
 
                                                             ODŮVODNĚNÍ      III. 

 
 
I. OBECNÁ ČÁST 
 
Název 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků 
pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů  
 

Návrh novely vyhlášky č. 143/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je předkládán 
za účelem dosažení úplné transpozice směrnice Komise (EU) 2016/1214 ze dne 
25. července 2016, kterou se mění směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy 
a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení.  

 
V článku I této směrnice byl článek 2 odst. 2 směrnice 2005/62/ES nahrazen novým 

zněním. V tomto novém znění se stanoví, že členské státy mají zajistit, aby pro účely 
uplatňování standardů a specifikací stanovených v příloze této směrnice byly k dispozici 
pokyny pro správnou praxi, aby tyto pokyny používala všechna transfuzní zařízení pro svůj 
systém jakosti a aby tyto pokyny v příslušných případech plně zohledňovaly transfuzní 
zařízení a podrobné zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi uvedené v článku 
47 prvním pododstavci směrnice 2001/83/ES. Členské státy přitom mají zohlednit pokyny pro 
správnou praxi, které vypracovala Komise společně s Evropským ředitelstvím pro kvalitu 
léčiv a zdravotní péče Rady Evropy a které zveřejnila Rada Evropy. Podle článku 2 směrnice 
Komise (EU) 2016/1214 mají členské státy uvést v účinnost právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. února 2018. 

 
Za účelem dosažení transpozice směrnice Komise (EU) 2016/1214 byl především 

zpracován návrh novely zákona o léčivech. Touto novelou zákona se zejména umožní, aby 
byl vydán prováděcí právní předpis, resp. novela stávajícího právního předpisu, kterou by 
byly stanoveny v souladu s touto směrnicí pokyny pro správnou praxi k uplatňování 
standardů a specifikací systému jakosti pro zařízení transfuzní služby. Novelou zákona 
o léčivech tedy bude vytvořen základ pro dosažení transpozice, která bude dovršena přijetím 
právě této předkládané novely vyhlášky č. 143/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou se naplní toto nové zákonné zmocnění. Pokud by k této transpozici formou přijetí 
novely zákona o léčivech a následného přijetí novelizace prováděcí vyhlášky nebylo 
přistoupeno, předpis Evropské unie by v České republice nemohl být účinně a beze zbytku 
aplikován, čímž by došlo k porušení povinností členského státu, za které by hrozilo ze strany 
orgánů Evropské unie nebezpečí projednávání takového přístupu a popřípadě i uložení 
sankce.  

 
Za hlavní princip zpracovaného návrhu novely vyhlášky č. 143/2008 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, je třeba označit dosažení toho, aby ve vyhlášce vskutku byly 
zohledněny veškeré požadavky potřebné pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve, jak 
jsou uvedeny v předpisech Evropské unie. K uvedenému je třeba ještě poznamenat, že 
nevytvoření právních předpokladů pro to, aby zařízení transfuzní služby postupovala podle 
nejnovějších vědeckých a technických poznatků by mohlo vést k nezajištění potřebné 
bezpečnosti transfuzních přípravků pro pacienty a k narušení základních principů ochrany 
veřejného zdraví a mohlo by tak přinést nenahraditelné závažné újmy v této mimořádně 
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citlivé oblasti. 
 

 
 
2. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
           Podle platného právního stavu, zakotveného v ustanovení § 67 odst. 2 zákona 
o léčivech, prováděcí právní předpis má stanovit mimo jiné vymezení rozsahu standardů 
jakosti a bezpečnosti při výrobě transfuzních přípravků a surovin pro další výrobu. Toto 
zákonné zmocnění bylo součástí transpozice článku 2 směrnice Komise 2005/62/ES, podle 
něhož musí členské státy zajistit, aby systém jakosti zavedený ve všech transfuzních 
zařízeních odpovídal standardům a specifikacím stanoveným v příloze této směrnice. Toto 
zákonné zmocnění bylo naplněno vydáním vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších 
požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské 
krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb., vyhlášky č. 96/2014 Sb. a vyhlášky č. 304/2015 Sb.   
 

Po aktualizaci čl. 2 odst. 2 směrnice 2005/62/ES provedené směrnicí 2016/1214 mají 
členské státy povinnost zajistit, aby pro účely uplatňování standardů a specifikací byly 
k dispozici pokyny pro správnou praxi, a zároveň mají povinnost zajistit, aby tyto pokyny 
používala všechna transfuzní zařízení pro svůj systém jakosti. Současné znění vyhlášky 
o lidské krvi, které v příloze č. 1 obsahuje systém jakosti a správnou výrobní praxi, bylo proto 
z pohledu aktualizovaného článku 2 odst. 2 směrnice 2005/62/ES a zejména z pohledu 
pokynů Komise   podrobeno revizi z toho hlediska, do jaké míry jsou v něm zohledněny 
Pokyny pro správnou praxi pro transfuzní zařízení a nemocniční krevní banky, jak ukládá 
směrnice Komise (EU) 2016/1214. Výsledkem této revize bylo rozčlenění materie obsažené 
v Pokynech pro správnou praxi pro transfuzní zařízení a nemocniční krevní banky do tří 
skupin ustanovení. Jednak jde o ustanovení, která jsou již v dosud platném znění vyhlášky 
o lidské krvi zohledněna, dále jde o ustanovení, která jsou toliko doporučující povahy, a není 
je proto třeba normativním způsobem vyjadřovat, a konečně jde o ustanovení, která je třeba 
do textu této vyhlášky zahrnout, aby bylo transpozice náležitě a v plném rozsahu dosaženo.  

 
Právě tato poslední zmíněná skupina ustanovení Pokynů pro správnou praxi pro 

transfuzní zařízení a nemocniční krevní banky je předmětem předkládaného návrhu 
novelizace vyhlášky o lidské krvi, zejména pak její přílohy č. 1. Je navrhováno, aby 
požadavky byly promítnuty nově doplněnými ustanoveními a dále je navrhováno zpřesnění 
stávajících formulací. Za nejzásadnější z těchto ustanovení Pokynů pro správnou praxi pro 
transfuzní zařízení a nemocniční krevní banky, na která reaguje předkládaný návrh novely 
vyhlášky o lidské krvi, lze označit tato ustanovení:  

- mají být zohledněny zásady řízení rizik souvisejících s jakostí, 
- mají být vytvořeny a být k dispozici podpisové archy zaměstnanců vymezující jejich 
osobní odpovědnost,  
- je třeba v prostorách pro skladování zavést výstražný systém, který by měl uživatele 
včas upozornit na případné překročení stanovených limitů,   
- mají být přiděleny a řádně označeny oddělené prostory pro skladování materiálů 
nebo krve a krevních složek, které byly odmítnuty, vyřazeny, staženy z oběhu nebo 
vráceny,  
- měl by být jasně uveden stav materiálu (v karanténě, propuštěn, odmítnut), 
- mají být vyhotovovány kalibrační protokoly,     
- měly by být zavedeny náležité postupy řízení změn, 
- měl by být zaveden systém řízení dokumentů, 
- nepoužité štítky s číslem odběru by měly být kontrolovaným způsobem zničeny.  

  
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  
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Návrh novely vyhlášky o lidské krvi je v souladu se zákonem o léčivech, k jehož 

provedení je tato novela vyhlášky navržena. Je v souladu s ustanovením § 67 odst. 2 zákona 
o léčivech, do kterého se podle návrhu novely zákona o léčivech doplňuje, že prováděcí 
právní předpis dále stanoví v souladu s předpisem Evropské unie pokyny pro správnou praxi 
k uplatňování standardů a specifikací systému jakosti pro zařízení transfuzní služby, přičemž 
tímto předpisem Evropské unie je směrnice Komise (EU) 2016/1214. 
 
 
4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 
          Předkládaný návrh novely vyhlášky o lidské krvi náležitým způsobem dokončuje 
transpozici směrnici Komise (EU) 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění 
směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní 
zařízení, když tato transpozice byla započata novelou zákona o léčivech. 
 
          Návrh novely vyhlášky o lidské krvi není v rozporu se závazky vyplývajícími pro 
Českou republiku z členství v Evropské unii, Smlouvou o fungování Evropské unie, 
Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii ani s judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace).  
 
          Z předpisů Evropské unie, které se vztahují na oblast transfuzních přípravků a zařízení 
transfuzní služby, se návrh novely vyhlášky o lidské krvi přímo dotýká těchto předpisů: 

 
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, v platném znění, 
 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se 
stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování 
a distribuci lidské krve a krevních složek a kterou se mění směrnice 2001/83/ES, 
 

- směrnice Komise 2004/33/ES ze dne 22. března 2004, kterou se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o některé technické požadavky 
na krev a krevní složky, 
 

- směrnice Komise 2005/62/ES ze dne 30. září 2005, kterou se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o standardy a specifikace 
Společenství vztahující se k systému jakosti pro transfuzní zařízení,  
 

- směrnice Komise 2011/38/ES, ze dne 11. dubna 2011, kterou se mění příloha V 

směrnice 2004/33/ES, pokud jde o maximální hodnoty pH u koncentrátů trombocytů na 
konci doby použitelnosti, 
  

 
- směrnice Komise (EU) 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění směrnice 
2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení. 
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          Předkládaný návrh novely vyhlášky o lidské krvi lze hodnotit jako plně slučitelný 
s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie.  
 
 
 
 
5. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána  
  
       Navrhovaná právní úprava neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká 
republika vázána. Jedná se o tyto mezinárodní smlouvy:   
- dohodu o vzájemném uznávání ve vztahu k posuzování shody, osvědčení a označení mezi 
Evropským společenstvím a Austrálií (Úř. věst. L 229, 17. 8. 1998, s. 3),  
- dohodu o vzájemném uznávání ve vztahu k posuzování shody mezi Evropským 
společenstvím a Novým Zélandem (Úř. věst. L 229, 17. 8. 1998, s. 62),  
- dohodu o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Kanadou (Úř. věst. 
L 280, 16. 10. 1998, s. 3),  
- dohodu o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem (Úř. věst. 
L 284, 29. 10. 2001, s. 3),  
- dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání 
ve vztahu k posuzování shody (Úř. věst. L 114, 30. 4. 2002, s. 369). 
 
 
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na 
životní prostředí 
 
 
          Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 
rozpočty. Rovněž nebude mít dopad na podnikatelské prostředí České republiky.  
 
          Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné sociální dopady, nemá dopady na 
specifické skupiny obyvatel (osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením, 
národnostní menšiny), ani dopady na životní prostředí.  
 
          Navrhovaná právní úprava má pozitivní přínos na podnikatelské prostředí České 
republiky a na pacienty v tom, že by měla zvýšit jakost a bezpečnost transfuzních přípravků 
pro pacienty a lze očekávat, že přispěje i ke zlepšení kvality činnosti podnikatelských 
subjektů, vystupujících v roli zařízení transfuzní služby, a ke zvýšení jejich odpovědnosti.  
 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti mužů a žen   
 
          Navrhovaná právní úprava nemá vztah k problematice diskriminace a rovnosti mužů 
a žen. 
 
 
8. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 

Návrh novely vyhlášky o lidské krvi nebude mít žádné negativní dopady na oblast 
ochrany soukromí a osobních údajů. 
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9. Zhodnocení korupčních rizik  
 

V rámci přípravy návrhu novely vyhlášky o lidské krvi byla komplexně posouzena 
míra korupčních rizik v souladu s metodikou zpracovanou Odborem hodnocení dopadů 
regulace Úřadu vlády České republiky. Ze závěru posouzení vyplývá, že korupční potenciál 
vyplývající z návrhu novely vyhlášky o lidské krvi nepředstavuje žádné riziko. 
 
 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh novely vyhlášky o lidské krvi nemá vztah k bezpečnosti nebo obraně státu.  
 
 

 
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
K § 1: 
Jedná se o legislativně technickou úpravu, konkrétně nahrazení pojmu Evropských 
společenství pojmem Evropské unie. 
 
K § 4 odst. 3 

Jedná se pouze o zpřesnění specifikace prováděného vyšetření k průkazu známek infekce 
syfilis, a to doplnění ohledně typu stanovované protilátky, které neklade žádné dodatečné 
nároky na stávající praxi. 

 
K § 5 odst. 3:  
Požadavek na „podpis zaměstnance, který vyšetření provedl“ na dokumentaci při výdeji 
transfuzního přípravku není relevantní. Tento pracovník není při výdeji transfuzního 
přípravku přítomen, nemá ani povinnost být přítomen. Stávající požadavek na podpis osoby, 
která provedla zkoušku slučitelnosti, jako součásti průvodní dokumentace při výdeji 
transfuzního přípravku je nelogický a činí problémy v situaci, kdy je současně kříženo více 
přípravků a ty jsou pak vydávány postupně. Navíc – řada přípravků se „nekříží“ 
a kompatibilita se posuzuje skupinově, což vyžaduje umožnit výjimky (ve vyhlášce jsou 
zahrnuty). Odpovědnost vůči odběrateli transfuzního přípravku nese ten pracovník, který 
daný transfuzní přípravek vydal. Údaje o jeho jméně, příjmení, a podpisu však paradoxně ve 
výčtu náležitostí údajů, které musí obsahovat dokumentace doprovázející vydávaný 
transfuzní přípravek, chyběly.  Dokumentace výsledku posouzení způsobilosti a podpis toho, 
kdo přípravek křížil (pokud se křížil), je věcí vnitřních postupů pracoviště zařízení transfuzní 
služby nebo krevní banky a nemusí o ní být informován odběratel. 

 
K § 5 odst. 4 a  příloze č. 1 bodě 5.2 podbodě 2: 
V souvislosti se změnou systematicky bodu 5 Přílohy 1 dochází k legislativně technické 
opravě souvisejících odkazů v rámci právního předpisu. 
 
K § 11 odst. 1:  
Vypouští se „faxové spojení“ a doplňuje se „adresa datové schránky žadatele“, a to 
v souvislosti s povinností státní správy doručovat především prostřednictvím datových 
schránek, má-li jí regulovaný subjekt zřízenu. V současné době se faxové spojení již 
nepoužívá. 

  
  

K příloze 1: 
K označení a názvu: 
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Byla provedena formální změna názvu přílohy tak, aby bylo lépe reflektováno zahrnutí 
správné výrobní praxe do systému jakosti. 
 
 
K bodu 1 Přílohy č. 1 OBECNÉ ZÁSADY, Systém jakosti a zabezpečení jakosti: 
 
Je navrhováno ustanovení tohoto bodu přílohy č. 1 jednak upřesnit a jednak doplnit 
o ustanovení výslovně upravující, že  

 systém jakosti a správná výrobní praxe zajišťují jakost a bezpečnost krve 
a krevních složek, bezpečnost dárce a zaměstnanců, služby odběratelům 
prostřednictvím stanovení jasných zásad, cílů a odpovědností, 

 

 systém jakosti zahrnuje: 
- plánování, řízení, zabezpečení, přezkum a stálé zlepšování jakosti, 
- řízení rizik, 
- správnou výrobní praxi,  
- požadavky na zaměstnance,  
- požadavky na prostory, přístroje a vybavení (včetně jejich kvalifikace 

a validace), materiály používané zejména při odběrech, zpracování a kontrolách 
jakosti, 

- požadavky na dokumentaci,  
- požadavky na odběr, zpracování, skladování, distribuci, kontrolu jakosti, externě 

zajišťované činnosti, stahování krve a jejích složek, transfuzních přípravků 
a suroviny pro další výrobu z oběhu,  

- řízení smluvních vztahů a případů neshod a 
- řízení změn, vnitřní inspekce a audity 
 

 systém jakosti se dokumentuje 
 

 systém jakosti zahrnuje řízení rizik, které zajišťuje, aby systémy sledování 
výkonnosti procesu a jakosti a systémy přezkumu vycházely z posouzení rizik;. 
řízení rizik zahrnuje systematický proces pro posuzovaní (analýzu), kontrolu, 
komunikaci a přezkum rizik všech činností včetně zařízení a procesů,  

  

 není přijatelná retrospektivní validace. 
 
Tato doplnění odpovídají bodům 1.2.4., 1.2.7., 1.2.11., 1.2.16., 1.4.1., 1.4.2., 4.3.1.3., 
4.4.1.2. a 4.6. Pokynů pro správnou praxi pro transfuzní zařízení a nemocniční krevní banky. 
K ustanovení týkajícímu se nepřijatelnosti retrospektivní validace předkladatel doplňuje, že 
retrospektivní validací se rozumí postup, kdy jsou dosud nevalidovaným postupem vyráběny 
transfuzní přípravky a tyto jsou propouštěny ke klinickému použití, aniž by byla individuálně 
posuzována jejich kvalita. Kvalita vyrobených a propuštěných přípravků je posouzena až 
souhrnně a s časovým odstupem. Souběžná validace je pak postup, při kterém jsou 
přípravky vyráběny dosud nevalidovaným postupem v rámci probíhající validace, ale ke 
klinickému použití jsou propouštěny až po posouzení kvality a bezpečnosti každého 
přípravku jednotlivě. Souběžná validace je nadále přípustná. Nepřijatelnost retrospektivní 
validace nezasahuje do stávající praxe v zařízeních transfuzní služby. 
 
 
K bodu 2 Přílohy č. 1 ZAMĚSTNANCI A ORGANIZACE 
 
V tomto bodu se navrhuje doplnit požadavek, aby byl dostupný seznam podpisových vzorů 
zaměstnanců, a dále se v tomto bodu navrhuje doplnit požadavek, aby zaměstnanci 
porozuměli odpovědnostem, které se na ně vztahují. Tato doplnění odpovídají bodům 2.6. a 
5.11.3.4 Pokynů pro správnou praxi pro transfuzní zařízení a nemocniční krevní banky. 
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K bodu 3 Přílohy č. 1 PROSTORY 
 
V tomto bodu se navrhuje upřesnění úpravy prostoru pro skladování, a to konkrétně v bodu 
3.3. týkající se skladování jednotek krve nebo jejich složek, které byly odebrány podle 
zvláštních kritérií, odmítnuty, vyřazeny, staženy z oběhu nebo vráceny.  
Dále se v tomto bodu navrhuje zakotvit požadavek stanovující, že pokud je používán systém 
nahrazující fyzicky oddělené skladování, musí být zajištěna rovnocenná míra bezpečnosti. 
Rovněž se navrhuje, aby požadavek na bezpečné a oddělené skladování a označení stavu 
se vztahoval také na různé druhy materiálů, včetně materiálů dodaných a dosud 
nepřevzatých a materiálů propuštěných, přičemž materiály se musí skladovat za podmínek 
stanovených výrobcem.  
Poslední navrhovanou změnou v tomto bodu je stanovení požadavku, aby byl zaveden 
systém, který upozorňuje na překročení stanovených podmínek skladování a postup při 
překročení stanovených podmínek skladování 
Tato doplnění v bodu 3 vycházejí z požadavků uvedených v bodech 3.5.5., 3.5.7., 3.5.8., 
4.1.11., 4.1.12. a 7.3. Pokynů pro správnou praxi pro transfuzní zařízení a nemocniční krevní 
banky. 
 
  
K bodu 4 Přílohy č. 1 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A MATERIÁLY 

 
V tomto bodu se navrhuje doplnění ustanovení, které upravuje, že záznamy o kalibraci, 
kvalifikaci a validaci jsou přezkoumávány, opatřeny datem schválení a platnosti a podepsány 
k tomu oprávněným zaměstnancem. V případě neúspěšné kalibrace, kvalifikace a validace 
se posuzuje jejich potenciální dopad. Toto doplnění v bodu 4 vychází z požadavku 
uvedeného v bodu 4.1.21. Pokynů pro správnou praxi pro transfuzní zařízení a nemocniční 
krevní banky. 
 
 
K bodu 5 Přílohy č. 1 DOKUMENTACE 

 
V tomto bodu se navrhuje   

 zakotvení obecných požadavků (tj. vypracování systému řízení dokumentace 
pro účely přezkumu, sledování distribuce kopií, historie revizí a archivace), 

 stanovit pravidlo, že dokumentace je vedena způsobem, který zajišťuje její 
čitelnost po celou dobu jejího uchování, dokumentace musí zahrnovat postupy 
kvalifikací a validací a vymezení jejich akceptačních kritérií (plán validací) 
a musí být chráněna proti neoprávněnému zásahu,  

 stanovit požadavek, aby dokumenty byly pravidelně přezkoumávány a měly 
stanoveno datum účinnosti,   

 pokud jde o záznamy, stanovit požadavek, aby případná změna zápisu 
provedená v záznamu byla opatřena datem a podepsána k tomu oprávněným 
zaměstnancem, přičemž původní informace v zápisu musí zůstat čitelná, je-li to 
relevantní, udává se i důvod změny 

 pokud jde o specifikaci transfuzního přípravku, obsahuje údaje včetně 
specifikace meziproduktu 

 ustanovení bodu 5.3.5. upravující zprávu o činnosti zařízení transfuzní služby za 
uplynulý rok se z důvodu přehlednosti navrhuje přesunout do samostatné 
přílohy č. 7 vyhlášky,  

 zpřesnění stávajícího textu. 
 

Tyto změny v bodu 5 zohledňují text uvedený v bodech 4.3.3.1., 5.1.3., 5.2.1., 5.3.2. až 
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5.4.4. a 5.8.2.3. Pokynů pro správnou praxi pro transfuzní zařízení a nemocniční krevní 
banky. 

 
 

K bodu 6 Přílohy č. 1 ODBĚR A VYŠETŘENÍ VZORKŮ OD DÁRCE 
 
Je navrhováno ustanovení tohoto bodu přílohy č. 1 jednak upřesnit a jednak doplnit 
o ustanovení výslovně upravující, že  

- s předtištěnými štítky s číslem odběru se nakládá tak, aby nemohly být použity 
pro označení jiného odběru, 

- při zjištění odchylky se posoudí její vliv na jakost, přičemž rozhodnutí 
o posouzení schvaluje a písemně potvrzuje kvalifikovaná osoba, 

- laboratorní vyšetření vzorků od dárců se provádí odděleně od vzorků od 
pacientů, takovým způsobem, aby byla vyloučena záměna nebo vzájemné 
ovlivnění výsledků vyšetření  

- je zaveden proces pro přepis, kompletaci a interpretaci výsledku vyšetření. 
 
Tato doplnění v bodu 6 přílohy č. 1 vycházejí z požadavků uvedených v bodech 6.2.4., 
6.2.13., 6.3.4. a 6.3.10. Pokynů pro správnou praxi pro transfuzní zařízení a nemocniční 
krevní banky. 
 
 
K bodu 7 ZPRACOVÁNÍ 
 
V tomto bodu se navrhuje doplnit ustanovení výslovně upravující, že  
 

 pro zachování uzavřeného systému při zpracování krve nebo jejích složek se 
pro spojování hadiček užívají validované sterilní svářečky hadiček, přičemž u 
každého provedeného sváru se kontroluje jeho správné provedení a 
neporušení, 

 pro zabezpečení zpracování se vytvoří funkce osoby odpovědné za vlastní 
výrobu, přičemž zaměstnanec zajišťující tuto činnost je zapojen do všech 
záležitostí souvisejících se zpracováním krve a jejích složek; přitom osoba 
odpovědná za vlastní výrobu je odlišná od osoby uvedené v bodu 1.2.1 této 
přílohy vyhlášky,  

 při propuštění krve nebo její složky připravované během procesu validace se 
postupuje podle bodu 7.2.1. obdobně v souladu s předem stanovenými 
akceptačními kritérii validace. 

 
Tyto změny v bodu 7 zohledňují text uvedený v bodech 2.3.2., 2.4., 4.4.1.10., 4.4.2.2. a 

6.6.5. Pokynů pro správnou praxi pro transfuzní zařízení a nemocniční krevní banky. 
 
 
K bodu 8 Přílohy č. 1 SKLADOVÁNÍ A DISTRIBUCE, DOVOZ A VÝVOZ 
 
V tomto bodu se navrhuje doplnění ustanovení, které upravuje, že i vracení transfuzních 
přípravků za účelem následného výdeje nebo distribuce je vymezeno písemnými postupy a 
specifikacemi a jsou o něm vedeny záznamy. Toto doplnění v bodu 8 vychází z požadavku 
uvedeného v bodu 7.12. Pokynů pro správnou praxi pro transfuzní zařízení a nemocniční 
krevní banky. 
 
 
K bodu 9 Přílohy č. 1 KONTROLY JAKOSTI 
 
V tomto bodu se navrhuje doplnění ustanovení, které upravuje, že při mikrobiologických 
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kontrolách povrchů v prostorech, kde se manipuluje s vaky, odběry a produkty ve vacích, se 
vzorky odebírají tak, aby použitý desinfekční prostředek neovlivnil výsledky vyšetření. Toto 
doplnění v bodu 9 vychází z požadavku uvedeného v bodu 4.5.3. Pokynů pro správnou praxi 
pro transfuzní zařízení a nemocniční krevní banky. Dále je opravena zřejmá formální 
nesprávnost, kdy kontroly jakosti zahrnují zejména kontroly konečných produktů alespoň v 
rozsahu přílohy č. 4 část A (nikoliv B) této vyhlášky. 

 
 
K bodu 10 Přílohy č. 1 ŘÍZENÍ ZMĚN 
 
Tento bod se do přílohy č. 1 vkládá nově a je v něm navrhováno, aby  

 každá změna týkající se jakékoliv činnosti, která může ovlivnit jakost 
a bezpečnost krve a krevních složek i bezpečnost dárce a zaměstnanců a 
služby odběratelům, se prováděla podle předem schváleného postupu, který je 
schválen a podepsán k tomu oprávněným zaměstnancem, přičemž se změnami, 
které mohou ovlivnit jakost a bezpečnost krve a krevních složek, musí být 
seznámena kvalifikovaná osoba, 

 při posuzování plánovaných změn se v souladu s řízením rizik posuzoval vliv na 
jakost krve, krevních složek, transfuzních přípravků a suroviny pro další výrobu, 
na systém jakosti zařízení transfuzní služby a krevní banky, dokumentaci, 
validaci, kalibraci, údržbu a na případné další systémy s cílem předejít 
nezamýšleným důsledkům a naplánovat nezbytné související činnosti, 

 změnu přesahující rozsah platného povolení k výrobě povoloval Ústav 
(viz § 11 vyhlášky) 

 provedené změny se dokumentovaly a 

 po provedení změny se posuzoval její dopad. 
 

Do přílohy č. 1 nově vkládaný bod 10 zohledňuje text uvedený v bodu 4.6. Pokynů pro 
správnou praxi pro transfuzní zařízení a nemocniční krevní banky. V důsledku vložení 
nového bodu 10. je třeba dosavadní body 10. až 12. přílohy č. 1 označit jako body 11. až 
13. této přílohy.  

 
 
K příloze 3:  
 
K označení: 
Bylo formálně upraveno označení Příloha 3 na Příloha č. 3 k vyhlášce č. 143/2008 Sb. 
 
V příloze 3 stanovující kritéria pro výběr dárců krve a jejich složek se v části A v bodě 1.3 
upravuje požadavek na hodnoty bílkoviny v krvi dárce následně 

Bílkovina – koncentrace celkové bílkoviny alespoň 60 g/l - kontrola 1x ročně při odběrech 
plazmy technikou plazmaferézy   

               – koncentrace IgG alespoň 6,0 g/l  - u odběrů plazmy aferézou se provádí nejméně 
jednou ročně 

Stávající požadavek nebyl jednoznačně formulován a právní úprava tak v tomto bodě nebyla 
přesná. Navrhovaná změna je v souladu s připravovanou změnou v Guide to the preparation 
RE. 

 

V části B přílohy 3 stanovující kritéria pro vyloučení dárců krve a jejich složek se v části 
1 stanovující Kritéria pro trvalé vyloučení dárců alogenních odběrů upřesňuje specifikace u 
přenosné spongiformní encefalopatie, a to v souladu se stanoviskem Evropské lékové 
agentury z 23.6.2011 (EMA: CHMP pozition statement on Creutzfeld-Jacob disease )  
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V části C přílohy 3 Hodnocení výsledku laboratorních vyšetření se text bodu 1 a 2 upřesňuje, 
jde o reakci na poznatky z praxe.  
 
K příloze 4:  
 
V příloze 4 části A uvádějící základní typy transfuzních přípravků, požadavky na jejich 
kontrolu a kritéria jejich jakosti a bezpečnosti se u požadavků na trombocyty ruší 
v souladu se směrnicí 2011/38/ES horní limitace pH. Dále je opravena formální nesprávnost, 
kdy je u přípravku Erytrocyty z aferézy uvedeno ve sloupci přijatelné výsledky měření jakosti 
dvakrát slovo specifikace. 
 
K příloze 5: 
 
Dále byl z důvodu upřesnění výraz této vyhlášky nahrazen uvedením konkrétního názvu 
vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti 
lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
K příloze. 6: 
 
Dále byl z důvodu upřesnění výraz této vyhlášky nahrazen uvedením konkrétního názvu 
vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti 
lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů. Dále byla 
provedena formální úprava nesprávného číslování názvu tabulky Údaje o závažných 
nežádoucích reakcích podle druhu reakce a stupně přisuzovatelnosti.  
 
 
K příloze. 7:  
 
Nová příloha č. 7 upravující obsah a náležitosti zprávy o činnosti zařízení transfuzní služby 
za uplynulý rok představuje přesunutí a drobné zpřesnění textu dosud se nacházejícího 
v ustanovení bodu 5.3.5. Toto přesunutí je zdůvodněno požadavkem na větší přehlednost 
přílohy č. 1 vyhlášky pro její adresáty. Význam této zprávy si zasluhuje její samostatné 
uvedení a nikoliv, aby byla uvedena v kapitole zabývající se obecně veškerými záznamy, 
jako je tomu dosud.   
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