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§ 18 odst. 5 
písm. b) 

Pro účely plnění úkolů  
b) Národního registru osob čekajících na 
transplantaci orgánů se osobou čekající na 
transplantaci rozumí též osoba čekající na 
transplantaci tkáně, která je určena k přímému 
přenosu do těla příjemce 
 

32015l0566 
 
Čl. 8 odst. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 3 odst. 2 

Registr dovážejících tkáňových zařízení 

 Dovážející tkáňová zařízení vedou záznamy o svých 
činnostech, včetně druhů a množství dovážených 
tkání a buněk, jakož i jejich původu a určení. Tyto 
záznamy rovněž obsahují stejné informace o 
veškerých provedených jednorázových dovozech. 
Roční zpráva uvedená v čl. 10 odst. 1 směrnice 
2004/23/ES musí obsahovat informace o těchto 
činnostech. 

2. Poté, co příslušný orgán nebo orgány obdržely 
informace stanovené v příloze I této směrnice, a poté, 
co ověřily, že dovážející tkáňové zařízení splňuje 
požadavky této směrnice, akreditují či jmenují 
dovážející tkáňové zařízení nebo mu udělí oprávnění 
či povolení na dovoz tkání a buněk a stanoví případné 
podmínky, například jakékoli omezení druhu tkání a 
buněk, které smí být dováženy, nebo dodavatele ze 
třetích zemí, kteří smí být využíváni. Příslušný orgán 
nebo orgány vydají dovážejícímu tkáňovému zařízení, 
které bylo akreditováno či jmenováno nebo jemuž bylo 
uděleno oprávnění či povolení, osvědčení stanovené 
v příloze II této směrnice. 
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§ 18 odst. 5 
písm. c) 

Pro účely plnění úkolů  
c) Národního registru provedených transplantací 
orgánů se provedenou transplantací rozumí též 
provedená transplantace tkáně, která je určena 
k přímému přenosu do těla příjemce, 
 

32015l0566 
 
Čl. 8 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 3 odst. 2  

Registr dovážejících tkáňových zařízení 

 Dovážející tkáňová zařízení vedou záznamy o svých 
činnostech, včetně druhů a množství dovážených 
tkání a buněk, jakož i jejich původu a určení. Tyto 
záznamy rovněž obsahují stejné informace o 
veškerých provedených jednorázových dovozech. 
Roční zpráva uvedená v čl. 10 odst. 1 směrnice 
2004/23/ES musí obsahovat informace o těchto 
činnostech. 

2. Poté, co příslušný orgán nebo orgány obdržely 
informace stanovené v příloze I této směrnice, a poté, 
co ověřily, že dovážející tkáňové zařízení splňuje 
požadavky této směrnice, akreditují či jmenují 
dovážející tkáňové zařízení nebo mu udělí oprávnění 
či povolení na dovoz tkání a buněk a stanoví případné 
podmínky, například jakékoli omezení druhu tkání a 
buněk, které smí být dováženy, nebo dodavatele ze 
třetích zemí, kteří smí být využíváni. Příslušný orgán 
nebo orgány vydají dovážejícímu tkáňovému zařízení, 
které bylo akreditováno či jmenováno nebo jemuž bylo 
uděleno oprávnění či povolení, osvědčení stanovené 
v příloze II této směrnice. 

§ 21 písm. 
b) 

Provedené transplantace tkání, která byla určena 
k přímému přenosu do těla příjemce, 
hlásit do Národního registru provedených 
transplantací orgánů, 

32015l0566 
 
Čl. 8 odst. 2 

Příslušný orgán nebo orgány zahrnou dovážející tkáňová 
zařízení do veřejně přístupného registru tkáňových zařízení 
stanoveného v čl. 10 odst. 2 směrnice 2004/23/ES. 
 

§ 25 odst. 2 
písm. e) 

Provádí výběr nejvhodnějších příjemců pro 
odebrané orgány a pro tkáně, které budou určeny 
k přímému přenosu do těla příjemce; výběr se 
provádí výlučně z Národního registru osob 
čekajících na transplantaci orgánů na základě 
písemného předem definovaného alokačního 
algoritmu 

 

32015l0566 
 
Čl. 5 odst. 2  

Členské státy nemusí uplatnit požadavky na 
dokumentaci stanovené v příloze I části F a v příloze 
III této směrnice na jednorázový dovoz definovaný v 
článku 2 této směrnice za podmínky, že mají 
zavedena vhodná vnitrostátní opatření, která uvedený 
dovoz regulují. Tato vnitrostátní opatření musí zajistit: 
a) sledovatelnost od dárce k příjemci a naopak a 
b) že dovezené tkáně a buňky nejsou použity u nikoho 
jiného než u zamýšlených příjemců. 
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