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UST-30	Základní principy rozlišování humánních léčiv od jiných výrobků, včetně bližšího vymezení léčivých přípravků podléhajících registraci

Tento pokyn nahrazuje pokyn SÚKL UST-26 s platností od 1.10.2004.

Vzhledem ke změně právních předpisů platných pro potraviny vydáváme revidovaný pokyn, přičemž tato revize spočívá v aktualizaci definic v souladu s novou legislativou a současně je aktualizován odkaz na pokyn SÚKL pro postup úhrady za odborné úkony prováděné na žádost.

Rozlišování mezi
-	hromadně vyráběnými léčivými přípravky podléhajícími registraci, včetně rozlišování homeopatických přípravků, 
-	přípravky individuálně připravovanými v lékárně, na pracovišti nukleární medicíny, na pracovišti imunologickém či mikrobiologickém či vyráběnými v zařízení transfuzní služby, 
-	léčivými látkami a 
-	jinými typy výrobků (např. doplňky stravy, kosmetika či zdravotnické prostředky)
má význam nejen pro určení regulačního režimu výrobku ve vztahu k bezpečnosti výrobku a jeho deklarovaným vlastnostem, ale má i značný praktický dopad pro výrobce a distribuční řetězec. Jednoznačné stanovení povahy výrobku/přípravku je rovněž podstatné pro součinnost orgánů státního dozoru, neboť dozor nad výrobky, které mohou být zaměněny s humánními léčivy, vykonávají četné instituce, zejména Česká obchodní inspekce (ČOI), Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), Hygienická služba, Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a celní a finanční úřady.

Analogicky situaci v EU neexistuje v České republice žádná speciální právně vymezená skupina „hraničních přípravků“, „parafarmaceutik“ ani „podpůrných přípravků“. V souladu s existující legislativou se jednotlivé výrobky/přípravky, u kterých může vznikat pochybnost o jejich zařazení, považují buď za 
-	léčiva (léčivé látky či léčivé přípravky, včetně homeopatik) nebo za 
-	jiné výrobky/přípravky, které nejsou regulovány v režimu léčiv (např. doplňky stravy, kosmetika, zdravotnické prostředky či další kategorie výrobků se zvláštním regulačním režimem).
Samostatnou kapitolu tvoří přípravky pro veterinární použití, jejichž posuzování spadá do kompetence Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL).

Jeden výrobek/přípravek by neměl podléhat současně několika regulačním režimům. Zařazení výrobku do příslušné kategorie určuje regulační režim, kterému výrobek podléhá, včetně instituce, která je podle příslušné legislativy za regulaci výrobku odpovědná. U léčiv je s ohledem na rizika, která přinášejí, rozsah státního dozoru největší. Při rozhodování o povaze výrobku podle jiných právních předpisů se proto s ohledem na ochranu veřejného zdraví v případech pochybností upřednostní zařazení mezi léčiva [§ 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů]. V případech pochybností o tom, zda přípravek má být zařazen mezi humánní léčiva podléhající registraci rozhoduje SÚKL a příslušné řízení může zahájit i z vlastního podnětu [§ 9 odst. 1 písm. h) zákona o léčivech]. Pokud nejde o léčivo, další zařazení výrobku SÚKL neposuzuje a je třeba se obrátit na příslušné odpovědné instituce.

Základem rozhodování o zařazení výrobku mezi léčiva jsou definice uvedené v předpisech Evropských společenství a povinně implementované do legislativy všech členských států EU, ale toto rozhodování probíhá na národní úrovni. Výsledkem je často různý přístup a možnost zařazení téhož výrobku do různých kategorií v jednotlivých členských státech EU. Pouze v případě sporů je poslední instancí Evropský soudní dvůr, který řeší výklad evropské legislativy a jehož rozhodnutí se stávají ode dne vstupu součástí také českého právního řádu. Nicméně i Evropský soudní dvůr již potvrdil ve svých rozhodnutích právo národního orgánu na takové rozhodování.

Základní definice ze zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, významné pro rozlišování léčiv od jiných výrobků 
Pro upřesnění uvádíme základní definice ze zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které se vztahují k problematice vymezení „hraničních přípravků“, včetně případného vysvětlujícího komentáře. 

(§2 odst. 1) Léčivy se rozumějí léčivé látky nebo jejich směsi anebo léčivé přípravky, které jsou určeny k podání lidem nebo zvířatům, nejde-li o doplňkové látky. 
Tato definice vymezuje nadřazený pojem léčiv používaný nadále všude tam, kde jde ve smyslu zákona o léčivech jak o léčivé látky nebo jejich směsi (nejčastěji „suroviny“ pro další výrobu nebo přípravu), tak o léčivé přípravky. Doplňkové látky, jako pojem využívaný ve veterinární oblasti, se za léčivé látky nepovažují (vymezení doplňkových látek je uvedeno v § 2 písm. b) a c) zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech).

(§ 2 odst. 2) Léčivým přípravkem se rozumí jakákoliv látka nebo kombinace látek určená k léčení nebo předcházení nemoci u lidí nebo zvířat. Za léčivý přípravek se rovněž považuje jakákoliv látka nebo kombinace látek, které lze podat lidem nebo zvířatům za účelem stanovení lékařské diagnózy nebo k obnově, úpravě či ovlivnění jejich fyziologických funkcí.
(§ 2 odst. 5) Látkou se rozumí jakákoli látka, bez ohledu na její původ, který může být
a)	lidský, například lidská krev, její složky a přípravky z lidské krve,
b)	zvířecí, například mikroorganismy, celí živočichové, části orgánů, živočišné sekrety, toxiny, extrakty či přípravky z krve,
c)	rostlinný nebo chemický.
Obě tyto definice jsou převzaty z předpisů Evropských společenství. Definice jsou konstruovány velmi široce – látka, kterou může obsahovat léčivý přípravek, může být jakéhokoliv původu, nejen tedy chemicky definovaná entita, ale i např. krev a její složky, mikroorganismy, celí živočichové, části orgánů, živočišné a rostlinné sekrety, toxiny, extrakty, rostliny a části rostlin či látka získaná biotechnologicky. Vymezení látky tedy není v definici léčivého přípravku žádným omezením, protože v praxi může být „látkou“ prakticky cokoli. Definice léčivého přípravku obsahuje dvě podmínky, z nichž alespoň jedna musí být splněna, aby se jednalo o léčivý přípravek. První podmínkou je vymezení účelu použití „k léčení nebo předcházení nemoci“ a druhou podmínkou je skutečnost, že přípravek „lze podat za účelem stanovení lékařské diagnózy nebo k obnově, úpravě či ovlivnění fyziologických funkcí“. Vzhledem k šíři definic již existuje v EU řada soudních případů poskytujících doplňující výklad k těmto definicím a ze závěrů těchto soudních případů vychází i tento pokyn.

(§ 2 odst. 34) Léčivou látkou se rozumí jakákoliv látka určená k tomu, aby byla součástí léčivého přípravku, která způsobuje jeho účinek; tento účinek je zpravidla farmakologický, imunologický nebo spočívá v ovlivnění metabolismu. 
Definice léčivé látky není obsažena v předpisech Evropských společenství, ale byla zařazena do zákona o léčivech zejména pro účely ustanovení upravujících dozor nad výrobou a distribucí léčivých látek a jejich použití v lékárnách. Při posuzování, zda jde o léčivou látku, se v rámci odhadu rizik zohledňuje i nutnost podřízení výroby či distribuce léčivé látky („suroviny“ pro další výrobu nebo přípravu) definovanému režimu správné výrobní či distribuční praxe a kontrolám. Vymezení mechanismu účinku léčivé látky napomáhá odlišení od zdravotnických prostředků, které svých zamýšlených funkcí v lidském organismu nebo na jeho povrchu nedosahují farmakologickým nebo imunologickým účinkem nebo ovlivněním metabolismu (viz níže uvedená definice zdravotnického prostředku).

Jiné základní definice významné pro rozlišování léčiv od jiných výrobků
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů
(§ 2 písm. i) Potravními doplňky se rozumí nutriční faktory (vitaminy, minerální látky, aminokyseliny, specifické mastné kyseliny a další látky) s významným biologickým účinkem.

(§ 2 písm. j) Doplňky stravy jsou potraviny určené k přímé spotřebě, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
(§ 1 odst. 1) Potravinami určenými pro zvláštní výživu se rozumějí potraviny, které se svým zvláštním složením nebo zvláštním výrobním postupem odlišují od potravin pro běžnou spotřebu, jsou stanovené pro výživové účely uvedené v této vyhlášce a uvádějí se do oběhu s označením účelu použití. 

Pozn.: kategorie potravin určených pro zvláštní výživu jsou vymezeny v § 2 této vyhlášky a již nezahrnují doplňky stravy, pro které platí samostatná vyhláška č. 446/2004 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
(§ 25 odst. 2) Kosmetickým prostředkem je látka nebo prostředek určený pro styk se zevními částmi lidského těla (pokožka, vlasový systém, nehty, rty a zevní pohlavní orgány), zuby a sliznicí dutiny ústní s cílem výlučně nebo převážně je čistit, parfémovat, měnit jejich vzhled, chránit je, udržovat je v dobrém stavu nebo korigovat lidské pachy, nejde- li o léčivo.

Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(§ 2 odst. 1) Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, pomůcka, zařízení, materiál nebo jiný předmět anebo výrobek používaný samostatně nebo v kombinaci, včetně potřebného programového vybavení, který je výrobcem nebo dovozcem určen pro použití u člověka pro účely:
a)	diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění nemoci, 
b)	diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení,
c)	vyšetřování, náhrady anebo modifikace anatomické struktury či fyziologického procesu, 
d)	kontroly početí,
a který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském organismu nebo na jeho povrchu farmakologickým nebo imunologickým účinkem nebo ovlivněním metabolismu, jehož funkce však může být takovými účinky podpořena.

Kritéria pro registraci léčivých přípravků
Registraci podléhají takové přípravky/výrobky, které současně splňují následující kritéria:
1.	jsou hromadně vyráběny (tj. jsou vyráběny v šaržích, přičemž výroba podléhá příslušnému povolení výroby léčiv),
2.	jsou uváděny do oběhu v podobě určené pro přímý výdej pacientovi nebo k použití ve zdravotnickém zařízení; ve zdravotnickém zařízení se případně v souladu s pokyny držitele rozhodnutí o registraci provádí jejich jednoduchá úprava (naředění, rozpuštění, v případě radiofarmak i složitější procedury),
3.	jsou svým označením a provázející informací (informace na obalu, příbalová informace či jiná informace pro spotřebitele) určeny k  léčení nebo předcházení nemoci nebo je lze podat za účelem stanovení lékařské diagnózy nebo k obnově, úpravě či ovlivnění fyziologických funkcí.

Posouzení „hraničních“ případů
Rozlišení léčivého přípravku od jiného přípravku/výrobku je v praxi nejčastější. Přípravek/výrobek se vždy hodnotí jako celek. Při hodnocení se posuzuje:
Ř	navržený účel použití a vymezení skupiny uživatelů,
Ř	navržený způsob použití, včetně cesty podání, doporučené dávkování (zejména nejvyšší jednotlivá a denní dávka, délka užívání/používání) a případná omezení použití (kontraindikace), interakce, nežádoucí účinky, upozornění atd.,
Ř	návrh textu na obalu a informací určených pro spotřebitele,
Ř	název přípravku/výrobku,
Ř	kvalitativní a kvantitativní složení, vztažené na jednotku dávky či lékové formy,
Ř	informace o skutečnostech podstatných pro posouzení zdravotního rizika předkládaného přípravku/výrobku,
Ř	vzhledem ke snaze sjednotit přístup s členskými státy EU se požaduje informace o distribuci v jiných zemích (s jejich uvedením), včetně údaje o klasifikaci výrobku při uvedení na trh v dané zemi.

Informace provázející přípravek a prezentace přípravku jsou z pohledu rozlišení mezi léčivým přípravkem a jiným výrobkem velmi podstatné, protože jde o prvky „určující“ účel použití. V závislosti na navrženém způsobu užití může být stejný přípravek v případě, že nejsou uvedeny indikace, považován za neléčivo nebo v případě, že jsou uvedeny indikace, může být považován za léčivo. Např. i výrobky z látek běžně využívaných například v potravinářství se stávají léčivými přípravky, pokud je za účel jejich použití označena léčba či předcházení onemocnění, a podléhají pak příslušným ustanovením zákona o léčivech. Stejně tak může být důvodem pro zařazení přípravku mezi léčivé přípravky i situace, kdy celková prezentace přípravku působí na spotřebitele tak, že přípravek je „určen“ k léčbě či předcházení onemocnění, i když tak není výslovně uvedeno na obalu přípravku nebo v informacích, které přípravek provázejí. I na takové přípravky se vztahují příslušná regulační opatření. Výsledek posouzení indikace do značné míry závisí nejen na použité formulaci, ale i na tom, pro jakou cílovou skupinu je přípravek určen, a na vyznění indikace v kontextu s celkovým působením přípravku na pacienta/spotřebitele, dosavadním přístupu k analogickým přípravkům, povědomí o použití přípravku v populaci aj. Obecná tvrzení o „podpoře zdraví” obvykle nejsou za indikaci léčivého přípravku považována, ale na situaci lze pohlížet odlišně například tehdy, jestliže jde o obecná tvrzení ve vztahu ke konkrétním onemocněním, např. „posiluje odolnost proti rakovině” nebo přípravek je prezentován způsobem vyvolávajícím dojem, že jde o léčivý přípravek.

Příklady slov, která mohou ve spojení nebo v kontextu s nemocí, chorobou nebo specifickým nepříznivým stavem indikovat nebo implikovat léčivý účinek:
„léčit, hojit, odstraňovat, zmírňovat, zastavovat, napravovat, ošetřovat, předcházet, obnovovat, opravovat, eliminovat“.

Slova, která v případě, že nejsou ve spojení nebo v kontextu s nemocí, chorobou nebo specifickým nepříznivým stavem, nejsou obecně považována za indikující nebo implikující léčebný účel:
„blahodárný, příznivý, revitalizující, uvolňující, osvěžující, vzpružující, povznášející, utišující“.

Obsah léčivé látky ve farmakologicky významném množství je důležitým pomocným kritériem pro rozlišení léčivého přípravku od jiného typu výrobku. Tam, kde je v přípravku obsaženo farmakologicky významné množství léčivé látky, může jít o hromadně vyráběný léčivý přípravek, individuálně připravovaný léčivý přípravek nebo o zdravotnický prostředek s obsahem léčivé látky. Naopak i přípravek bez obsahu farmakologicky významného množství léčivé látky je považován za léčivý přípravek podléhající registraci, jestliže splní kritéria 1-3 v odstavci „Kritéria pro registraci přípravku“.

Aplikační forma přípravku (způsob podání) slouží rovněž jako pomocné kritérium. Samotná aplikační forma není jednoznačným rozlišovacím kritériem, může však v kombinaci s ostatními faktory napomáhat rozlišení. Injekční aplikace je například velmi významným rozlišovacím znakem, který může řadit přípravek mezi léčivé přípravky. Důvodem je, že žádný jiný výrobek s výjimkou zdravotnických prostředků nesmí být injekčně aplikován.

Klasifikace v zahraničí, především ve státech Evropské unie, je dalším pomocným kritériem pro rozlišení, zda přípravek má být v ČR registrován jako léčivý přípravek. Přestože rozhodování je národní záležitostí, snaží se SÚKL o sjednocení stanovisek v případech, kdy to je možné.

Postup pro žadatele v oblasti „hraničních“ přípravků
Posuzování hraničních přípravků je správním řízením a vztahují se na ně jednak zákon o léčivech, jednak obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů). V souladu s § 65 zákona o léčivech podléhají odborné úkony spojené s posuzováním hraničních přípravků, které provádí SUKL na žádost, úhradě nákladů. Výše i postup úhrady jsou dány pokynem UST-29 (příloha 2 – Ceník SÚKL pro úhrady nákladů za odborné úkony prováděné na žádost, kód K-006) zveřejněném ve Věstníku SÚKL č.7/2004 a na webových stránkách SÚKL (www.sukl.cz - Léčiva - Placení poplatků a úhrada nákladů). 

Posouzení hraničního přípravku se provádí na základě žádosti předložené na formuláři UST-19 (Žádost o vydání rozhodnutí, zda jde o léčivo, případně léčivý přípravek podléhající registraci) a dokladu o úhradě nákladů. Pro každý jednotlivý přípravek se předkládá žádost na samostatném formuláři. Doručením písemné žádosti je zahájeno správní řízení a nadále se postupuje v souladu s výše uvedenými právními předpisy. Po posouzení žádosti žadatel obdrží do 60ti dnů ode dne doručení žádosti rozhodnutí SÚKL, zda přípravek je či není hodnocen jako léčivý přípravek. Do doby 60 dnů se nezapočítává doba přerušení správního řízení. Rozhodnutí je vydáváno na každý jednotlivý přípravek samostatně. 

S ohledem na specifickou povahu jednotlivých případů si SÚKL v případě potřeby vyžádá doplňující informace. V tomto případě se správní řízení přeruší (viz zákon č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a vlastní řízení pokračuje dnem následujícím po dni předložení úplného doplnění. 

K předběžnému projednání sporných případů rozlišení „hraničních přípravků“ může žadatel využít konzultace s posuzovateli-koordinátory referátu hraničních přípravků a klasifikace pro výdej. Poskytování konzultací se řídí pokynem UST-25. SÚKL v tomto případě nevydá rozhodnutí. Pro všechny zúčastněné strany žadatel z konzultace vypracuje zápis s krátkým písemným shrnutím závěrů. Zápis nenahrazuje rozhodnutí SÚKL.

Požadavky SÚKL na předkládanou dokumentaci
1.	Žadatel (název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby).
2.	Výrobce (název a sídlo).
3.	Název přípravku, forma přípravku (např. tablety, čaj, mast apod.) a velikost balení. 
4.	Kvalitativní a kvantitativní složení stanovené na jednotku dávky či lékové formy. V případě rostlin žádáme o uvádění názvů přednostně latinsky s uvedením rodového i druhového názvu a použité části, v případě chemických látek uveďte nechráněné názvy WHO (INN) nebo mezinárodní označení organických sloučenin (IUPAC).
5.	Navržený účel použití a vymezení skupiny uživatelů.
6.	Navržený způsob použití, včetně cesty podání, doporučené dávkování (zejména nejvyšší jednotlivá a denní dávka, délka užívání/používání) a případně způsob přípravy (např. u čajů), případná omezení použití (kontraindikace), interakce, nežádoucí účinky, upozornění atd.
7.	Návrh textu na obalu a informací určených pro spotřebitele.
8.	Informace o skutečnostech podstatných pro posouzení zdravotního rizika předkládaného přípravku (je vhodné doložit i dostupnou tuzemskou i zahraniční literaturu v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, případně odkazy na dostupné literární zdroje).
9.	Údaje o klasifikaci přípravku v jiných zemích, certifikáty, či jiná rozhodnutí považovaná žadatelem za přínosná pro posouzení přípravku.

Požadované údaje se uvádí přímo do formuláře žádosti UST-19. Rozsáhlejší informace (např. návrh textu na obalu) a případná další dokumentace související s žádostí se předloží ve formě příloh k žádosti.



