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IV. 

         Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad              
RIA 

 
 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
 
1. 1 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 
vyhlášky č. 351/2010 Sb., vyhlášky č. 96/2014 Sb. a vyhlášky č. 304/2015 Sb.  

 
 
1. 2 Definice problému 
 
 
Nutnost zajištění 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 byla především 
zpracována novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 
zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (č. j. OVA 865/17, č. j. 
předkladatele  17752/2017), která je základem pro předkládaný návrh podzákonného 
právního předpisu, neboť obsahuje formální rámec pro možnost dosažení transpozice 
směrnice Komise (EU) 2016/1214. Tato novela zákona o léčivech tedy vytvoří základ pro 
dosažení transpozice, která bude dovršena přijetím vyhlášky naplňující toto nové zákonné 
zmocnění. Novelou zákona o léčivech se pokyny pro správnou praxi prohlašují za součást 
správné výrobní praxe pro zařízení transfuzní služby. Pro provozovatele zařízení transfuzní 
služby a krevních bank je pak v zákoně zakotvena povinnost dodržovat a používat pro jejich 
systém jakosti pokyny pro správnou praxi k uplatňování standardů a specifikací systému 
jakosti pro zařízení transfuzní služby a zároveň, aby naplnění této povinnosti bylo 
vynutitelná, je stanovena sankce za porušení této povinnosti. Konkretizace těchto pokynů je 
pak ponechána právě na tomto podzákonném předpisu. 
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S ohledem na transpoziční termín uvedené směrnice, který uplynul 15. 2. 2018, je 
předmětná novela vyhlášky navržena ještě před nabytím platnosti novelizovaného znění 
zákona o léčivech, jelikož legislativní proces nebyl dosud dokončen (jako sněmovní tisk č. 5, 
senátní tisk 232 byl oběma komorami PČR schválen a podepsán prezidentem republiky.).  
 
Z věcného hlediska předložená novelizace vyhlášky č. 143/2008 Sb. zajistí, aby pro zařízení 
transfuzní služby byly k dispozici pokyny pro správnou praxi, tak jak to ukládá příslušná 
směrnice. Zařízení transfuzní služby pak budou v rámci plněných svých zákonných 
povinností požadavky obsažené v těchto pokynech dodržovat a používat v rámci systému 
zajištění jakosti, což ve výsledku zajistí maximální míru kvality a bezpečnosti transfuzních 
přípravků a suroviny z lidské krve pro další výrobu vyráběných v rámci zařízení transfuzní 
služby. 
 
Pokud by k transpozici směrnice Komise (EU) 2016/1214 formou přijetí novely zákona o 
léčivech a následné 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.  
 
 
1. 3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
 
Podle v současnosti platného právního stavu na základě  ustanovení § 67 odst. 2 zákona 
o léčivech prováděcí právní předpis stanoví 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, 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 
(dále jen „směrnice 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.  Článek 2 směrnice  2005/62/ES rovněž 
vyžaduje, aby Komise vypracovala pokyny pro správnou praxi pro výklad standardů a 
specifikací uvedených ve zmíněném článku. Tyto pokyny Komise vypracovala společně 
s Evropským ředitelstvím pro kvalitu léčiv a zdravotní péče Rady Evropy a Rada Evropy je 
zveřejnila. Tyto pokyny se aktualizují s ohledem na vědecké a technické poznatky. Mají plně 
zohledňovat podrobné zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi podle článku 47 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu 
Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (dále jen „směrnice 2001/83/ES“), 
které jsou relevantní pro transfuzní zařízení a jejich systémy jakosti a které se již 
v transfuzních zařízeních v Evropské unii používají. Z tohoto důvodu by měly být vzaty do 
úvahy při provádění standardů a specifikací stanovených v příloze směrnice 2005/62/ES. Pro 
zařízení transfuzní služby nacházející se na území Evropské unie však tyto pokyny nejsou 
dosud závazné a k zajištění této závaznosti v členských státech byla přijata 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.  
 
  
1. 4 Identifikace dotčených subjektů  
 
Dotčenými subjekty jsou: 
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- Ministerstvo zdravotnictví, 
- Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
- Provozovatelé zařízení transfuzní služby a poskytovatelé zdravotních služeb, jejichž 

součástí je krevní banka 
- Dárci krve a jejich složek a příjemci transfuzních přípravků a krevních derivátů 

 
1. 5 Popis cílového stavu 

 
Cílovým stavem je úplná 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. Transpozice by měla být provedená tak, aby zajišťovala 
dostatečnou míru právní jistotu všech dotčených subjektů. Cílem řádného dovršení 
transpozice, tedy novelizace vyhlášky č. 143/2008 Sb. je pak zajištění kvality a bezpečnosti 
transfuzních přípravků (popř. surovin pro další výrobu z krevních složek) vyráběných 
v zařízeních transfuzní služby. Zavedení systému jakosti jako souhrnu organizačních 
opatření je považováno za stěžejní při zajištění toho, aby jakost krevních složek dosahovala 
úrovně požadované pro jejich předpokládané použití. Pokud by zařízení transfuzní služby 
nepostupovala podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků, mohla by tato 
skutečnost vést k nezajištění potřebné bezpečnosti transfuzních přípravků pro pacienty a 
k narušení základních principů ochrany veřejného zdraví a to by mohlo přinést závažné újmy 
v této mimořádně citlivé oblasti. Dále je nutno dosáhnout maximální harmonizace procesů 
v rámci EU ve výrobě jak transfuzních přípravků, tak surovin z lidské krve určené pro další 
zpracování a výrobu léčivých přípravků (pozn. výroba léčivých přípravků z lidské krevní 
plazmy probíhá mimo ČR), kdy je nanejvýš důležité v maximální míře zajistit jednotný přístup 
všech zařízení transfuzní služby tak, jak ukládá směrnice.    
 
1. 6 Zhodnocení rizika 
 
Pokud by nedošlo k novelizaci vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro 
zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek, nedošlo by k naplnění zákona č. xx 
Sb., kterým je novelizován zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, a současně by tato varianta 
znamenala porušení povinností České republiky daných článkem 223 Smlouvy o založení 
Evropských společenství, neboť by nedošlo k povinné transpozici evropské směrnice Komise 
(EU) 2016/1214 do vnitrostátního právního řádu ČR. ČR by tak byla vystavena rizikům 
sankčního řízení ze strany EU.   
  
Podzákonná právní norma vymezí bližší požadavky pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské 
krve a jejích složek, tj. pokyny plně zohledňující podrobné zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi, které jsou relevantní pro transfuzní zařízení a jejich systémy jakosti. Pokud by 
tato problematika nebyla podzákonným právním předpisem řádně upravena, adresáti právní 
normy by nedisponovali plnou jistotou ohledně platné právní úpravy předmětné problematiky.  
Tento stav by nebyl žádoucí, vzhledem k tomu, že postupy výrobní praxe by nebyly 
adekvátně harmonizovány a tato skutečnost by ve svém důsledku mohla ohrožovat ochranu 
veřejného zdraví. 
 
 
1. 7 Konzultace 
 
Návrh byl v rámci přípravy průběžně konzultován se zástupci Společnosti transfuzního 
lékařství ČLS JEP. 
 
2. Návrh variant řešení 
 
2. 1. Varianta 1 nulová 
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Nebude provedena novelizace vyhlášky 143/2008 Sb. ani žádná jiná další opatření. Zařízení 
transfuzní služby pouze zohlední dle svého uvážení Pokyny pro správnou praxi pro 
standardy a specifikace vztahující se k zavádění systému jakosti v transfúzních zařízeních 
(dále jen „Pokyny“), které vypracovala Komise společně s Evropským ředitelstvím pro kvalitu 
léčiv a zdravotní péče Rady Evropy. Budou při tom vycházet z textu veřejně dostupného na 
webových stránkách https://www.edqm.eu/.  
 
 
2. 2. Varianta 2 
 
Do vyhlášky č. 143/2008 Sb. bude doplněn pouze odkaz na Pokyny, které se tím stanou 
závaznými, bez dalšího. 
 
2. 3. Varianta č. 3 
Bude revidován stávající text vyhlášky č. 143/2008 Sb. (zejména příloha č. 1) a budou 
doplněny ty body obsažené v Pokynech, které ve stávajícím znění vyhlášky nejsou 
dostatečně obsaženy. Vzhledem k tomu, že již nyní provozovatelé zařízení transfuzní služby 
z velké části povinnosti obsažené v Pokynech naplňují, jde zejména o jejich precizaci a 
podrobné a souhrnné vyjádření v zájmu toho, aby byl zajištěn optimální systém jakosti ve 
všech zařízeních transfuzní služby.  Je vhodné, aby v praxi nevznikaly pochybnosti ve 
výkladu jednotlivých bodů Pokynů. 
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1. Náklady a přínosy varianty 1 
Nulová varianta nepřináší žádné výhody, ve výsledku znamená zafixování dosavadní praxe 
dobrovolného dodržování standardů a specifikací systémů jakosti. Tímto však vystavuje 
Českou republiku riziku řízení pro porušení Smlouvy o fungování EU, neboť prostřednictvím 
této varianty by nedošlo k transpozici citované směrnice a k zezávaznění pokynů pro 
správnou praxi, což by s sebou neslo nejednotnost přístupu dotčených subjektů, kdy by 
dodržování Pokynů záleželo na jejich vůli. Česká republika by dále byla vystavena riziku 
uplatnění finanční sankce ze strany Evropské Komise z důvodu nezajištění úplné 
transpozice směrnice Komise (EU) 2016/1214. 
 
3.2. Náklady a přínosy varianty 2 
Pouhé doplnění odkazu na Pokyny pro správnou praxi by sice s sebou neslo nákladově 
velmi efektivní řešení, avšak s ohledem na nutnost zachování právní jistoty dotčených 
subjektů a principů pro tvorbu právních předpisů nelze takovou variantu realizovat.  
 
 
3.3. Náklady a přínosy varianty 3 
Řádná transpozice citované směrnice umožní, aby Pokyny pro správnou praxi, na které 
odkazuje, se staly součástí českého právního řádu a byla tak splněna povinnost ČR plynoucí 
z jejího členství v EU. V souladu se zákonnou úpravou pak dojde k inkorporaci části Pokynů 
tak, aby doplnily již stávající úpravu obsaženou v přílohách navrhované vyhlášky, která je 
s těmito pokyny v souladu. Dojde tak k transparentní reglementaci oblasti týkající se zařízení 
transfúzních služeb v souladu s celoevropským trendem směřujícím k zvýšení kvality a 
jakosti při činnosti transfúzních zařízení. S ohledem na fakt, že většinou zařízení 
transfúzních služeb již jsou Pokyny respektovány a naplňovány na dobrovolné bázi, 
neznamená tato úprava ani nijak výrazné náklady na svou realizaci na straně dotčených 
subjektů. 
 
 
3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
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Navrhovaná právní úprava má pozitivní přínos na podnikatelské prostředí České republiky a 
na pacienty v tom ohledu, 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. Přínosem 
zvolené varianty je dosažení vyšší úrovně právní jistoty těchto subjektů.    
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 
rozpočty. Rovněž nebude mít dopad na podnikatelské prostředí České republiky, neboť 
stávající povinnosti provozovatelů zařízení transfuzní služby a poskytovatelů zdravotních 
služeb s krevní bankou, které tato zařízení již naplňují, se jen precizují a vyjadřují se 
podrobněji a souhrnně v celém jejich rozsahu v zájmu toho, aby byl zajištěn optimální systém 
jakosti pro tato zařízení.  
 
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.  
 
 
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 
Po zhodnocení všech uvedených možností z hlediska zajištění, aby pro zařízení transfuzní 
služby byly k dispozici jednotné pokyny pro správnou praxi a v této souvislosti pak dosažení 
maximální harmonizace postupů provozovatelů zařízení transfuzní služby a poskytovatelů 
zdravotních služeb s krevní bankou a zároveň zajištění dostatečně vysoké úrovně právní 
jistoty těchto subjektů byla jako realizační varianta zvolena varianta č. 3. Klíčovým 
hodnotícím měřítkem pak je otázka splnění povinnosti ČR transponovat citovanou směrnici 
do svého právního řádu. Z toho důvodu bylo přistoupeno k legislativnímu řešení, které 
dotčeným subjektům – zařízením transfuzní služby zajišťuje vyšší míru právní jistoty. 
Požadavky Pokynů, které stávající znění vyhlášky č. 143/2008 Sb. dostatečně nezohledňuje, 
byly zapracovány do textu a zejména přílohy č. 1. Varianty 1 a 2 nebyly zvoleny z důvodu 
nezajištění vytvoření závazných právních předpokladů pro to, aby zařízení transfuzní služby 
postupovala podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků. V neposlední řadě byla 
jako realizační zvolena varianta č. 3 z toho důvodu, že předchozí varianty by pro samotná 
zařízení transfuzní služby a poskytovatele zdravotních služeb s krevní bankou nezajistily 
dostatečnou míru právní jistoty, která by mohla vyústit např. v rozporný výklad některých 
bodů Pokynů, který by musel být řešen až v rámci inspekční činnosti dozorových orgánů. 
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
  
 
Na základě obecné působnosti podle ustanovení § 13 odst. 2 písm. i) zákona o léčivech je 
kontrolním orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv.  
 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Přezkoumání účinnosti regulace by mělo být provedeno nejdříve po uplynutí jednoho roku 
ode dne nabytí účinnosti vyhlášky, kdy lze očekávat, že v této době již budou získány 
souhrnné poznatky o účinnosti regulace provedené vyhláškou, aby mohlo dojít k jejich 
vyhodnocení. Přezkum účinnosti regulace bude proveden Ministerstvem zdravotnictví ve 
spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.   
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7. Konzultace a zdroje dat 
 
Návrh vyhlášky byl průběžně ústně i písemně konzultován se zástupci Společnosti 
transfuzního lékařství ČLS JEP. 
 
 
8. Kontakty na zpracovatele RIA 
 
Útvar: Ministerstvo zdravotnictví, odbor farmacie 
Telefon: 224 912 265 
E-mail: alena.tomaskova@mzcr.cz 
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