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                         5.  

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

 

Název: 
Návrh vyhlášky, kterým 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 
Předkladatel: Ministerstvo zdravotnictví 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

§ 1 písm. j) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy 
Evropských společenství1) a stanoví bližší požadavky 
pro  
j) dovoz tkání a buněk a dovážející tkáňová 
zařízení, 

32015L0566 Čl. 1 odst. 1 Oblast působnosti 
1. Tato směrnice se použije na dovoz do Unie:  
a) lidských tkání a buněk určených k použití u 
člověka; a 
b) přípravků získaných z lidských tkání a buněk 
určených k použití u člověka, pokud se na takové 
přípravky nevztahují jiné právní předpisy Unie. 

§ 1 písm. k) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy 
Evropských společenství1) a stanoví bližší požadavky 
pro  
k) rozsah údajů uváděných v osvědčení o vydání 
povolení činnosti dovážejícího tkáňového zařízení 
a  

32015L0566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 3 odst. 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 orgány 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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32015L0566 Příloha č. II 
 

Osvědčení o akreditaci, jmenování, oprávnění nebo 
povolení, které vydává příslušný orgán nebo orgány 
dovážejícím tkáňovým zařízením 
 

§ 1 písm. l) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy 
Evropských společenství1) a stanoví bližší požadavky 
pro  
l) kódování tkání a buněk a přidělování 
jedinečných čísel darování. 

32015L0565 Čl. 10 odst. 1 Evropský kódovací systém 
(1) Aniž je dotčen odstavec 2 nebo 3 tohoto článku, 
jednotný evropský kód se uplatní na všechny tkáně a 
buňky distribuované k použití u člověka. V ostatních 
případech, kdy jsou tkáně a buňky propuštěny do oběhu, 
musí být uplatněna minimálně sekvence identifikace 
darování alespoň v doprovodné dokumentaci. 

§ 8 odst. 1 
písm. e) 

(1) V tkáňovém zařízení se pro splnění 
požadavků na sledovatelnost podle § 3 odst. 3 
písm. d) zákona uchovávají záznamy umožňující 
minimálně 
e) identifikaci jednotného evropského kódu.  
  
 

32015L0565 příloha č. VI 
část A   
odst. 4 
 
 
 
příloha č. VI 
část B   
odst. 7 

Minimální údaje, které musí být uchovány v souladu 
s čl. 9 odst. 2 
A. Ve tkáňových zařízeních 
4) jednotný evropský kód (je-li použitelný) 
 
B. V organizacích odpovědných za použití 
u člověka 
7) jednotný evropský kód (je-li použitelný) 

§ 8 odst. 2 
písm. g) 

(2) U poskytovatelů zdravotních služeb, kteří 
odpovídají za použití u člověka, se pro splnění 
požadavků na sledovatelnost podle § 3 odst. 3 
písm. d) zákona uchovávají záznamy zahrnující 
minimálně údaje identifikující 
g) jednotný evropský kód. 
 

32015L0565 příloha č. VI 
část A   
odst. 4 
 
 
 
příloha č. VI 
část B   
odst. 7 

Minimální údaje, které musí být uchovány v souladu 
s čl. 9 odst. 2 
A. Ve tkáňových zařízeních 
4) jednotný evropský kód (je-li použitelný) 
 
B. V organizacích odpovědných za použití 
u člověka 
7) jednotný evropský kód (je-li použitelný) 

§ 9 odst. 4  (4) Tvorba a struktura jednotného evropského kódu, 
požadavky na jeho použití, struktura kódu přípravku a 
technická pravidla systému přidělování jedinečných 
čísel darování jsou stanoveny v příloze č. 10 k této 
vyhlášce. 

32015L0565 
 

Čl. 10a 
odst. 1a 2 

1.   Jednotný evropský kód uvedený v čl. 10 odst. 1 
musí splňovat specifikace stanovené v tomto článku 
a v příloze VII. 
2.   Jednotný evropský kód musí být ve formátu 
čitelném pouhým okem a musí být před ním 
uvedena zkratka ‚SEC‘. Je možné souběžně 
používat jiné systémy označování a sledovatelnosti. 
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§ 12 b Rozsah a nezbytné náležitosti dokumentace 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, jsou uvedeny v příloze č. 11 
k této vyhlášce. 

32015L0566 Čl. 5 
odst. 1. 
písm. b) 

Poté, co dovážející tkáňová zařízení přijala opatření 
zajišťující, že veškerý dovoz tkání a buněk splňuje 
jakostní a bezpečnostní normy rovnocenné normám 
stanoveným ve směrnici 2004/23/ES a že dovážené 
tkáně a buňky lze vysledovat od dárce k příjemci a 
naopak, požádají o akreditaci, jmenování, 
oprávnění nebo povolení coby dovážející tkáňové 
zařízení tak, že: 
b) zpřístupní a, jsou-li o to požádána příslušným 
orgánem či orgány, poskytnou dokumentaci 
uvedenou v příloze III této směrnice. 
 

§ 12 c K § 19 odst. 5 zákona 

Vzor osvědčení o vydání povolení činnosti tkáňového 
zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země 
je stanoven v příloze č. 12 k této vyhlášce. 

32015L0566 Příloha č. II Osvědčení o akreditaci, jmenování, oprávnění nebo 
povolení, které vydává příslušný orgán nebo orgány 
dovážejícím tkáňovým zařízením 

Příloha č. 2 

odst. 7 

 písm. f) 

Každé balení obsahující tkáně a buňky je v době 
odběru označeno. Na primárním obalu tkání a buněk 
se uvede údaj identifikující darování a balení tkání a 
buněk. Pokud to rozměr balení umožňuje, uvede se 
dále 
f) sekvence identifikace darování.  
 

32015L0565 Příloha č. I 
odst. 1  
písm. a) 

V bodě 1 se doplňuje nové písmeno g), které zní: 
„g) jednotný evropský kód v případě tkání a buněk, které 
jsou distribuovány k použití u člověka, nebo sekvence 
identifikace darování v případě tkání a buněk 
propuštěných do oběhu, které nejsou distribuovány 
k použití u člověka.“ 

Příloha č. 2 

odst. 7 

Pokud některé údaje podle písm. a) až f) 
nemohou být uvedeny na štítku primárního 
obalu, uvádějí se na zvláštním listu, který je 
spojen s primárním obalem nebo ho provází, 
pokud spojení s primárním obalem není možné. 
 

32015L0565 Příloha č. I 
bodu 1 
písm. b) 

„Pokud některé z informací v písmenech d), e) a g) nelze 
na štítku primární nádoby uvést, musejí být poskytnuty 
na odděleném listu, který primární nádobu provází. 
Tento list musí být k primární nádobě přibalen tak, aby 
se zaručilo, že od sebe nebudou odděleny.“ 

Příloha č. 6 
odst. 5,  
bod 5.1 
písm. g) 

5.1. Na štítku primárního obalu tkáňového a 
buněčného přípravku se uvede 
g) jednotný evropský kód. 
 

32015L0565 Příloha č. I 
odst. 1  
písm. a) 

V bodě 1 se doplňuje nové písmeno g), které zní: 
 jednotný evropský kód v případě tkání a buněk, které 

jsou distribuovány k použití u člověka, nebo sekvence 
identifikace darování v případě tkání a buněk 
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propuštěných do oběhu, které nejsou distribuovány k 
použití u člověka.“ 

Příloha č. 6 
odst. 5,  
bod 5.1 
 

Jestliže některý údaj uvedený v písmenech d), e) 
a g) nemůže být uveden na štítku primárního 
obalu, je poskytnut na zvláštním listu, který 
provází příslušné balení tak, aby bylo zajištěno, 
že nebudou od sebe odděleny. Pokud uvedení 
všech údajů podle písm. a) až f) až g) neumožní 
rozměr primárního obalu, uvede se na primárním 
obalu minimálně údaj jednoznačně identifikující 
balení přípravku a další údaje podle důležitosti a 
rozměrových možností, přičemž zbývající údaje 
se uvádějí podle druhé věty. 

32015L0565 Příloha č. I 
bodu 1 
písm. b) 

Pokud některé z informací v písmenech d), e) a g) nelze 
na štítku primární nádoby uvést, musejí být poskytnuty 
na odděleném listu, který primární nádobu provází. 
Tento list musí být k primární nádobě přibalen tak, aby 
se zaručilo, že od sebe nebudou odděleny.“ 

Příloha č. 6 
odst. 5,  
bod 5.2 
písm. k) 

5.2. Na štítku primárního obalu tkáňového a 
buněčného přípravku nebo v dokumentaci 
provázející příslušné balení se dále uvede  
k) u dovážených tkání a buněk země odběru a 
dále vyvážející země, pokud se liší od země 
odběru 

32015L0565 Příloha č. I 
odst. 1 
písm. c) 

c)V bodě 2 se doplňuje nové písmeno j), které zní: 
„j) u dovážených tkání a buněk země odběru a vyvážející 
země (pokud se liší od země odběru).“ 
 

Příloha č. 7 

část A 

odst. 1 

1. Vzor oznámení závažné nežádoucí reakce nebo 
podezření na ni 

Oznamující tkáňové zařízení podle § 7 
vyhlášky č. 422/2008 Sb. (název, adresa) 

Kód tkáňového zařízení  

Identifikace oznámení 

Datum oznámení (rok/měsíc/den) 

Postižená osoba (příjemce nebo dárce) 

Datum odběru (rok/měsíc/den) a místo 
odběru tkání a buněk, jde-li o reakci u 
dárce 
Datum podání (rok/měsíc/den) a místo 
podání tkání a buněk, jde-li o reakci u 

32015L0565 Příloha č. III 
část A 

PŘÍLOHA III 
OZNAMOVÁNÍ ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH 
REAKCÍ  
ČÁST A 
Rychlé oznámení podezřelých závažných nežádoucích 
reakcí  
Tkáňové zařízení 
Kód tkáňového zařízení EU (je-li k dispozici) 
Identifikace oznámení 
Datum oznámení (rok/měsíc/den) 
Postižená osoba (příjemce nebo dárce) 
Datum a místo odběru nebo použití u člověka 
(rok/měsíc/den) 
Jedinečné identifikační číslo darování 
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příjemce 

Jedinečné číslo darování 

Datum závažné nežádoucí 
reakce/podezření na ni (rok/měsíc/den) 
Typ tkání a buněk, které souvisejí 
s oznámením, a jejich jednotný evropský 
kód,    
Druh závažné nežádoucí reakce/podezření 
na ni (popište) 

 

Datum podezřelé závažné nežádoucí reakce 
(rok/měsíc/den) 
Druh tkání a buněk souvisejících s podezřelou závažnou 
nežádoucí reakcí 
Jednotný evropský kód (je-li k dispozici) tkání a buněk 
souvisejících s podezřelou závažnou nežádoucí reakcí 
Druh podezřelé závažné nežádoucí reakce 

Příloha č. 7 

část A 

odst. 2 

2. Vzor oznámení závažné nežádoucí události nebo 
podezření na ni  

Oznamující tkáňové zařízení podle § 7 vyhlášky č. 
422/2008   Sb. (název, adresa) 
Kód tkáňového zařízení  
 Identifikace oznámení 
 Datum oznámení (rok/měsíc/den) 

 Datum závažné nežádoucí události/podezření  na ni 
(rok/měsíc/den) 
Závažná 
nežádoucí 
událost 
nebo 
podezření 
na ni, která 
může 
ovlivnit 
jakost a 
bezpečnost 
tkání 
a buněk 
v souvislosti 
s odchylkou 
v: 

Specifikace 
 
Závada 
tkání a 
buněk 

Selhání 
zařízení 

 Chyba 
člověka 

Další (uvede 
oznamující) 

opatřování     
vyšetření      
přepravě     

32015L0565 Příloha č. IV 
část A PŘÍLOHA IV 

OZNAMOVÁNÍ ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH 
ÚČINKŮ  

ČÁST A 

Rychlé oznámení podezřelých závažných nežádoucích 
účinků  

Tkáňové zařízení 

Kód tkáňového zařízení EU (je-li k dispozici) 

Identifikace oznámení 

Datum oznámení (rok/měsíc/den) 

Datum závažného nežádoucího účinku (rok/měsíc/den) 

Závažný nežádoucí 
účinek, který může 

ovlivnit jakost 
a bezpečnost tkání 
a buněk v důsledku 

odchylky u: 

Specifikace 

Vada 
tkání 
a bun

ěk 

Selhá
ní 

vybav
ení 

Chy
ba 

člov
ěka 

Jiné 
(uve
ďte) 

Odběru         
Vyšetření         
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zpracování     
skladování     
distribuci     
materiálech 
(název, 
šarže, 
výrobce) 

    

další (uvede 
oznamující) 

    
 

Přepravy         
Zpracování         
Skladování         
Distribuce         
Materiálů         
Jiných (upřesněte)         

 

Příloha č. 7 

část B 

odst. 1 

1. Vzor zprávy o závažné nežádoucí reakci 
Oznamující    tkáňové   zařízení   podle   §   7   
vyhlášky    č.    422/2008   Sb.  (název,    adresa) 

Kód tkáňového zařízení 
Identifikace oznámení (shodně s oznámením 
závažné nežádoucí reakce/podezření na ni) 
 
Datum potvrzení závažné nežádoucí reakce 
(rok/měsíc/den) 
 
Datum závažné nežádoucí reakce (rok/měsíc/den) 

Jedinečné číslo darování 

Potvrzení závažné nežádoucí reakce (ano/ne) 

Změna druhu závažné nežádoucí reakce (ano/ne) 

Pokud ano, uveďte změnu 

Počet postižených příjemců, jde-li o závažnou 
nežádoucí reakci u příjemce 
 
Klinický výsledek 
(je-li známý) 
  

úplné uzdravení 

lehké následky 

závažné následky 

úmrtí 

32015L0565 Příloha č. III 
část B ČÁST B 

Závěry vyšetřování závažných nežádoucích 
Tkáňové zařízení 
Kód tkáňového zařízení EU (je-li k dispozici) 
Identifikace oznámení 
Datum potvrzení (rok/měsíc/den) 
Datum závažné nežádoucí reakce (rok/měsíc/den) 
Jedinečné identifikační číslo darování 
Potvrzení závažné nežádoucí reakce (ano/ne) 
Jednotný evropský kód (je-li k dispozici) tkání 
a buněk souvisejících s potvrzenou závažnou 
nežádoucí reakcí 
Změna druhu závažné nežádoucí reakce (ano/ne). 
Pokud ANO, upřesněte 
Klinický výstup (je-li znám) 
— úplné uzdravení 
— lehké následky 
— závažné následky 
— úmrtí 
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Typ tkání a buněk související s potvrzenou závažnou 
nežádoucí reakcí a jejich jednotný evropský kód 
 
Výsledek vyhodnocení závažné nežádoucí reakce a 
konečné závěry  
 
Preventivní a nápravná opatření 

 

Výsledky vyšetřování a konečné závěry 
Doporučení preventivních a nápravných opatření 
 

Příloha č. 7 

část B 

odst. 2 

2. Vzor zprávy o závažné nežádoucí události 
Oznamující tkáňové zařízení podle § 7 vyhlášky 
č. 422/2008 Sb. (název, adresa) 

Kód tkáňového zařízení 

 Identifikace oznámení (shodně s oznámením 
závažné nežádoucí události/podezření na ni) 

 Datum potvrzení závažné nežádoucí události 
(rok/měsíc/den) 

 Datum závažné nežádoucí události 
(rok/měsíc/den) 

 Rozbor hlavních příčin   
 Preventivní a nápravná opatření      

 

32015L0565 Příloha č. IV 
část A ČÁST B 

Závěry vyšetřování závažných nežádoucích účinků  

Tkáňové zařízení 

Kód tkáňového zařízení EU (je-li k dispozici) 

Identifikace oznámení 

Datum potvrzení (rok/měsíc/den) 

Datum závažného nežádoucího účinku (rok/měsíc/den) 

Rozbor hlavních příčin (podrobnosti) 

Přijatá nápravná opatření (podrobnosti) 
 

Příloha č. 10 

odst. I 

Tvorba a struktura jednotného evropského kódu, 
požadavky na jeho použití, struktura kódu přípravku a 
technická pravidla systému přidělování jedinečných čísel 
darování  
I. Tvorba a struktura jednotného evropského kódu: 
SEKVENCE IDENTIFIKACE 
DAROVÁNÍ  

SEKVENCE IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU  

KÓD TKÁŇOVÉHO 
ZAŘÍZENÍ EU 

JEDINEČNÉ 
ČÍSLO 
DAROVÁNÍ 

KÓD PŘÍPRAVKU ČÍSLO 
FRAKCE 

DATUM 
UPLYNUTÍ 
DOBY 
POUŽITELNO
STI 
***) 

Kód 
země 
ISO*) 

Číslo 
tkáňového 
zařízení**) 

Identifikát
or 
kódovacíh
o systému 
přípravků 

Číslo 
přípravku 

2 
alfabetic
ké znaky 

6 
alfanumerický
ch znaků 

13 
alfanumerický
ch znaků 

1 
alfabetický 
znak 

7 
alfanumerický
ch znaků 

3 
alfanumeric
ké znaky 

8    
numerických 
znaků 

Vysvětlivky: 
*) ISO kód České republiky (CZ). 
**) Číslo tkáňového zařízení, které je přiděleno každému 

32015L0565 Příloha č. 
VII 
část B 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 10a 
odst. 1 a 2 
 
 

STRUKTURA JEDNOTNÉHO EVROPSKÉHO KÓDU 
SEKVENCE IDENTIFIKACE 
DAROVÁNÍ  

SEKVENCE IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU  

KÓD TKÁŇOVÉHO 
ZAŘÍZENÍ EU 

JEDINEČNÉ 
ČÍSLO 
DAROVÁNÍ 

KÓD PŘÍPRAVKU ČÍSLO 
FRAKCE 

DATUM 
UPLYNUTÍ 
DOBY 
POUŽITELNOS
TI 
***) 

Kód země 
ISO*) 

Číslo 
tkáňového 
zařízení**) 

Identifikáto
r 
kódovacího 
systému 
přípravků 

Číslo přípravku 

2 
alfabetick
é znaky 

6 
alfanumerickýc
h znaků 

13 
alfanumerickýc
h znaků 

1 
alfabetický 
znak 

7 
alfanumerickýc
h znaků 

3 
alfanumerick
é znaky 

8 numerických 
znaků 

 
Formát jednotného evropského kódu 
1. Jednotný evropský kód uvedený v čl. 10 odst. 1 
musí splňovat specifikace stanovené v tomto článku 
a v příloze VII. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNALQB3HH1)



 8 

tkáňovému zařízení a zveřejněno v databázi tkáňových zařízení 
Evropské unie. 
a)***) Datum ukončení doby použitelnosti se uvede 
v pořadí rok, měsíc, den (RRRRMMDD). 
b)V případě tkání a buněk, u kterých nebylo 
stanoveno datum ukončení doby použitelnosti, se 
uvede místo data „00000000“ (8 numerických znaků 
jako pro datum ukončení doby použitelnosti). 
 
II. Požadavky na použití jednotného evropského kódu 
Tkáňové zařízení uvede jednotný evropský kód ve 
formátu čitelném pouhým okem, před kódem se uvádí 
zkratka „SEC“ značící jednotný evropský kód. 
Sekvence identifikace darování a sekvence 
identifikace přípravku musí být od sebe odděleny 1 
mezerou nebo musí být uvedeny na dvou po sobě 
jdoucích řádcích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Struktura kódu přípravku 
Kód přípravku je složen  
a) z jednoho alfabetického znaku označujícího 
kódovací systém povolený EU, který si tkáňové 
zařízení zvolilo, a to: 
1.‚E‘ pro EUTC,  
2.  ‚A‘ pro ISBT128,  
3. ‚B‘ pro Eurocode, a 
b) z čísla přípravku (7 alfanumerických znaků), 
které zvolený kódovací systém stanoví pro 
jednotlivé druhy tkání a buněk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 10a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 1 odst. 1 
písm. u) a v) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Jednotný evropský kód musí být ve formátu 
čitelném pouhým okem a musí být před ním 
uvedena zkratka ‚SEC‘. Je možné souběžně 
používat jiné systémy označování a sledovatelnosti. 
 
 
 
Formát jednotného evropského kódu 
1. Jednotný evropský kód uvedený v čl. 10 odst. 1 
musí splňovat specifikace stanovené v tomto článku 
a v příloze VII. 
2.  Jednotný evropský kód musí být ve formátu 
čitelném pouhým okem a musí být před ním 
uvedena zkratka ‚SEC‘. Je možné souběžně 
používat jiné systémy označování a sledovatelnosti. 
3. Jednotný evropský kód musí být vytištěn tak, že 
sekvence identifikace darování a sekvence 
identifikace přípravku jsou od sebe odděleny jednou 
mezerou, nebo jsou uvedeny na dvou po sobě 
jdoucích řádcích. 
 
 
 
 
u) databází přípravků z tkání a buněk EU‘ rozumí 
registr všech druhů tkání a buněk, které jsou v 
oběhu v Unii, a příslušných kódů přípravků v rámci 
tří povolených kódovacích systémů (EUTC, 
ISBT128 a Eurocode); 
v) zkratkou ‚EUTC‘ rozumí kódovací systém 
přípravků pro tkáně a buňky vyvinutý Unií 
sestávající z registru všech druhů tkání a buněk, 
které jsou v oběhu v Unii, a jejich příslušných kódů 
přípravku; 
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IV. Technická pravidla systému přidělování 
jedinečných čísel darování 
V případě, že tkáňové zařízení má již zavedený 
systém přidělování jedinečného čísla darování, lze jej 
využít. 
Jedinečné číslo darování, které je přiřazené 
konkrétnímu darování tkání a buněk, se uvede formou 
13 alfanumerických znaků v  pořadí: 
1. údaj o datu odběru v pořadí poslední dvojčíslí 

roku, měsíc, den (RRMMDD), 
2. iniciály dárce v pořadí jméno, příjmení, 
3. evidenční číslo odběru. 
Pokud součet alfanumerických znaků uvedených 
podle bodů 1 až 3 nevyčerpá počet 13 
alfanumerických znaků, uvádí se na konci potřebný 
počet nul do počtu 13 alfanumerických znaků. 
  

 
 
Čl. 10b  
odst. 3 
 
 

 
Uplatňování jednotného evropského kódu 
nevylučuje uplatňování dalších kódů v souladu 
s vnitrostátními požadavky členských států 
 
 

Příloha č. 11 

část A 

Dokumentace týkající se dovážejícího tkáňového 
zařízení obsahuje: 
1. Náplň práce odpovědné osoby a podrobnosti o její 
kvalifikaci a vzdělání podle § 6 zákona, pokud pro 
činnosti dovážejícího tkáňového zařízení bude 
ustanovena jiná odpovědná osoba než pro ostatní 
činnosti tkáňového zařízení.  
2. Kopie štítku primárního obalu, štítku nového 
balení, vnějšího obalu a přepravní nádoby.  
3. Seznam aktuálních verzí standardních pracovních 
postupů týkajících se činností v oblasti dovozu tkání a 
buněk ze třetích zemí včetně postupů pro uplatňování 
jednotného evropského kódu, přijímání a skladování 
dovážených tkání a buněk v dovážejícím tkáňovém 
zařízení, postupů při nežádoucích událostech a 
reakcích, stahování přípravků z distribuce a 
sledovatelnosti od dárce k příjemci.  
 

32015L0566 Příloha č. III A. Dokumentace týkající se dovážejícího tkáňového 
zařízení  
1. Náplň práce odpovědné osoby a podrobnosti o její 
příslušné kvalifikaci a vzdělání, jak stanoví směrnice 
2004/23/ES. 
2. Kopie původního štítku, štítku nového balení, vnějšího 
obalu a přepravní nádoby. 
3. Seznam aktuálních verzí standardních pracovních 
postupů týkajících se činností v oblasti dovozu 
příslušného zařízení včetně postupů pro uplatňování 
jednotného evropského kódu, přijímání a skladování 
dovážených tkání a buněk v dovážejícím tkáňovém 
zařízení, řízení nežádoucích účinků a reakcí, řízení 
stahování přípravků z distribuce a sledovatelnosti od 
dárce k příjemci. 
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Příloha č. 11 

část B 

B. Dokumentace týkající se dodavatele či dodavatelů 
ze třetích zemí obsahuje: 
1. Podrobný popis kritérií používaných pro 
identifikaci a hodnocení dárce, informace 
poskytované dárci nebo jeho rodině, způsob, jakým je 
získáván souhlas dárce či jeho rodiny, a zda bylo 
darování dobrovolné a neplacené, či nikoli.  
2. Podrobné informace o diagnostické laboratoři nebo 
jiném obdobném pracovišti využívaném dodavateli ze 
třetí země a testů, které uvedená pracoviště provádějí.  
3. Podrobné informace o postupech používaných 
během zpracovávání tkání a buněk, včetně 
podrobností ohledně validace postupu zpracování.  
4. U každé činnosti prováděné dodavatelem ze třetí 
země podrobný popis prostor, nejdůležitějšího 
vybavení, materiálů a kritérií používaných pro 
kontrolu kvality a kontrolu prostředí.  
5. Podrobné informace o podmínkách pro propuštění 
tkání a buněk dodavatelem nebo dodavateli ze třetí 
země.  
6. Podrobnosti o případných subdodavatelích 
využívaných dodavateli ze třetí země, včetně jména, 
místa a prováděné činnosti.  
7. Shrnutí poslední inspekce provedené u dodavatele 
ze třetí země příslušným orgánem nebo orgány třetí 
země, včetně data, typu inspekce a hlavních závěrů.  
8. Shrnutí posledního auditu provedeného u 
dodavatele ze třetí země dovážejícím tkáňovým 
zařízením nebo jeho jménem.  
9. Veškeré příslušné vnitrostátní nebo mezinárodní 
akreditace. 

32015L0566 Příloha č. III B. Dokumentace týkající se dodavatele či dodavatelů ze 
třetích zemí  
1. Podrobný popis kritérií používaných pro identifikaci a 
hodnocení dárce, informace poskytované dárci nebo jeho 
rodině, způsob, jakým je získáván souhlas dárce či jeho 
rodiny, a zda bylo darování dobrovolné a neplacené, či 
nikoli. 
2. Podrobné informace ohledně vyšetřovacího střediska 
(středisek) využívaného dodavateli ze třetí země a testů, 
které uvedené středisko (střediska) provádí. 
3. Podrobné informace o metodách používaných během 
zpracovávání tkání a buněk, včetně podrobností ohledně 
validace kritické metody zpracování. 
4. U každé činnosti prováděné dodavatelem ze třetí země 
podrobný popis prostor, nejdůležitějšího vybavení, 
materiálů a kritérií používaných pro kontrolu kvality a 
kontrolu prostředí. 
5. Podrobné informace o podmínkách pro propuštění 
tkání a buněk dodavatelem nebo dodavateli ze třetí země. 
6. Podrobnosti o případných subdodavatelích 
využívaných dodavateli ze třetí země, včetně jména, místa 
a prováděné činnosti. 
7. Shrnutí poslední inspekce provedené u dodavatele ze 
třetí země příslušným orgánem nebo orgány třetí země, 
včetně data a typu inspekce, jakož i hlavních závěrů. 
8. Shrnutí posledního auditu provedeného u dodavatele 
ze třetí země dovážejícím tkáňovým zařízením nebo jeho 
jménem. 
9. Veškeré příslušné vnitrostátní nebo mezinárodní 
akreditace. 
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Příloha č. 12 

 

32015L0566 Příloha č. II 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNALQB3HH1)



 12 
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Číslo předpisu ES (kód 

CELEX) 

Název předpisu ES 

32015L0565 Směrnice Komise 2015/565/EU ze dne 8. dubna 2015, kterou se mění směrnice 2006/86/ES, pokud jde o některé technické 
požadavky na kódování lidských tkání a buněk. 

32015L0566 Směrnice Komise 2015/566/EU 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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