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JAK SE SCHVALUJÍ LÉKY  
Registrace léků



Státní ústav pro kontrolu léčiv

Jak probíhá registrace léku?

V rámci registračních procesů je hodnocen soulad předložené dokumentace s poža-
davky právních předpisů a aktuálních vědeckých poznatků. Výstupem je hodnotící 
zpráva a rozhodnutí o registraci.

Pravidla pro registraci léčiv uváděných na trh v Evropě jsou jednotná a vždy se po-
suzuje kvalita, bezpečnost a účinnost léčiva. Požadavky pro schválení, vč. rozsahu 
předkládaných a poté posuzovaných dat, jsou přesně stanoveny v zákoně o léčivech. 
Mezi základní požadavky patří doložení chemické povahy léku, výrobní kroky  
a opatření při kontrole kvality vstupních surovin i konečného léku. Dále musí 
doložit, že lék vyhovuje testům stability, zda je vyroben podle zásad správné vý-
robní praxe (standardů zaručujících kvalitu přípravku) a další. 

Každý lék musí před uvedením na náš trh projít schvalovacím řízením, jehož 
výsledkem je registrace.

Hlavním důvodem pro schvalovací proces je minimalizace předvídatelných rizik spo-
jených s uvedením léku na trh. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo Evropská 
agentura pro léčivé přípravky (EMA) se v rámci tohoto procesu snaží zajistit, aby na 
trh byla dodávána pouze léčiva účinná, kvalitní a bezpečná.
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Další požadavky jsou stanoveny dle typu léku:

1. Registrace originálního (referenčního) léku

Pro schválení originálního přípravku je nutné předložit vý-
sledky provedených klinických studií, které podle povahy 
léčiva trvají i řadu let. Vlastní klinický vývoj zcela nového léku 
probíhá v několika fázích, jejichž cílem je získat pro navržený 
účel použití léku dostatek informací, aby se mohl vyhodnotit 
poměr mezi jeho prospěchem a riziky.

2. Registrace generického léku

Pro schválení generického přípravku (levnější alternativa 
originálních léků, která je jim „zásadně“ podobná, obsahu-
je tedy stejně kvalitativní a kvantitativní množství účinné 
látky a je ve stejné lékové formě) nemusí být předloženy vý-
sledky z farmakologických a toxikologických testu či z klinic-
kých studií (od fáze I. až po fázi III.). Místo toho musí výrobce 
generika prokázat, že generické léčivo je „bioekvivalentní“  
k originálnímu léčivu. To znamená, že se do krevního oběhu 
dostane stejné množství účinné látky jako v případě léčiva ori-
ginálního a rovněž jeho vylučování z organismu je stejné, tedy 
že se dané léčivo chová v organismu stejně jako originální lék.

3. Registrace dlouhodobě používaných léků

Pro schválení léků, které jsou již používány více než 10 let 
v EU, se dokládá dobře zavedené léčebné použití předlo-
žením podobného rozsahu dat jako při registraci originál-
ního léku neklinických a klinických částí registrační doku-
mentace z údajů dostupných v důvěryhodných literárních 
zdrojích. Údaje musí pokrývat všechny aspekty týkající 
se účinnosti a bezpečnosti, včetně poregistračních studií  
s přípravky obsahujícími stejné složky. 

4. Registrace tradičních rostlinných léků a 
homeopatik

Schválení tradičních rostlinných léků a homeopatik probíhá ve 
zkráceném schvalovacím procesu se specifickými požadavky, 
viz články - Jak se schvalují tradiční rostlinné léky  a co všechno 
do této skupiny spadá a Jak se schvalují homeopatika.

Po ukončení registračního procesu je pro daný lék vy-
dáno rozhodnutí o registraci, které opravňuje držite-
le tohoto rozhodnutí (většinou výrobce daného léku) 
k uvedení léku na trh v ČR.

http://www.olecich.cz/encyklopedie/jak-se-schvaluji-tradicni-rostlinne-lecive-pripravky-a-co?highlightWords=rostlinn%C3%A9+l%C3%A9ky
http://www.olecich.cz/encyklopedie/jak-se-schvaluji-tradicni-rostlinne-lecive-pripravky-a-co?highlightWords=rostlinn%C3%A9+l%C3%A9ky
http://www.olecich.cz/encyklopedie/jak-se-schvaluji-homeopatika?highlightWords=homeopatika


Co je to registrační číslo?

Registrační číslo slouží k identifikaci léků a je přiděleno každému léku, který 
prošel procesem schvalování, tzv. registrací.

Registrační číslo přidělované Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)

U národních registrací, kdy je lék registrován pouze pro Českou republiku, přidělí 
SÚKL registrační číslo. To má následující strukturu: AA/BBBB/XX-C nebo S/C (např. 
07/ 221/05-C)

Jednotlivé části registračního čísla označují:
AA - indikační skupina podle historického třídění. Tato terapeutická klasifikace je 
pouze orientační a není důsledně provázána se systémem ATC kódů
BBBB - přírůstkové číslo rozhodnutí o registraci v daném kalendářním roce
XX - poslední dvě číslice letopočtu
C, resp. S/C - historický údaj rozlišující do roku 1993 v Československu mezi léky, 
u nichž registrační řízení proběhlo v České republice (C), resp. Slovenské repub-
lice (S), přičemž po rozdělení Československa zůstaly registrace v platnosti na 
území obou států. V současnosti jsou uvedené písmenné pozice využívány pro 
úpravy registračních čísel vydané před 1. 1. 1998. Pokud pod jedním registrač-
ním číslem bylo zahrnuto více sil popřípadě více lékových forem.

Registrační číslo přidělované Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA)

U evropských registrací, kdy je lék registrován pro státy EU, přidělí EMA registrační 
číslo. To má následující strukturu: EU/A/BB/CCC/DDD (např. EU/1/04/285/001)

Jednotlivé části registračního čísla označují:
A - označuje povahu léku
1 - humánní přípravek
2 - veterinární přípravek
3 - tzv. orphan (přípravek pro léčbu vzácných onemocnění)
BB - rok registrace
CCC - pořadové číslo registrace
DDD - číslo varianty přípravku

Registrační číslo u souběžně dovážených léků přidělované SÚKL

Některé léky jsou do České republiky dováženy v rámci tzv. souběžného dovozu. Re-
gistrační číslo u těchto léků je vytvořeno z registračního čísla referenčního přípravku 
doplněním značky PI, pořadového čísla povolení vydaného pro daný lék a roku 
povolení souběžného dovozu - např. 59/001/95-C/PI/001/05.
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Co se děje poté, co byl lék registrován?

Vydáním rozhodnutí o registraci činnosti SÚKL nekončí. Registrační a poregist-
rační procesy se neustále vyvíjejí a zdokonalují, musí reagovat na vědecko-technický 
pokrok a zajistit, aby léky legálně dostupné v ČR měly odpovídající úroveň jakosti, 
účinnosti a bezpečnosti.

V rámci poregistračních aktivit tak SÚKL posuzuje a následně schvaluje změny  
 v registraci, které se týkají např. upřesnění způsobu uchovávání, doplnění (rozšíření) 
indikace, změny držitele rozhodnutí nebo výrobce, změny vnějšího obalu atd. Dále 
jsou hodnoceny žádosti o převody registrací, ukončení registrace, roční přehodno-
cování, arbitráže apod.


