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            4. 
  ODŮVODNĚNÍ 
 OBECNÁ ČÁST 

 
 
Název: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších 
požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití 
u člověka 
 
Vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti 
lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, je prováděcím právním předpisem 
k  zákonu 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. 
 
K návrhu vyhlášky nebylo provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA). Tato výjimka 
vyplývá z Plánu vyhlášek náležejících do působnosti Ministerstva zdravotnictví, jejichž 
příprava se předpokládá v roce 2016. Avšak novela vyhlášky navazuje na novelu 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), v rámci které 
byly hodnoceny i dopady související s vyhláškou. 
 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro 
zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění 
pozdějších předpisů, je prováděcím právním předpisem k  zákonu 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). 
 
V rámci EU byly přijaty Směrnice Komise (EU) 2015/565 ze dne 8. dubna 2015, kterou se 
mění směrnice 2006/86/ES, pokud jde o některé technické požadavky na kódování lidských 
tkání a buněk, a 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 které musí být implementovány do 
českého právního řádu. Jejich transpozice bude provedena především novelizací zákona 
č. 296/2008 Sb. a transplantačního zákona. Transpoziční novela transplantačního zákona byla 
coby sněmovní tisk č. 811 schválena Parlamentem ČR 9. března 2017. Transpoziční novela 
zákona o lidských tkáních a buňkách byla schválena Parlamentem ČR coby sněmovní tisk 
č. 810 dne 4. dubna 2017. Určité podrobnosti však zákon č. 296/2008 Sb. v novelizovaném 
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znění zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví upravit v podzákonném předpise. Prováděcím 
právním předpisem k zákonu č. 296/2008 Sb. je vyhláška č. 422/2008 Sb., do níž je nutné 
promítnout nová pravidla v oblasti zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk tak, 
aby byla implementace unijních norem úplná. 
Jedná se o požadavky na dovoz lidských tkání a buněk ze třetích zemí. Je třeba zajistit, aby 
požadavky na kvalitu a bezpečnost tkání a buněk dovážených ze třetích zemí odpovídaly 
požadavkům stanoveným v Evropské unii. Tím bude zajištěna ochrana veřejného zdraví 
v rámci Evropské unie.  
Další úpravou je zavedení jednotného evropského kódu, který usnadní identifikaci tkáňového 
přípravku i tkáňového zařízení. To má význam pro zajištění sledovatelnosti tkání a buněk.  
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena 
 
Předkládaný návrh novely vyhlášky respektuje rozsah a meze zákonného zmocnění 
stanoveného v zákoně 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. 
 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 
Návrh novely vyhlášky 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.  
Navrhovaná právní úprava je transpozičním předpisem  
- ke Směrnici Komise (EU) 2015/565 ze dne 8. dubna 2015, kterou se mění směrnice 2006/86/ES, 
pokud jde o některé technické požadavky na kódování lidských tkání a buněk,  
- 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.  
 
Návrh vyhlášky je plně slučitelný s právem Evropské unie. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Vyhláška č. 422/2008 Sb. zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví bližší 
požadavky zejména pro systém jakosti, opatřování lidských tkání a buněk, posouzení 
zdravotní způsobilosti dárce, výběr dárce tkání a buněk včetně požadovaných laboratorních 
vyšetření u dárce, zpracování, skladování a distribuci tkání a buněk, sledování, řešení 
a oznamování závažných nežádoucích reakcí a událostí, sledovatelnost a identifikaci tkání 
a buněk, povolení činnosti tkáňového zařízení. 
 
V souladu s unijními normami je třeba do vyhlášky doplnit podrobná pravidla pro dovoz 
lidských tkání a buněk ze třetích zemí, aby byla zajištěna ochrana veřejného zdraví v rámci 
Evropské unie.  
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V souladu se zmocněními uvedenými v zákoně, návrh novely stanovuje strukturu, rozsah 
a nezbytné náležitosti údajů a dokumentace, které musí obsahovat žádost o udělení povolení 
činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země tak, aby byly 
zajištěny požadavky na jakost a bezpečnost tkání a buněk, které musí dodržovat dovážející 
tkáňová zařízení ve vztahu k dodavatelům ze třetích zemí, včetně schvalovacích procesů, 
udělování povolení činnosti a postupů pro ověřování rovnocenných jakostních 
a bezpečnostních norem.  
  
Další úpravou, kterou je třeba doplnit do vyhlášky, je zavedení jednotného evropského kódu. 
Tento kód usnadní identifikaci tkáňového přípravku i tkáňového zařízení. To má význam pro 
zajištění sledovatelnosti tkání a buněk, která je nezbytná pro vysledování tkání a buněk 
od dárce k příjemci a naopak, jedná-li se např. o nežádoucí reakce a události, a také v případě 
boje proti nelegálnímu obchodování s tkáněmi a buňkami.  
Novela vyhlášky stanovuje strukturu a rozsah jednotného evropského kódu, jehož zavedení 
usnadní zjištění informací o darování tkání a buněk a o tkáňovém zařízení odpovědném 
za odběr tkání a buněk a zajištění sledovatelnosti lidských tkání a buněk. 
 
Návrh novely vyhlášky je, jak výše uvedeno, transpozičním předpisem Směrnice Komise 
(EU) 2015/565 a Směrnice Komise (EU) 2015/566. 
 
Za účelem plnění povinností vyplývající ze Smlouvy o fungování Evropské unie a tedy 
slučitelnosti práva ČR s unijním právem je třeba tyto požadavky promítnout do české právní 
úpravy. Transpoziční lhůta obou směrnic je stanovena na 29. října 2016. Nabytí účinnosti je 
stanoveno na 29. dubna 2017. 
 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, 
včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvýšené nároky na státní rozpočet. Odhadované 
náklady ve výši 815 tis. ročně budou mít dopad na podnikatelské prostředí. Tyto zvýšené 
náklady ponesou poskytovatelé zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb, který 
bude žádat SÚKL o povolení k činnosti pro dovážející tkáňové zařízení, bude hradit náklady 
vzniklé s podáním žádosti o povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání  
a buněk ze třetí země. V případě, že bude žádat o povolení činnosti tkáňového zařízení včetně 
povolení k činnosti dovážejícího tkáňového zařízení, činí náklady částku cca 60 000,- Kč. 
Jedná-li se pouze o doplnění stávajícího vymezení činnosti navíc o činnost dovážejícího 
tkáňového zařízení, jedná se o částku cca 20 000,- Kč.    
 
 
Návrh novely nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  
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6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh vyhlášky nezasahuje a ani nemůže zasáhnout do zásady zákazu diskriminace ani do 
oblasti rovnosti mužů a žen. 
 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré osobní údaje dárců  
a příjemců jsou anonymizovány, tak jak je stanoveno v zákoně o lidských tkáních a buňkách. 
Ochrana soukromí dárce je zajištěna tím, 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. 
 
Pro zajištění sledovatelnosti je zaveden takový identifikační systém dárců i příjemců, který 
neumožňuje narušení práva na soukromí a ochranu osobních údajů. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik. 
 
Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá založení 
korupčních rizik ani jejich nárůst.  
 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopady na obranu státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
 
 

K novelizačnímu bodu 1 a 6 
Legislativně technická úprava související s přijetím Lisabonské smlouvy. Poznámka pod 
čarou č. 1 se rozšiřuje o transponované směrnice. 
 
K novelizačnímu bodu 2 (§ 1 písm. j) až l))  
Do předmětu úpravy se nově vkládá ustanovení týkající se dovozu tkání a buněk  
a dovážejících tkáňových zařízení, a to s ohledem na povinnost členských států zajistit 
vysokou úroveň ochrany zdraví v Evropské unii. Ta může být zajištěna stanovením 
jednotných jakostních a bezpečnostních norem pro dovoz tkání a buněk do Evropské unie. 
S tím souvisí i stanovení podmínek pro vydání povolení činnosti dovážejícího tkáňového 
zařízení. 
Nově vložené písmeno l) souvisí s povinností členských státu zavést jednotný evropský kód, 
který bude uplatňován na tkáně a buňky distribuované v Evropské unii.  Návrh vyhlášky 
stanovuje strukturu a obsah kódu, pravidla pro jeho zadávání a další náležitosti.  
 
K novelizačnímu bodu 3 
S ohledem na změny zmocňovacích ustanovení v zákoně o lidských tkáních a buňkách, 
vyvolané návrhem novely zákona obsažené ve sněmovním tisku č. 810, je třeba v hranaté 
závorce pod nadpisem § 6 upravit, které zákonné ustanovení je tímto ustanovením prováděno. 
 
K novelizačnímu bodu 4 a 14 (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 2) 
Pro nadbytečnost se vypouští slova „tkání a buněk“. Z původního spojení „jedinečné 
identifikační číslo darování“ dojde odstraněním adjektiva „identifikační“ ke sjednocení 
terminologie užívané zákonem a předkládanou novelou vyhlášky. V původním znění 
vyhlášky byl termín užíván takto, jelikož v dané době ještě nebyl zaveden jednotný evropský 
kód. 
 
K novelizačnímu bodu 5 (§ 8 odst. 1 písm. c) bod 1) 
Vypouští se text: „údaje identifikující přijímající a dodávající tkáňové“ nahrazují se slovy: 
„identifikaci tkáňového“ zařízení. Text je matoucí, termín přijímající nebo dodávající se 
nepoužívá. Jednoznačně je stanoveno, že každé tkáňové zařízení musí být identifikovatelné 
a nezáleží na tom, o jaké tkáňové zařízení se jedná.   
 
K novelizačnímu bodu 7 (§ 8 odst. 1 písm. d) 
Jde o legislativně technickou úpravu. 
 
K novelizačnímu bodu 8 (§ 8 odst. 1 písm. e)  
Pro potřeby sledovatelnosti se uchovávají záznamy, které v souvislosti se zavedením 
jednotného evropského kódu musí umožňovat jeho identifikaci. 
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K novelizačnímu bodu 9 (§ 8 odst. 2)  
Jde o legislativně technickou úpravu. 
 
K novelizačnímu bodu 10 (§ 8 odst. 2 písm. b) 
Jde o legislativně technickou úpravu. 
 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 8 odst. 2 písm. e) 
Jde o legislativně technickou úpravu. 
 
K novelizačnímu bodu 12 (§ 8 odst. 2 písm. g)) 
Pro potřeby sledovatelnosti se nově uchovává i jednotný evropský kód. Ten je součástí 
identifikace buněčného přípravku a je tedy logicky součástí záznamů, které je třeba uchovávat 
pro zajištění sledovatelnosti u poskytovatelů zdravotních služeb. 
 
K novelizačnímu bodu 13 (§ 9) 
Vkládá se odkaz na nové zmocňovací ustanovení: § 20b odst. 3 
Obsahuje požadavky na tvorbu a strukturu jednotného evropského kódu a jeho použití. Dále 
mají být stanovena jednotná pravidla pro přidělování tohoto kódu v rámci Evropské unie, 
nezbytná pro zajištění sledovatelnosti tkání a buněk jak v rámci Evropské unie, tak pro tkáně 
a buňky dovážené ze třetích zemí.  
 
K novelizačnímu bodu 15 (§ 9 odst. 4 a Příloha č. 10) 
Ustanovení odkazuje na přílohu č. 10, kde jsou uvedeny požadavky na strukturu a obsah 
jednotného evropského kódu. Tyto údaje jsou důležité pro správnou identifikaci tkání a buněk 
a také identifikaci darování.  
Stanovuje se, jakým způsobem má být jednotný evropský kód vytvořen, aby v praxi 
nedocházelo k nesrovnalostem a rozdílným způsobům kódování přípravku jednotlivými 
tkáňovými zařízeními. 
Struktura jednotného evropského kódu je vytvořena tak, aby byla zajištěna účinná a bezpečná 
identifikace tkání a buněk. Tím je zajištěno, že nedojde k záměně tkání a buněk a v případě 
potřeby budou dohledatelné. Jednotná pravidla pro kódování zavedená v Evropské unii 
zaručují, že budou uplatněny i na tkáně a buňky dovezené ze třetích zemí. Díky tomuto kódu 
bude snadné zjistit původ a druh tkáně, která bude použita u člověka a také poskytne 
informace o tkáňovém zařízení, které s tkáněmi a buňkami nakládá.   
Jednotný evropský kód je složen ze sekvence identifikace darování a sekvence identifikace 
přípravku. Tyto údaje umožní určit zemi původu, tkáňové zařízení včetně jedinečného čísla 
darování, a dále druh tkání a buněk a datum uplynutí doby použitelnosti  
 
Při sestavování jednotného evropského kódu je systém nastaven tak, že je možno použít jeden 
ze tří kódovacích systémů povolených v Evropské unii, mezi které patří: 
1) Eurocode -  mezinárodní systém značení pro kódování krevních produktů, tkání a buněk a 
dalších biologických produktů lidského původu. Součástí kódu je ISO 15418. Eurocode 
odpovídá požadavkům směrnice 2004/23/ES. Byl zavedený v roce 1994. 
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2)  ISBT 128 – celosvětový standard pro označování a identifikaci krve, tkání a buněk 
a dalších produktů lidského původu. Byl vytvořen organizací ICCBBA (mezinárodní 
standardizační organizace zodpovědná za řízení ISBT 128 pro produkty lidského původu) ve 
spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací. Byl zaveden v roce 1998.  
3) EUTC – kódovací systém přípravků pro tkáně a buňky vyvinutý Evropskou unií sestávající 
z registru všech druhů tkání a buněk, které jsou v Evropské unii. Obsahuje též kódy 
přípravků. Byl vytvořen Evropskou komisí. 
Je to především z toho důvodu, že některé členské státy měly již historicky zaveden systém 
kódování a změna na nově vzniklý kód (EUTC) by byla finančně a administrativně velice 
náročná. Systémy jsou označeny písmeny, která se uvádí do jednotného evropského kódu, 
tj. ‚E‘ pro EUTC, ‚A‘ pro ISBT128, ‚B‘ pro Eurocode. Podle zvoleného kódovacího systému 
jsou označovány druhy přípravků tkání a buněk. Pro tyto potřeby byla vytvořena databáze 
tkáňových přípravků EU, ve které má každý kódovací systém pro jednotlivé typy tkání 
a buněk přiděleno číslo přípravku. Tzn. např. v kódovacím systému EUTC má 
kardiovaskulární tkáň (mitrální chlopeň) kód E 3 a v systému ISBT 128 kód AT0124. 
Z jednotného evropského kódu tak bude zřejmé, o jaký systém kódování a o jakou tkáň se 
jedná.  
   
K novelizačnímu bodu 16 (§ 12) 
Jde o legislativně technickou úpravu. 
 
K novelizačnímu bodu 17 (§ 12b a 12c) 
Ustanovení v § 12b odkazuje na přílohu č. 11, kde jsou uvedeny požadavky na dokumentaci 
týkající se dovážejícího tkáňového zařízení a dokumentace týkající se dodavatelů ze třetích 
zemí, které na žádost Ústavu a v případě potřeby poskytne dovážející tkáňové zařízení 
Ústavu. Tyto podklady jsou nezbytné pro ověření, že tkáňové zařízení ve třetí 
zemi splňuje požadavky na jakost a bezpečnost tkání a buněk, které jsou rovnocenné 
jakostním a bezpečnostním normám stanovených ve směrnicích Evropské unie. SÚKL může 
požádat o poskytnutí této dokumentace např. v případě, že se ověřuje aktuálnost údajů 
uvedených v dokumentaci.     
Dokumentace obsahuje informace, které se týkají standardních pracovních postupů a náplně 
práce odpovědné osoby dovážejícího tkáňového zařízení. Dále obsahuje informace 
o dodavatelích ze třetí země, které umožní ověřit, že mají vytvořen systém jakosti 
a bezpečnosti pro tkáně a buňky odpovídající požadavkům evropských směrnic (např.: jaké 
testy se používají, jaké metody pro zpracování tkání a buněk se používají, jaké mají technické 
vybavení, podrobnosti o subdodavatelích apod.).   
           
Ustanovení v § 12c odkazuje na přílohu č. 12, která obsahuje Vzor osvědčení o vydání 
povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země. Tkáně a 
buňky dovezené ze třetí země do Evropské unie se mohou dále distribuovat mezi členskými 
státy. Proto je nezbytné, aby Osvědčení o vydání povolení činnosti dovážejícího tkáňového 
zařízení mělo stejné náležitosti ve všech zemích Evropské unie. To přispěje k tomu, aby do 
Evropské unie byly dováženy pouze tkáně a buňky, které splňují požadavky na jakost 
a bezpečnost stanovené v Evropské unii.  
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Součástí povolení jsou údaje o dovážejícím tkáňovém zařízení, rozsah činnosti, druh 
dovážených tkání a buněk, informace o dodavateli ze třetí země a další. 
 
K novelizačnímu bodu 18 (Příloha č. 2 bod 7 písm. f)  
V souvislosti se zavedením jednotného evropského kódu se stanovuje povinnost uvádět na 
primárním obalu tkání a buněk též sekvenci identifikace darování. Každé darování tkání  
a buněk musí být pro další identifikaci označeno kódem tkáňového zařízení a jedinečným 
číslem darování, tzn. sekvencí identifikace darování. Tím je zajištěna sledovatelnost tkání  
a buněk. 
 
K novelizačnímu bodu 19 (Příloha č. 2 bod 7) 
Jde o legislativně technickou úpravu.  
 
K novelizačnímu bodu 20 (Příloha č. 6 bod 5.1 písm. g) 
Pro zajištění sledovatelnosti tkání a buněk a jako prevence záměny tkání a buněk se nově na 
štítku primárního obalu uvádí i jednotný evropský kód. 
 
K novelizačnímu bodu 21 (Příloha č. 6 bod 5.1) 
Jde o legislativně technickou úpravu.  
 
K novelizačnímu bodu 22 (Příloha č. 6 bod 5.2 písm. k) 
Mezi informace, které mají být uvedeny na štítku primárního obalu tkání a buněk, se doplňuje 
údaj o zemi původu dovážených tkání a buněk. Tento údaj upřesní informace o tom, kde byly 
tkáně a buňky odebrány a odkud jsou vyváženy. Je to další způsob, jak ověřit, zda splňují 
požadavky kladené na jakost a bezpečnost tkání a buněk.  
 
K novelizačnímu bodu 23 (Příloha č. 7) 
Oproti stávající příloze č. 7 se nová příloha upravuje takto: 
 
Část A bod 1. 
Do vzoru oznámení nežádoucí reakce se k názvu tkáňového zařízení doplňuje „Kód 
tkáňového zařízení“ v souvislosti se zavedením kódovacího systému. Usnadní identifikaci 
tkáňového zařízení a je nutný pro hlášení nežádoucích reakcí v rámci Evropské unie. 
Dále se nově v oznámení uvádí k typu tkání a buněk jednotný evropský kód, kterým se 
nahrazuje „identifikační kód tkáňového a buněčného přípravku“. 
 
Pro nadbytečnost se vypouští body 1 – 3.  V oznámení o závažné nežádoucí reakci se uvede 
přímo výskyt konkrétní nežádoucí reakce při použití tkání a buněk. Uvedený taxativní výčet 
druhů nežádoucích reakcí nemůže zahrnout všechny možné příčiny a druhy nežádoucích 
reakcí. V praxi nelze predikovat všechny druhy nežádoucích reakcí.  
 
Část A bod 2. 
Do vzoru oznámení závažné nežádoucí události nebo podezření na ni se k názvu tkáňového 
zařízení doplňuje „Kód tkáňového zařízení“ v souvislosti se zavedením kódovacího systému. 
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Usnadní identifikaci tkáňového zařízení a je nutný pro hlášení nežádoucích účinků v rámci 
Evropské unie. 
  
 
Část B bod 1. 
Stejně jako v části A se upravuje použití kódu tkáňového zařízení a jednotného evropského 
kódu.  
U typu tkání a buněk se pro nadbytečnost vypouští text „a množství distribuovaných tkáňových 
a buněčných přípravků, u kterých byla oznámena závažné nežádoucí reakce“. Ve vzoru zprávy  
o závažné nežádoucí reakci se stejně jako v oznámení o závažné nežádoucí reakci vypouští 
odst. 1 a 2).  
 
K novelizačnímu bodu 24 (Přílohy č. 10 až 12) 
Nově se doplňují přílohy č. 10 – 12. Odůvodnění viz novelizační body č. 15 a č. 17. 
 
K čl. II 
Účinnost se navrhuje tak, a by byla zajištěna implementace příslušných směrnic 2015/565 EU 
a 2015/566 EU, za současných časových možností, v době co možná nejkratší.  
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