
4 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA  

I. Obecná část 
A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
 
Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, 
odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)  

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Mgr. Eva Křemenová  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 
29. 4. 2017 

Implementace práva EU: Ano; (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 29. 10. 2016  
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  
Hlavním cílem návrhu novely zákona je transpozice směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne     
8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování 
rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. 
Mezi další dílčí cíle navrhovaného zákona patří: 

• úprava pojmů v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• odstranění legislativně technických chyb ve stávajícím znění zákona. 

 
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  
Pokud ano, specifikujte.  
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne  
 Pokud ano, specifikujte.. 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne  
 Pokud ano, specifikujte. 
3.4 Sociální dopady: Ne  
 Pokud ano, specifikujte.. 
3.5 Dopady na životní prostředí: Ne  
 Pokud ano, specifikujte.. 
  

1. Důvod předložení a cíle 
  

1.1  Název  

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně               
některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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1.2  Definice problému 

Cílem návrhu novely zákona je implementace směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne         
8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro 
ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a 
buňky. 
Nakládání s tkáněmi a buňkami upravuje kromě zákona o lidských tkáních a buňkách také 
transplantační zákon, a to v rozsahu sledovatelnosti a registrace tkání a buněk a udělování 
povolení k vývozu a dovozu tkání a orgánů.  Z pohledu transplantačního zákona se tkáněmi a 
buňkami rozumí ty, které se použijí k transplantaci, tj. bezprostředně, aniž by se s nimi 
zásadně manipulovalo. Z těchto důvodů je nutné jednoznačně vymezit, na které tkáně a buňky 
se vztahuje zákon o tkáních a buňkách, a na které transplantační zákon, protože některé tkáně, 
jako např. cévy, se mohou použít v režimu transplantace orgánů, ale také jako manipulované 
tkáně, u kterých se postupuje podle zákona o tkáních a buňkách. 
Navrhovaná úprava má za cíl sjednotit režim odběru a transplantací orgánů s tkáněmi v tzv. 
režimu „fresh“, tedy těch tkání, na které jsou vedeny čekací listiny a které jsou po odběru 
transplantovány ve stejném režimu jako orgány, případně tzv. kompozitních tkání (ruka, 
obličej atd.). 

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 
Koordinační středisko transplantací, mezi jehož povinnosti patří registrace tkání a orgánů 
určených k transplantaci, nemůže centrálně evidovat všechna použití tkání a buněk, protože 
jde o zdravotní služby, které poskytuje široké spektrum zdravotnických zařízení, často            
i ambulantně (např. stomatologie nebo plastická chirurgie či estetická dermatologie) a počty 
těchto použití jsou značné. Sledovatelnost stěpů i bezpečnost pacientů je přitom zajištěna ve 
tkáňových zařízeních standardně registrací odebraných tkání a buněk a vedením záznamů       
o distribuci poskytovatelům zdravotních služeb.  
 
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
1. Ministerstvo zdravotnictví, 
2. Státní ústav pro kontrolu léčiv,  
3. Tkáňová zařízení 
4. Koordinační středisko transplantací 
5. Česká transplantační společnost,  
6. zdravotní pojišťovny, 
7. poskytovatelé zdravotních služeb provádějící odběry a transplantace tkání a orgánů 
8. střediska pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk, 
9. Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, 
10. Generální ředitelství cel, 
11. dárci a příjemci,  
12. transplantační centra. 
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1.5  Popis cílového stavu 

Hlavním cílem je transpozice směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne 8. dubna 2015, 
kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování 
rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. 
Účelem návrhu novely zákona je sjednotit režim odběru a transplantací orgánů s tkáněmi, na 
které jsou vedeny čekací listiny a které jsou po odběru transplantovány ve stejném režimu 
jako orgány. Ačkoli se transplantační zákon týká především dárcovství orgánů a transplantací, 
upravuje kromě orgánů lidského původu, také dovoz i vývoz tkání a buněk. 

 
1.6 Zhodnocení rizika 

Pokud nedojde k realizaci navrhovaných změn zákona, nebude plně transponována směrnice a 
nebude dosaženo harmonizace podmínek pro tkáně a buňky, které jsou transplantovány ve 
stejném režimu jako orgány podle transplantačního zákona. 

Nebude sjednocen režim odběru a transplantací orgánů s tkáněmi, na které jsou vedeny čekací 
listiny a které jsou po odběru transplantovány ve stejném režimu jako orgány a může dojít 
k nedorozumění a k nesprávné evidenci tkání, jejich transplantací a jejich koordinaci. 
 

2. Návrh variant řešení  

Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“ 
 

I. Varianta: nulová varianta – nebude provedena transpozice směrnice Komise 
(EU) 2015/566 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o návrh právního předpisu, kterým se transponuje 
právní předpis Evropské unie, varianta nulová není možná. 
 
      II.   Varianta: novela zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích   
              tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)  
Bude naplněn cíl transpozice příslušné směrnice a jejího věcného záměru, a to nakládání 
s lidskými tkáněmi a buňkami, které byly odebrané podle zákona upravujícího nakládání 
s lidskými tkáněmi a buňkami, ale byly využity například k dalšímu vyšetření nebo 
zpracování. 
 
 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

           3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
- bez finančních dopadů 
- zpřesnění nakládání s tkáněmi 

3.2 Náklady 
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V souvislosti se zamýšlenou právní úpravou nevzniknou finanční dopady do státního rozpočtu 
a na ostatní veřejné rozpočty. Rovněž nebudou finanční dopady do podnikatelské sféry. 

3.3 Přínosy 
Sjednocení právní úpravy s právní úpravou EU a zkvalitnění sledovatelnosti tkání a orgánů, 
které mohou být poskytnuty pro transplantace. 

 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant  

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje žádné zvýšené finanční náklady a přispěje ke kvalitě 
a bezpečnosti transplantací tkání. 

 

4. Návrh řešení  
 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Vzhledem k tomu, že se jedná o transpoziční předpis EU, nulová varianta nepřichází v úvahu. 
Je tedy třeba zvolit variantu II.  
 
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování  
 

Pokud jde o činnosti, které budou muset jednotlivé subjekty v důsledku implementace nové 
právní úpravy provádět, jedná se v zásadě o činnosti, které provádí i v současné době.  
 

6. Přezkum účinnosti regulace  
Kvalitu provedených transplantací a následné léčby bude sledovat Ústav 
zdravotnických informací a statistiky ČR. Procesní stránku odběrů orgánů a 
transplantací sleduje Koordinační středisko transplantací. 
 

7. Konzultace a zdroje dat 

- Státní ústav pro kontrolu léčiv  
- Tkáňová zařízení 
- Koordinační středisko transplantací 
- Česká transplantační společnost  
- poskytovatelé zdravotních služeb provádějící odběry a transplantace tkání a orgánů 
- střediska pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk 
- Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy 

 
Návrh novely by projednán s dotčenými subjekty s tím, že se jedná o transpozici 
směrnice týkající se dovozu tkání a buněk ze třetích zemí a je nezbytné ji zohlednit i 
v transplantačním zákoně. Připomínky se týkaly specifikace dovážených tkání a byly 
vypořádány se souhlasným stanoviskem dotčených subjektů. 
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B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

 
Navrhovaná právní úprava bude náležet do skupiny právních předpisů upravujících 
právní podmínky pro naplnění ústavního práva každého na ochranu zdraví ve smyslu 
čl. 31 Listiny základních práv a svobod, dále ve smyslu čl. 10 Listiny ústavního práva 
na zachování lidské důstojnosti, ústavního práva na ochranu před neoprávněným 
zásahem do soukromého a rodinného života a dále ve smyslu čl. 7 Listiny ústavního 
práva zaručené osobní nedotknutelnosti (tělesné integrity); návrh je v souladu              
s ústavním pořádkem České republiky. 

 
 

C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se souvisejícími mezinárodními smlouvami, 
kterými je Česká republika v této oblasti vázána. Jedná se o Úmluvu o lidských 
právech a biomedicíně (sdělení MZV č. 96/2001 Sb.m.s.). 
Návrh novely zákona je v souladu s čl. 19 až 22 Úmluvy, které ukládají účely 
transplantace výhradně v zájmu léčebného přínosu pro příjemce a pouze pokud není 
k dispozici žádný vhodný orgán nebo tkáň ze zemřelé osoby nebo jiná alternativní 
léčebná metoda srovnatelného účinku a nezbytný souhlas. Článek 21 pak zakazuje 
jakýkoliv finanční prospěch, což právní úprava respektuje. 
 

D) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské Unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
Evropské Unie 

 
Návrh novely zákona není v rozporu s předpisy Evropské unie nebo obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie. Judikatura soudních orgánů Evropské unie se 
nedotýká předmětu navrhované právní úpravy. 
 
Transplantační zákon je transpoziční ve vztahu 

- ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004           
o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, 
zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk 

- ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/53/EU ze dne 7. července 2010         
o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci. 
 
Navrhovaná právní úprava je transpozičním předpisem ke směrnici Komise (EU) 
2015/566 ze dne 8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud 
jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem 
pro dovážené tkáně a buňky.  
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Transpozice uvedené směrnice bude dokončena novelou zákona č. 296/2008 Sb.,         
o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a 
o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro 
zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka. 
 
Návrh zákona je plně slučitelný s právem EU. 
 
 

E) Zhodnocení předpokládaného hospodářského a finančního dosahu navrhované 
právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské 
prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické 
skupiny obyvatel a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvýšené nároky na státní rozpočet ani na 
ostatní veřejné rozpočty. Již nyní jsou stanovena pravidla pro dovoz a vývoz tkání a 
buněk jak v rámci EU, tak ze třetích zemí. Zavedení jednotných pravidel pro dovoz 
tkání a orgánů ze třetích zemí nepředstavuje žádné finanční náklady. 
Ani realizace dílčích cílů nepředstavuje zvýšené nároky na státní rozpočet ani na 
ostatní veřejné rozpočty.  
Návrh nebude mít dopady na podnikatelské prostředí, nepředpokládá sociální dopady 
ani dopady na životní prostředí. 

 
F) Zhodnocení dopadů ve vztahu k zákazu diskriminaci 

Návrh novely zákona je v souladu se zásadou zákazu diskriminace. 
 

G) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  
a osobních údajů 
Veškeré osobní údaje dárců a příjemců jsou anonymizovány tak, jak je stanoveno 
v transplantačním zákoně a zákoně o lidských tkáních a buňkách. Ochranu soukromí 
dárce prohlubuje to, že informace o jeho zdravotním stavu, o darování orgánu apod. 
nejsou veřejně dostupné. O dárcích a příjemcích tkání a buněk je vedena zdravotnická 
dokumentace. Proto se postupuje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 
pozdějších předpisů.  
Zde jsou jasně stanovena pravidla pro zachování mlčenlivosti v souvislosti se 
zdravotními službami a také pravidla o vedení zdravotnické dokumentace, podle 
kterých se i v případě darování orgánů běžně postupuje.  
Při darování tkání a buněk je nutno postupovat v souladu s § 3 zákona o tkáních a 
buňkách, kterým je stanovena povinnost zachovávat anonymitu mezi dárci a příjemci, 
což rovněž posiluje ochranu soukromí dárce.  
Pro zajištění sledovanosti je zaveden takový identifikační systém dárců i příjemců, 
který neumožňuje narušení práva na soukromí a ochranu osobních údajů. 
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Pro kódovací systém se používají alfanumerické znaky, takže ze vzorku není možné 
určit dárce ani příjemce.  Dárce nebo příjemce lze identifikovat pouze prostřednictvím 
tkáňového zařízení,  které je povinno zabezpečit ochranu osobních údajů podle § 3 
odst. 3 písm. c) v zákoně č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských 
tkání s buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů.  
Sledovatelnost umožní vysledovat tkáně nebo buňky od dárce k příjemci v každé fázi 
tohoto procesu. Je to nutné především pro případ nežádoucích účinků nebo 
nežádoucích reakcí, kdy je nezbytně nutné informovat tkáňové zařízení, dárce i 
příjemce a také ošetřujícího lékaře o těchto skutečnostech a mohla se přijmout patřičná 
opatření nutná k ochraně zdraví dárce i příjemce. Zajištění sledovatelnosti je nutné 
také pro boj proti nelegálnímu obchodování s tkáněmi a buňkami.  
 

H) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Návrh nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. Díky zavedení 
systému sledovatelnosti tkání a buněk, dárců i příjemců jsou tato opatření proti 
korupci dostatečná. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K čl. I 
K novelizačnímu bodu 1 
Jde o legislativně technickou úpravu. V zájmu srozumitelnosti právního předpisu se upravují 
poznámky pod čarou tak, aby odpovídaly stávajícímu stavu. 
 
K novelizačnímu bodu 2 

Jde o nápravu chyby ze současného platného znění a úpravu pojmu „osoby blízké“ na základě 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 
K novelizačnímu bodu 3 až 17 
Jde o legislativně technickou úpravu pojmů na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. 

 
K novelizačním bodům 18 až 20 
Jde o transpoziční ustanovení směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne 8. dubna 2015, kterou 
se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních 
a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. 
Je stanoven zvláštní režim pro tkáně odebrané podle zákona upravujícího nakládání                 
s lidskými tkáněmi a buňkami. Tkáně a buňky, které nebyly použity pro transplantaci, lze       
k dalšímu vyšetření, zpracování, preparování, konzervaci, uchovávání a distribuci předat 
pouze tkáňové bance. V praxi není možné sledovat centrálně na Koordinačním středisku 
transplantací všechny osoby čekající na transplantaci tkání nebo buněk nebo osoby, kterým 
byla transplantace tkání nebo buněk provedena, protože jde o zdravotní služby, které 
poskytuje široké spektrum poskytovatelů zdravotních služeb, často i ambulantně (např. 
stomatologie nebo plastická chirurgie či estetická dermatologie) a počty těchto transplantací 
jsou značné. Sledovatelnost štěpů i bezpečnost pacientů je přitom zajištěna ve tkáňových 
bankách standardně registrací odebraných tkání a buněk a vedením záznamů o distribuci 
poskytovatelům zdravotních služeb. V těchto případech se také u jednotlivých poskytovatelů 
nevedou čekací listiny. Navrhovaná úprava má za cíl sjednotit režim odběru a transplantací 
orgánů s tkáněmi, na které jsou vedeny čekací listiny a které jsou po odběru transplantovány 
ve stejném režimu jako orgány, případně tzv. kompozitních tkání (ruka, obličej atd.). 
Dovoz a vývoz tkání a buněk, nově i dovoz tkání a buněk ze třetích zemí, je schvalován 
Ministerstvem zdravotnictví, které v souladu se zákonem č. 296/2008 Sb., a zákonem            
č. 285/2002 Sb., uděluje dovozní a vývozní povolení i pro tkáně a buňky. Proto je třeba 
specifikovat tkáně dovážené ze třetích zemí a rozlišit, zda se jedná o tkáně určené k přímému 
použití nebo o tkáně, které byly nějakým způsobem manipulovány.  
Vzhledem k tomu, že poskytovatelé zdravotních služeb uvedených v § 21 patří rovněž mezi 
instituce zabývající se tkáněmi a buňkami vztahují se na ně ustanovení čl. 10 směrnice 
2004/23/ES. 
Součástí národních zdravotních registrů, které souvisí s transplantacemi, je Národní registr 
dárců orgánů, Národní registr čekatelů na transplantaci. Podle odst. 5 § 18 se tyto registry 
vztahují i na tkáně a buňky. Nově mají být zřízeny registry dovážejících tkáňových zařízení, 
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které budou evidovat tkáně a buňky a jejich určení. I pro tyto případy je nutno rozlišit, zda se 
jedná o tkáně a buňky k přímému použití nebo o tkáně a buňky manipulované.   
Z těchto důvodů jsou tato ustanovení uvedena jako transpoziční. 
 
K novelizačnímu bodu 21 

Jde o legislativně technickou úpravu. Sazební zařazení zboží se skládá obecně 
z desetimístného kódu, ale desetimístný kód se používá pouze při dovozu, u vývozu se 
používá pouze 8 cifer. První čtyři čísla jsou tzv. položky harmonizovaného systému, prvních 
šest čísel jsou tzv. podpoložky harmonizovaného systému, prvních osm čísel jsou  tzv. 
podpoložky kombinované nomenklatury, deváté a desáté číslo jsou tzv. TARIC kódy užívané 
na národní úrovni a pouze při dovozu. Pro vývoz lze uvádět pouze prvních osm míst tedy 
podpoložky kombinované nomenklatury bez TARIC kódu. V § 26b, odst. 1, písm. b) se oproti 
tomu už uvádí pouze „podpoložka kombinované nomenklatury“. Vypuštěním slova 
„desetimístnou“ se pouze sjednotí dikce obou ustanovení. 
 
K novelizačnímu bodu 22 
Jde o transpoziční úpravu. 
 
K čl. II 
Účinnost 
Účinnost se navrhuje tak, a by byla zajištěna implementace příslušných směrnic. 
 
 

V Praze dne 18. dubna 2016 
 
 

Předseda vlády: 
 

Mgr. Bohuslav Sobotka v. r. 
 
 

Ministr zdravotnictví: 
 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, v. r. 
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	Pokud nedojde k realizaci navrhovaných změn zákona, nebude plně transponována směrnice a nebude dosaženo harmonizace podmínek pro tkáně a buňky, které jsou transplantovány ve stejném režimu jako orgány podle transplantačního zákona.



