
  III. 

 
Odůvodnění 

 
Název: návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu 
a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným 
odběrem tkání a orgánů. 
 
Předseda Legislativní rady vlády udělil na základě žádosti dle čl. 76 odst. 1 a odst. 2 
Legislativních pravidel vlády výjimku k nepovedení mezirezortního připomínkového řízení a 
hodnocení dopadů regulace (č. j. 24820/2017-OVL). 
 
I. OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Na základě § 5 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vydalo Ministerstvo 
zdravotnictví opatření ke zrušení organizační složky státu, kterým se ruší Koordinační 
středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS), a to ke dni 31. ledna 2017. 
Výkon práv a závazků státu, které KRZIS vykonávalo, byl převzat ke dni 1. února 2017 
Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Středisko ve smyslu zákona 
č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých 
zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 18 odst. 4 
plnilo úkoly související se správou Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným 
odběrem tkání a orgánů (NROD). 
 
Skutečnost, že činnost KSRZIS přešla na ÚZIS, byla v transplantačním zákoně zakotvena 
zákonem č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.  
 
Z ustanovení § 2 vyhlášky č. 434/2004 Sb., která je prováděcím právním předpisem 
transplantačního zákona, vyplývá, že osoby nesouhlasící s posmrtným odběrem tkání a orgánů 
se pro potřeby zajištění jejich vedení v NROD sdělují KSRZIS. V návaznosti na zrušení 
KSRZIS a novelu transplantačního zákona je třeba tuto vyhlášku upravit a dát ji do souladu se 
zákonnou úpravou.  
 
V souvislosti se změnou transplantačního zákona provedenou zákonem č. 202/2017, je nově 
podle § 3 odst. 1 písm. d) umožněn odběr dělohy od žijícího dárce. Tento odběr však bude 
možné ve smyslu § 31a transplantačního zákona ve znění zákona č. 202/2017 Sb. provádět 
pouze v případě, že Ministerstvo zdravotnictví uzná transplantaci dělohy za standardní 
metodu zavedenou v klinické praxi podle zákona o specifických zdravotních službách.  
V současné době probíhá klinická studie v Institutu klinické a experimentální medicíny, která 
byla zahájena v roce 2015. Projekt předpokládá provedení 20 transplantací dělohy, přičemž 
10 bude provedeno od žijících a 10 od zemřelých dárkyň a transplantace bude následována 
graviditou a porodem zdravého dítěte.  Projekt není časově omezený, bude ukončen po 
provedení 20 transplantací. Ukončení studie se předpokládá v horizontu 1- 2 let. Pokud bude 
klinická studie (ověřování nezavedené metody) úspěšná, Ministerstvo zdravotnictví vydá 
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rozhodnutí o uznání této nezavedené metody za metodu standardní, čímž dojde k jejímu 
zavedení do klinické praxe (§ 39 transplantačního zákona). 
 
Protože transplantační zákon nově umožňuje provádět odběry dělohy pro účely transplantace, 
je třeba do  přílohy vyhlášky, do výčtu tkání a orgánů pro potřeby jejich konkrétního 
vymezení ve vyslovení nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů, doplnit dělohu.  
Toto opatření je nutné, aby bylo možno v NROD ověřovat u potencionálních zemřelých 
dárkyň případný nesouhlas s odběrem dělohy obdobně, jako u ostatních orgánů.   
 
Navrhovaná úprava § 2 je legislativně-technickou úpravou navazující na přechod činností 
KSRZIS na ÚZIS a s tím související změnu transplantačního zákona. S ohledem na 
skutečnost, že činnosti KSRZIS již ÚZIS vykonává, jde o pouhou změnu pojmu „KSRZIS“ za 
pojem „ÚZIS“. Tuto změnu nelze zajistit jiným způsobem než změnou vyhlášky.  
 
Rovněž v případě doplnění dalšího orgánu lidského původu (dělohy) do výčtu orgánů pro 
potřeby konkrétního vymezení ve vyslovení nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů 
uvedeného v příloze vyhlášky se jedná o legislativně technickou úpravu.     
 
Kromě výše uvedeného se mění terminologie v § 1 vyhlášky v souvislosti s novou 
terminologií v občanském zákoníku, tj. zruší se pojmy zbavení způsobilosti k právním 
úkonům a omezení způsobilosti k právním úkonům a nahrazují se pojmem omezení 
svéprávnosti. V obou případech jde o legislativně technické změny. 
 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
Navrhovaná vyhláška je v  souladu se zmocněním § 18 odst. 4 transplantačního zákona a je 
zpracována v mezích tohoto zákona. 

 
 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

Návrh vyhlášky  
- není v rozporu s předpisy Evropské unie (dále jen „EU“) nebo obecnými právními 

zásadami práva EU.  
- je v souladu s principy doporučenými orgány EU a uplatňovanými v členských zemích 

EU.  
 

Problematiky transplantací se dotýkají směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/53/EU 
ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené 
k transplantaci 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. Tato vyhláška je však netransponuje a je 
s nimi plně slučitelné. 
 
Návrh vyhlášky je s právem EU plně slučitelný. 
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Navrhovaných úprav se judikatura soudních orgánů EU nedotýká; rovněž se jí nedotýkají 
mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. 
 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Příprava novely vyhlášky je postupem v souladu se zmocněním stanoveným transplantačním 
zákonem. Stávající vyhláška upravuje KSRZIS ve vztahu k zajištění vedení nesouhlasů osob 
s posmrtným odběrem tkání a orgánů v NROD, přičemž toto středisko již bylo zrušeno, jeho 
činnosti přešly na ÚZIS a v návaznosti na to byl upraven i transplantační zákon.  
Doplnění dělohy do výčtu orgánů uvedených v příloze vyhlášky, které lze pro účel nesouhlasu 
s posmrtným odběrem oznámit do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným 
odběrem tkání a orgánů je nezbytné proto, aby ženy, které odmítají posmrtně darovat dělohu, 
měly možnost v NROD vyjádřit svůj nesouhlas s jejím odběrem. Doplnění dělohy do výčtu 
tkání a orgánů pro potřeby jejich konkrétního vymezení ve vyslovení nesouhlasu s posmrtným 
odběrem tkání a orgánů je důležité pro ověřování, že potenciální dárce orgánů není veden 
v NROD. 
Pokud by nedošlo k úpravě vyhlášky, ta by byla v rozporu se zákonem a pro aplikační praxi 
by byl založen zmatečný stav.  
 
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 úprava nebude mít žádné hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky, neboť činnost 
zajišťovaná podle § 2 vyhlášky již na základě výše uvedeného opatření přešla na ÚZIS, který 
ji provádí. 
Co se týká převodu činnosti z KSRZIS na ÚZIS nemá navrhovaná právní úprava žádné 
sociální dopady, a to i ve vztahu k rodinám a specifickým skupinám obyvatel, a ani na životní 
prostředí.  
Přispěje k jistotě osob, které nesouhlasí s posmrtným odběrem svých orgánů a tkání, kam se 
obracet v případě rozhodnutí zaznamenat nesouhlas do NROD.  
Osoby odmítající darovat posmrtně určité orgány budou mít jistotu, že stejně, jako v případě 
ostatních orgánů lidského původu, mohou odmítnout darovat dělohu.  
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady zákazu 
diskriminace. Současně není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady 
rovnosti mužů a žen.  
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
Návrhem vyhlášky se nezakládá žádné nové zpracování osobních údajů. Údaje do NROD se 
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předávají se souhlasem příslušné osoby a i s tímto souhlasem se v registru vedou. 
Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří provádějí odběr tkání a orgánů, mají podle 
transplantačního zákona povinnost ověřit si, zda potenciální dárce není v NROD evidován. 
Evidence „odmítajících osob“ v registru a sdělování této skutečnosti se řídí transplantačním 
zákonem a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů (viz např. § 73 
posledně uvedeného zákona). Uvedené právní předpisy respektují zákon č. 101/200 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších, předpisů; rovněž je 
vymezena pro poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické pracovníky zásada povinné 
mlčenlivosti (§ 51 zákona o zdravotních službách). 
 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 

Změna vyhlášky, kterou se KSRZIS nahrazuje ÚZIS, a změna, kdy se do přílohy vyhlášky 
doplňuje pro potřeby vyslovení nesouhlasu s posmrtným odběrem další orgán (děloha), je 
nezbytnou legislativně-technickou úpravou prováděcího právního předpisu tak, aby byl 
v souladu s prováděným zákonem. Taková změna nezakládá a ani nemůže založit prostředí 
pro korupční riziko.  
 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady pro bezpečnost 
a obranu státu. 
 
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K novelizačnímu bodu 1 
Jedná se o legislativně technickou úpravu. V souvislosti s novou terminologií v občanském 
zákoníku se zruší pojmy zbavení způsobilosti k právním úkonům a omezení způsobilosti 
k právním úkonům a nahrazují se pojmem omezení svéprávnosti.  
 
K novelizačnímu bodu 2 až 5 
NROD je součástí Národních zdravotních registrů. Vzhledem k tomu, že KSRZIS byl zrušen 
a výkon práv a závazků státu přešel na ÚZIS, je třeba tuto změnu promítnout i do vyhlášky, 
kterou se provádí transplantační zákon, ve kterém byly již tyto změny provedeny zákonem č. 
202/2017 Sb. V této souvislosti se Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické informační 
systémy nahrazuje Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky. 
 
K novelizačnímu bodu 6 
Nejmodernější poznatky lékařské vědy umožňují využít k léčbě neplodnosti způsobenou 
nefunkční nebo chybějící dělohou transplantaci dělohy. Pro potřeby transplantace by se 
jednalo o odběr dělohy od dárkyň, které již porodily vlastní děti a nechtějí mít další – např. 
matka by darovala dělohu dceři. Z medicínského hlediska by odběr dělohy neměl způsobit 
ohrožení zdraví nebo života dárkyně (v praxi se děloha běžně odebírá ze zdravotních důvodů). 
Používání této metody v klinické praxi je však podmíněno tím, že Ministerstvo zdravotnictví 
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uzná tuto léčebnou metodu za standardní metodu v klinické praxi, podle zákona 
o specifických zdravotních službách. 
V současné době probíhá klinická studie v Institutu klinické a experimentální medicíny, která 
byla zahájena v roce 2015. Projekt předpokládá provedení 20 transplantací dělohy, přičemž 
10 bude provedeno od žijících a 10 od zemřelých dárkyň a transplantace bude následována 
graviditou a porodem zdravého dítěte.  Projekt není časově omezený, bude ukončen po 
provedení 20 transplantací. Ukončení studie se předpokládá v horizontu 1- 2 let.  
Pro potřeby transplantace se může využít děloha od žijícího i od zemřelého dárce. Osoby 
odmítající darovat posmrtně určité orgány mohou, stejně, jako v případě ostatních orgánů 
lidského původu, odmítnout darovat dělohu. Proto je třeba v příloze vyhlášky upravit výčet 
tkání a orgánů pro potřeby konkrétního vymezení ve vyslovení nesouhlasu s posmrtným 
odběrem tkání a orgánů a do seznamu orgánů doplnit dělohu. Osoba odmítající posmrtně 
darovat orgány bude mít jistotu, že může odmítnout darovat i dělohu. Toto opatření je nutné 
také pro potřeby ověřování, zda je potenciální dárce veden v NROD, a zda odmítá darovat 
všechny orgány nebo jen vybrané.  
 
K čl. II 
Nabytí účinnosti vyhlášky je stanoveno s ohledem na nabytí účinnosti zákona tak, aby 
vyhláška nabyla účinnosti shodně se zákonem č. 202/2017 Sb., tj. od 1. listopadu 2017.  
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