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POZNÁMKA

Věc: Používání imobilizačních látek městskou policií.
Vážený pane doktore, na základě Vašeho požadavku doručeného Ústavu pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátů a léčiv dne 3.2.2006 Vám sdělujeme naše stanovisko k používání
veterinárních léčivých přípravků městskou policií při imobilizaci zvířat:
Ústav nemá námitek k používání imobilizačních látek vyškolenými pracovníky městské policie podle §
42 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu,
že budou dodrženy následující podmínky, které vyplývají ze zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech,ve znění
pozdějších předpisů:
Potřebné veterinární léčivé přípravky (VLP) bude nakupovat jeden veterinární lékař, který má
oprávnění vykonávat odbornou veterinární činnost (oprávněná osoba k nákupu veterinárních léčivých
přípravků).
Tento veterinární lékař povede předepsanou dokumentaci o nákupu a výdeji VLP podle zákona
o léčivech a vyhlášky 325/2003 Sb., která stanoví pravidla pro používání VLP.
Veterinární lékař dále bude odpovídat za to, že nebude ohrožena jakost, účinnost a bezpečnost
používaných VLP a že zacházení s VLP bude odpovídat podmínkám stanovaným v rozhodnutí o jejich
registraci.
Operativní zásoba VLP bude uložena za definovaných a kontrolovaných podmínek a zajištěna
před zneužitím.

Určený pracovník městské policie bude dále proškolen k zacházení s foukačkou pro aplikaci
léčiv a povede dokumentaci o použití VLP, kde bude uvedeno datum použití přípravku, zvíře pro které
byl použit, důvod použití a dávka přípravku, která byla u zvířete použita. Dokumentace bude vedena
přesně, čitelně a bude uchovávána po dobu 5 let. Tato dokumentace bude na vyžádání předložena
státním kontrolním orgánům, které kontrolují dodržení zákona 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění
pozdějších předpisů.
Pokud budete potřebovat jakékoli bližší informace, laskavě se na nás obraťte.
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