
Informace o dostupnosti léčivých přípravků na stránkách Státního 

ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) 

Hlášení uvedení, přerušení, obnovení nebo ukončení uvádění léčivých přípravků na trh 

1. Držitel rozhodnutí o registraci má zákonnou povinnost oznamovat uvedení, přerušení či ukončení 

a následné obnovení uvádění léčivého přípravku na trh v České republice. 

2. Zákon o léčivech stanoví držiteli rozhodnutí o registraci povinnost oznamovat: 

2.1. datum skutečného uvedení léčivého přípravku podle velikostí balení a typů obalů (tedy ke 

každé variantě léčivého přípravku) na trh v ČR, a to nejpozději do 2 měsíců po jeho skutečném 

uvedení na trh, 

2.2. datum přerušení nebo ukončení uvádění léčivého přípravku na trh v ČR nejméně 2 měsíce 

předem; v případě výjimečných okolností lze učinit takové oznámení nejpozději současně s 

přerušením nebo ukončením uvádění léčivého přípravku na trh v ČR, a to včetně důvodů 

takového přerušení nebo ukončení, 

2.3. datum obnovení uvádění léčivého přípravku na trh, a to neprodleně. 

3. Držitel rozhodnutí o registraci využívá k hlášení elektronický formulář a jeho hlášení se 

automatizovaně propisuje do databáze léčivých přípravků (viz bod 4.2.2) i do databáze výpadků 

(viz body 4.1 a 4.3.) 

4. SÚKL neprodleně vyhodnocuje každé přijaté hlášení a přiřazuje k jednotlivým hlášením 

informaci o nahrazujících léčivých přípravcích (přímo s uvedením konkrétních léčivých přípravků 

a případnou poznámkou k nahraditelnosti). 

4.1. Kompletní přehled hlášení držitelů rozhodnutí o registraci ohledně dostupnosti (tzv. Market 

report) naleznete zde: https://prehledy.sukl.cz/mr.html#/ V tomto přehledu lze filtrovat 

jednotlivá hlášení podle několika kritérií. 

4.2. V databázi léků na webu www.sukl.cz 

(https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php) je u každého kódu SÚKL zobrazena 

informace o dostupnosti a obchodovanosti. 

4.2.1. Pokud je konkrétní léčivý přípravek zvýrazněn tučnou formou písma a je vlevo u názvu 

přípravku zelená značka, znamená to, že u takového léčivého přípravku byl během 

posledních třech měsíců zaznamenán pohyb v rámci distribuce, lze tedy předpokládat, 

že je obchodován. Zdrojem dat jsou pravidelná hlášení distributorů. Tento údaj však 

neposkytuje informaci o aktuální dostupnosti. 

4.2.2.  V detailu léčivého přípravku, na kartě „Dostupnost“, lze nalézt přehled hlášení, které 

držitel učinil, o jeho uvedení na trh nebo o přerušení dodávek. V případě přerušení nebo 

ukončení dodávek je i zde informace o nahrazujících léčivých přípravcích a 

předpokládaném termínu obnovení dodávek. 

4.3. SÚKL navíc poskytuje údaje z hlášení výpadků (Market report) ve formátu otevřených, 
strojově čitelných dat, s každodenní aktualizací, je tedy možné je implementovat do 
uživatelských software - https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/hlaseni-o-uvedeni-preruseni-
ukonceni-obnoveni-dodavek-leciveho-pripravku-na-trh 

SÚKL ve spolupráci s držiteli rozhodnutí o registraci publikuje Dopisy pro zdravotnické pracovníky 
související s dostupností léčivých přípravků https://www.sukl.cz/dopisy-pro-zdravotnicke-pracovniky-
souvisejici-s-dostupnosti, a to zejména v případech závažnějších nebo déletrvajících přerušení či 
omezení dodávek, za účelem poskytnutí bližších informací. Tyto důležité informace poskytuje SÚKL i 
prostřednictvím rozhraní eRecept, blíže viz https://epreskripce.cz/aktuality/novinka-v-systemu-
erecept. 

https://prehledy.sukl.cz/mr.html#/V
http://www.sukl.cz/
https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php
https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/hlaseni-o-uvedeni-preruseni-ukonceni-obnoveni-dodavek-leciveho-pripravku-na-trh
https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/hlaseni-o-uvedeni-preruseni-ukonceni-obnoveni-dodavek-leciveho-pripravku-na-trh
https://www.sukl.cz/dopisy-pro-zdravotnicke-pracovniky-souvisejici-s-dostupnostiZ
https://www.sukl.cz/dopisy-pro-zdravotnicke-pracovniky-souvisejici-s-dostupnostiZ
https://epreskripce.cz/aktuality/novinka-v-systemu-erecept
https://epreskripce.cz/aktuality/novinka-v-systemu-erecept


V případě potřeby je možné s dotazy a podněty kontaktovat Oddělení koordinace odborných činností 
SÚKL zasláním e-mailu na marketreport@sukl.cz. 
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