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PŘEHLED HLAVNÍCH 

NOVINEK V OBLASTI 

LÉČIV A DOPLŇKŮ 

STRAVY ZA R. 2019
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HUMÁNNÍ 

LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY



01. října 2019

NOVELA

VYHLÁŠKY 

O VÝROBĚ 

DISTRIBUCI 

LÉČIV

• vyhláška č. 180/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č.

229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, účinná od

18.8.2019 (některé části účinnost 6 měsíců ode dne

zveřejnění oznámení EK v Úředním věstníku Evropské

unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení č. 536/2014);

• přizpůsobení evropské legislativě, vypuštění ustanovení

týkajících se správné výrobní praxe v případě

hodnocených léčivých přípravků;

• od 18.8.2019 nabyly účinnosti změny v oblasti

správné distribuční praxe (viz. monitoring), nutno

příp. aktualizovat pokyny SDP uvnitř společností.

NOVÁ LEGISLATIVA



501. října 2019

LEX BREXIT
➢ zákon č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů v

souvislosti s vystoupením VB z EU;

➢ § 26: Nakládání s LP vyrobenými nebo

propuštěnými ve VB

➢ Účel = zachování dostupnosti LP

➢ Základní pravidlo: propouštění kvalifikovanou

osobou v EU nebude vyžadováno

➢ Účinnost zákona:

- Počátek: v případě „brexitu“ bez dohody, a

zároveň

- Trvání: po dobu trvání „brexitu“ bez dohody,

nejdéle však do 31. 12. 2020

NOVÁ LEGISLATIVA



601. října 2019

LEX BREXIT § 26:

Léčivé přípravky registrované v České republice ke dni

nabytí účinnosti tohoto zákona, které byly vyrobeny

nebo propuštěny k prodeji ve Spojeném království,

nebo hodnocené léčivé přípravky, které byly ve

Spojeném království vyrobeny nebo propuštěny k použití

v klinickém hodnocení, které je povoleno ke dni nabytí

účinnosti tohoto zákona v České republice, se pro účely

zákona o léčivech považují za léčivé přípravky z jiného

členského státu Evropské unie.

NOVÁ LEGISLATIVA



01. října 2019

NOVELA

TZV. 

NÁHRADOVÉ 

VYHLÁŠKY 

SÚKL

• Dne 1. 6. 2019 nabyla účinnosti vyhláška č.128/2019
změna tzv. náhradové vyhlášky č. 427/2008 Sb. za

odborné úkony vykonávané v působnosti SÚKL nebo

ÚSKVBL;

• mění se náhrady výdajů v oblastech konzultací

poskytovaných SÚKL, registrace léčivých přípravků,

inspekce, lékárny, prodejci, laboratorní rozbor,

propouštění šarží, klinické hodnocení léčiv, léčebné

programy, rozlišování léčiv od jiných výrobků a

laboratorní rozbory léčiv a pomocných látek;

• účinnost od 1.6.2019, pouze v případě klinických

hodnocení je účinnost navázána až na zprovoznění

portálu EU ke klinickým hodnocením.

NOVÁ LEGISLATIVA



801. října 2019

NÁVRH NOVELY ZÁKONA 

O LÉČIVECH

- lékový záznam
(sněmovní  tisk  302)

➢ Fáze přípravy: o návrhu hlasoval Senát,

který jej vrátil Poslanecké sněmovně (PS) s

pozměňovacími návrhy, PS setrvala na

původním návrhu zákona;

➢ Obsah: doplnění systému eReceptu o

lékový záznam

➢ Co se je to lékový záznam?

- Údaje o předepsaných a vydaných

LP

- Lékař, pacient a farmaceut

PŘIPRAVOVANÉ NOVELY ZOL



901. října 2019

NÁVRH NOVELY 

ZÁKONA 

O LÉČIVECH

- emergentní systém

➢ Fáze přípravy: schválen vládou, bude

projednáván v I. čtení Poslaneckou sněmovnou

(sněmovní tisk č. 581);

➢ Cíl: zajištění hrazeného léčivého přípravku na

lékařský předpis pro konkrétního pacienta;

➢ držitel rozhodnutí o registraci bude povinen

zajistit léčivé přípravky do dvou dnů;

➢ Předpokládaná účinnost: 6 měsíců po vyhlášení

novely ve Sbírce.

PŘIPRAVOVANÉ NOVELY ZOL
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DOPLŇKY STRAVY



➢ vyhláška č. 129/2019 Sb., o změně sazebníku

náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi

SZPI pro účely kontroly;

➢ MZe zmocněno stanovit vyhláškou sazebník náhrad

nákladů za rozbory prováděné laboratořemi SZPI pro

účely kontroly a výši paušální částky nákladů

vzniklých v souvislosti s kontrolou SZPI;

➢ změna přílohy č. 1 vyhlášky – zařazeny nově

akreditované metody, resp. změny metod (Fyzikálně-

chemické rozbory);

➢ účinnost novely vyhlášky: 01. 06. 2019

01. října 2019 

11

NOVELA TZV. 

NÁHRADOVÉ 

VYHLÁŠKY SZPI

NOVÁ LEGISLATIVA



➢ Fáze přípravy: bude projednáván v I.

čtení Poslaneckou sněmovnou (sněmovní

tisk č. 502);

➢ Cíl: implementace evropských právních

norem (úřední kontroly, nové potraviny),

úprava povinností při uvádění na trh

(webový formulář notifikace doplňků

stravy aj.)

➢ Předpokládaná účinnost: prosinec 2019

01. října 2019 

12

NÁVRH NOVELY 

ZÁKONA 

O POTRAVINÁCH 

A TABÁKOVÝCH 

VÝROBCÍCH 

A O SZPI

PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA
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HRANIČNÍ PŘÍPRAVKY
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Co to je hraniční přípravek?

▪ Výrobek, u kterého díky jeho vlastnostem nebo prezentaci není jasné, do

které legislativní kategorie patří

▪ Nejčastěji se hraniční přípravky vyskytují mezi tzv. přípravky pro zdraví a

krásu, kam se řadí zejména:

▪ léčivé přípravky

▪ zdravotnické prostředky

▪ doplňky stravy

▪ kosmetické přípravky

▪ biocidní přípravky

POJEM HRANIČNÍ VÝROBEK01. října 2019
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Co je důležité si uvědomit?

▪ Jedná se o kategorie legislativní!

▪ Účelem rozlišování jednotlivých kategorií výrobků je zajištění volného

pohybu zboží a zároveň ochrana spotřebitele

▪ Definice jednotlivých kategorií se v určitém rozsahu mohou překrývat,

nicméně jsou konstruovány vždy tak, aby žádný výrobek nemohl reálně

spadat do vícero kategorií – pokud k takové situaci nastane, není to nikdy

dobře

POJEM HRANIČNÍ VÝROBEK01. října 2019
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ZAŘAZOVÁNÍ 

VÝROBKŮ

DO KATEGORIÍ
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ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
KOSMETICKÉ 

PŘÍPRAVKY

LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY DOPLŇKY STRAVY

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY

KATEGORIE VÝROBKŮ01. října 2019
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Rozdělení 

přípravků 

do kategorií 

▪ zařazování do kategorií podle vlastností, resp.
indikací = marketing – nástroj propagace
výrobků;

▪ při zařazování výrobků do kategorií je třeba:

i. respektovat příslušnou kategorii podle
zákonných definicí
a

ii. řídit se pravidly propagace pro danou kategorii.

▪ zařazení nesmí být klamavé či zavádějící pro
spotřebitele, nesmí být účelové a musí odpovídat
vlastnostem a určenému účelu použití výrobku.

ZAŘAZOVÁNÍ DO KATEGORIE01. října 2019
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Hlavní příčiny 

nesprávné 

klasifikace
▪ možnost používat prezentaci léčebných

účinků/vlastností výrobku (KP – ZP)

▪ nižší míra regulace (LP – ZP)

▪ nižší „provozní“ náklady (LP – DS)

ZAŘAZOVÁNÍ DO KATEGORIE01. října 2019
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LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK

Léčivým přípravkem se rozumí:

a) látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné 

nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo 

zvířat, nebo

b) látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat 

lidem, nebo použít u zvířat či podat zvířatům, a to buď za účelem 

obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí 

prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo 

metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské 

diagnózy.

KATEGORIE VÝROBKŮ01. října 2019



2101. října 2019 LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

LÉČIVÉ 

PŘÍPRAVKY

▪ jejich hlavní způsob účinku je farmakologický,

metabolický či imunologický (LP x DS) a tento jejich

účinek je z hlediska fyziologických funkcí člověka

významný (LP x DS x KP);

▪ mohou být používány i vnitřně (LP x KP);

▪ mohou být prezentovány s tím, že mají léčebné nebo

preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí (LP x

DS x KP).
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Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, zařízení, programové 

vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke 

specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytné ke 

správnému použití zdravotnického prostředku, materiál nebo jiný předmět, 

určené výrobcem pro použití u člověka za účelem:

a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění 

onemocnění,

b) stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace 

poranění nebo zdravotního postižení, 

c) vyšetřování, náhrady anebo modifikace anatomické struktury nebo 

fyziologického procesu,

d) kontroly početí,

a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho 

povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem, 

jejich funkce však může být takovými účinky podpořena.

01. října 2019 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY



2301. října 2019 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

ZDRAVOTNICKÉ

PROSTŘEDKY

▪ jejich hlavní způsob účinku není farmakologický,

metabolický či imunologický (ZP x LP);

▪ mohou být používány i vnitřně (ZP x KP);

▪ mohou být prezentovány s tím, že mají léčebné nebo

preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí (ZP x

DS x KP);

▪ jsou výrobcem určeny pro použití u člověka za

léčebným či obdobným účelem (ZP x DS x KP).
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KOSMETICKÝ PŘÍPRAVEK

Kosmetickým přípravkem

je látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla

(pokožkou, vlasovým systém, nehty, rty, vnějšími pohlavní orgány), nebo 

se zuby a sliznicemi dutiny ústní 

za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, 

jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů

KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY01. října 2019



2501. října 2019 KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY

KOSMETICKÉ 

PŘÍPRAVKY ▪ mohou být používány pouze zevně (KP x DS);

▪ nemohou být prezentovány s tím, že mají léčebné nebo

preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí (KP x

ZP x LP);

▪ nejsou výrobcem určeny pro použití u člověka za

léčebným či obdobným účelem (KP x LP x ZP).
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DOPLNĚK STRAVY

Doplněk stravy je potravina, která:

a) má doplňovat běžnou stravu,

b) je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo 

dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených 

v potravině samostatně nebo v kombinaci, 

c) je určena k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

01. října 2019 DOPLŇKY STRAVY



2701. října 2019 DOPLŇKY STRAVY

DOPLŇKY

STRAVY ▪ mohou být používány pouze vnitřně (DS x KP x ZP x LP);

▪ nemohou být prezentovány s tím, že mají léčebné nebo

preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí (DS x

ZP x LP);

▪ nejsou výrobcem určeny pro použití u člověka za

léčebným či obdobným účelem (DS x LP x ZP).



28

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK

Biocidní přípravek:

je účinná látka nebo přípravek obsahující jednu nebo více účinných 

látek ve formě, v jaké jsou dodávány uživateli, určené k hubení, 

odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo dosažení jiného 

regulačního účinku na jakýkoliv škodlivý organismus chemickým 

nebo biologickým způsobem.

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY01. října 2019



29ZAŘAZOVÁNÍ DO KATEGORIE01. října 2019



3001. října 2019 SHRNUTÍ

Co nám z toho 

vlastně 

vyplývá?

▪ léčivé přípravky jsou nejširší kategorií co do možných

tvrzení i účinků

▪ zároveň jsou ale kategorií nejpřísněji regulovanou (být

nechtěně klasifikován jako LP = „rozsudek smrti“ pro daný

výrobek)

▪ z obchodního, odborného i právního hlediska je tak

nejdůležitější rozlišování léčivých přípravků od ostatních

výrobků

▪ A na to se podíváme teď!



31

ZÁKLADNÍ PRINCIPY 

ROZLIŠOVÁNÍ LÉČIVÝCH 

PŘÍPRAVKŮ A JINÝCH 

VÝROBKŮ

01. října 2019



3201. října 2019 ROZLIŠOVÁNÍ LP A JINÝCH VÝROBKŮ

▪ Základní zásady (pokyn SÚKLu UST-30 verze 4):

▪ Základním východiskem jakýchkoliv postupů v dané oblasti musí být ochrana

veřejného zdraví.

▪ V jednom státě nemohou být dva výrobky s obsahem shodné látky a shodným

mechanismem účinku zařazeny do dvou rozdílných kategorií.

▪ Klasifikace výrobku provedená jiným členským státem není pro Českou republiku

bez dalšího závazná.

▪ Platí, že registrované léčivé přípravky odpovídají definici léčivého přípravku

obsažené v§ 2 odst. 1 zákona o léčivech.

▪ Rozhodnutí v řízení podle§13 odst. 2 písm. h) zákona o léčivech má deklaratorní

povahu.



3301. října 2019 ROZLIŠOVÁNÍ LP A JINÝCH VÝROBKŮ

▪ Z jakých hledisek je výrobek posuzován?

▪ Prezentace výrobku = definice LP podle písmene a)

▪ Funkce výrobku = definice LP podle písmene b)

▪ Obě definice jsou samostatné!

▪ K tomu, aby byl výrobek klasifikován jako LP postačuje, pokud naplní byť jen

jednu definici



3401. října 2019 ROZLIŠOVÁNÍ LP A JINÝCH VÝROBKŮ

▪ Léčivý přípravek podle PREZENTACE

▪ definice LP podle prezentace má za cíl zahrnout výrobky, které nemají účinek,

který jsou spotřebitelé oprávněni očekávat s ohledem na jejich prezentaci (C-

227/82)

▪ směrnice tak směřuje k ochraně spotřebitelů před různými výrobky používanými

namísto vhodných léků (C-319/05)

▪ pojem prezentace výrobku je třeba vykládat extenzivně (C-227/82)



3501. října 2019 ROZLIŠOVÁNÍ LP A JINÝCH VÝROBKŮ

▪ Kdy je výrobek prezentován jako LP?

▪ „[V]ýrobek je „[prezentován jako] určený k léčení nebo předcházení nemoci“ ve

smyslu směrnice 2001/83, jestliže je jako takový výslovně „popsán“ nebo

„doporučen“, případně na etiketě, v příbalovém letáku nebo ústně…“

(C-319/05)

▪ Výrobek je rovněž [prezentován jako] určený k léčení nebo předcházení nemoci

pokaždé, když se v očích průměrně obezřetného spotřebitele jeví, třeba jen

nepřímo, ale s jistotou, že uvedený výrobek by s ohledem na svou prezentaci měl

mít předmětné vlastnosti…“ (C-60/89)



3601. října 2019 ROZLIŠOVÁNÍ LP A JINÝCH VÝROBKŮ

▪ Co se hodnotí v rámci prezentace výrobku?

▪ samotný výrobek;

▪ obal (vnější i vnitřní);

▪ dokumentace přiložená k výrobku;

▪ prezentace výrobku přímo spojená s jeho nabídkou ke koupi, pokud je tato

provedená výrobcem či distributorem pro území České republiky (např. e-shop na

oficiálních webových stránkách), popř. třetí osobou, pokud je tato ve vztahu

s výrobcem či českým distributorem.



3701. října 2019 ROZLIŠOVÁNÍ LP A JINÝCH VÝROBKŮ

▪ Hodnocení prezentace

▪ prezentace výrobku se hodnotí z hlediska průměrného spotřebitele

▪ Průměrný spotřebitel je osoba, která je v rozumné míře dobře informovaná a

v rozumné míře pozorná a opatrná (C-210/96);

▪ hodnocení prezentace je v zásadě vždy individuální a silně subjektivní;

▪ jeho objektivizace je možná pouze skrze odůvodnění rozhodnutí, kterým se

změna klasifikace na LP deklaruje.



3801. října 2019 ROZLIŠOVÁNÍ LP A JINÝCH VÝROBKŮ

▪ LP podle prezentace a ZP

▪ ZP podle své definice může sloužit k léčbě (ale pozor na uvádění této skutečnosti

v reklamě!)

▪ Výrobek, který je na trh uváděn jako ZP, nemůže být klasifikován jako LP pouze

proto, že prezentuje léčebné vlastnosti

▪ Výjimkou by bylo, pokud by se daný výrobek prezentoval výslovně jako „léčivý

přípravek“ či „lék“

▪ LP podle prezentace a DS

▪ Je třeba brát ohled na zvláštní úpravu vztahující se k povolenému/povinnému

označování potravin prostřednictvím tzv. zdravotních tvrzení



3901. října 2019 ROZLIŠOVÁNÍ LP A JINÝCH VÝROBKŮ

▪ Léčivý přípravek podle FUNKCE

▪ Pojem funkce výrobku musí být vykládán extenzivně (C-112/89)

▪ Kdy je výrobek LP podle funkce?

▪ Pokud má jeho složka či složky při stanoveném dávkování (C- 319/05)

vědecky prokázaný (C-140/07) významný vliv na lidský organismus

prostřednictvím farmakologického, imunologického či metabolického

účinku (C-88/07), nerozhodno, zda v důsledku interakce s buněčnou

složkou uživatele či s jinými buněčnými složkami (např. vešmi)

v organismu uživatele (C-308/11)



4001. října 2019 ROZLIŠOVÁNÍ LP A JINÝCH VÝROBKŮ

▪ Co se hodnotí v rámci posuzování funkce výrobku?

▪ Všechny jeho vlastnosti, ale zejména:

▪ Složení

▪ Farmakologické vlastnosti (tak jak mohou být stanoveny vzhledem

k současnému stavu vědeckého poznání)

▪ Podmínky použití

▪ Míru jeho rozšíření

▪ Znalost, kterou o něm mají spotřebitelé

▪ Rizika, která může způsobit jeho užívání
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▪ LP podle funkce a ZP

▪ Při posuzování, zda se jedná LP nebo ZP se přihlíží k hlavnímu

mechanismu (způsobu) účinku [§ 2 odst. 2 písm. a) nařízení

č. 336/2004 Sb.]

▪ ZP podle § 2 odst. 1 ZoZP nesmějí primárně působit farmakologickým,

imunologickým nebo metabolickým účinkem

▪ Mechanismus účinku se zkoumá vždy v relaci k určenému účelu použití
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▪ LP podle funkce a DS

▪ blízkost účinků DS (potravin) a LP

▪ obtížnost jasného odlišení obou kategorií zesílena v důsledku používání

zdravotních tvrzení u DS

▪ základní pravidlo: „[V]ýrobek, jehož vliv na fyziologické funkce

nepřekračuje účinky, které může mít na tyto funkce potravina

konzumovaná v rozumném množství, nemá významný účinek na

metabolismus, a nemůže být tedy kvalifikován jako výrobek schopný

obnovit, upravit či ovlivnit fyziologické funkce ve smyslu čl. 1 bodu 2

druhého pododstavce směrnice 2001/83.“ (C-319/05)
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▪ LP podle funkce a KP

▪ odlišující kritérium, jde zde působení výrobku a jeho významnost

▪ pro klasifikaci výrobku jako LP není samo o sobě dostačující, že KP

obsahuje některou z látek, která je pro použití v KP zakázána
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▪ Příklady:

▪ Kapsaicinová náplast proti bolesti zad

▪ Nesprávná klasifikace ZP (ani KP)

▪ Správná klasifikace LP (s ohledem na zamýšlený účel použití působí výlučně F)

▪ Doplněk stravy s aktivním uhlím

▪ Nesprávná klasifikace DS? Záleží na určeném účelu použití (aktivní uhlí má

zdravotní tvrzení)

▪ Správná klasifikace ZP (s ohledem na hlavní mechanismus účinku)
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▪ Příklady:

▪ Melatonin

▪ ČR: melatonin je zakázán při výrobě potravin podle vyhl. č. 58/2018 + SÚKLem

byl posouzen jako léčivý přípravek, smí být uváděn na trh pouze jako Rx;

▪ EU: v některých státech uváděn jako doplněk stravy, pro melatonin byla dokonce

schválena zdravotní tvrzení pro potraviny:

Melatonin přispívá ke zmírnění subjektivního pocitu únavy v důsledku

časového posunu - podmínka 0,5 mg před usnutím;

Melatonin přispívá ke zkrácení doby nutné pro usnutí - podmínka 1 mg před

usnutím.
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HRANIČNÍ ŘÍZENÍ
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Co je to hraniční řízení?

▪ jakékoliv správní či soudní řízení v němž dochází k autoritativnímu rozhodnutí o

klasifikaci hraničního výrobku = správné právní kvalifikaci jeho povahy;

▪ jako hraniční řízení v užším smyslu jsou označována správní řízení vedená

SÚKLem podle

▪ Ust.§13 odst. 2 písm. h) a §24a ZoL = Hraniční řízení o léčivých

přípravcích

▪ Ust.§9 písm. a) a§41 ZoZP = Hraniční řízení o zdravotnických

prostředcích;

▪ hraniční řízení může probíhat na žádost nebo z moci úřední.

HRANIČNÍ ŘÍZENÍ01. října 2019
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▪ Pokud pomineme obě hraniční řízení vedená SÚKLem, není v ČR žádný

jiný správní orgán, který by byl oprávněn autoritativně rozhodovat o

povaze výrobku v rámci samostatného řízení

▪ Určitou formu klasifikace mohou provádět příslušné orgány státní správy,

kterým byl svěřen dozor nad danou kategorií výrobků, NE však v podobě

samostatného řízení, ale jako předběžnou otázku v rámci řízení jiného

▪ Př.: Bude-li příslušný orgán řešit, zda je použití určité látky v kosmetickém

přípravku z právního hlediska přípustné, musí si nejprve vyhodnotit, zda je daný

výrobek kosmetickým přípravkem

HRANIČNÍ ŘÍZENÍ01. října 2019
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▪ Rovněž však může povahu výrobku vyhodnotit i soud v rámci občanského

soudního řízení, např. v případech nekalé soutěže, náhrady škody či

poškození dobrého jména (typicky právnické osoby)

▪ Jak soud konkrétně postupuje?

▪ Buď si věc posoudí sám v rámci předběžné otázky podle § 135 odst. 2 OSŘ

podle něhož platí, že otázky, o nichž přísluší rozhodnout jinému orgánu (až na

určité omezené výjimky), může soud posoudit sám. Bylo-li však o takové otázce

vydáno příslušným orgánem rozhodnutí, soud z něho vychází.

▪ Přeruší řízení podle§109 odst. 2 písm. c) OSŘ – soud může řízení přerušit,

pokud probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro

rozhodnutí soudu, nebo jestliže soud dal k takovému řízení podnět.

HRANIČNÍ ŘÍZENÍ01. října 2019
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▪ rozhodnutí jsou považována za deklaratorní;

▪ nezakládají žádná nová práva nebo povinnosti,

pouze deklaruje povahu výrobku

▪ práva a povinnosti spojená s daným výrobkem

jsou určena právními předpisy (ZoL);

▪ rozhodnutím je SÚKL pouze prohlašuje;

▪ obsahuje upozornění na povinnost ke stažení

výrobku z trhu, jedná-li se o LP;

▪ informace o rozhodnutí je zveřejňována podle

§ 99 odst. 2 písm. j) ZoL.

ROZHODNUTÍ 

V HRANIČNÍM 

ŘÍZENÍ LP

HRANIČNÍ ŘÍZENÍ

LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY
01. října 2019
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▪ dojde-li ke zpochybnění (odstranění) CE, může

teprve probíhat samotné hraniční řízení

podle§41 ZoZP;

▪ rozhodnutí SÚKL je i zde deklaratorní!;

▪ uplatní se „kolizní ustanovení“ (§41 odst. 3

ZoZP):

Není-li možné na základě dostupných důkazů vydat

rozhodnutí, nebo jde-li o výrobek, který je v

některých členských státech určen jako

zdravotnický prostředek a v jiných nikoli, Ústav

podá Komisi žádost o vydání rozhodnutí o

správném určení výrobku a vydání opatření pro

celý trh členských států.

ROZHODNUTÍ V 

HRANIČNÍM ŘÍZENÍ 

ZP

HRANIČNÍ ŘÍZENÍ

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
01. října 2019
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▪ SÚKL může oba druhy hraničních řízení v rámci

procesní ekonomie libovolně spojovat;

▪ typicky v případě, kdy bude posuzovat výrobek,

který by mohl být LP, nebo ZP zahájí pouze jedno

řízení a spojí obě posuzování do jednoho =

výsledkem tak bude konkrétní rozhodnutí o

klasifikaci výrobku;

▪ pokud by řízení nespojil, pak by v případě, kdy by

dospěl k závěru, že se nejedná o ZP, musel ještě

zahájit řízení o tom, zda se jedná o LP.

SPOLEČNÉ 

HRANIČNÍ ŘÍZENÍ?

SPOLEČNÁ HRANIČNÍ ŘÍZENÍ01. října 2019



01. října 2019 53

DŮSLEDKY 

NESPRÁVNÉ 

KLASIFIKACE 

VÝROBKU
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▪ musí být registrován, jinak nemůže být uváděn na

trh (§ 25 ZoL);

▪ musí být stažen z trhu (§5 odst. 6 zákona

č. 102/2001 Sb.);

▪ je možný postih za přestupek spočívající v:

▪ zacházení s LP bez povolení (nakládá-li s

výrobkem osoba, která nemá distribuční

oprávnění podle ZoL);

▪ distribuci neregistrovaného LP v rozporu se ZoL

(má-li osoba distribuční oprávnění podle ZoL).

Je-li výrobek 

klasifikován jako LP

DŮSLEDKY NESPRÁVNÉ KLASIFIKACE 

VÝROBKU
01. října 2019
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▪ musí být posouzena shoda, jinak nemůže být

distribuován a dovážen, prodáván/vydáván či

používán (§45 odst. 1,§49 odst. 1,§56 odst. 1

a§58 ZoZP);

▪ musí být stažen z trhu (§5 odst. 6 zákona

č. 102/2001 Sb.);

▪ je možný postih za přestupek spočívající v:

▪ Distribuci, dovozu, prodeji, výdeji či používání

daného ZP.

Je-li výrobek 

klasifikován jako ZP

DŮSLEDKY NESPRÁVNÉ KLASIFIKACE 

VÝROBKU
01. října 2019
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▪ Společné pro LP i ZP:

▪ vznik povinnosti k náhradě škody vzniklé

zákazníkům a spotřebitelům;

▪ poškození dobrého jména společnosti, a to i

poškození dobrého jména zákazníků;

▪ pracovněprávní a obdobné následky v případě,

kdy je pochybení při klasifikaci zaviněno

konkrétním zaměstnancem či např. statutárním

orgánem.

A ještě další, tentokráte 

soukromoprávní 

následky…

DŮSLEDKY NESPRÁVNÉ KLASIFIKACE 

VÝROBKU
01. října 2019
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Děkuji za pozornost

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.


