
VII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

Rozdílová tabulka k návrhu novely vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a 

bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) 

Navrhovaný právní předpis 
(resp. jiný právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 
 

Ustanovení (část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení  Obsah 

 
§ 5 odst. 3 

 
 (3) Dokumentace, která provází 

vydaný transfuzní přípravek, obsahuje  

a) název a adresu vydávajícího zařízení 
transfuzní služby nebo krevní banky, 

b) identifikační údaje zdravotnického 
zařízení odebírajícího transfuzní 
přípravek, pokud se nejedná o stejné 
zdravotnické zařízení, jako je 
vydávající, 

c) identifikační číslo a název 
transfuzního přípravku a údaje 
uvedené v příloze č. 1 odst. 7.1.4. 
písm. a), b), c), e) a h) této vyhlášky, 

d) údaje o množství transfuzního 
přípravku a údaje charakterizující 
obsah účinné složky, 

e) datum vydání transfuzního přípravku 
a případné požadavky na přepravu, 

f) datum provedení a výsledek 
předtransfuzního vyšetření, pokud se 
provádí, a podpis zaměstnance, který 
vyšetření provedl, výsledek 
posouzení slučitelnosti, datum a 
čas výdeje transfuzního přípravku a 

 
32016L1214 

 
Článek 1 

 
Členské státy zajistí, 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 čl. 47 prvním 
pododstavci směrnice 2001/83/ES. Členské 
státy při tom zohlední pokyny pro správnou 
praxi, které vypracovala Komise společně s 
Evropským ředitelstvím pro kvalitu léčiv a 
zdravotní péče Rady Evropy a které 
zveřejnila Rada Evropy (*). (*)Pokyny pro 
správnou praxi, které jsou součástí Příručky 
pro přípravu, používání a zajišťování kvality 
krevních složek, dodatek k doporučení č. R 
(95) 15 Výboru ministrů ohledně přípravy, 
používání a zajišťování kvality krevních 
složek, které bylo přijato dne 12. října 1995.   
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jméno, příjmení a podpis osoby, 

která transfuzní přípravek vydává,  

g) jméno nebo jména, příjmení a číslo 
jednoznačně identifikující léčenou 
osobu, pro kterou se transfuzní 
přípravek vydává.  

 

 
Příloha č. 1 

  
32016L1214 

 
Článek 1 

 
Členské státy zajistí, 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 čl. 47 prvním 
pododstavci směrnice 2001/83/ES. Členské 
státy při tom zohlední pokyny pro správnou 
praxi, které vypracovala Komise společně s 
Evropským ředitelstvím pro kvalitu léčiv a 
zdravotní péče Rady Evropy a které 
zveřejnila Rada Evropy (*). (*)Pokyny pro 
správnou praxi, které jsou součástí Příručky 
pro přípravu, používání a zajišťování kvality 
krevních složek, dodatek  k doporučení č. R 
(95) 15 Výboru ministrů ohledně přípravy, 
používání a zajišťování kvality krevních 
složek, které bylo přijato dne 12. října 1995.   

§1 poznámka pod čarou č. 

1 

1. Tato vyhláška zapracovává příslušné 
předpisy Evropských společenství1) a stanoví 
bližší požadavky na […]  

2.  

3. 1) 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 

32016L1214 Článek 2 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 

správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí do 15. února 

2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 

obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 

musí být takový odkaz učiněn při jejich 

úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 

stanoví členské státy. 
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zařízení. 2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních 

ustanovení vnitrostátních právních 

předpisů, které přijmou v oblasti 

působnosti této směrnice. 

§ 11 odst. 1, písm. i) i) telefonické, faxové a e-mailové spojení na a 
adresu datové schránky žadatele 

32002L0098 Příloha I., část A INFORMACE, KTERÉ MUSÍ POSKYTNOUT 

TRANSFUZNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSLUŠNÉMU 

ORGÁNU ZA ÚČELEM JMENOVÁNÍ, 

POVOLENÍ, SCHVÁLENÍ NEBO 

LICENCOVÁNÍ PODLE ČL. 5 ODST. 2 

Část A: Obecné informace: 
identifikace transfuzního zařízení, 
jméno, kvalifikace a kontaktní údaje 
odpovědných osob, 
seznam nemocničních krevních bank, které 
zařízení zásobuje. 
 

§ 4 odst. 3 Při každém odběru se provádí 

vyšetření diagnostických vzorků získaných od 

dárce (dále jen „vzorky od dárce“) zahrnující  

a) vyšetření k průkazu známek infekce  

1. virem lidského imunodeficitu typů 1 
a 2 (dále jen „HIV 1 a 2“), a to 
metodou stanovení protilátky a 
antigenu p24,  

2. virem hepatitidy typu B (dále jen 
„HBV“), a to metodou stanovení 
povrchového antigenu,  

3. virem hepatitidy typu C (dále jen 
„HCV“), a to metodou stanovení 
protilátky, a  

4. syfilis, a to metodou stanovení 
specifické anti-treponemové 
protilátky,  

b) vyšetření krevní skupiny v systému AB0, 
znaku RhD a screeningové vyšetření 
nepravidelných protilátek proti 
erytrocytům, přičemž se nezávisle ověří 
výsledek vyšetření krevní skupiny v 
systému AB0; tato vyšetření se 

32002L0098 Příloha IV ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ 

ODBĚRŮ PLNÉ KRVE A PLAZMY 

V případě odběrů plné krve a aferéz, včetně 
autologních, předem uložených odběrů, 
musí být provedeno toto vyšetření: 
ABO skupina (není požadováno u plazmy 
určené pouze pro frakcionaci), 
Rh D skupina (není požadováno u plazmy 
určené pouze pro frakcionaci), 
vyšetření na následující infekce u dárců: 
hepatitida B (HBs-Ag), 
hepatitida C (anti-HCV), 
HIV ½ (anti-HIV ½). 
Pro specifické krevní složky nebo dárce 
nebo epidemiologické situace může být 
požadováno další vyšetření.  
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neprovádějí u suroviny pro další výrobu, 
nejsou-li taková vyšetření zpracovatelem 
požadována,  

c) podle epidemiologické situace další 
imunohematologická vyšetření a další 
vyšetření známek infekce podle 
specifikace transfuzního přípravku nebo 
suroviny pro další výrobu.  

 

Příloha 3 bod 1.3. Hodnoty bílkoviny v krvi dárce 
Bílkovina ≥  60 g/l 
IgG   ≥  6 g/l 
Provádějí se u odběrů plazmy aferézou, 
nejméně jednou ročně 

32004L0033 Příloha III, podbod 1.3. 1.3. Hodnoty bílkoviny v krvi dárce 

Příloha č.4, U položek:  
- "Trombocyty z aferézy", 
-"Trombocyty z aferézy, deleukotizované", 
-"Trombocyty, ze standardního odběru, 
směsné", 
-"Trombocyty, ze standardního odběru, 
směsné, deleukotizované",  
-"Trombocyty, z jednotlivého standardního 
odběru" a 
-"Trombocyty z jednotlivého standardního 
odběru, deleukotizované" 
"Přijatelné výsledky měření jakosti pro hodnotu 
pH" jsou 6,4 - 7,4 nebo vyšší korigované na 
22ºC, na konci doby použitelnosti ". 

32011L0038 Příloha V bodě 2.4 přílohy V směrnice 
2004/33/ES se u položek: 
-"Trombocyty z aferézy", 
-"Trombocyty z aferézy, 
deleukotizované", 
-"Trombocyty, ze standardního odběru, 
směsné", 
-"Trombocyty, ze standardního odběru, 
směsné, deleukotizované",  
-"Trombocyty, z jednotlivého 
standardního odběru" a 
-"Trombocyty z jednotlivého 
standardního odběru, deleukotizované" 
přijatelné výsledky měření jakosti pro 
hodnotu pH nahrazují tímto: 
"Minimálně 6,4 korigované na 22ºC, na 
konci doby použitelnosti". 

Příloha č. 1 bod 1.1.1. 
 

1. Systém jakosti a správná výrobní 
praxe zajišťují jakost a bezpečnost 
krve a krevních složek i bezpečnost 
dárce a zaměstnanců a služby 
krevním bankám, zařízením 
transfuzní služby, poskytovatelům 
zdravotních služeb, kterým jsou 
transfuzní přípravky vydávány na 
základě žádanky a provozovatelům 
používajícím při výrobě nebo 

32005L0062 Příloha bod  1.1.2. Systém   jakosti  zahrnuje  řízení  jakosti,   

zabezpečení  jakosti,   stálé  zlepšování  

jakosti,   zaměstnance,  prostory a  

zařízení,  dokumentaci,  odběr,  vyšetření  

a  zpracování,  skladování  a  distribuci,  

kontrolu  jakosti,  stahování  krve a  

krevních  složek  z  oběhu,  vnější  a  

vnitřní  audit,  řízení  smluvních  vztahů,  

případy  neshody  a  vnitřní  inspekce. 
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přípravě léčivých přípravků nebo 
vyvážejícím do třetích zemí pro 
výrobu léčivých přípravků nebo 
distribuujícím lidskou krev, její složky 
či suroviny pro další výrobu (dále jen 
„odběratel“) 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 a vnitřní inspekce 
a audity.  

 
 

Příloha č. 1, bod 1.1.2. 

 

2. Systém jakosti zaručí, že jsou všechny 
kritické procesy, které mohou přímo 
nebo nepřímo ovlivnit jakost, upřesněny 
ve vhodných pokynech a prováděny v 
souladu se standardy a specifikacemi 
stanovenými v této příloze. Systém 

32005L0062 Příloha bod  1.1.3. Systém jakosti zaručí, že jsou 
všechny kritické procesy upřesněny 
ve vhodných pokynech a prováděny 
v souladu se standardy a 
specifikacemi stanovenými v této 
příloze. Vedení systém v 
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jakosti se dokumentuje, v pravidelných 
intervalech kontroluje a přezkoumává se 
jeho účinnost včetně přijímání 
nápravných opatření, bude-li to 
považováno za nezbytné. 

 

pravidelných intervalech 
přezkoumává s cílem ověřit jeho 
účinnost a přijmout nápravná 
opatření, bude-li to  považováno  za  
nezbytné. 
 
 

Příloha č. 3, část C, bod 1 1. Vyšetření uvedená v § 4 odst. 3 písm. a)této 

vyhlášky se provádějí ze vzorku krve 

odebraného v den darování krve nebo její 

složky. V odůvodněných a dokumentovaných 

případech je možno odběr provést nejdéle 7 

dní před darováním krve nebo její složky. V 

případě negativního výsledku se odebraná krev 

nebo její složka propustí pro další použití. V 

případě reaktivního výsledku nebo výsledku 

s hraničními hodnotami se vzorek označí jako 

„iniciálně reaktivní“. 

32005L0062 
 
 

Příloha bod 6.3.3. Zavedou se jasně definované 
postupy pro řešení nesrovnalostí a 
s cílem zajistit, že krev a krevní 
složky, které při sérologickém 
screeningovém vyšetření 
opakovaně vykazují reaktivní 
výsledky na virové infekce uvedené 
v příloze IV  směrnice  2002/98/ES,  
jsou  vyloučeny  z  terapeutického  
použití  a  jsou  uskladněny  
samostatně  v  náležitém prostředí. 
Proběhne vhodné  potvrzovací  
vyšetření. V případě potvrzených  
pozitivních  výsledků se zajistí  
vhodná opatření  s  ohledem  na  
dárce  včetně  poskytnutí  informací  
dárci  a  následného  sledování. 
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Příloha č. 3, část C, bod 2 2. V případě „iniciálně reaktivního“ výsledku 

se vyšetření vzorku opakuje dvakrát. V 

případě, že oba dva výsledky opakovaného 

vyšetření jsou negativní, interpretuje se 

celkový výsledek jako „negativní“ a odebraná 

krev nebo její složka se propustí pro další 

použití. V případě, že výsledek iniciálního 

vyšetření a alespoň jeden výsledek 

opakovaného vyšetření jsou reaktivní nebo 

hraniční, označí se vzorek jako „opakovaně 

reaktivní“. 

32005L0062 
 
 

Příloha bod 6.3.3. Zavedou se jasně definované postupy 
pro řešení nesrovnalostí a s cílem 
zajistit, že krev a krevní složky, které při 
sérologickém screeningovém vyšetření 
opakovaně vykazují reaktivní výsledky na 
virové infekce uvedené v příloze IV  
směrnice  2002/98/ES,  jsou  vyloučeny  z  
terapeutického  použití  a  jsou  
uskladněny  samostatně  v  náležitém 
prostředí. Proběhne vhodné  potvrzovací  
vyšetření. V případě potvrzených  
pozitivních  výsledků se zajistí  vhodná 
opatření  s  ohledem  na  dárce  včetně  
poskytnutí  informací  dárci  a  
následného  sledování. 

 

 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

 
32016L1214 

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 

32002L0098 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 

32004L0033 SMĚRNICE KOMISE 2004/33/ES ze dne 22. března 2004, kterou se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o určité technické požadavky na 
krev a krevní složky 

32011L0038 Prováděcí Směrnice Komise 2011/33/EU 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 

32005L0062 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 transfúzní zařízení 
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