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Sortiment v lékárně
▪ léčivý přípravek

▪ homeopatický přípravek 

▪ zdravotnický prostředek (specifické použití pro diagnostické a léčebné účely – stanovení diagnózy, prevence, 
monitorování, léčba, mírnění onemocnění, mírnění nebo kompenzace poranění nebo postižení, vyšetřování, 
kontrola početí)

▪ doplněk stravy

▪ potraviny, které mají vysoký obsah vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem

▪ vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy, nejsou určeny k léčbě či prevenci onemocnění

▪ potravina pro zvláštní výživu

▪ kosmetický přípravek (jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla nebo se zuby 
a sliznicemi dutiny ústní – je určen výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich 
vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů)

▪ biocid (jakákoliv látka nebo směs určená k hubení, odpuzování nebo omezování škodlivých organismů)
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Léčivý přípravek

▪ WEU (well established used) – klasický léčivý přípravek

▪ látka nebo kombinace látek, která má léčebné nebo preventivní vlastnosti

▪ registrační řízení – hodnocena jakost, bezpečnost a účinnost a biologická dostupnost léčivé látky

▪ na obalu – registrační číslo

▪ regulace – v kompetenci SÚKL

▪ Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

▪ Vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků

▪ TRLP – tradiční rostlinný léčivý přípravek

▪ tradičně používaný humánní rostlinný léčivý přípravek

▪ není škodlivý

▪ účinnost prokázána na základě dlouhodobého používání a zkušeností (používán alespoň 30 let, 
z toho nejméně 15 let v EU)

▪ Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
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Homeopatický přípravek

▪ považuje se za léčivý přípravek

▪ nemá zcela vlastnosti léčivých přípravků

▪ látky v něm obsažené nejsou vždy látkami s prokázaným léčivým účinkem

▪ Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

▪ Vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků
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ATC systém

▪ anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace

▪ třídí léky na základě hierarchie jednotlivých úrovní

▪ každá úroveň – označena písmenem nebo číslicí → vznik kódu – identifikace LL (význam pro sledování 
spotřeby léčiv a finančních nákladů)

▪ nejvýše je postaveno místo působení léku popsané jako část anatomického systému, např. 
kardiovaskulární systém

▪ 7 míst – označena velkými písmeny

▪ terapeutická a farmakologická úroveň – k čemu se léčivo používá a jaký je mechanismus účinku

▪ má 2 podskupiny – označeny dvojčíslím a písmenem

▪ chemická úroveň

▪ podskupina chemicky příbuzných látek (označeno písmenem)

▪ poslední nejnižší úroveň – konkrétní LL (označeno dvojčíslím)
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ATC systém
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Výzkum a vývoj léku
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Výzkum a vývoj léku

▪ na počátku objevu nového léku – hledání vztahu mezi chemickou strukturou a jejím 
účinkem

▪ vědci pomocí PC hledají strukturní zvláštnosti

▪ pokus o syntézu v laboratoři a testování vlastností

▪ začínají se prosazovat biologické léky – vědci se zaměřují přímo na cíl působení léku, 
do molekul bílkovin vnášejí geny 
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Výzkum a vývoj léku

▪ preklinické zkoušky a testy na zvířatech

▪ ovlivnění tělesných funkcí

▪ mechanismus účinku

▪ toxicita

▪ in vitro

▪ tkáňové kultury

▪ jednotlivé buňky

▪ izolované orgány

▪ in vivo

▪ na živých zvířatech
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Klinické hodnocení

▪ klinické hodnocení léků

▪ ověřit, zda látka, která uspěla v preklinických testech, bude účinná a bezpečná u člověka

▪ výrobce – musí požádat státní úřady o povolení k zahájení klinických studií

▪ v ČR – SÚKL

▪ v EU – EMA (European Medicines Agency – Evropská léková agentura)

▪ v USA – FDA (Food and Drug Administration – Úřad pro potraviny a léky)

▪ klinické hodnocení – v několika fázích
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Farmakovigilance
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Podmínky klinického hodnocení

▪ povolení SÚKLu

▪ souhlas etické komise nemocnice (popř. ministerstva)

▪ informovaný souhlas pacienta

▪ SÚKL – posuzuje přínos léku v poměru k možným rizikům

▪ etická komise – složena z řad odborníků i laiků, zaměřuje se na ochranu a práva 
pacientů

▪ pracoviště, kde hodnocení probíhá – postupuje v souladu se standardy správné klinické praxe

▪ pacient, dobrovolník – má právo být informován o všech aspektech podávání léku
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Originální a generický lék
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Generické léčivé přípravky

▪ generické léčivé přípravky – generika (z latinského genero = rodit)

▪ jsou ekvivalenty LP, které mohou přijít na trh po vypršení patentové ochrany 
originálních LP

▪ uvedení na trh – po vypršení ochranné lhůty a patentové ochrany originálního LP

▪ ochranná lhůta (exkluzivita dat) – počítá se od doby registrace LP, v EU 10 let

▪ patentová ochrana – je delší (většinou 20 let), ale běží zpravidla od počátku vývoje LP

▪ po registraci LP se tedy patentová ochrana a exkluzivita dat překrývají
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Generické léčivé přípravky

▪ registrace generik – pravidla jako registrace jakéhokoliv jiného LP 
→ zajištěna kvalita, bezpečnost a účinnost

▪ obsahují stejnou léčivou látku, mají stejnou farmaceutickou formu, odpovídají přísným 
pravidlům při vývoji, výrobě a posuzování bezpečnosti

▪ přispívají k omezení nákladů na léky a k lepší dostupnosti a kvalitě zdravotní péče

▪ ceny generických léčiv musí pokrýt náklady na výrobu a distribuci, ale neobsahují 
náklady na výzkum a vývoj nové léčivé látky
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Generické léčivé přípravky

▪ musí vyhovovat stejným standardům 

▪ (například pokud jde o chemickou totožnost, kvalitu, čistotu a koncentraci)

▪ mohou se však lišit v charakteristikách

▪ jako je tvar pevné lékové formy, velikost balení, smyslové kvality (včetně zbarvení, chuti, 
konzervačních přísad) a exspirační doby

▪ generikum – prohlášeno za ekvivalent originálního přípravku

▪ → musí být splněny dvě zásadní podmínky

▪ farmaceutická a terapeutická ekvivalence
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Farmaceutická ekvivalence 

▪ kvalitativní a kvantitativní shoda v LL (LL musí mít identickou chemickou strukturu jako v 
originálním přípravku)

▪ shoda ve způsobu podání, disolučním profilu, rozpadavosti, acidorezistenci, řízeném 
uvolňování LL a dalších parametrech 

▪ shoda ve velikosti dávky a koncentraci LL v LP

▪ může se lišit kvalitativním nebo kvantitativním obsahem PL

▪ může mít i odlišnou (ale obdobnou) lékovou formu (např. tablety místo potahovaných tablet)

alternativní léčivé přípravky

▪ v případě, že LL je v generiku ve formě odlišné soli, esteru, etheru, izomeru, směsi izomerů, 
komplexu nebo derivátu léčivé látky originálního přípravku

▪ přípravky lišící se lékovou formou, koncentrací nebo rychlostí jejího uvolňování 
(např. retardované lékové formy)
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Terapeutická ekvivalence

▪ možno prokazovat několika přístupy

▪ závisí na typu léčivého přípravku (zda se jedná o LP chemického nebo 
biologického/biotechnologického původu) a na způsobu podání (zejména rozdíl 
v hodnocení perorálních, parenterálních a lokálně působících lokálních LP)

▪ základní přístupy 

▪ studie bioekvivalence

▪ plocha pod křivkou, výše maximálních koncentrací a čas jejich dosažení

▪ meze bioekvivalence jsou obvykle 80-125 % referenčního léčiva

▪ klinické studie hodnotící přímo terapeutickou ekvivalenci 

▪ přístupy u biologicky podobných léčivých přípravků
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Biologické léky

▪ LP, které jsou založeny na výrobě v živých, biotechnologicky upravených buňkách (pomocníkem je 
genové inženýrství)

▪ účinek biologických léků – je cílený, což znamená, že se váží vždy na konkrétní místo 
v lidském těle

▪ látky používané v cílené biologické léčbě – modifikátory imunitní odpovědi

▪ velké bílkovinné molekuly, které jsou velmi podobné nebo shodné s uvedenými netypickými strukturami 
lidského těla

▪ většinou látky, které si naše tělo umí vytvořit samo

▪ pro léčebné účely vyráběny ve farmaceutických laboratořích a následně dodávány do těla, kde pak působí jako lék

▪ uplatňují se zejména v léčbě onkologických onemocnění a autoimunitních poruch 
v revmatologii, gastroenterologii, neurologii, dermatologii

▪ limitovaná léčba – náklady na vývoj a výrobu biologických léků mnohem vyšší než u klasických LP
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Biosimilars (biosimilární léky)

▪ schválené biologické léky, které jsou uváděny na trh po vypršení patentové ochrany původního 
referenčního přípravku

▪ nejedná se o klasická generika (originální molekule pouze podobná, prokázání bioekvivalence
s referenčním přípravkem není použitelné)

▪ zvýšení dostupnosti léčby pro více pacientů

▪ testovány na několika úrovních

▪ analytické testy: fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti, čistota a další parametry 

▪ preklinické a klinické studie prokazující kvalitu, bezpečnost a účinnost srovnatelnou s originálním referenčním 
přípravkem

▪ prokázáno, že neexistují žádné významné rozdíly v kvalitativních vlastnostech, biologické aktivitě, účinnosti 
a bezpečnosti – výsledky testů hodnotí EMA

▪ uvedení na trh v EU – po registraci evropskou centralizovanou procedurou
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Registrace LP
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SÚKL

▪ www.sukl.cz

▪ Léčiva

▪ Registrace léčiv
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Registrace LP

▪ každý HVLP podléhá před uvedením na trh v ČR registraci

▪ v rámci registračního procesu se posuzuje dokumentace, ve které budoucí držitel 
registračního rozhodnutí prokazuje bezpečnost, účinnost a kvalitu přípravku

▪ posuzují se také indikace, kontraindikace, dávkování přípravku, klasifikace pro výdej, ale 
i příbalová informace pro pacienta a návrh textů na obal LP

▪ souhrn údajů o přípravku (SPC), který se společně s rozhodnutím o registraci zasílá, 
slouží lékařům a zdravotnickým odborníkům jako klíčový zdroj informací o LP
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Registrace 

▪ 1. v ČR – léky registruje SÚKL = uděluje povolení výrobci k uvedení na trh

▪ schválenému léku – přiděleno registrační číslo (na vnějším i vnitřním obalu)

▪ 2. v EU – registrační číslo udělené Evropskou lékovou agenturou (EMA)

▪ registrační číslo – slouží k identifikaci LP

▪ obě registrační čísla – mají stejnou váhu

▪ registrace léku – velmi přísný a náročný proces, založeno na vědeckém poznání

▪ výrobce – musí předložit obsáhnou dokumentaci (experimenty a klinické studie)

▪ s registrací – schválen souhrn údajů o přípravku (SPC) 
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Generické léčivé přípravky

▪ s vlastní ochrannou známkou 

▪ název se liší od názvu léčivé látky, např. Siofor® obsahující léčivou látku metformin
hydrochlorid jako generikum k originálnímu Glucophage® 

▪ používají zjednodušený název příslušné léčivé látky – tzv. INN-generika
(International Nonproprietary Name)

▪ generický název není zákonně chráněn a může ho použít libovolný počet výrobců 
(např. Metformin Mylan, Metformin Sandoz, Metformin Teva atd.)
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Registrace homeopatických léků

▪ zjednodušená registrační procedura

▪ garantována bezpečnost

▪ chybí vědecké důkazy pro ověřování účinnosti

▪ neobsahují léčivou látku, pouze extrémně zředěné stopy (otisk)
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Typy registračních procedur

národní registrace

• registrace LP pouze v ČR

• v případě, že LP není 
registrován v jiné zemi EU

registrace procedurou 
vzájemného uznávání

MRP (mutual recognition
procedure)

• stát, ve kterém je LP 
zaregistrován „národně“, se 
stane referenčním (RMS, 
reference member state), 
ostatní státy Společenství 
vybrané žadatelem jsou 
dotčené (CMS, concerned
member state)

• referenční stát – vypracuje 
hodnotící zprávu, ostatní státy 
ji během 90denní procedury 
posoudí

• pokud nejsou od dotčených 
států závažné připomínky – je 
vydáno kladné rozhodnutí

decentralizovaná registrace
DCP (decentralised procedure)

• registrace procedurou 
vzájemného uznávání

• 1 stát je zvolen jako referenční

• ostatní státy jsou dotčené

• na rozdíl od MRP registrace –
LP není v referenčním státě 
registrován

• všechny státy během 210denní 
procedury žádost posoudí 

• pokud nejsou závažné 
připomínky – referenční stát 
vydává kladné rozhodnutí, 
které je uznáno dotčenými 
státy

centralizovaná registrace

• registrační řízení neprobíhá v 
národních lékových 
agenturách v jednotlivých 
členských státech Společenství

• přípravky registrované touto 
procedurou jsou registrovány 
centrálně Evropskou lékovou 
agenturou (EMA) a platí na 
celém území Společenství EU
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Registrační číslo přidělené SÚKL

▪ struktura AA/BBBB/XX-C nebo S/C

▪ AA – indikační skupina podle historického třídění

▪ tato terapeutická klasifikace – pouze orientační

▪ slouží pro vnitřní potřebu SÚKL

▪ není důsledně provázána se systémem ATC kódů

▪ BBBB – přírůstkové číslo rozhodnutí o registraci v daném kalendářním roce

▪ XX – poslední 2 číslice označují kalendářní rok, ve kterém bylo rozhodnutí o registraci 
vydáno

▪ C, resp. S/C – historický údaj rozlišující do roku 1993 v Československu mezi LP, u nichž 
proběhlo registrační řízení v ČR (C), resp. SR (S), přičemž po rozdělení Československa 
zůstaly registrace v platnosti na území obou států
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Registrační číslo u souběžně dovážených LP

▪ přidělené SÚKL

▪ tvořené z registračního číslo referenčního přípravku v ČR doplněním značky PI (znamená 
souběžný dovoz), pořadového čísla povolení vydaného pro daný LP (bez ohledu na LF, 
sílu, velikost balení, zemi, ze které se dováží) a roku povolení souběžného dovozu

▪ např. 59/001/95-C/PI/001/05 
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Registrační číslo přidělované EMA

▪ přidělené Evropskou lékovou agenturou

▪ struktura

▪ EU/A/BB/CCC/DDD

▪ např.  EU/1/04/285/001

▪ A – povaha léčivého přípravku

▪ 1 – humánní přípravek

▪ 2 – veterinární přípravek

▪ 3 – orphan – lék sirotek

▪ BB – rok registrace

▪ CCC – pořadové číslo registrace

▪ DDD – číslo varianty přípravku
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Orphan drugs

▪ na úrovni velkých států nebo společenství – zvláštní pobídky motivující farmaceutické 
firmy k vývoji a výrobě léků pro vzácná onemocnění

▪ status „orphan drugs“ – uděluje Výbor pro léčivé přípravky na vzácná onemocnění 
(COMP) Evropské lékové agentury

▪ podléhají stejným podmínkám regulace jako ostatní léky

▪ musí projít testy bezpečnosti a účinnosti

▪ úlevy – v počtech pacientů (díky vzácné diagnóze)

▪ daňové úlevy, zvýšená patentová ochrana, ochrana před konkurencí, finanční a odborná 
pomoc při klinickém výzkumu

32



Registrovaný LP na jinou indikaci

▪ lék má v ČR platnou registraci, ale na jinou indikaci

▪ odpovědnost – předepisující lékař
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Neregistrované LP
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Jak lze použít neregistrovaný LP?

▪ dle § 8 odst. 3 zákona o léčivech:

▪ ošetřující lékař může za účelem poskytnutí optimálních zdravotních služeb předepsat 
nebo použít i LP neregistrované za situace, kdy zároveň

▪ není distribuován nebo není v oběhu v ČR LP odpovídajícího složení nebo obdobných 
terapeutických vlastností, který je registrován

▪ jde o LP, který je

▪ již registrovaný v jiném státě nebo

▪ přípravkem pro moderní terapie, jehož výrobce je držitelem povolení k výrobě dané lékové formy 
v rozsahu odpovídajícím povolení k výrobě hodnocených LP vydaným SÚKLem

▪ takový způsob je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky 

▪ nejde o LP obsahující geneticky modifikovaný organismus
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Jak lze použít neregistrovaný LP? – pokračování 

▪ dle § 49 zákona o léčivech – Specifické léčebné programy s využitím 
neregistrovaných humánních léčivých přípravků:

▪ SLP – způsob zajištění dovozu v ČR neregistrovaného léku pro větší množství lidí

▪ v případě nedostupnosti registrovaného léku, který je určen pro stavy závažně 
ohrožující lidské zdraví, je možné povolit SLP

▪ umožňuje distribuci, výdej a použití neregistrovaných LP

▪ může být schválen na základě předložení žádosti např. lékaře, nemocnice, lékařské 
odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, pacientské organizace nebo komerčního 
subjektu (smluvní organizace, farmaceutická firma), který bude odpovědný za průběh 
léčebného programu v případě jeho schválení
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▪ SLP – informace v databázi registrovaných léků

▪ LP dovážené v rámci specifického léčebného programu –
ve sloupci „Stav registrace“ jsou označeny písmenem „F“

▪ v detailu mají léky z léčebného programu navíc vyplněné informace v záložce označené 
„Dovoz ve zvláštním režimu“ – Informace o specifickém léčebném programu
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Jak lze použít neregistrovaný LP? – pokračování 

▪ dle § 49a zákona o léčivech –

Žádost o nemocniční výjimku pro LP pro moderní terapie
a § 49b zákona o léčivech – Průběh a ukončení nemocniční výjimky pro léčivé přípravky pro moderní 
terapie:

▪ použití neregistrovaného LP pro moderní terapii vyráběného nestandardně, ale v souladu se zvláštními 
standardy jakosti ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče s cílem dodržet individuální lékařský požadavek 
pro daného pacienta

▪ žádost o nemocniční výjimku předkládá výrobce daného LP

▪ pro LP, které jsou nebo jejichž součástí je geneticky modifikovaný organismus, je součástí žádosti o nemocniční výjimku 
i povolení Ministerstva životního prostředí

▪ distribuci LP, pro které byla povolena nemocniční výjimka, zajišťuje výrobce sám nebo prostřednictvím osob 
s povolením k distribuci

▪ LP – vydávány na žádanku, v níž musí být vyznačeno, že se jedná o neregistrované LP, které mohou být použity 
na základě povolené nemocniční výjimky
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Jak lze použít neregistrovaný LP? – pokračování 

▪ dle Dílu 1 (§ 51-59) zákona o léčivech  – Klinické studie:

▪ Klinická hodnocení humánních LP musí být prováděna v souladu s etickými zásadami 
stanovenými předpisy EU.

▪ klinické hodnocení – systematické testování jednoho nebo několika hodnocených LP 
s cílem ověřit bezpečnost nebo účinnost LP

▪ klinické hodnocení může být zahájeno zadavatelem pouze, pokud vydala souhlasné 
stanovisko etická komise, SÚKL vydal povolení k zahájení klinického hodnocení

▪ v ČR – převážně III. fáze (nejvíce onkologická, kardiovaskulární a neurologická 
onemocnění)
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Souběžný dovoz
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REG-86, verze 3 – Povolování souběžného dovozu LP

▪ pokyn SÚKLu

▪ povolování souběžného dovozu LP

▪ je vydáván na základě a v souladu se zákonem o léčivech

▪ souběžný dovoz = distribuce LP z jiného členského státu (zde je registrován) do ČR

▪ za souběžný dovoz se nepovažuje distribuce LP registrovaného centralizovanou 
procedurou z jiného členského státu do ČR

▪ tato distribuce se označuje jako „souběžná distribuce (parallel distribution)“ a lze ji 
uskutečňovat po ohlášení Evropské lékové agentuře (EMA)
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Podmínky pro povolení souběžného dovozu

▪ souběžný dovoz – uskutečňuje držitel povolení k distribuci LP na základě povolení 
vydaného SÚKLem

▪ SÚKL – vydá povolení na základě žádosti o souběžný dovoz

▪ držitel povolení pro souběžný dovoz – odpovědný za plnění zákonných povinností

▪ povolením a prováděním souběžného dovozu LP není dotčena odpovědnost držitele 
rozhodnutí o registraci referenčního přípravku pro souběžný dovoz
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Podmínky pro povolení souběžného dovozu

▪ souběžně dovážený LP a referenční přípravek pro souběžný dovoz (tj. LP registrovaný v ČR)

▪ kvalitativně i kvantitativně shodné složení (pokud jde o LL)

▪ shodná LF

▪ stejné léčebné účinky

▪ nepředstavuje riziko pro veřejné zdraví

▪ používán za podmínek rozhodnutí o registraci referenčního přípravku
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Označení na obalech souběžně dováženého LP

▪ na vnějším obalu LP (dotisk, samolepka) – základní údaje odpovídající podmínkám 
registrace přípravku v ČR, které nelze z textu v cizím jazyce odvodit, a údaje, které 
nejsou uvedeny latinkou

▪ název LP, síla, léková forma, léčivá látka, držitel rozhodnutí o registraci, držitel povolení 
souběžného dovozu, způsob uchovávání a doba použitelnosti

▪ název LP Braillovým písmem na vnějším obalu

▪ v podobě čárového kódu – evropský kód (EAN kód) odlišný od kódu referenčního 
přípravku

▪ registrační číslo souběžně dováženého LP 

▪ držitel povolení souběžného dovozu
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Označení na obalech souběžně dováženého LP

▪ před jméno držitele rozhodnutí o registraci se uvede „Držitel rozhodnutí o registraci 
referenčního přípravku“

▪ při přebalování musí vnitřní obal zůstat neporušen – pokud je k tomu důvod, připouští 
se přelepení vnitřního obalu způsobem, který neohrozí, neztíží nebo neznemožní 
použití přípravku (např. vyjímání či vylupování pevných lékových forem z blistru)

▪ jméno/název a adresa výrobce, který přebalil konkrétní šarži přípravku, se uvede 
v příbalové informaci, v části 6 Výrobci, za slovem: „Přebaleno“
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Texty u souběžně dováženého LP

▪ souběžně dovážený přípravek – používán za stejných podmínek rozhodnutí 

▪ stejná indikace – v případě rozdílných indikací a jiných částí textu, které se netýkají 
„farmaceutických“ informací, se uvede text podle referenčního přípravku

▪ v textech se zohlední aspekty, které se mohou lišit: 

▪ název, pod jakým bude přípravek uváděn na trh v ČR

▪ pomocné látky

▪ druh obalu 

▪ popis vzhledu – podle dováženého přípravku

▪ velikosti balení – jak budou uváděny na trh v ČR

▪ v SPC se uvede držitel rozhodnutí o registraci dováženého přípravku v zemi vývozu 
a doplní se souběžný dovozce
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Děkuji za pozornost


