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Milí čtenáři, 

 

tento absurdní rok plný katastrof se pomalu blíží ke svému konci. Chtěl jsem původně poznamenat, že nás toho 

doufejme již mnoho špatného nečeká, ale nevím, jestli by to byla pravda. Když jsme se na interní poradě před pár 

měsíci rozhodli zařadit do Newsletteru články o kompetencích státních institucí, netušili jsme, jak rychle se to téma 

stane aktuálním a kompetence neaktuální. Vláda totiž zamýšlí vytvořit nový úřad Státní hygienické služby, který má 

po vzoru Orwellova románu sledovat občany a dostat možnost plošně zavírat školy, obchody a omezovat i 

podnikání. Prakticky by měl bez vyhlášeného nouzového stavu mít možnost nařizovat stejná omezení, jako platí 

nyní. Je to hrozné řešení podle motta „účel světí prostředky“. Možná by ale mohl v lednu nařídit uzavření dálnic, 

pokud do té doby nezačne fungovat e-shop na dálniční známky. 

 

Nechci však končit negativně. Na cestě jsou vakcíny a pevně věřím, že se budeme brzy moct vrátit do normálního 

života. Očkování má být dobrovolné a plně hrazené (máme k tomu článek). Ústavní soud také nezrušil Národní 

zdravotní informační systém (také článek). Proč je to dobrá zpráva? Kdyby rozhodl opačně, byl by to obrovský krok 

zpátky pro digitalizaci zdravotnictví, které osobně dlouhodobě fandím. I zbytek Newsletteru je jako vždy plný 

hodnotných informací a analýz. 

 

Přeji Vám hezké čtení u svařáku, 

 

Jan Strnad 

Vedoucí týmu Life Sciences 



 
 

2 
 

Obsah: 

 

Připravit, pozor, očkovat ........................................................................................................................... 3 

Zatímco média zahltily zprávy o slibných vakcínách, vyvstává otázka, jak na to. V článku se podíváme, jakým 

způsobem je ČR připravena na vakcíny, které by měly být již v dosahu a na jaké aspekty ještě nebylo pomyšleno. 

Brexit - sprint na cílovou rovinku .............................................................................................................. 5 

Do konce přechodného období pro BREXIT zbývá již jenom měsíc a mnoho otázek je stále otevřených. Lze obecně 

říci, že přechodné období může být zakončeno dohodu, bez dohody, prodloužením přechodného období nebo 

schválením nesporných bodů. 

Pozměňovací návrhy k zákonům o zdravotnických prostředcích ............................................................. 8 

K projednávaným návrhům týkajícím se zdravotnických prostředků bylo podáno několik pozměňovacích návrhů. 

Týkají se mimo jiné zavedení elektronického poukazu na zdravotnické prostředky a regulace reklamy. 

 

Velká novela zákona o obchodních korporacích III. .............................................................................. 10 

Ve třetím článku týkajícím se tzv. velké novely zákona o obchodních korporacích účinné ode dne 1. 1. 2021 se 

zabýváme novinkami ohledně variabilnějších parametrů obchodních podílů, jejich druhů a změnami týkajícími se 

zřizování věcných práv k obchodním podílům. 

 

Ústavní soud potvrzuje: Právní úprava Národního zdravotnického informačního systému je 
ústavně konformní ................................................................................................................................... 12 

Ústavní soud nevyhověl návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení zákona o zdravotních službách upravujících 

Národní zdravotnický informační systém. Odchylně od navrhovatelů se domnívá, že právní úprava NZIS není 

v rozporu s ústavním pořádkem. 

Evropská léková agentura do konce měsíce prosince přijímá podněty k návrhu pokynu o 
studiích založených na pacientských registrech ..................................................................................... 15 

V článku představujeme návrh nového pokynu Evropské lékové agentury o studiích založených na pacientských 

registrech. Rozebereme základní definice, co jsou vlastně pacientské registry a studie na nich založené. A dále 

popíšeme, jakou roli hrají studie založené na registrech v klinickém výzkumu a jejich roli v registračních řízeních. 

 

Zdravotnické instituce: Státní ústav pro kontrolu léčiv ......................................................................... 16 

V dalším dílu našeho seriálu věnujícímu se zdravotnickým institucím se podíváme na Státní ústav pro kontrolu léčiv. 

Vzhledem k jeho širokým kompetencím je článek spíše stručným přehledem řady z jeho obsáhlých pravomocí. 

 

Seriál CAU – Postup Ústavu po ohlášení zdravotnického prostředku – zařazení do úhradové 
skupiny a zveřejnění seznamu ................................................................................................................ 18 

V tomto díle seriálu CAU se budeme věnovat postupu Ústavu po ohlášení zdravotnického prostředku, a to jeho 

zařazení do úhradové skupiny a spojeným správním řízením. 

 

Opioidová krize v USA: Purdue Pharma se přiznala k podvodu ............................................................. 19 

Končí kauza o podvodech společnosti Purdue Pharma. Společnost přiznala spáchání několika federálních zločinů 

jako je spiknutí nebo podvod. Společnost nejen zaplatí pokutu ve výši 8,6 mld. USD, ale po vyřízení jejího bankrotu 

bude změněna na veřejně prospěšnou s cílem pomáhat drogově závislým. 

 

Pokuta pro společnost Teva za dohodu Pay-for-Delay ........................................................................... 20 

Evropská komise udělila pokutu společnostem Teva a Cephalon kvůli Pay-for-Delay dohodě ohledně vstupu 

generické verze přípravku Provigil (modafinil) na trh po vypršení patentu společnosti Cephalon. Dohoda porušila 

soutěžní pravidla EU a způsobila značné škody pacientům a systémům zdravotní péče v EU tím, že udržovala 

vysoké ceny modafinilu. 

Monitoring farmaceutické legislativy……………………………………………………………………………………………………………  22 

Anglická verze/English version……………………………………………………………………………………………………………………  23 

 



 
 

24 
 

Content: 

Ready, set, vaccinate 25 

As the media were flooded with news of promising vaccines, the question slowly arises as to how to get it done. 

In this article, we will look at how the Czech Republic is prepared for vaccines that should be within reach and 

what aspects have not yet been considered. 

Brexit - sprint to the finishing line 27 

There is only one month left until the end of the transition period for BREXIT and many questions are still open. 

In general, the transitional period can end with an agreement, without an agreement, with extending the 

transitional period or by approving only the undisputed points. 

Amendatory proposals to acts on medical devices 31 

Several amendatory proposals have been submitted to the medical device proposals discussed in the Chamber of 

Deputies. They concern the introduction of an electronic voucher for MDs and the regulation of advertising. 

 

Major amendment to the Business Corporations Act III. 33 

In the third article concerning the so-called major amendment to the Business Corporations Act effective from 1 

January 2021, we deal with news concerning more variable parameters of business shares, their types and 

changes concerning the establishment of rights in rem to them. 

 

The Constitutional Court confirms: The legal regulation of the National Health 

Information System is constitutionally compliant 35 

The Constitutional Court did not repeal the provisions of the Act on Health Services governing the National Health 

Information System. The Court believes that the NZIS legislation is not in conflict with the constitutional order. 

The European Medicines Agency is accepting comments for a draft Guideline on registry-

based studies until the end of December 38 

In this article we present a proposal for a new European Medicines Agency Guideline on registry-based studies. 

We will analyse the basic definitions of what patient registries and studies based on them are. Furthermore, we 

describe the role of registry-based studies in clinical research and their role in registration procedures. 

 

Healthcare Institutions: State Institute for Drug Control 39 

In the next part of our series dedicated to healthcare institutions, we will look at the State Institute for Drug 

Control. Due to its broad competencies, the article is rather a brief overview of many of its extensive powers. 

 

Procedure of the Institute after the notification of a medical device - classification in the 

reimbursement group and publication of the list 41 

In this part of the series, we will focus on the Institute's proceedings after the notification of a medical device, 

namely its inclusion in the reimbursement group and the associated administrative proceedings. 

 

Opioid crisis in the US: Purdue Pharma confessed to fraud 42 

The case of Purdue Pharma fraud is coming to an end. The company has admitted to committing several federal 

crimes such as conspiracy or fraud. Not only will the company pay a $ 8.6 billion fine, but once it goes bankrupt, 

it will be turned into a public benefit society to help drug addicts. 

Teva fined for Pay-for-Delay agreement 43 

The European Commission fined Teva and Cephalon over a Pay-for-Delay agreement for generic version of 

Provigil (modafinil). The agreement violated EU competition rules and caused significant damage to patients and 

healthcare systems in the EU by keeping modafinil prices high. 




