ústav pro kontrolu léčiv, jsou 
organizační složky státu a to, že náhrady výdajů nejsou příjmem 
státního rozpočtu, ale zvláštního účtu, který je součástí rezervního 
fondu, není standardní. Na tyto mimorozpočtové zdroje MF dlouhodobě 
poukazuje. MF proto navrhuje změnu financování, konkrétně plné 
začlenění do státního rozpočtu. V opačném případě, že by k tomu 
nedošlo, by pak naopak mělo dojít ze státního rozpočtu k úplnému 
vyčlenění. 
 

Vysvětleno. 
 
Otázka mimorozpočtového 
financování Ústavu a Veterinárního 
ústavu, případně jejich vyčlenění ze 
státního rozpočtu je komplexní a 
zcela přesahuje rámec úzce 
zaměřené technické novely, jejímž 
cílem je implementace přímo 
použitelných předpisů EU. 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

 Po stránce formální: 
 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 
 
Předkladatel ruší část ustanovení § 17 písm. a) (ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
novelizační bod 45.) a tuto změnu vykazuje v návrhu zákona jako 
implementační k nařízení 2019/4. V rámci rozdílové tabulky je však tato 

Akceptováno 
 
Návrh byl po formální stránce 
z hlediska vykazování po dohodě 
s připomínkovým místem upraven. 
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změna vykázána jako implementační k čl. 137 odst. 1 nařízení 2019/6. Je 
nutné, aby předkladatel vyjasnil, kterého nařízení se zrušení části dotčeného 
ustanovení týká a podle toho upravil návrh zákona a rozdílovou tabulku. 
 
Předkladatel novelizační bod 86., resp. rušené ustanovení § 31 odst. 5 písm. 
h), označil celexovým číslem, nicméně jej nepodtrhl a neuvedl v rozdílové 
tabulce. Pokud je záměrem předkladatele vykázat toto ustanovení 
implementační, je nutné upravit návrh a rozdílovou tabulku dle výše 
uvedeného. Připomínka obdobně platí též pro novelizační bod 96., resp. § 
34 odst. 1. 
 
Ustanovení § 95 (ČÁST PRVNÍ, Čl. I, novelizační bod 216.) je s výjimkou 
odstavce 1 vykázáno jako implementační k nařízení 2019/6. Ustanovení § 
95 odst. 1 však zjevně provádí čl. 77 dotčeného nařízení a proto je nutné jej 
rovněž vykázat jako implementační a uvést ve výkaznictví. 
 
Dáváme ke zvážení, zda je potřeba vykazovat novelizační bod 10. (ČÁST 
PRVNÍ, Čl. I) jako implementační k čl. 4 odst. 5 nařízení 2019/6. S 
uvedeným článkem nevidíme žádnou spojitost a adaptaci na tomto místě 
tedy nepovažuje za nezbytnou. Mimoto předkladatel slovo "humánní" vkládá 
též do jiných ustanovení zákona a jako implementační je nevykazuje (např. 
novelizační bod 7 a 8). 
 

 K rozdílové tabulce 
 
Ustanovení § 2 odst. 5 je v rozdílové tabulce uvedeno dvakrát. V prvním 
případě též k nesprávnému ustanovení čl. 5 odst. 2 písm. a) namísto čl. 3 
odst. 2 písm. a). Nutno odstranit. 
 
Ustanovení § 2 odst. 6 je v rozdílové tabulce vykázáno jako implementační 
k nesprávnému čl. 5 odst. 2 písm. b) namísto čl. 3 odst. 2 písm. b). Nutno 
opravit. 
 
V rozdílové tabulce není u § 41 odst. 5 stanoven příslušný článek nařízení 
2019/6. Nutno doplnit. 
 

Akceptováno. 
 
Rozdílová tabulka byla upravena. 

 K srovnávacím tabulkám Akceptováno. 
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Je nutno mít na paměti, že některá ustanovení novelizovaná návrhem jsou 
již v  současnosti vykazována jako implementační vůči předpisům EU ve 
srovnávacích tabulkách. Je-li návrhem do těchto implementačních 
ustanovení zasahováno, je povinností předkladatele tyto 
tabulky aktualizovat a přiložit k návrhu (dle čl. 9 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády). Změny textu v tomto případě nejsou vždy významné pro 
účely implementace, ale text ve starších verzích srovnávacích tabulek 
nebude odpovídat novelizovanému znění. K dotčeným ustanovením 
předpisů EU postačí ve srovnávací tabulce uvést místo celého textu 
novelizovaného ustanovení pouze identifikační číslo návrhu. Požadujeme 
doplnit. 
 
Pokud jde o srovnávací tabulku k nařízení 2019/6 upozorňujeme, že 
v tabulce je uvedený nesprávný text čl. 70 odst. 8 a čl. 75 odst. 1. Dále je v 
§ 94 odst. 1 (u čl. 73 odst. 1) navíc slovo „pokud“. 
 
Rovněž máme za to, že vůči čl. 90 odst. 4 by ve srovnávací tabulce 
k nařízení 2019/6 měla být navíc vykázána i ustanovení § 63 a § 62 odst. 3 
zákona o léčivech. Obdobně vůči čl. 100 odst. 3 by měly být ve srovnávací 
tabulce k nařízení 2019/6 vykázány také odstavce 4 až 7 § 75 zákona o 
léčivech. 
 
Dále, vůči § 104 odst. 5 by měl být dle našeho názoru vykázán § 85 odst. 4 
a vůči čl. 104 odst. 11 by měl být vykázán § 84 odst. 5. 
 
Vůči čl. 105 odst. 12, čl. 110 odst. 1, čl. 112 odst. 3, čl. 113 odst. 3 a čl. 114 
odst. 5 chybí ve srovnávací tabulce k nařízení 2019/6 těmito ustanoveními 
předpokládaná vnitrostátní právní úprava. Nutno vykázat. 
 
Vůči čl. 103 odst. 1 a čl. 106 odst. 3 není ve srovnávací tabulce k nařízení 
2019/6 vykázána správná implementační právní úprava (čl. 103 odst. 1 se 
netýká distribuce a čl. 106 odst. 3 se netýká antimikrobních léčivých 
přípravků). Požadujeme vykázat správnou implementační úpravu. 
 
Ze srovnávací tabulky k nařízení 2019/6 dále není jasné, zda ČR využila, 
nebo nevyužila možnost, kterou jí poskytuje čl. 103 odst. 4 nařízení 2019/6. 

 
Srovnávací tabulky byly upraveny. 
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Pokud ano, měla by být vykázána příslušná právní úprava, pokud ne, mělo 
by být uvedeno „Neadaptováno. ČR této možnosti nevyužila“. 
 

 K důvodové zprávě 
 
Máme za to, že návrhu zákona se vedle adaptovaného nařízení 2019/6 a 
2019/4 dotýkají i další předpisy (viz seznam níže). Důvodovou zprávu je 
v tomto směru potřebné upravit.  
 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

 Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
 
Návrhu se dotýkají: 

• čl. 43 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie,  

• 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 2019/6“), 

• 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,  

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. 
března 2017 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 
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), a  
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• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 
Ustanovení § 9a (ČÁST PRVNÍ, čl. I, bod 34) a § 40 odst. 6 (ČÁST PRVNÍ, 
čl. I, bod 116) představují opatření přijatá na základě čl. 107 odst. 7 nařízení 
2019/6. O takových opatřeních je podle čl. 107/9 nařízení 2019/6 nutno 
uvědomit Komisi. 
 

Z Připomínky a návrhy změn:  
 
Obecné připomínky k návrhu: 
 
1. Nařízení 2019/6 předpokládá, že budou vydány akty Komise v přenesené 
pravomocí resp. prováděcí akty Komise. Návrh neimplementuje žádný 
z těchto aktů. 
 
Řada z těchto aktů bude mít vliv na rozsah (rámec) některé z povinností 
stanovených přímo nařízením 2019/6 (povinnostem stanoveným nařízením 
budou doplněny aspekty, jejichž nedodržení bude moci vést k uložení 
sankce), resp. na rozsah činnosti příslušného orgánu, kterou vykonává 
veřejnou moc. Takové akty je rovněž nutné implementovat. Máme na mysli 
především akty v přenesené pravomoci podle čl. 57 odst. 2 a 4, podle čl. 
106 odst. 6 a podle čl. 109 odst. 1 nařízení 2019/6. Dále máme na mysli 
prováděcí akty podle čl. 17 odst. 2, čl. 17 odst. 3, čl. 55 odst. 3, čl. 77 odst. 
6, čl. 60 odst. 1, čl. 93 odst. 2, čl. 95 odst. 8, čl. 99 odst. 6, čl. 104 odst. 7, 
čl. 105 odst. 7, čl. 109 odst. 2 a podle čl. 115 odst. 5 nařízení 2019/6.  
 
Jsou-li již vydány, je nutné jejich názvy doplnit do poznámky pod čarou č. 2 
zákona o léčivech. 
 
Nadto je nutné, aby byla implementována ta ustanovení těchto aktů, jež si 
vyžadují provedení, a to buď navrhovanou úpravou, nebo stávající právní 
úpravou (nutno vykázat v ST k příslušnému aktu Komise). Materii, která si 
vyžaduje úpravu na úrovni zákona, je nutné upravit přímo v návrhu (příp. lze 
vykázat jako implementační stávající zákonnou úpravu, je-li dostačující). 

Vysvětleno. 
 
Počítá se s tím, že materiál bude 
aktualizován formou úprav a 
pozměňovacích návrhů podle 
procesu přijímání aktů Komise v 
přenesené pravomoci a jejích 
prováděcích aktů tak, jak se to 
běžně v legislativním procesu děje, 
aby byla dodržena adaptační lhůta, 
když se prováděcí předpisy Komise 
příliš opožďují za přijetím 
příslušného nařízení Evropského 
parlamentu a Rady.  
 
Doposud nebyl oficiálně vydán ani 
jeden z prováděcích předpisů. 
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Otázky, které je možné implementovat na úrovni prováděcích předpisů, lze 
poté, co je upraveno v zákoně příslušné zmocnění, přenechat k úpravě 
prováděcími právním předpisům. 
Požadujeme návrh a výkaznictví doplnit ve smyslu této připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Z 2. V návrhu postrádáme úpravu některých otázek, které nařízení 2019/6 
přenechalo k úpravě členským státům.  
 
Jde zaprvé o případy, kdy ustanovení nemluví přímo o příslušném orgánu, 
ale jen o členském státu, kterému se ukládá něco zajistit. Takové případy 
nebudou pokryty ustanovením s odkazem na činnosti, které jsou nařízením 
a jeho prováděcími akty svěřeny příslušnému orgánu (v případě návrhu jde 
o nový § 16 odst. 2 písm. m)), proto je nutné návrhem výslovně stanovit 
příslušnou pravomoc a působnost některému ze správních orgánů, resp. 
návrhem uložit určitým subjektům příslušné povinnosti. Obsahuje-li 
dostačující úpravu stávající právní úprava, je na místě ji vykázat jako 
implementační v příslušné srovnávací tabulce.  
 
Zadruhé jde o případy, kdy je z kontextu zřejmé, že řádný právní rámec pro 
plnění určitého nařízením uloženého úkolu či povinnosti si vyžaduje upravit 
určité související otázky.  
 
A za třetí jde o případy, kdy nařízení stanoví určitou povinnost, resp. přímo 
příslušným orgánům přiznává určitý úkol něco v souladu s příslušnými 
právními předpisy vykonávat. V takovém případě je potřebné, aby členský 
stát stanovil právní rámec pro plnění takové povinnosti nebo pro výkon dané 
činnosti příslušného orgánu.  
 
Pokud jde o první skupinu případů, uvádíme například, že dle našeho 
názoru není zřejmé, která kompetence, případně které povinnosti 
(kompetence případně povinnosti podle kterých zákonných ustanovení) 
odpovídají tomu, co má členský stát zajistit podle čl. 57 odst. 1 a 2 nařízení 
2019/6 resp. podle čl. 104 odst. 8 nařízení 2019/6. Ve srovnávací tabulce 
není u příslušných ustanovení nic vykázáno. 
 

Vysvětleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud jde o uvedený příklad, 
ustanovení čl. 57 odst. 1 a 2 jsou 
řešena na několika místech – 
například § 16, § 9, § 80a (odkaz na 
§ 9), § 82 odst. 3 (odkaz na § 9) a 
konečně § 102a až § 102e, 
případně technické podrobnosti 
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Pokud jde druhou skupinu, uvádíme (výčet zřejmě nebude úplný), že ani 
z návrhu, ani ze stávající právní úpravy zákona o léčivech, nelze dle našeho 
názoru dovodit, která kompetence (kompetence podle kterého ustanovení) 
pokryje zveřejnění rozhodnutí o registraci (ukládá čl. 5 odst. 3 nařízení 
2019/6) a jakým způsobem má k tomuto zveřejnění dojít. Obdobně z 
navrhované právní úpravy (ani ze stávající právní úpravy zákona o léčivech) 
nejde dovodit, jakým způsobem se má zveřejňovat stažení žádosti o 
registraci (zveřejnění ukládá čl. 32 nařízení 2019/6), zpráva o hodnocení 
(zveřejnění ukládá čl. 47 odst. 3 nařízení 2019/6), resp. hodnotící zpráva 
(zveřejnění ukládá čl. 49 odst. 11 nařízení 2019/6). Kromě výše uvedeného 
nelze z návrhu také dovodit, jaký je časový rámec pro žádost příslušného 
orgánu podle čl. 72 druhého pododstavce nařízení 2019/6 a jaký je případný 
rámec pro lhůtu, kterou může příslušný orgán v příslušné dotčené žádosti 
stanovit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

budou dále upraveny prováděcími 
právními předpisy. 
 
Pokud jde o čl. 104, odst. 8, tato 
problematika je řešena 
ustanovením § 84 odst. 5. 
 
 
Ke kompetenci týkající se 
zveřejnění registrace. Cl. 5 stanoví, 
že veterinární léčivý přípravek lze 
uvést na trh, jen pokud mu příslušný 
orgán nebo Komise udělí registraci. 
Příslušným orgánem je v souladu s 
navrhovaným zákonem Veterinární 
ústav ( stávající § 16 odst. 2 písm. 
a) a navrhované doplnění písm. m). 
Příslušným ke zveřejnění 
rozhodnutí Ústavu nebo Komise je 
tak Veterinární ústav. 
Stávající zákon o léčivech upravuje 
zveřejňování v § 99. Tam jsou 
obsažena zveřejnění rozhodnutí o 
registraci i hodnotící zprávy.  
Pokud se týká postupu podle čl. 72 
druhého pododstavce, jde o 
součást postupu pro harmonizaci 
souhrnu údajů o přípravku. Jaké 
přípravky pod tento postup spadají, 
stanoví čl. 69 nařízení. Postup je 
pak dán následujícími články.  
 
V každém případě, podle čl. 70 
odst. 1 veterinární ústav 
každoročně předloží koordinační 
skupině seznam referenčních 
veterinárních léčivých přípravků, u 
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Pokud jde skupinu třetí, uvádíme např. 110 odst. 1, čl. 105 odst. 12 nařízení 
2019/6. 
V čl. 110 odst. 1 se stanoví, že příslušné orgány mohou v souladu 
s příslušnými vnitrostátními předpisy zakázat výrobu, dovoz, distribuci, 
vlastnictví, prodej, výdej nebo používání imunologických veterinárních 
léčivých přípravků na svém území, je-li splněna alespoň jedna ze 
stanovených podmínek. Odkaz na příslušné vnitrostátní předpisy zde podle 
našeho názoru znamená, že je nutné potřebnou úpravu zavést a vykázat ji.  
 
 
 
 
 
 

nich bude souhrn údajů o přípravku 
podléhat harmonizaci. Držitel 
rozhodnutí o registraci může také 
sám požádat o zařazení LP na 
uvedený sezam. Na takový seznam 
nesmí být zařazen žádný vet.LP 
registrovaný před 1.10.2005, který 
je označen jako potencionálně 
škodlivý a nebyl předmětem 
hodnocení rizik pro životní 
prostředí. Pokud LP tyto podmínky 
nesplňuje, veterinární ústav vyzve k 
doplnění dokumentace. Lhůty pro 
doplnění pak budou nastaveny s 
ohledem na šíři potřebného 
doplnění v návaznosti na čl. 156. 
Podle našeho názoru je postup 
upraven dostatečně přímo 
použitelným předpisem a není 
nutné jej vnitrostátním předpisem 
dále doplňovat. 
 
 
K čl. 110 odst. 1: 
Ustanovení je provedeno formou § 
9 odst. 7 v kombinaci s § 16 odst. 2 
( zde konkrétně písm. d), e),m).  
 
Při zákazu výroby, dovozu, 
distribuce, vlastnictví, prodeje, 
výdeje nebo používání 
imunologických veterinárních 
léčivých přípravků bude 
postupováno podle části druhé 
správního řádu (nikoli § 9 odst. 7). 
Do srovnávací tabulky bude u čl. 
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V čl. 105 odst. 12 se ukládá veterinárnímu lékaři vést záznamy o jím 
učiněných podáních bez předpisů v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Žádná vnitrostátní úprava však není v ST k nařízení 2019/6 
vykázána. Podle našeho názoru je nutné dotčenou úpravu zavést, případně 
vykázat stávající právní úpravu, pokud je dostačující (pro úplnost rovněž 
uvádíme, že čl. 105 odst. 12 připouští i to, že členský stát vůbec neumožní 
veterinárním lékařům podávat léčivé přípravky bez předpisu, a to slovy 
„pokud příslušné vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak“ -  i případnou 
takovou úpravu by bylo nutné vykázat k čl. 105 odst. 12). 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

110 odst. 1 uveden zákon 500/2004 
Sb., část druhá. 
 
 
K čl. 105 odst. 12: 
 
Ustanovení je provedeno formou § 
9, odst. 10.  
Srovnávací tabulka bude upravena. 

Z 3. V návrhu postrádáme vymezení skutkových podstat přestupků, který by 
odpovídaly porušení povinností, resp. podmínek podle čl. 9 odst. 4, čl. 10 
odst. 1 a 2, čl. 11 odst. 1, 3 a 4, čl. 12 odst. 1 a 2, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 15, 
čl. 16 odst. 1, čl. 61 odst. 1, čl. 68 odst. 1, čl. 68 odst. 2, čl. 71 odst. 1 a 3, 
čl. 76 odst. 2, čl. 79 odst. 6, čl. 82 odst. 3, čl. 93 odst. 1, čl. 94 odst. 5, čl. 95 
odst. 1, 3, 4 a 5, čl. 108 odst. 5, čl. 112 odst. 2, 3, 4 a 5 nařízení 2019/6. 
 
V § 105 odst. 12 písm. h) má být místo čl. 101 odst. 6 správně uveden čl. 
101 odst. 8. 
 
 
V § 106 odst. 1 písm. e) a § 108 odst. 3 písm. e) má být místo čl. 97 odst. 6 
správně uveden čl. 97 čl. 97 odst. 10. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

Akceptováno. 
 
Skutkové podstaty byly podrobeny 
revizi a upraveny i s ohledem na 
připomínky Ministerstva vnitra. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Cílem je postihnout situaci, kdy LP 
vyrobené v unii a vyvezené do třetí 
země se dovezou zpět do EU a 
nepropustí je kvalifikovaná osoba 
podle odst. 6  Takže se domníváme, 
že § 97 odst. 6 je uveden v této 
skutkové podstatě správně. 
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Z K ČÁSTI PRVNÍ – Změna zákona o léčivech 

K čl. I, novelizačnímu bodu 1. (poznámka pod čarou č. 1) 
 
Vedle odkazu na směrnici 2001/82/ES je nutné v poznámce pod čarou č. 1 
zrušit též odkaz na směrnici 90/167/EHS, která se zrušuje čl. 25 nařízení 
2019/4. Ustanovení je nutné rovněž podtrhnout, označit příslušným 
celexovým číslem a uvést ve výkaznictví. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 

Z K čl. I, novelizačnímu bodu 2. (poznámka pod čarou č. 2) 
 
Do poznámky pod čarou č. 2 je nutné doplnit i všechny akty Komise 
v přenesené pravomoci a prováděcí akty, a to ty, které doplňují nejrůznější 
aspekty povinností subjektů (za nedodržení kterých budou moci být 
sankcionovány), resp. aspekty činnosti příslušných orgánů směřující vůči 
třetím subjektům. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
 
V tuto dobu takové doplnění není 
možné. Poznámky pod čarou 
budou aktualizovány formou úprav 
a pozměňovacích návrhů podle 
procesu přijímání aktů Komise v 
přenesené pravomoci a jejích 
prováděcích aktů. 

Z K čl. I, novelizačnímu bodu 44. (§ 16) 
 
Novelizované ustanovení § 16 bylo již dříve vykázáno jako implementační 
vůči předpisům EU ve srovnávacích tabulkách (konkrétně § 16 odst. 2 a 3 k 
nařízení 2017/625). Je-li návrhem do takovýchto implementačních 
ustanovení zasahováno a jde-li o drobné změny textu, které nejsou vždy 
významné pro účely implementace, postačí tyto tabulky aktualizovat a 
přiložit k návrhu (dle čl. 9 odst. 2 Legislativních pravidel vlády). Předkladatel 
však dotčené ustanovení novelizuje podstatným způsobem, proto je nutné 
vykázat jej jako implementační k nařízení 2017/625 (podtrhnout, označit 
celexovým číslem a uvést ve výkaznictví). Návrh zákona je nutné v tomto 
smyslu upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
 
Návrh i srovnávací tabulka 
k nařízení 2017/625 budou 
upraveny.  
 
Nicméně z ustanovení čl. 1 odst. 4 
nařízení 2017/625 vyplývá, že se 
nevztahuje na veterinární léčivé 
přípravky (čl. 1 odst. 4 písm. c). 
Ustanovení § 16 tedy nebude 
možné vykázat jak implementační k 
tomuto nařízení. Nařízení 2017/625 
se ale bude vztahovat na 
medikovaná krmiva. Vzhledem k 
tomu musí být jako implementační 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVMG53I6)



 35 

nově vykázán § 17 zákon o 
léčivech. Vydání nařízení 2019/6 o 
veterinárních léčivých přípravcích a 
2019/4 o medikovaných krmivech 
totiž jasně upravilo, že medikovaná 
krmiva nejsou veterinární léčivé 
přípravky, a tak se na medikovaná 
krmiva nyní již nařízení 2017/625 
vztahuje. 

Z K čl. I, novelizačnímu bodu 60. (§ 25 odst. 6 písm. a)) 

Ve vztahu k písm. a) postrádáme v úvodní části ustanovení § 25 odst. 6 
podmínku stanovenou v čl. 5 odst. 6 nařízení 2019/6, a totiž, že jde o léčivé 
přípravky, jejichž výdej není vázán na předpis veterinárního lékaře. 
Požadujeme vysvětlit, nebo § 25 odst. 6 upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 
 
Srovnávací tabulka bude upravena. 
 
Do § 25 odst. 6 písm. a) na konci 
byla doplněna slova „pro které bylo 
v souladu s podmínkami 
stanovenými v § 40 stanoveno, že 
musí být vydávány pouze na 
lékařský předpis,“ 

 

Z K čl. I, novelizačnímu bodu 144. (§ 60 odst. 1) 

Čl. 9 odst. 4 nařízení 2019/6 na jedné straně stanoví, že se klinická 
hodnocení provádějí s řádným zohledněním mezinárodních pokynů pro 
správnou klinickou praxi v oblasti mezinárodní spolupráce pro harmonizaci 
technických požadavků na registraci veterinárních léčivých přípravků 
(VICH). Na druhé straně ustanovení § 60 odst. 1 stanoví, že pravidla 
správné veterinární klinické praxe stanoví prováděcí právní předpis, aniž by 
ustanovení uvádělo, že se zohlední mezinárodní pokyny VICH. Požadujeme 
vysvětlit, o co předkladatel opírá možnost stanovit pravidla správné 
veterinární klinické praxe prováděcím právním předpisem (navíc, aniž by 
zmocnění vyžadovalo zohlednění mezinárodních pokynů VICH). Jinak 
požadujeme ustanovení odstranit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno/Akceptováno jinak. 
 
Dle našeho názoru text v čl. 9 odst. 
4 nařízení zcela nevylučuje vydání 
vyhlášky k provádění klinických 
hodnocení. Tento text je přímo 
závazný. Úprava, že se klinická 
hodnocení provádějí se 
zohledněním mezinárodních 
pokynů, ještě neznamená, že se 
nemohou provádět ještě podle 
nějakých dalších podrobnějších 
pravidel, která samozřejmě nesmí 
být s těmi mezinárodními pokyny v 
rozporu. Navíc již v čl. 9 odst. 1 
nařízení je poměrně široké 
zmocnění pro vnitrostátní úpravu, 
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když žádost o schválení klinického 
hodnocení musí být v souladu s 
příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy, takže, že nějaké takové 
předpisy v tomto směru jsou, 
nařízení počítá a co je schváleno, 
podle toho by se mělo i klinické 
hodnocení provádět.  
 
Pokyny VICH jsou velmi obecné, a 
to z důvodu, že jsou aplikovány 
prakticky celosvětově. Navíc jde o 
čistě technické pokyny. Pro účely 
provádění klinického hodnocení v 
podmínkách České republiky je 
proto třeba je adaptovat na 
konkrétní vnitrostátní podmínky. 
 
§ 60 odst. 1 byl doplněn 
následovně: 
 
(1) Klinické hodnocení 
veterinárního léčivého přípravku se 
provádí za podmínek stanovených 
tímto zákonem a podle pravidel 
stanovených pro jeho navrhování a 
provádění, sledování a 
dokumentování jeho průběhu, 
auditování, zpracování a podávání 
rozborů a zpráv o tomto hodnocení 
(dále jen "správná veterinární 
klinická praxe"). Prováděcí právní 
předpis stanoví pravidla správné 
veterinární klinické praxe, které 
zohlední mezinárodní pokyny pro 
správnou klinickou praxi v 
oblasti mezinárodní spolupráce 
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pro harmonizaci technických 
požadavků na registraci 
veterinárních léčivých přípravků 
(VICH). 

Z K čl. I, novelizačnímu bodu 150. (§ 63 odst. 1 písm. c)) 

Ustanovení § 63 odst. 1 zákona o léčivech je, pokud jde o veterinární léčivé 
přípravky, na které se vztahuje kapitola VI nařízení 2019/6, propojen s čl. 90 
odst. 2, resp. čl. 89 nařízení 2019/6. Máme za to, že by ze znění § 63 odst. 
1 měla plynout jasná provazba na nařízení 2019/6, např. prostřednictvím 
formulace v úvodní části ustanovení: „(K)romě případných náležitostí 
stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti 
veterinárních léčivých přípravků / (A)niž jsou dotčeny náležitosti stanovené 
přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti veterinárních léčivých 
přípravků, musí žádost obsahovat …“. Požadujeme upravit návrh ve smyslu 
připomínky. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

Z K čl. I, novelizačnímu bodu 217. (§ 96 odst. 1) 

Máme za to, že § 96 odst. 1 je v rozporu s nařízením 2019/6, konkrétně 
s jeho čl. 79 odst. 1, když umožňuje přijmout i jiná opatření, než pouze ta, 
která jsou uvedena v čl. 129, 130 a 134 nařízení 2019/6. Požadujeme 
uvedené ustanovení uvést do souladu s čl. 79 odst. 1 nařízení 2019/6. 

 

 

 

 

 

Částečně akceptováno/ 
Vysvětleno 
 
K prvnímu odstavci: V poslední větě 
byla vypuštěna slova „včetně 
opatření“.  
 
Ale ve vztahu k § 96, odst. 1 je třeba 
si uvědomit, že nařízení 2019/6 
svěřuje členským státům řadu 
pravomocí, které nejsou samotným 
nařízením upraveny a upravuje je 
vnitrostátní předpis.  
Jde například o to, že členský stát 
může určit, že některé veterinární 
léčivé přípravky může používat 
výhradně veterinární lékař – to je 
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Ustanovení § 96 odst. 1 rovněž stanoví, že se v případě veterinárních 
léčivých přípravků podle § 95 odst. 1 hodnotí mj. výsledky postupu 
zpracování farmakovigilačních signálů v souladu s čl. 81 nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích. Ustanovení čl. 81 nařízení 2019/6 se 
však na všechny veterinární léčivé přípravky podle § 95 odst. 1 zákona o 
léčivech nevztahuje. Požadujeme vysvětlit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

příklad opatření, která by šla nad 
rámec opatření podle čl. 129, 130 
nebo 134. V případě závažných 
nežádoucích účinků by potom mohl 
veterinární ústav v souladu s jinými 
ustanoveními nařízení omezit 
rozsah používání VLP.  
Dále, například v případě 
návykových látek umožňuje 
nařízení členským státům přijímat 
jakákoliv opatření k jejich kontrole. 
V případě farmakovigilančních 
hlášení by tedy mělo být možné 
přijmout odpovídající opatření, i 
když jde nad rámec čl 129, 130 
nebo 134. 
 
 
Vysvětleno 
 
K druhému odstavci: Tímto 
ustanovením se stanoví, že ať už se 
na LP nařízení o veterinárních LP 
vztahuje nebo ne, při hodnocení 
veterinárních farmakovigilančních 
hodnocení se vždy postupuje podle 
čl. 81. Postup tak je sjednocen jak 
pro LP podléhající nařízení, tak i pro 
ty ostatní. 
 

 Nad rámec návrhu: 
 
K § 63 odst. 6 věta třetí a 9 zákona o léčivech 
 
Ustanovení § 63 odst. 6 věta třetí zákona o léčivech se, pokud jde o 
veterinární léčivé přípravky, na které se vztahuje kapitola VI nařízení 2019/6, 
překrývá s čl. 92 odst. 1 uvedeného nařízení. Důvody zakládající možnost 

Akceptováno/Vysvětleno 
 
Navrhujeme následující řešení, 
které vychází z toho, že pokud jde o 
veterinární léčivé přípravky, na 
které se vztahuje kapitola VI 
nařízení 2019/6, ustanovení § 63 
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prodloužení lhůty pro změnu povolení k výrobě jsou v § 63 odst. 6 větě třetí 
oproti nařízení 2019/6 vymezeny úžeji („kdy je potřebné provést šetření na 
místě výroby“). Čl. 92 odst. 1 uvádí „v odůvodněných případech, včetně 
případů, kdy je nutné provedení inspekce“. Je-li zamýšleno, že se bude 
využívat ono „v odůvodněných případech“, je nutné vhodným způsobem 
upravit § 63 odst. 6. Pokud má být úprava v § 63 odst. 6 chápána jako 
provedení čl. 92 odst. 1, je nutné ustanovení vykázat ve srovnávací tabulce 
k nařízení 2019/6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dále máme za to, že § 63 odst. 9 zákona o léčivech se překrývá s úpravou 
v čl. 98 nařízení 2019/6, aniž by bylo jasné, zda ustanovení § 63 odst. 9 stojí 
vedle čl. 98 nařízení 2019/6 (v tom případě by to mělo z ustanovení § 63 
odst. 9 vyplývat, což nevyplývá), nebo je, pokud jde o veterinární léčivé 
přípravky, na které se vztahuje kapitola VI nařízení 2019/6, provedením čl. 
98 uvedeného nařízení (v takovém případě by mělo být ustanovení § 63 
odst. 9 vykázáno ve srovnávací tabulce) Požadujeme vysvětlit. 

 

odst. 6 věty třetí se skutečně 
překrývá s čl. 92 odst. 1 uvedeného 
nařízení, jak připomínkové místo 
uvádí. Proto bychom v tomto 
ustanovení navrhovali úpravu 
vložením nového novelizačního 
bodu tohoto znění: 
 
X. V § 63 odst. 6 větě třetí se za 
slova „V případě, kdy je“ vkládají 
slova „ , jde-li o veterinární léčivé 
přípravky, na které se nevztahuje 
kapitola VI nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích,“.  
 
Ustanovení čl. 92 odst. 1 nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích 
neposkytuje pro členské státy 
prostor k nějaké specifické úpravě, 
když jde o veterinární léčivé 
přípravky, na které se vztahuje 
kapitola VI nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích, a to, že 
příslušným orgánem je Veterinární 
ústav, vyplývá již z ustanovení § 16 
odst. 2 písm. m) zákona. 
 
 
V ustanovení § 63 odst. 9 
navrhujeme provedení úpravy ze 
stejných důvodů jako u předchozí 
připomínky, tedy úpravu vložením 
nového novelizačního bodu tohoto 
znění: 
 
X. V § 63 odst. 9 větě první se za 
slova „nebo Veterinární ústav“ 
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vkládají slova „ , jde-li o veterinární 
léčivé přípravky, na které se 
nevztahuje kapitola VI nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích,“.     

Komora veterinárních 
lékařů 

Z Navrhujeme úpravu ustanovení § 9a, odst. 3, písm. a): 
 
V případě antimikrobního léčivého přípravku další podmínky jeho 
použití podle § 9 odst. 4 vždy zahrnují anamnesticky, epidemiologicky, 
klinicky, rychlými diagnostickými metodami či laboratorně stanovenou 
přítomnost infekčního původce onemocnění a jeho citlivost 
k použitému antimikrobnímu léčivému přípravku. 
 
na následující znění: 
 
V případě antimikrobního léčivého přípravku další podmínky jeho 
použití podle § 9 odst. 4 vždy zahrnují anamnesticky, epidemiologicky, 
klinicky, a v případě potřeby také rychlými diagnostickými metodami 
či laboratorně stanovenou přítomnost infekčního původce 
onemocnění a jeho citlivost k použitému antimikrobnímu léčivému 
přípravku. 
 
Odůvodnění: 
 
Z ustanovení předkládaného návrhu novely vyplývá, že by libovolná 
antimikrobiální látka nemohla být použita bez předchozí kultivace a 
stanovení antibiogramu, což by ale přineslo mnohé potíže  
a de facto by to nutilo veterinární lékaře opakovaně porušovat zákon. 
 
Domníváme se, že není žádoucí, praktické ani technicky možné, aby bylo 
běžné nasazení antimikrobiální látky bez indikačního omezení podmíněno 
kultivací.  

 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno jinak 
 
Záměrem ustanovení je, aby pro 
rozhodnutí o použití antimikrobního 
léčivého přípravku měl veterinární 
lékař vždy (tj. pro každý jednotlivý 
případ, kdy rozhoduje) důkaz o 
přítomnosti původce a o jeho 
citlivosti.  
Takový důkaz může získat všemi 
odborně zdůvodnitelnými způsoby 
nebo jejich kombinacemi.  
Navrhujeme následující úpravu § 
9a odst. 3 písm. a): 
 
„V případě antimikrobního léčivého 
přípravku další podmínky jeho 
použití podle § 9 odst. 4 vždy 
zahrnují 

a) odůvodnění jeho použití 
s ohledem na přítomnosti 
infekčního původce onemocnění a 
jeho citlivost k použitému 
antimikrobnímu léčivému přípravku, 
a to na základě anamnézy, 
epidemiologických údajů, výsledku 
klinického vyšetření, použití 
rychlých diagnostických metod, 
nebo výsledku vyšetření v 
laboratoři.“ 
 

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

D Obecně k části první 
 

Akceptováno jinak 
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Doporučujeme nahradit poznámku pod čarou č. 13 zákona následujícím 
zněním: 
„13) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
 
Odůvodnění: 
Přestože tato poznámka nemá být novelizací dotčena, odkaz je již neaktuální 
a zasluhuje aktualizovat. Zákon č. 18/1997 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2017 
zásadně novelizován a již neobsahuje právní úpravu radiační ochrany 
(obsahuje pouze zbytkovou úpravu odpovědnosti za jadernou škodu). Tato 
úprava je od té doby obsažena v zákoně č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 
Požadavky na radiofarmaka z hlediska radiační ochrany jsou tedy upraveny 
zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 
Nenormativní odkazy na poznámku pod čarou č. 13 v novelizovaném zákoně 
jsou tedy zastaralé a nefunkční. Přestože se poznámky zpravidla 
samostatně nenovelizují, zcela vyloučeno to není a s ohledem na rozsah 
novely zákona by to bylo vhodné. 

 

Nenormativní odkaz s poznámkou 
pod čarou byl v § 25 odst. 2 písm. 
h), § 64 písm. x) a v novém § 60 
odst. 3 písm. d) nahrazen 
normativním odkazem na atomový 
zákon bez poznámky pod čarou. 
 
V § 8 odst. 7 již normativní odkaz je 
a odkaz na poznámku pod čarou č. 
13 je tedy nadbytečný.  
 
Poznámka pod čarou č. 13 bude 
zrušena. 

D K části první, bodu 144, § 60 odst. 3 písm. d) 
 
Dáváme k úvaze, zda nenahradit odkaz na poznámku pod čarou č. 11 
odkazem na poznámku pod čarou č. 13. 
 
Odůvodnění: 
Dosavadní znění zákona obdobu takového ustanovení neobsahovalo a 
důvodová zpráva konkrétní vysvětlení neposkytuje, lze však přesto mít za to, 
že zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb., na který 
poznámka č. 11 odkazuje, není v případě radiofarmak relevantní právní 
úpravou. Takovou úpravou se ovšem jeví být úprava uvedená v poznámce 
pod čarou č. 13. 
 

Akceptováno jinak 
 
Odkaz na poznámku pod čarou byl 
zrušen a namísto nenormativního 
odkazu je uveden normativní odkaz 
na atomový zákon. 
 
„d) doklad o splnění podmínek 
podle atomového zákona, jde-li o 
veterinární léčivý přípravek 
obsahující radiofarmaka, a“. 
 

Veterinární a 
farmaceutická univerzita 

Z K § 9 odst. 3: 

 

 
Akceptováno jinak 
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Novela zákona o léčivech v § 9 odst. 3 nově omezuje používání léčivého 

přípravku, jehož uvádění do oběhu je vázáno na lékařský předpis, 

veterinárního léčivého přípravku, jehož uvádění do oběhu není vázáno na 

lékařský předpis, který však má být použit mimo podmínky jeho registrace, 

a dále humánního léčivého přípravku použitého při poskytování veterinární 

péče na „oprávněného veterinárního lékaře“. Oprávněným veterinárním 

lékařem je veterinární lékař, který splňuje podmínky stanovené zákonem o 

Komoře veterinárních lékařů pro výkon veterinární léčebné a preventivní 
činnosti. Tato úprava je v souladu s § 58 odst. 2 písm. c) veterinárního 

zákona a vztahuje se na právnické a fyzické osoby vykonávající odborné 

veterinární činnosti podnikatelským způsobem. Opomíjí však ustanovení § 

58 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona, podle kterého mohou odbornou 

veterinární činnost vykonávat také vysoké školy veterinární, určuje-li tak 

jejich statut. VFU Brno v rámci přípravy budoucích veterinárních lékařů 

vykonává odborné veterinární činnosti, a to včetně používání a 

předepisování léčiv. Navrhované znění zákona by znemožnilo přípravu 

budoucích veterinárních lékařů. Řešením je zahrnout veterinární lékaře VFU 
Brno pod pojem „oprávněný veterinární lékař“. Navrhujeme následující 

znění:  

§ 9 odst. (3) Veterinární léčivý přípravek, jehož uvádění do oběhu je podle 
nařízení o veterinárních léčivých přípravcích nebo podle tohoto zákona 
vázáno na lékařský předpis, veterinární léčivý přípravek, jehož uvádění do 
oběhu není vázáno na lékařský předpis, který však má být použit mimo 
podmínky jeho registrace, a dále humánní léčivý přípravek použitý při 
poskytování veterinární péče smí používat pouze   
a) veterinární lékař, který splňuje podmínky stanovené zákonem o Komoře 
veterinárních lékařů pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti a 
veterinární lékař, který je zaměstnancem vysoké školy veterinární 
oprávněné vykonávat odborné veterinární činnosti (dále jen „oprávněný 
veterinární lékař“), nebo …  
  

Obdobný problém může nastat i u veterinárních lékařů SVS, Ministerstva 

obrany a Ministerstva vnitra. Jejich situaci částečně řeší § 9b pokud jde o 

použití léčivých přípravků. Neřeší však předepisování léčiv, které je 

v souladu s § 80a svěřeno výhradně způsobilému oprávněnému 

Zákonem o léčivech nelze – a to ani 
nepřímo – novelizovat další dva 
zákony, které mají ve vztahu k dané 
problematice povahu obecných 
právních předpisů – tj. veterinárního 
zákona a zákona o Komoře 
veterinárních lékařů. 
 
Návrh byl přepracován tak, že 
veterinární léčivé přípravky smí 
používat pouze veterinární lékař 
oprávněný k výkonu veterinární 
léčebné a preventivní činnosti v 
souladu s podmínkami stanovenými 
zákonem o Komoře veterinárních 
lékařů. Tímto veterinárním lékařem 
není pouze veterinární lékař, který 
činnost provozuje podnikatelským 
způsobem, ale rovněž veterinární 
lékař, který je zaměstnancem. Toto 
vymezení tedy zahrnuje rovněž 
veterinární lékaře, kteří jsou 
zaměstnanci VFU Brno. 
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veterinárnímu lékaři. Navrhovaná právní úprava by tak znemožnila 

poskytování veterinární péče zmíněnými orgány. Na zváženou je přiřazení 

těchto veterinárních lékařů do výčtu oprávněných veterinárních lékařů nebo 

doplnit jim oprávnění předepisovat léčiva.  

 
Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Z  
V současné době projednávaná novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, 
ve znění pozdějších předpisů, reaguje mimo jiné na nové podmínky, které 
pro medikovaná krmiva zavádí 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. Uvedené nařízení klasifikuje medikovaná krmiva 
jako zvláštní druh krmiv a v 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 
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). 
Nově se navrhuje, aby činnosti související s povolováním medikovaných 
krmiv a jejich kontrola byly řešeny v rámci zákona o krmivech a byly 
přeneseny do odpovědnosti ÚKZÚZ (viz text na str.-2- a -3- Důvodové 
zprávy předkladatele k novele tohoto zákona „…Třebaže hlavním 
předpisem pro aplikaci nařízení o medikovaných krmivech bude 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... Adaptace právního řádu České republiky ve vztahu k 

Akceptováno 
 
Návrh byl o doplněn o novelu 
zákona o krmivech. 
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oběma uvedeným nařízením vyžaduje změny v právní úpravě obsažené i v 
dalších právních předpisech…“). 
  
Současné znění zákona o krmivech a ani předkládaný návrh novely zákona 
o léčivech však neobsahují ustanovení týkající se schvalování 
provozovatelů, kteří vyrábějí nebo uvádí na trh medikovaná krmiva, neboť 
proces schvalování takových provozů je nyní v kompetenci Ústavu pro státní 
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „ÚSKVBL“). Vzhledem 
k tomu, že uvedené kompetence by měly přejít z ÚSKVBL na ÚKZÚZ, měla 
by být dle názoru ÚKZÚZ součástí předkládané novely zákona o léčivech i 
doprovodná novela zákona o krmivech, která toto bude upravovat, a která 
by měla nabýt účinnosti nejpozději dnem účinnosti Nařízení EU 2019/4.  
 
Vzhledem k výše uvedenému tedy navrhujeme novelizovat zákon o 
krmivech [viz Přílohy č. 1 až 3-změna zákona o krmivech (bodové znění 
novely), platné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění 
navrhovaných změn a důvodová zpráva]. 

Pozn.: Přílohy ke stanovisku ÚKZÚZ nejsou součástí tabulky 
vypořádání připomínek. 
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