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PŘÍSTUP PACIENTŮ K 

NEREGISTROVANÝM LP

Přístup 

pacientů k 

léčivým 

přípravkům

▪ V současné době tvoří léčivé přípravky (LP)

nedílnou součást poskytování zdravotních služeb

▪ Celou řadu onemocnění není možné bez použití

LP ani správně diagnostikovat, natož pak léčit

▪ Moderní medicína a její vývoj je tak nerozlučně

spjat s vývojem moderních léčivých přípravků

(a rovněž zdravotnických prostředků)

▪ Vývoj nových LP je náklady a zdlouhavý

proces
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PŘÍSTUP PACIENTŮ K 

NEREGISTROVANÝM LP

Přístup 

pacientů k 

léčivým 

přípravkům

▪ Z časového hlediska můžeme rozlišovat 3

milníky, které mají zásadní vliv na přístup

pacientů k léčivému přípravku:

▪ klinické hodnocení (první legální možnost

léčby pacienta léčivým přípravkem);

▪ získání registrace (nutná podmínka pro

komerční rozšíření přípravku – viz dále;

přístup v užším smyslu);

▪ získání úhrady ze zdravotního pojištění

(podmínka zajišťující široký přístup k

nákladnějším přípravkům; přístup v širším

smyslu).
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PŘÍSTUP PACIENTŮ K 

NEREGISTROVANÝM LP

Přístup 

pacientů k 

léčivým 

přípravkům

▪ Pro legální přístup pacienta je nejdůležitější

druhý milník = registrace přípravku

▪ Registrací je totiž formálně povoleno jeho

uvedení na trh – viz obecné pravidlo obsažené v

§25 odst. 1 zákona o léčivech:

„Léčivý přípravek nesmí být uveden na trh v České

republice, pokud mu nebyla udělena

a) registrace Ústavem […], nebo

b) registrace postupem podle přímo použitelného předpisu

Evropské unie.“
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PŘÍSTUP PACIENTŮ K 

NEREGISTROVANÝM LP

Přístup 

pacientů k 

léčivým 

přípravkům

▪ Může být ale k léčbě pacienta legálně použit i

neregistrovaný léčivý přípravek?

▪ Je například možné poskytnout léčivý přípravek v

závěrečné fázi klinického hodnocení, popř. po jeho

skončení, pacientům?

▪ Ano, možné to je, ale striktně v rámci zákonných

mantinelů = použití neregistrovaného LP je

výjimka z pravidla, že na trhu mohou být jen

registrované LP a výjimky je třeba aplikovat

restriktivně

▪ V praxi je nejčastější použití následujících výjimek:

▪ individuální použití neregistrovaného léčivého

přípravku a

▪ specifický léčebný program;

▪ (off-label použití registrovaného LP).



INDIVIDUÁLNÍ POUŽITÍ 

NEREGISTROVANÉHO 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
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Individuální 

použití 

neregistrovaného 

léčivého 

přípravku 

(named patient

use)

-

§8 odst. 3 ZoL

„Při poskytování zdravotních služeb jednotlivým pacientům

může ošetřující lékař za účelem poskytnutí optimálních

zdravotních služeb předepsat nebo použít i léčivé přípravky

neregistrované podle tohoto zákona pouze za situace, kdy

zároveň

a) není distribuován nebo není v oběhu v České republice léčivý

přípravek odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických

vlastností, který je registrován,

b) jde o léčivý přípravek, který je

1. již registrovaný v jiném státě, nebo

2. přípravkem pro moderní terapie, jehož výrobce je

držitelem povolení k výrobě dané lékové formy v rozsahu

odpovídajícím povolení k výrobě hodnocených léčivých

přípravků vydaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv,

c) takový způsob je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky a

d) nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikovaný

organismus.“
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Individuální 

použití 

neregistrovaného 

léčivého 

přípravku 

(named patient

use)

-

§8 odst. 5 ZoL

▪ Hodlá-li ošetřující lékař předepsat nebo použít

neregistrovaný LP je povinen s touto skutečností a

důsledky léčby seznámit pacienta, popř. jeho zákonného

zástupce

▪ Neumožňuje-li zdravotní stav pacienta takové

seznámení, učiní tak ošetřující lékař po použití LP

(jakmile to zdravotní stav pacienta dovolí)

▪ Při předepsání musí lékař na receptu uvést slova

„neregistrovaný léčivý přípravek“

▪ Podle§8 odst. 5 ZoL platí, že poskytovatel zdravotních

služeb odpovídá podle právních předpisů za škodu

na zdraví nebo za usmrcení člověka, ke kterým došlo

v důsledku použití neregistrovaného léčivého přípravku
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Individuální 

použití 

neregistrovaného 

léčivého 

přípravku 

(named patient

use)

-

§8 odst. 5 ZoL

▪ Předepsání nebo použití neregistrovaného LP je

lékař povinen nahlásit na SÚKLu

▪ Hlášení je třeba provést neprodleně = podle praxe

SÚKLu (pokyn UST-11) do 7 dnů

▪ Hlášení je možné provést písemně nebo

elektronicky, prostřednictvím interaktivního

formuláře na

http://www.sukl.cz/modules/unregistered/?rewrite

=modules/unregistered

http://www.sukl.cz/modules/unregistered/?rewrite=modules/unregistered
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Individuální 

použití 

neregistrovaného 

léčivého 

přípravku 

(named patient

use)

-

§8 odst. 5 ZoL

Náležitosti hlášení jsou uvedeny v§18 odst. 2 vyhlášky č.

228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, hlásí se :

▪ název neregistrovaného LP, kvalitativní a kvantitativní

obsah léčivých látek, jeho lékovou formu a velikost

balení;

▪ identifikace výrobce neregistrovaného LP;

▪ identifikace dodavatele (distributora);

▪ adresa zdravotnického zařízení, ve kterém byl

neregistrovaný LP předepsán nebo použit;

▪ jméno a příjmení lékaře, který jej předepsal nebo

použil;

▪ identifikaci pacienta;

▪ onemocnění, pro jehož léčbu byl neregistrovaný LP

předepsán nebo použit;

▪ předpokládaný počet balení použitý pro léčbu

onemocnění daného pacienta;

▪ informace o tom, zda ošetřující lékař poskytne údaje o

výsledcích použití neregistrovaného LP výrobci.
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Alopatické přípravky 2018 – celkem 6490 oznámení

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Počet 
oznámení 
(č.j.)

554 465 564 481 579 699 543 578 495 572 551 409

Počet 
použitých 
přípravků

109 103 102 110 110 108 112 111 108 111 122 96

Počet 
pacientů

1960 1417 1742 3094 1522 2181 3779 2357 2330 3646 1813 2570

Počet 
indikací

151 139 175 184 163 158 148 164 153 159 139 129

Počet 
pracovišť

121 127 142 135 128 138 154 132 129 145 136 123
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Alopatické přípravky 2019 – celkem 6639 oznámení

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Počet 
oznámení 
(č.j.)

540 457 528 540 520 523 492 512 614 735 665 513

Počet 
použitých 
přípravků

105 97 118 110 117 112 109 100 119 133 116 113

Počet 
pacientů

3261 3711 4559 6188 3462 3614 5923 4952 5204 7004 3655 4049

Počet 
indikací

161 153 172 146 160 167 165 153 181 197 190 169

Počet 
pracovišť

157 166 147 150 157 158 168 154 162 174 167 153



POUŽITÍ NEREGISTROVANÉHO 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA 

ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MZ ČR
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POUŽITÍ NEREGISTROVANÉHO LP 

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MZ ČR

Použití 

neregistrovaného 

LP na základě 

rozhodnutí MZ 

ČR

-

§8 odst. 6 ZoL

▪ Zakotveno v čl. 5 odst. 3 směrnice 2001/83/ES a v§8

odst. 6 ZoL = jedná se o použití hromadné nikoli

individuální

▪ Použití (nevztahuje se na preskripci) neregistrovaného

LP nebo registrovaného LP off-label je možné pouze na

základě rozhodnutí MZ ČR (v ČR využito například při

nákupu vakcíny proti „prasečí chřipce“ v období

pandemie v r. 2009)

▪ Kdy je možné vydat rozhodnutí?

▪ Při předpokládaném nebo potvrzeném šíření

původců onemocnění, toxinů, chemických látek

nebo při předpokládané nebo

▪ Při potvrzené radiační nehodě nebo havárii, které by

mohly závažným způsobem ohrozit veřejné zdraví
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POUŽITÍ NEREGISTROVANÉHO LP 

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MZ ČR

Použití 

neregistrovaného 

LP na základě 

rozhodnutí MZ 

ČR

-

§8 odst. 6 ZoL

▪ Držitelé rozhodnutí o registraci, výrobci léčivých

přípravků a zdravotničtí pracovníci nenesou

odpovědnost za důsledky vyplývající z takového použití

léčivého přípravku

▪ Tím ale není vyloučena odpovědnost za nesprávné

použití přípravku (např. za nesprávnou diagnózu či

chybnou aplikaci)

▪ Odpovědnost za kvalitu nese stále výrobce

▪ Hlášení použití neregistrovaného přípravku SÚKLu či

MZ ČR není vyžadováno zákonem, ale může být

uvedeno v rozhodnutí



SPECIFICKÝ LÉČEBNÝ 

PROGRAM
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Specifický 

léčebný 

program (SLP)

-

§49 ZoL

▪ Druhý způsob hromadného povolení použití

neregistrovaného léčivého přípravku

▪ Upraven v§49 ZoL a§2 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

▪ Podmíněn souhlasem (rozhodnutím) MZ ČR, který

je možné vydat pouze

▪ V případech uvedených v čl. 83 nařízení (ES) č.

726/2004 (compassionate use) nebo

▪ Za situací jiné mimořádné potřeby, kdy není pro

účinnou léčbu pacientů, profylaxi a prevenci

vzniku infekčních onemocnění nebo stanovení

diagnózy dostupný registrovaný LP
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Specifický 

léčebný 

program (SLP)

-

§49 ZoL

▪ Compassionate use (čl. 83 nařízení (ES) č. 726/2004)

▪ Použití neregistrovaného LP z důvodů soucitu ke

skupině pacientů s chronicky invalidizujícím

nebo závažným onemocněním nebo

s onemocněním považovaným za život

ohrožující, kteří nemohou být uspokojivě léčeni

registrovaným LP

▪ Daný LP musí být předmětem registračního

řízení (v rámci centralizované procedury) nebo

musí být alespoň používán v rámci klinického

hodnocení
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Specifický 

léčebný 

program (SLP)

-

§49 ZoL

▪ Předmětem SLP může být jen léčba, profylaxe a

prevence nebo stanovení diagnózy stavů závažně

ohrožujících zdraví lidí = Stav, který může zapříčinit

smrt, ohrozit život, vyžaduje hospitalizaci nebo

prodloužení probíhající hospitalizace, může mít za

následek trvalé nebo významné poškození zdraví nebo

omezení schopností [§2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č.

228/2008 Sb.]

▪ Návrh na vydání souhlasu se SLP se podává MZ ČR

a zároveň SÚKL k vydání stanoviska (formulář

žádosti UST-20)

▪ Návrh může podat fyzická i právnická osoba = tzv.

předkladatel léčebného programu
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Specifický 

léčebný 

program (SLP)

-

§49 ZoL

▪ Návrh musí obsahovat údaje stanovené v§2 odst. 1

vyhlášky č. 228/2008 Sb.; jedná se zejména o

▪ zdůvodnění léčebného programu;

▪ farmaceutické údaje o použitém LP v rozsahu

odpovídajícím stavu registrace;

▪ preklinické a klinické údaje o LP v rozsahu

odpovídajícím souboru informací pro

zkoušejícího předkládané při žádosti o povolení

klinického hodnocení (v případě LP

registrovaného v zahraničí postačuje SPC);

▪ plán léčebného programu vymezující cílovou

skupinu osob, indikace, omezení pro zařazení do

programu, způsob použití LP včetně dávkování,

dobu trvání léčebného programu;
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Specifický 

léčebný 

program (SLP)

-

§49 ZoL

▪ Návrh musí obsahovat údaje stanovené v§2 odst. 1

vyhlášky č. 228/2008 Sb.; jedná se zejména o

▪ způsob distribuce a identifikační údaje osoby

zajišťující distribuci LP;

▪ způsob výdeje LP;

▪ způsob monitorování a vyhodnocování

bezpečnosti a účinnosti LP;

▪ informace pro pacienta v českém jazyce

odpovídající přiměřeně informacím určeným

subjektům klinického hodnocení, popřípadě

příbalové informaci humánního přípravku;

▪ identifikační údaje osoby zajišťující kontrolu

průběhu léčebného programu a údaje

o intervalech provádění kontroly a způsobu její

dokumentace.
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Specifický 

léčebný 

program (SLP)

-

§49 ZoL

▪ Souhlas MZ ČR

▪ je vydáván s přihlédnutím ke stanovisku SÚKL;

▪ vymezuje podmínky použití daného LP, způsob

jeho distribuce, výdeje a monitorování

a vyhodnocování jeho jakosti, bezpečnosti

a účinnosti;

▪ na balení LP musí být vyznačeno, že se jedná o

LP používaný v rámci SLP;

▪ může být podmíněn uložením povinností

předkladateli léčebného programu, včetně

povinnosti předkládat o průběhu programu

zprávy Ministerstvu zdravotnictví, popřípadě

SÚKL;

▪ obsahuje určení doby platnosti SLP.
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Specifický 

léčebný 

program (SLP)

-

§49 ZoL

▪ Za průběh SLP je odpovědný předkladatel

▪ MZ ČR může souhlas odvolat v případě:

▪ porušení podmínek, za nichž byl souhlas vydán

nebo

▪ zjištění nových skutečností o nepříznivém

poměru rizika a prospěšnosti LP.

▪ SÚKL může pozastavit používání LP v případě

zjištění nových skutečností o

▪ nepříznivém poměru rizika a prospěšnosti LP

nebo

▪ závažném porušení podmínek pro použití LP,

jeho distribuci nebo výdej stanovených

léčebným programem.
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Specifický 

léčebný 

program (SLP)

-

§49 ZoL

▪ V současné době je SLP uděleno pro 134 přípravků

(kódů SÚKL)

▪ Z toho aktivně obchodovaných za poslední 3 měsíce

je 61 přípravků (kódů SÚKL)



OFF-LABEL POUŽITÍ 

REGISTROVANÉHO LP
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OFF-LABEL POUŽITÍ 

REGISTROVANÉHO LP

Off-label 

použití 

registrovaného 

LP

-

§8 odst. 4 ZoL

▪ Off-label použití registrovaného LP = použití

registrovaného LP způsobem, který není v souladu

s SPC = používání LP je forma zacházení s LP

▪ Lékař je při zacházení s LP povinen dodržovat

pokyny v SPC daného LP [§7 odst. 1 písm. b) ZoL]

– pokud SPC nedodrží, spáchá přestupek X výjimka

– tzv. off-label použití registrovaného LP (§8 odst. 4

ZoL)

▪ Pravidla o off-label použití registrovaného LP se

neuplatní v případě off-label preskripce = preskripce

není zacházením s LP, a tedy lékař není při

preskripci vázán SPC X jeho postup však i tak musí

být lege artis, tedy jeho soukromoprávní

(a trestněprávní) odpovědnost není dotčena
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OFF-LABEL POUŽITÍ 

REGISTROVANÉHO LP

Off-label 

použití 

registrovaného 

LP

-

§8 odst. 4 ZoL

▪ Ošetřující lékař může použít registrovaný LP

způsobem, který není v souladu s SPC pouze v

případě, že:

▪ není distribuován nebo není v oběhu LP

potřebných terapeutických vlastností;

▪ takový způsob použití LP je dostatečně

odůvodněn vědeckými poznatky.

▪ Hodlá-li ošetřující lékař použít registrovaný LP

způsobem, který není v souladu s SPC, je povinen s

touto skutečností a s důsledky léčby seznámit

pacienta, popř. jeho zákonného zástupce

▪ Neumožňuje-li zdravotní stav pacienta takové

seznámení, učiní tak ošetřující lékař po použití LP
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OFF-LABEL POUŽITÍ 

REGISTROVANÉHO LP

Off-label 

použití 

registrovaného 

LP

-

§8 odst. 5 ZoL

▪ Odpovědnost

▪ Poskytovatel zdravotních služeb odpovídá podle

právních předpisů za škodu na zdraví nebo za

usmrcení člověka, ke kterým došlo v důsledku

použití registrovaného LP způsobem, které

neodpovídá SPC

▪ Hlášení

▪ Lékař není povinen hlásit SÚKL off-label

použití registrovaného LP

▪ Pokud chce, může tak učinit, a to stejným

způsobem jako v případě použití

neregistrovaného LP (formulář hlášení dle

pokynu UST-11 s tímto hlášením počítá)



ÚHRADA 

NEREGISTROVANÝCH LP
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Úhrada 

neregistrovaných 

LP

▪ Řídí se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

zdravotním pojištění

▪ Úhrada je možná dvěma způsoby:

▪ SÚKL stanoví úhradu LP na základě žádosti

podle části šesté zákona č. 48/1997 Sb.;

▪ příslušná zdravotní pojišťovna uhradí LP na

základě§16 zákona č. 48/1997 Sb.



27. února 2020 31ÚHRADA NEREGISTROVANÝCH LP

Úhrada 

neregistrovaných 

LP

-

§39b odst. 3 

zákona č. 48/1997 

Sb.

▪ SÚKL může stanovit úhradu u neregistrovaného

léčivého přípravku, jestliže je jeho použití dostatečně

odůvodněné současným vědeckým poznáním a je

jedinou možností léčby, nebo je-li jeho použití

nákladově efektivní ve srovnání s dostupnou léčbou, a

to na dobu schváleného specifického léčebného

programu (pozn.: v současné době je podle údajů z

databáze SÚKLu hrazeno celkem 18 přípravků)

▪ SÚKL může stanovit úhradu u registrovaného

léčivého přípravku i pro indikace v souhrnu údajů o

přípravku neuvedené (off-label), jestliže je použití

léčivého přípravku dostatečně odůvodněno

současným vědeckým poznáním a je-li použití

léčivého přípravku jedinou možností léčby, nebo je-

li nákladově efektivní ve srovnání se stávající léčbou
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Úhrada 

neregistrovaných 

LP

-

§16 zákona č. 

48/1997 Sb.

▪ Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných

případech zdravotní služby jinak nehrazené, je-li

poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou

možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce

▪ S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení,

je takové poskytnutí zdravotních služeb vázáno na

předchozí souhlas revizního lékaře

▪ Na zadní straně receptu revizní lékař uvede, zda

schvaluje plnou úhradu či částečnou s uvedením

konkrétní částky (§14 odst. 3 vyhlášky č. 329/2019

Sb.)



PACIENTSKÉ PROGRAMY 

TÝKAJÍCÍ SE 

NEREGISTROVANÝCH LP
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Pacientské 

programy a 

použití 

neregistrovaných 

LP

▪ V souvislosti s používáním neregistrovaných LP se

často hovoří o tzv. pacientských programech, a to

nejčastěji ve vztahu k provádění klinického hodnocení

▪ Podstatou pacientských programů v této oblasti je

zajištění co nejrychlejšího přístupu pacientů k novým

přípravkům, často i za cenu jejich poskytnutí zdarma

▪ Pacientský program však sám o sobě nepředstavuje

samostatnou legislativní výjimku nejedná se o

zákonnou kategorii)

▪ Vždy je třeba vyhodnotit, pod jakou výjimku je

možné poskytnutí neregistrovaného přípravku

podřadit
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Pacientské 

programy a 

použití 

neregistrovaných 

LP

▪ Kdy použít SLP?

▪ Např. v případě, kdy máme zcela nový léčivý

přípravek po skončení klinického hodnocení, není

dosud registrován nikde na světě a výrobce má zájem

poskytnout daný přípravek pacientům, kteří z jeho

použití profitovali v rámci klinického hodnocení

▪ Kdy použít named patient use?

▪ Např. v případě, kdy se jedná o přípravek, který je již

někde na světě registrován (např. v USA) a jeho

dovoz je možný/vhodný pouze pro velice omezený

počet osob
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Pacientské 

programy a 

použití 

neregistrovaných 

LP

▪ Pozor ale na případná rizika z hlediska regulace

reklamy!

▪ Zákaz reklamy na neregistrované LP (§5 odst. 3

ZoRR)

▪ pozor na informování lékařů či pacientů ohledně

dostupnosti neregistrovaných přípravků,

realizace pacientského programu – vždy je třeba

individuálně a kriticky vyhodnotit formu a obsah

komunikace

▪ Pozor na poskytování neregistrovaných

přípravků zdarma či za symbolickou cenu – i

zde je třeba vždy individuálně vyhodnotit, zda

poskytnutí zdarma nepředstavuje reklamní

aktivitu
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