
1 
 

                 7. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

 
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 
 

Podle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví 
č. j. 9651/2017-2/LEG dne 1. 3. 2017, s termínem dodání stanovisek do 22. 3. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
Rezort Připomínky Vypořádání  

Ministerstvo financí K úvodní větě vyhlášky: 
- slova „(dále jen „zákon“)“ je nutno nahradit slovy „ve znění zákona č. 
…/2017 Sb.“.  

akceptováno 
Úvodní věta upravena dle 
připomínky a dále je ještě 
doplněno „…ve znění zákona č. 
77/2012 Sb.“, jelikož i tato 
novela zákona se dotkla znění 
zmocňovacího ustanovení § 29. 

 K bodu 1: 
- slova „Na konci § 1 se“ je nutno nahradit slovy „V §1 se na konci písmene 
i)“. 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

 K bodu 3: 
- uvozovky před slovem identifikaci je nutno vypustit.        

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

 K bodu 5: 
- uvozující větu tohoto bodu je nutno upravit takto: „V § 8 se na konci 
odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:“.       

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

 K bodu 6: 
- za text „V § 8 odst. 2“ je nutno vložit slova „úvodní části“. 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

 K bodu 13: 
- v uvozující větě tohoto bodu je nutno za slovem „které“ vložit slova „včetně 
nadpisů“. 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

 K bodu 20: 
- v uvozující větě tohoto bodu je nutno za slovem „které“ vložit slova „včetně 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 
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nadpisů“. 

 Čl. II 
- upozorňujeme na možnou potřebu upravit den nabytí účinnosti (sněmovní 
tisk 810 byl Poslanecké sněmovně vrácen s pozměňovacími návrhy, které se 
mimo jiné týkají i nabytí účinnosti této novely - z pevně stanoveného data 29. 
dubna 2017 se mění na patnáctý den po vyhlášení) tak, aby novela vyhl. 
č. 422/2008 Sb. nabyla účinnosti současně se změnami zákona o lidských 
tkáních a buňkách, na které navazuje.                                                                                    

akceptováno 
Ustanovení o účinnosti bylo 
upraveno na pohyblivé datum 
nabytí účinnosti – „patnáctým 
dnem od jejího vyhlášení“- 
s tím, že takto nastavené datum 
považujeme v tuto chvíli za 
nejvíce vyhovující. S ohledem 
na průběh projednávání jak 
sněmovního tisku 810, tak této 
vyhlášky v pracovních komisích 
LRV, bude ještě možné 
ustanovení o nabytí účinnosti 
dodatečně upravit.  

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 13 – k § 12b: 
Pro lepší srozumitelnost textu ustanovení jej doporučujeme formulačně 
upravit, např. slova „které na žádost Ústavu a v případě potřeby poskytne 
dovážející tkáňové zařízení Ústavu“ nahradit slovy „které Ústavu dovážející 
tkáňové zařízení na jeho žádost v případě potřeby poskytne“. 
V návaznosti je pak nutné upravit rovněž znění textu přílohy č. 11. 
 
 

akceptován smysl připomínky 
znění ustanovení a jeho původní 
nesrozumitelnost upraveno 
doplněním chybějícího slovesa 
„….které na žádost Ústavu 
předloží a v případě potřeby 
poskytne…“ 
 
 

 K příloze č. 12: 
Příloha č. 12 má stanovit vzor osvědčení o vydání povolení činnosti 
tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země. Samotný 
vzor je však nadepsán jako „Osvědčení o akreditaci, jmenování, oprávnění 
nebo povolení pro dovážející tkáňové zařízení“, což působí poměrně 
matoucím dojmem. Doporučujeme proto používanou terminologii sjednotit. 
 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 
- terminologie byla sjednocena a 
to v souladu s návrhem znění 
vyhlášky, ve spojení 
s terminologií užívanou 
zákonem a zákonným zmocnění, 
které je prováděno 
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- příloha č. 12 upravena 

 K čl. I bodu 1 – k § 1 písm. j) až l): 
Doporučujeme uvést novelizační bod do souladu s čl. 58 odst. 4 písm. f) 
Legislativních pravidel vlády, tedy slova „Na konci § 1 se tečka nahrazuje 
čárkou“ nahradit slovy „V § 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje 
čárkou“. 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

 K čl. I bodu 2 a 4 – k § 8 odst. 1 písm. b) a d): 
Slovo „bodu“ navrhujeme nahradit slovem „bodě“ dle čl. 56 odst. 4 písm. h) 
Legislativních pravidel vlády. 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

 K čl. I bodu 3 – k § 8 odst. 1 písm. c) bodu 1: 
Doporučujeme uvozovky před slovem „identifikaci“ vypustit pro 
nadbytečnost. 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

 K čl. I bodu 5 – k § 8 odst. 1 písm. e): 
Předmětný novelizační bod doporučujeme uvést ve znění, které odpovídá 
čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády:  
„V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 
e), které zní: „e) identifikaci jednotného evropského kódu.“.“. 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

 K čl. I bodu 10 – k § 9: 
Navrhujeme slova „hranaté závorce pod nadpisem“ vypustit pro 
nadbytečnost, neboť i ze zbývajícího textu lze jednoznačně určit, kam bude 
předmětný text vkládán. 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

 K čl. I bodu 11 – k § 9 odst. 4: 
Slova „Na konci“ doporučujeme nahradit předložkou „V“ dle čl. 58 odst. 4 
písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

 K čl. I bodu 12 – k § 12: 
V zájmu zachování jednotnosti textu novely doporučujeme novelizační bod 
uvést ve znění: 
 „V § 12 se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 6“.“. 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

 K čl. I bodu 13 – k § 12b a 12c: 
V souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
slova „Za § 12a se vkládají § 12b a 12c, které znějí:“ nahradit slovy „Za § 
12a se vkládají nové § 12b a 12c, které včetně nadpisů znějí:“. 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 
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 K čl. I bodu 17 – k příloze č. 6 bodu 5.1: 
Doporučujeme novelizační bod upravit dle čl. 57 odst. 3, tedy užít formulaci: 
„se slova… nahrazují slovy…“.  

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

ÚVČR-KOM Zásadní připomínka 
Body 15 a 17 návrhu jsou implementační vůči příloze I bodu 1 písm. b) 
směrnice (EU) 2015/565. Požadujeme vyznačit jako implementační 
(podtrhávání a celex) a zanést do rozdílové tabulky (dále jen „RT“). 

akceptováno 
návrh vyhlášky upraven dle 
připomínky 
rozdílová tabulka doplněna 
 

 Zásadní připomínka 
Pod textem v bodu 18 má být jako celexové číslo uvedeno číslo 32015L0565. 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

 Zásadní připomínka 
Požadujeme podtrhnout a opatřit příslušným celexovým číslem 
implementační ustanovení části A a části B přílohy č. 7 v bodě 19 návrhu. 

akceptováno 
- upraveno dle připomínky 
- rozdílová tabulka upravena 
 

 Zásadní připomínka 
Dále požadujeme vysvětlit, proč jsou v příloze č. 10, v části III (Struktura 
kódu přípravku), vykázány jako implementační rovněž body 2 („ ,A‘ pro 
ISBT128“) a 3 („ ,B‘ pro Eurocode“) písm. a). 

vysvětlení 
Body jsou označeny jako 
implementační s ohledem na 
čl. 1 odst. 1 písm. p) směrnice 
(EU) 2015/565. 

 Zásadní připomínka 
K rozdílové tabulce: 
Požadujeme doplnit do RT ustanovení bodů 1, 5 a 9 návrhu, jakož i jimi 
transponovaná ustanovení příslušných směrnic.  
Naopak, požadujeme vypustit z RT § 9; text pod nadpisem paragrafu není 
implementační.  

akceptováno 
rozdílová tabulka 
v požadovaném smyslu 
upravena 

 Zásadní připomínka 
K srovnávacím tabulkám: 
S ohledem na čl. 16 odst. 4 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. c) LPV 
požadujeme k návrhu připojit srovnávací tabulky ke směrnici 2015/565 a 

vysvětlení 
Do databáze e-klep pro účely 
meziresortního připomínkového 
řízení byly vloženy srovnávací 
tabulky, které se skutečně týkaly 
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směrnici 2015/566, a to v celém rozsahu těchto směrnic, nejen vybraná 
ustanovení. Ve srovnávacích tabulkách pak k ustanovením předpisu EU 
postačí uvádět místo celého textu navrhovaných implementačních ustanovení 
pouze identifikační číslo návrhu. 
Požadujeme také vložit srovnávací tabulky výše uvedených směrnic do 
příslušné databáze ISAP. 
 

pouze vybraných ustanovení 
směrnic, které transponuje 
novela vyhlášky 422/2008 Sb.. 
V databázi ISAP jsou však 
vloženy kompletní srovnávací 
tabulky v celém rozsahu obou 
směrnic. Jak je ze strany OKOM 
požadováno, jsou na příslušných 
místech uváděna pouze 
identifikační čísla návrhu 
předpisu, kterým má být 
ustanovení transponováno. 
Z tohoto pohledu považujeme, 
že připomínka je ze strany MZ 
naplněna. 
Pracovním komisím LRV může 
být zaslána tedy kompletní 
srovnávací tabulky, které jsou 
již nyní v ISAPu. 
 

 Zásadní připomínka 
K odůvodnění návrhu: 

V odůvodnění se Směrnice Komise (EU) 2015/565 opakovaně uvádí jako 
„Směrnice Komise (EU) 2015/565/“ (viz bod 1, bod druhý odstavec, bod 3 a 
bod 4 čtvrtý odstavec obecné části). Požadujeme opravit. 

akceptováno 
odůvodnění k vyhlášce upraveno 
podle připomínky 

 Připomínky a případné návrhy změn:  
K návrhu obecně: 
V návrhu není splněna povinnost, aby předpisy přijaté členskými státy pro 
dosažení souladu se směrnicí obsahovaly odkaz na příslušnou směrnici, jak 
vyplývá z čl. 2 směrnice (EU) 2015/565 resp. čl. 9 odst. 1 třetího 

akceptováno 
- návrh vyhlášky upraven dle 
připomínky – poznámka pod 
čarou č. 1 doplněna 
o jmenované směrnice 
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pododstavce směrnice (EU) 2015/566. Požadujeme proto doplnit názvy 
uvedených směrnic do poznámky pod čarou č. 1 vyhlášky č. 422/2008  Sb.  

 

 Dále požadujeme slova „Evropských společenství“ v návětí § 1 a rovněž v § 
8 odst. 1 písm. c) bodě 2 nahradit slovy „Evropské unie“. 

akceptováno 
- návrh vyhlášky upraven dle 
připomínky 
- vytvořeny nové novelizační 
body 1 a 6 

 K bodu 17 (příloha č. 6 bod 5.1): 
Je zjevné, že úmyslem předkladatele nebylo vypustit odkaz na písm. e) a 
nahradit jej odkazem na písm. g) (jak by to vyplývalo z textu bodu 17 
návrhu; srov. „a e)“ nahrazuje textem „a g)), ale v souladu s přílohou II, část 
E bod 1 druhý pododstavec směrnice 2006/86/ES ve znění směrnice (EU) 
2015/565 doplnit za odkaz na písm. e) odkaz na písm. g). Požadujeme proto 
bod 17 v tomto smyslu upravit. Viz rovněž výše uvedenou připomínku o 
implementační povaze tohoto ustanovení. 

akceptováno 
Návrh vyhlášky upraven s tím, 
že bylo upraveno i platné znění 
s vyznačením změn. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K nov. bodu 5:  
doporučujeme uvedený novelizační bod uvést v následujícím znění: „5. V § 8 
se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), 
které zní…“. Současně upozorňujeme na zjevný překlep, kdy nově vložené 
písmeno je e), nikoli d). 

akceptováno 
návrh vyhlášky upraven dle 
připomínky 

 K nov. bodu 11:  
dle čl. 58 odst. 4 písmena a) LPV doporučujeme slova „Na konci“ nahradit 
slovem „V“. 

akceptováno 
návrh vyhlášky upraven dle 
připomínky 

 K nov bodu 13:  
doporučujeme za slova „se vkládají“ vložit slovo „nové“ (čl. 58 odst. 2 
písmeno a) LPV). 

akceptováno 
návrh vyhlášky upraven dle 
připomínky 

 K čl. II:  
vzhledem k tomu, že sněmovní tisk 810 byl vrácen Senátem ČR 
s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně ČR, doporučujeme případně 
upravit navrhované datum účinnosti předkládaného materiálu. 

akceptováno 
Ustanovení o účinnosti bylo 
upraveno na pohyblivé datum 
nabytí účinnosti – „patnáctým 
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dnem od jejího vyhlášení“- 
s tím, že takto nastavené datum 
považujeme v tuto chvíli za 
nejvíce vyhovující. S ohledem 
na průběh projednávání jak 
sněmovního tisku 810, tak této 
vyhlášky v pracovních komisích 
LRV, bude ještě možné 
ustanovení o nabytí účinnosti 
dodatečně upravit. 

 K platnému znění:  
upozorňujeme na neúplné promítnutí navrhovaných změn v platném znění 
zákona s vyznačením navrhovaných změn, konkrétně v případě 
novelizačních bodů 3, 17 a 20. 

akceptováno 
platné znění upraveno 

 K návrhu vyhlášky, k čl. I bod 19, příloha č. 7, část A, bod 2:  
toto ustanovení transponuje ustanovení přílohy I odst. 2) příloha IV část A 
směrnice 2015/565, kdy stanovuje vzor oznámení závažné nežádoucí události 
nebo podezření na ni. V ustanovení přílohy I odst. 2) příloha IV část A 
směrnice 2015/565 jsou vymezeny kategorie závažných nežádoucích účinků 
v důsledku odchylky u odběru, vyšetření, přepravy, zpracování, skladování, 
distribuce nebo materiálů, a to každá kategorie zvlášť v samostatné kolonce. 
V případě čl. I bodu 19, příloha č. 7, část A, bod 2 návrhu vyhlášky jsou však 
kategorie odchylek v distribuci a materiálech spojeny do jedné kolonky. 
Žádáme o úpravu ve smyslu oddělení kategorií odchylek v distribuci a 
v materiálech v souladu s transponovanou směrnicí 2015/565. 

akceptováno 
Celá příloha č. 7 byla převedena 
do formy přehledných tabulek a 
uvedená připomínka byla v nové 
podobě přílohy č. 7 zohledněna. 

 K návrhu vyhlášky, k čl. I bod 19, příloha č. 7, část B, bod 2:  
toto ustanovení transponuje ustanovení přílohy I odst. 2) příloha IV část B 
směrnice 2015/565, kdy stanovuje vzor zprávy o závažné nežádoucí události. 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace směrnice 2015/565 
neobsahuje v citaci příslušného ustanovení řádek „kód tkáňového zařízení“, 
ačkoliv v samotném návrhu vyhlášky stejně jako v transponované směrnici je 
toto ustanovení obsaženo. Žádáme o úpravu srovnávací tabulky pro 

akceptováno 
Celá příloha č. 7 byla převedena 
do formy přehledných tabulek a 
uvedená připomínka byla v nové 
podobě přílohy č. 7 zohledněna. 
Srovnávací tabulka bude 
upravena. 
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posouzení implementace směrnice 2015/565 tak, aby obsahovala úplné znění 
transpozičního ustanovení čl. I bod 19 příloha č. 7, část B, bod 2 návrhu 
vyhlášky, tedy obsahující také řádek „kód tkáňového zařízení“. 
 

Ministerstvo 
životního prostředí 

K bodu 5. navrhujeme uvést v souladu s Legislativními pravidly vlády 
v tomto znění: V § 8 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje 
čárkou a za písmeno d) vkládá se nové písmeno e), které zní:  

„de) identifikaci jednotného evropského kódu,.“. 
 

akceptováno 
upraveno podle připomínek více 
připomínkových míst, v souladu 
s LPV 

 K bodu 17. navrhujeme znění tohoto bodu v návrhu vyhlášky dát do souladu 
s úplným zněním. 
 

akceptováno 
platné znění a návrh vyhlášky 
vzájemně upraveny 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

 K úvodní větě 
Aby bylo zřejmé, že předkladatel pracuje se zmocňovacím ustanovením § 29 
zákona o lidských tkáních a buňkách, ve znění návrhu novely tohoto zákona 
obsažené ve sněmovním tisku č. 810, je třeba v souladu s čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády uvést v úvodní větě návrhu výčet všech novel 
zákona č. 296/2008 Sb., které se promítají do jeho § 29. 
 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 
doplněno „ve znění zákona č. 
77/2012 Sb. a zákona č. …/2017 
Sb. 

 K čl. I bodům 1, 2, 11, 19 a 20 [§ 1 písm. l), § 8 odst. 1 písm. b) bod 2, § 9 
odst. 4, příloha č. 7 a příloha č. 10] a k § 9 odst. 1 písm. a) 
Zatímco dosavadní znění novelizované vyhlášky užívá pojem „jedinečné 
identifikační číslo darování“, sněmovní tisk č. 810 pracuje v navrhovaném § 
2 písm. s) zákona o lidských tkáních a buňkách s pojmem „jedinečné číslo 
darování“. V důsledku předkládaného návrhu by se tedy ve vyhlášce č. 
422/2008 Sb. souběžně vyskytovaly dva velmi podobné pojmy, což může 
působit matoucím dojmem. Z toho důvodu doporučujeme buď doplnit 
vysvětlení odlišnosti obou pojmů, pokud se jedná o různé termíny, jejichž 
zachování v textu vyhlášky je důvodné, anebo doporučujeme výskyty 
daných pojmů sjednotit vypuštěním adjektiva „identifikační“, pokud se jedná 
o jediný termín užívaný nejednotně. 
 

akceptováno 
- adjektivum „identifikační“ 
bude pro sjednocení 
terminologie vypuštěno (nejedná 
se o dva odlišné pojmy, ale o 
nejednotnost, která bude díky 
připomínce odstraněna) 
- v původní vyhlášce z roku 
2008 byl termín užíván, jelikož 
v dané době ještě nebyl zaveden 
jednotný evropský kód 
- změna bude provedena 
v ustanoveních § 8 odst. 1 písm. 
b) bodě 2, § 9 odst. 1 písm. a) a 
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v částech A a B přílohy č. 7 

 K § 6 
S ohledem na změny zmocňovacích ustanovení v zákoně o lidských tkáních 
a buňkách, vyvolané návrhem novely daného zákona obsažené ve 
sněmovním tisku č. 810, je třeba v hranaté závorce pod nadpisem § 6 
nahradit text „a § 5 odst. 2 písm. a) zákona“ textem „a § 5 odst. 3 písm. a) 
zákona“. Z toho důvodu doporučujeme do návrhu doplnit novelizační bod, 
v němž bude zapracována předmětná úprava. 
 

akceptováno 
do návrhu vyhlášky vytvořen 
nový novelizační bod č. 3 

 K čl. I bodu 5 [§ 8 odst. 1 písm. e)] 
Jelikož se v tomto novelizačním bodu vyskytuje vícero legislativně 
technických pochybení, doporučujeme jej upravit v souladu s požadavky čl. 
58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 
 

akceptováno 
návrh vyhlášky upraven dle 
připomínky 

 K čl. I bodu 13 (§ 12b) 
Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „údajů a“, neboť prováděné 
ustanovení § 17 odst. 5 zákona o lidských tkáních a buňkách upravuje na 
rozdíl od předcházejících odstavců § 17 zákona toliko „dokumentaci“. 
 

akceptováno 
návrh vyhlášky upraven dle 
připomínky 

 K čl. I bodu 17 (příloha č. 6 bod 5.1) 
S oporou v platném znění i ve smyslu návrhu máme za to, že má být text „a 
e)“ nahrazen textem „, e) a g)“, pročež doporučujeme provést v daném bodě 
tuto úpravu. 

 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 
platné znění a návrh vyhlášky 
vzájemně upraveny 

 K čl. I bodu 19 (příloha č. 7 část B1) 
Doporučujeme přeformulovat třináctou položku vzoru zprávy o závažné 
nežádoucí reakci tak, aby bylo zřejmé, že s takovou reakcí souvisejí tkáně a 
buňky, nikoli jejich jednotný evropský kód. S odkazem na část A1 dané 
přílohy tedy doporučujeme užít formulaci „Typ tkání a buněk, souvisejících 
s potvrzenou závažnou nežádoucí reakcí, a jejich jednotný evropský kód“. 
 
 

akceptováno 
Celá příloha č. 7 byla převedena 
do formy přehledných tabulek a 
uvedená připomínka byla v nové 
podobě přílohy č. 7 zohledněna. 
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 K čl. I bodu 20 (příloha č. 10) 
Doporučujeme body tvořící tuto přílohu seřadit podle pořadí, v němž jsou 
jednotlivé problematiky vypočteny v nadpisu dané přílohy 
 

akceptováno 
pořadí bodů seřazeno podle 
výčtu v nadpisu (resp. podle § 9 
odst. 4, resp. podle zákonného 
zmocnění) 

 K čl. I bodu 20 (příloha č. 10 bod II) 
Doporučujeme čísla „000000“ nahradit slovy „potřebný počet nul“, jelikož 
takové vyjádření považujeme v textu návrhu právního předpisu za vhodnější. 
 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

  K čl. I bodu 20 [příloha č. 10 bod III písm. a)] 
Doporučujeme zkratku „EU“ rozepsat slovy „Evropskou unií“, neboť podle 
čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády lze zkratky slov použít v textu 
návrhu právního předpisu jen tehdy, je-li jejich používání zavedeno 
zvláštním právním předpisem, což není tento případ. 
 

akceptováno 
upraveno dle připomínky 

 K čl. I bodu 20 [příloha č. 10 bod III písm. b)] 
Vzhledem k neobratné až nesrozumitelné podobě navrhovaného znění, 
doporučujeme písmeno b) přeformulovat např. následujícím způsobem: „b) 
ze 7 alfanumerických znaků označujících číslo přípravku, které zvolený 
kódovací systém stanoví pro jednotlivé druhy tkání a buněk.“. 
 

akceptováno 
znění ustanovení 
přeformulováno, aby byla 
odstraněna původní 
nesrozumitelnost, způsobená 
zejména absencí předložky ve 
vztahu k návětí písmene b); 
upraveno takto: 
„b) z čísla přípravku (7 
alfanumerických znaků),  
které zvolený kódovací systém 
stanoví pro jednotlivé druhy 
tkání a buněk.“. 
Je důležité, aby bylo na první 
pohled zřejmé, že se jedná o 
číslo přípravku. 
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 K čl. I bodu 20 (příloha č. 11 část A) 
V rozporu s přílohou III částí A bodem 2 směrnice Komise (EU) 2015/566 
chybí v návrhu bod obsahující text „Kopie původního štítku, štítku nového 
balení, vnějšího obalu a přepravní nádoby.“, který v zájmu řádné a úplné 
transpozice doporučujeme doplnit. 
 

akceptováno 
příloha č. 11 doplněna 

 K čl. I bodu 20 (příloha č. 12) 
Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit závěrečné vysvětlivky, neboť je 
význam použitých zkratek dostatečně zřejmý již z textu předmětné přílohy. 

vysvětlení 
Vysvětlivky budou pro lepší 
orientaci při vytváření kódu 
ponechány, a to také s ohledem 
na tu skutečnost, že na základě 
připomínky Státního 
zdravotního ústavu byla 
vysvětlivka *** ještě dále 
rozšířena. 

 K čl. II 
Vzhledem k prodloužení legislativního procesu sněmovního tisku č. 810 v 
Parlamentu, způsobenému skutečností, že Senát vrátil dne 9. března 2017 
návrh transpoziční novely zákona o lidských tkáních a buňkách 
s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně, upozorňujeme na nutnost 
sledovat datum reálného nabytí účinnosti tohoto návrhu novely zákona č. 
296/2008 Sb., jelikož návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o lidských tkáních 
a buňkách může nabýt účinnosti nejprve v tentýž den jako předmětná novela 
daného zákona. 

akceptováno 
Ustanovení o účinnosti bylo 
upraveno na pohyblivé datum 
nabytí účinnosti – „patnáctým 
dnem od jejího vyhlášení“- 
s tím, že takto nastavené datum 
považujeme v tuto chvíli za 
nejvíce vyhovující. S ohledem 
na průběh projednávání jak 
sněmovního tisku 810, tak této 
vyhlášky v pracovních komisích 
LRV, bude ještě možné 
ustanovení o nabytí účinnosti 
dodatečně upravit. 

ÚVČR-RVV 
S ohledem na navržené senátní změny v návrhu zákona o lidských tkáních a 
buňkách doporučujeme pohlídat datum účinnosti předkládané vyhlášky. 

akceptováno 
Ustanovení o účinnosti bylo 
upraveno na pohyblivé datum 
nabytí účinnosti – „patnáctým 
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dnem od jejího vyhlášení“- 
s tím, že takto nastavené datum 
považujeme v tuto chvíli za 
nejvíce vyhovující. S ohledem 
na průběh projednávání jak 
sněmovního tisku 810, tak této 
vyhlášky v pracovních komisích 
LRV, bude ještě možné 
ustanovení o nabytí účinnosti 
dodatečně upravit. 

 

V Praze dne … 2017 

Vypracoval: Mgr. Veronika Paštová 

                   Mgr. Eva Křemenová 

                    Podpis: 
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