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STÁTNÍ ÚSTAV 
PRO KONTROLU LÉČIV

Šrobárova 48
100 41  Praha 10

Telefon: +420 272 185 111
Fax: +420 271 732 377

E-mail: posta@sukl.cz
Web: www.sukl.cz

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (dále jen „Ústav“), je správním orgánem 
příslušným dle § 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) k povolení klinického hodnocení 
léčivých přípravků. 

Dne 10. 7. 2017 obdržel Ústav žádost o povolení klinického hodnocení léčivého přípravku NTC chondrograft, 
číslo protokolu: ACT-2017-01, EudraCT number: 2017-002601-35, společnosti PrimeCell Advanced Therapy, 
a.s., IČ: 05372615, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00  Praha 1 - Staré Město, Česká republika, zastoupené 
společností AXIAL s.r.o., IČ: 27703754, se sídlem Jana Uhra 168/10, 602 00  Brno - Veveří, Česká republika (dále 
jen „účastník řízení“).

Doručením žádosti Ústavu bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. sukls170071/2017. 

Ústav podanou žádost dle § 55 odst. 2 zákona o léčivech a současně dle § 37 správního řádu posoudil z hlediska 
její úplnosti a shledal ji neúplnou. Tuto skutečnost sdělil účastníku řízení dopisem ze dne 13.7.2017, ve kterém 
ho vyzval k odstranění nedostatků žádosti a usnesením správní řízení přerušil na 90 dnů ode dne doručení výzvy 
k doplnění žádosti. 

Účastník řízení dne 10. 10. 2017 žádost požadovaným způsobem doplnil.

Ústav následně podanou žádost posoudil dle § 55 odst. 4 zákona o léčivech a shledal důvody pro její zamítnutí 
(konkrétně důvody týkající se  farmaceutické části dokumentace,   prekliniky,   Protokolu,   Informací 
pro pacienta/Informovaného souhlasu), které sdělil účastníkovi řízení sdělením  dne 15. 11. 2017, a vyzval 
ho k úpravě žádosti tak, aby důvody pro zamítnutí žádosti byly odstraněny. K tomu mu určil lhůtu v délce 45 
dnů ode dne doručení zmíněného sdělení. 

Účastník řízení dne 27. 12. 2017 podal žádost o prodloužení lhůty určené Ústavem k úpravě žádosti. Jako důvod 
účastník řízení uvedl potřebu delšího času na zodpovězení připomínek Ústavu. Na základě předložené žádosti 
Ústav rozhodl o prodloužení lhůty určené k úpravě žádosti a to do 8. 2. 2018.

Účastník řízení dne 7. 2. 2018 podal žádost o prodloužení lhůty určené Ústavem k úpravě žádosti. Jako důvod 
účastník řízení uvedl potřebu delšího času na zodpovězení připomínek Ústavu. Na základě předložené žádosti 
Ústav rozhodl o prodloužení lhůty určené k úpravě žádosti a to do 6. 3. 2018.

Účastník řízení doplnil žádost dne 7. 3. 2018, tedy ve lhůtě stanovené Ústavem. Doplnění žádosti však nebylo 
shledáno jako úplné a přerušení správního řízení, o kterém byl účastník řízení informován Ústavem v dopise ze 
dne 15. 11. 2017, z toho důvodu nadále trvalo.
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Dne 28. 3. 2018 Ústav vyzval účastníka řízení k úpravě žádosti tak, aby důvody pro zamítnutí žádosti byly 
odstraněny. K tomu mu určil přiměřenou lhůtu v délce 30 dnů ode dne doručení zmíněného sdělení. Účastník 
řízení doplnil žádost dne 11. 5. 2018, tedy ve lhůtě stanovené Ústavem. Doplnění žádosti však nebylo shledáno 
jako úplné a přerušení správního řízení, o kterém byl účastník řízení informován Ústavem v dopise ze dne 
15. 11. 2018, z toho důvodu nadále trvalo.

Dne 25 5. 2018 Ústav vyzval účastníka řízení k úpravě žádosti tak, aby důvody pro zamítnutí žádosti byly 
odstraněny. K tomu mu určil přiměřenou lhůtu v délce 30 dnů ode dne doručení zmíněného sdělení.

Dne 22. 6. 2018 Ústav obdržel doplnění žádosti a shledal, že důvody pro zamítnutí žádosti byly předloženým 
doplněním odstraněny. 

Vzhledem k těmto skutečnostem Ústav povoluje provedení předmětného klinického hodnocení dle níže 
uvedené dokumentace a po splnění závazného sdělení:

1. Protokol / Study Protocol:

 Phase 2/3 Clinical Study Protocol, verze 17, datováno 9. května 2018

2. Investigator’s Brochure:

– Soubor informací pro zkoušejícího, verze č. 4, datováno 1. května 2018

3. Informace pro pacienta / Informovaný souhlas:

 Informace a informovaný souhlas pacienta pro studii fáze II, verze 1.8 ze dne 9. května 2018
 Informace a informovaný souhlas pacienta pro studii fáze III, verze 1.8 ze dne 9. května 2018

4. Farmaceutická data / Pharmaceutical Data + Doplněk/Supplement     

Závazné sdělení/Mandatory notice: 

1. Výsledky fáze II studie požadujeme předložit, jakmile budou dostupné. Další pokračování studie (fáze 
III) bude podmíněno schválením Ústavu po zhodnocení výsledků fáze II.

2. V dokumentech „Informace a informovaný souhlas pacienta pro studii fáze II, verze 1.8 ze dne 9. května 
2018“ a „Informace a informovaný souhlas pacienta pro studii fáze III, verze 1.8 ze dne 9. května 2018“ 
požadujeme při příští aktualizaci výše uvedených dokumentů úpravu kapitoly „Ochrana soukromí dat“. 
Tuto kapitolu je nutno od 25. 5. 2018 dle nařízení GDPR uvádět jako samostatný dokument, který 
nepodléhá schválení Ústavu a schvaluje jej pouze etická komise. Do výše uvedených dokumentů je 
nutno doplnit následující informace: „Do Vašich osobních záznamů ve zdravotnické dokumentaci má 
přístup pouze zkoušející lékař a pověření zástupci zadavatele (např. monitor a auditoři), osoby pověřené 
národními kontrolními úřady států (v ČR Státní ústav pro kontrolu léčiv - SÚKL) a etické komise, tzn. 
osoby pověřené dohledem nad průběhem klinického hodnocení. Tyto osoby jsou vázány povinnou 
mlčenlivostí.“ Více informací na webu SÚKL http://www.sukl.cz/leciva/kh-vs-gdpr-smernice-na-
ochranu-osobnich-udaju. Pokud chce zadavatel předávat údaje do zemí, kde není zajištěna ochrana 
osobních údajů na stejné úrovni jako v České republice, pak je povinen zajistit stejnou ochranu dat, jako 
je v zemi původu, toto by mělo být v dokumentu jasně uvedeno. Vyjádření SÚKL k této problematice 
lze nalézt na stránkách SÚKL: http://www.sukl.cz/leciva/predavani-osobnich-udaju-do-tzv-tretich-
zemi-v-ramci.

http://www.sukl.cz/leciva/kh-vs-gdpr-smernice-na-ochranu-osobnich-udaju
http://www.sukl.cz/leciva/kh-vs-gdpr-smernice-na-ochranu-osobnich-udaju
http://www.sukl.cz/leciva/predavani-osobnich-udaju-do-tzv-tretich-zemi-v-ramci
http://www.sukl.cz/leciva/predavani-osobnich-udaju-do-tzv-tretich-zemi-v-ramci
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Doporučení / Recommendation: 

 Vzhledem k tomu, že hodnocený léčivý přípravek v předložené studii podléhá centralizované 
registraci, doporučujeme zadavateli podat žádost o konzultaci („scientific advice“) Evropské lékové 
agentury ohledně vhodnosti zvoleného postupu pro postup k registraci léčivého přípravku. 
Upozorňujeme na to, že povolení provedení studie Ústavem neznamená, že tato studie bude 
akceptována jako podklad pro registraci hodnoceného léčivého přípravku.

Klinické hodnocení bylo povoleno až po úpravě dokumentů předložených spolu se žádostí o povolení 
klinického hodnocení. Ústav upozorňuje, že tyto dokumenty ve znění po úpravě jsou platné v průběhu celého 
klinického hodnocení v České republice, musí být zohledněny ve všech dalších předkládaných dokumentech, 
tzn. změny lze předkládat pouze k textům, které byly schváleny tímto rozhodnutím.  

V souladu s § 55 odst. 5 zákona o léčivech je výše uvedené klinické hodnocení povoleno dnem doručení 
tohoto rozhodnutí. Oprávnění zahájit toto klinické hodnocení lze využít po dobu 12 měsíců od tohoto data.

Při veškeré další korespondenci s Ústavem týkající se předmětného klinického hodnocení, prosím, vždy uvádějte 
přidělený identifikační znak klinického hodnocení: 170071/17-I.

Poučení  o  odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, u Státního ústavu pro kontrolu léčiv odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
doručení. O odvolání rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

otisk úředního razítka

MUDr. Alice Němcová
Ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv

a neregistrovaných léčivých přípravků

v z. MUDr. Ondřej Palán
Zástupce ředitelky Odboru klinického hodnocení léčiv

a neregistrovaných léčivých přípravků
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