
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra  zdravotnictví dne 4.4.2018, 
s termínem dodání stanovisek do 17.4.2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

UZS 
 
 

K § 4, odst. (3) Navrhuje se úprava: rozšíření požadavků na 
vyšetřování krevních vzorků dárců krve a krevních složek 
o metodu přímé detekce virové RNA nebo DNA (NAT) a 
úpravu režimu testování syfilis u suroviny pro další výrobu. 
V souvislosti s tím je třeba upravit § 4, odstavec (5) a Přílohu 
č. 3, část C 

Navrhované znění: 
1) Upravuje se § 4, odstavec (3) písm. a), který zní: 

„§ 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 a současně metodou přímé 
detekce virové RNA*, 

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

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Připomínka jde nad rámec novely. V rámci 
připomínkového řízení obdržel předkladatel 
několik odlišných návrhů na změnu § 4 odst. 3 
vyhlášky 143/2008 Sb. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o vzájemně neslučitelné varianty řešení, 
je zřejmé, že v tuto chvíli nedošlo ke konsenzu 
odborné veřejnosti, který lze považovat za 
žádoucí. Problematika případné změny 
v testovacím algoritmu u dárců krve a jejích 
složek bude dále řešena na úrovni MZ, a to 
jednáním zástupců všech dotčených subjektů 
s cílem vytvoření jednoho společného návrhu, u 
kterého bude následně posouzena nákladová 
efektivita.  
Výše uvedený postup považuje předkladatel za 
opodstatněný zejména vzhledem k nutnosti 
posouzení nákladové efektivity navrhované 
změny. Provedení posouzení nákladové 
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povrchového antigenu a současně metodou přímé detekce virové  DNA*, 

3. virem hepatitidy typu C (dále jen „HCV“), a to metodou stanovení 
protilátky a současně metodou přímé detekce virové RNA* 

4. syfilis, a to metodou stanovení protilátky; toto vyšetření se u suroviny 
pro další výrobu provádí 1 x za rok 
  
5. screeningové kvalitativní testování HBV, HCV, HIV 1 a 2 metodou 
vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny RNA nebo DNA viru (metoda 
NAT); minimální doporučená analytická citlivost testu (vyšetřování 
z plazmy při použití standardů WHO, interval spolehlivosti detekce 95%): 

 50 IU/ml (HIV-1 RNA) 

 60 IU/ml (HIV-2 RNA) 

 15 IU/ml (HCV RNA) 
                                   10 IU/ml (HBV DNA) 

 
Jednotlivá vyšetření se provádějí podle Přílohy č. 3, část C 

* k zavedení metod přímé detekce virové RNA / DNA se stanovuje 
přechodné období 1 rok od nabytí účinnosti vyhlášky. 

 

efektivity (kterou se v tomto případě rozumí 
určení poměru mezi náklady a přínosy 
spojenými s přidáním nové metody (NAT) 
k standardnímu sérologickému vyšetření ve 
srovnání s použitím samotného sérologického 
vyšetření) je v tuto chvíli limitováno zejména 
nedostatkem validních vstupních dat. Nicméně 
na základě dostupných údajů lze konstatovat, 
že zavedením úhrady pro novou metodu, která 
doplňuje metodu stávající (sérologie), dojde 
k nárůstu výdajů z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Předkladatel doplňuje, že 
v posledních 10 letech byly zaznamenány 
pouze jednotky případů přenosu infekce HBV a 
HCV a žádný přenos HIV v souvislosti použitím 
krevní transfuze. Vyšetření NAT nezabrání 
přenosu virové infekce ve 100 % případů. 
Plošné zavedení NAT jako doplněk k stávajícím 
sérologickým metodám nicméně může výše 
uvedenou bilanci snížit. 
Dle odhadu Společnosti pro transfuzní lékařství 
ČLS JEP ze dne 9. 9. 2017 by měly celkové 
roční náklady na zavedení testování PCR činit 
v celé ČR (při citlivosti odpovídající testování 
v poolu 6) asi 210 mil. Kč. Odborná společnost 
do tohoto svého odhadu započítává náklady na 
technické zajištění testu PCR, logistiku, 
personální a režijní záležitosti. Je třeba vzít 
v potaz, že výše nárůstu výdajů prostředků 
veřejného zdravotního pojištění je závislá na 
zvoleném způsobu testování (tj. jeho stanovené 
citlivosti). Nicméně zároveň vyvstává otázka, 
zda je použití nejméně citlivých metod (tedy 
levnější varianta) z odborného hlediska 
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postačující. Vzhledem k výše zmiňovanému 
rozporu návrhů odborné veřejnosti ohledně 
způsobu testování (citlivost testování, 
eventuelně rozšíření sérologického screeningu 
o vyšetření anti-HBc protilátek) je třeba 
s ohledem na efektivní vynakládání prostředků 
veřejného zdravotního pojištění v první řadě 
dosáhnout odborného konsenzu ohledně 
způsobu testování. 
 
 
K § 4, odstavec (3) písm. a) bod 4 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Onemocnění syfilis je považováno za monitor 
případných sexuálních rizik, která dárce 
podstupuje a neuvede je při konkrétním 
darování. 
Syfilis se dle dostupných informací vyskytuje 
cca 2,5x častěji než infekce HIV, ale je spojena 
se stejným rizikovým sexuálním chováním. 
Provedení vyšetření na syfilis ve stávajícím 
schématu tedy, oproti připomínkovým místem 
navrhované změně, zvyšuje pravděpodobnost 
záchytu rizikového chování dárce a snižuje 
riziko akceptace dárce, který by se vystavoval 
riziku HIV a mohl být v době darování ještě v 
inkubační době se sérologicky 
nedetekovatelnou HIV infekcí. 
 
 

Upravuje se § 4, odstavec (5), který zní: 

V případě autologního odběru krve nebo jejích složek se 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V kontextu neakceptování připomínky ke změně 
§ 4 odst. 3, není připomínka relevantní  
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vyšetření provádějí a hodnotí podle odstavce 3, pro každou 
sérii odběrů pro plánovaný léčebný výkon. Na autologní 
odběry se nevztahuje požadavek na provádění vyšetření 
metodami přímé detekce virové RNA či DNA. Autologním 
odběrem se rozumí krev nebo její složky odebrané jedné osobě 
a určené výhradně pro následnou transfuzi téže osobě nebo 
jiné humánní použití u téže osoby. 

 

3) Upravuje se Příloha č. 3, část C, která zní: 

ČÁST C 
PROVEDENÍ A HODNOCENÍ LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ ZNÁMEK INFEKCE 
 
Vkládá se nový bod 1., který zní:  
 

1. Provedení vyšetření uvedených v § 4 odst. 3 písm. a) této vyhlášky se 
upřesňuje takto:  

a) vyšetření u transfuzních přípravků se provádějí metodami 
s prokazatelnou citlivostí, přičemž se vyžaduje citlivost alespoň: 

- 0,5 IU*/ml při stanovení povrchového antigenu HBV 
- 75 IU*/ml při stanovení HIV RNA 
- 20 IU*/ml při stanovení HBV DNA 
- 25 IU*/ml při stanovení HCV RNA 

* IU znamená „mezinárodní jednotka“ 
 
b) citlivost vyšetření u suroviny pro další zpracování se řídí 
požadavky zpracovatele suroviny 

  
stávající body 1. až 6. se přečíslují 
 
Odůvodnění  

1 a 3/ Metoda průkazu přímé detekce virové RNA/DNA (NAT – 
Nucleic Acid Test) u dárců krve a jejích složek je metodou 
používanou pro testování dárců krve a krevních složek ve většině 
zemí Evropy i jinde ve světě, postupně zaváděnou již od roku 1997 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
V kontextu neakceptování připomínky ke změně 
§ 4 odst. 3, není připomínka relevantní  
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jako doplnění základních požadavků na sérologická vyšetření. NAT 
v uvedené detekční citlivosti výrazně zvyšuje bezpečnost 
transfuzních přípravků zkrácením imunologického okna, včetně 
záchytu případů „okultní hepatitidy B“, při které bývá viremie velmi 
nízká. Stanovení minimální citlivosti testů je nezbytné pro zajištění 
garantované kvality transfuzních přípravků u jednotlivých výrobců – 
zařízení transfuzní služby.   
2/ Vyšetření syfilis vzhledem k charakteru původce není vyšetření, 
které vyžadují zpracovatelé plazmy pro odběry plazmy na 
průmyslové zpracování, tj. suroviny pro další výrobu. Vyšetření 1krát 
za rok u suroviny pro další výrobu zajistí informaci o případném 
rizikovém chování dárce. 
ZÁSADNÍ 

K §5 Výdej transfuzních přípravků a krevních derivátů odst. 
3,písm. f) - navrhujeme 
datum provedení a výsledek předtransfuzního vyšetření, pokud se provádí, a 
podpis zaměstnance, který vyšetření provedl, výsledek posouzení slučitelnosti, 
datum a čas výdeje a podpis identifikaci osoby, která transfuzní přípravek 
vydává 
ZÁSADNÍ 

Akceptováno jinak; 
Pojem identifikace se jeví jako nejednoznačný. 
Vzhledem k tomu, že v praxi je dle dostupných 
informací stále převažující listinná podoba 
dokumentace, jeví se vhodnější ponechání 
stávajícího požadavku na podpis s doplněním 
jména a příjmení. 

K §9 odst. 2 Navrhujeme změnu 
 
Navrhované znění:   
 (2) Při oznámení závažné nežádoucí reakce, závažné nežádoucí události nebo 
podezření na ně se použijí vzory oznámení uvedené v příloze č. 5 části A této 
vyhlášky. Toto oznámení poskytuje Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen 
„Ústav“) zdravotnické zařízení podávající transfuzi, krevní banka nebo zařízení 
transfuzní služby (dále jen „oznamující zařízení“), které závažnou nežádoucí 
reakci, závažnou nežádoucí událost nebo podezření na ně zjistí, a to obvykle ve 
spolupráci s krevní bankou nebo zařízením transfuzní služby, které transfuzní 
přípravek k transfuzi vybraly. 
 
Odůvodnění  

Při původně navržené změně, která vedla k odstranění duplicity, by 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Vzhledem k připomínce OKOM ohledně 
skutečnosti, že ustanovení § 9 odst. 2 je 
transpoziční vůči čl. 1 písm. b) ve spojení s čl. 5 
odst. 2 a 3 písm. a) a čl. 6 odst. 2 a 3 písm. c) 
směrnice Komise 2005/61/ES bude v návrhu 
novely ponecháno stávající platné znění § 9 
odst.2. 
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vypadla povinnost hlášení u zdravotnických zařízení, která nemají 
vlastní zařízení transfuzní služby ani krevní banku.  

ZÁSADNÍ 
 

Příloha 1. bod. 1.2. Zabezpečení jakosti 
V bodě č. 2 věnovaném validacím přístrojů, prostor, postupů atd. je 
nově doplněna věta: „Retrospektivní validace není přijatelná.“  
Toto opatření je kontraproduktivní a může vést ke snížení robustnosti 
validací, které budou v prospektivním režimu prováděny jen 
v minimálním nezbytném rozsahu z důvodu neúměrně vysokých 
nákladů. Retrospektivní, respektive souběžná validace je pro některé 
validační studie vhodná, umožňuje analyzovat větší soubory dat a 
nevede ke snížení bezpečnosti, pokud jsou splněny platné 
legislativní požadavky na kvalitu transfúzních přípravků 
(retrospektivní validace se nabízí např. pro validace CE 
certifikovaných přístrojů, validace prostor). 
Bylo by vhodné ponechat možnost provedení retrospektivní 
respektive souběžné validace tam, kde analýza rizik potvrdí, že je 
pro daný typ validace vhodná a nepředstavuje zvýšené riziko 
ohrožení kvality transfúzních přípravků nebo ohrožení bezpečnosti 
dárce či příjemce.  
Navrhujeme pojmy „Retrospektivní a souběžná validace“ v § 2 
doplnit 
ZÁSADNÍ 

Vysvětleno. 
Bude doplněno v odůvodnění.  

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. 

Příloha č. 1, Kapitola 6: Odběr a vyšetření vzorku od dárce, 
podkapitola 6.3 Laboratorní vyšetření vzorků od dárců bod 2 
navrhujeme doplnit 
Jsou zavedeny jasně definované postupy pro řešení nesrovnalostí, 
s cílem zajistit, že krev nebo její složky, které při sérologickém a NAT 
screeningovém vyšetření opakovaně vykazují reaktivní, resp.pozitivní 
výsledky na virové infekce uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) této 
vyhlášky, jsou vyloučeny z terapeutického použití a jsou uskladněny 
samostatně ve vyhrazeném prostoru pro tento účel. V případě 
potvrzených pozitivních výsledků se zajistí vhodná opatření podle § 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V kontextu neakceptování připomínky ke změně 
§ 4 odst. 3, není připomínka relevantní  
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10 této vyhlášky. 
 
ZÁSADNÍ 

Příloha č. 3 části A bod 1.3 navrhujeme změnu následovně: 
Hodnoty bílkoviny v krvi dárce 
Bílkovina ≥  60 g/l 
IgG   ≥  6 g/l 
Provádějí se u odběrů plazmy aferézou, nejméně jednou ročně. 
 
Odůvodnění  
Požadavek na stanovení celkové hodnoty imunoglobulinů je nevhodný a prakticky 
neproveditelný. Návrh je i v souladu s připravovaným doporučení Rady Evropy 
(Guide to thepreparation…), který stanovení IgG doporučuje. Doporučujeme 
upravit výši limitu IgG alespoň na 6,5 g/l s ohledem na zdravotní stav dárce, jehož 
hodnoty by měly být i přes uváděné odběry ve fyziologickém rozmezí nebo 
nevýznamně nižší.  U hodnoty IgG 6,5 g/l je pokles hladiny IgG dárce cca 7% ve 
srovnání se spodní hranicí fyziologických hodnot. U hladiny IgG 6 g/l je pokles 
hladiny IgG dárce cca 14% ve srovnání se spodní hranicí fyziologických hodnot (7-
16 g/l).. 
 
ZÁSADNÍ 

Akceptováno  
Bod 1.3 přílohy č. 3 části A bude upraven 
v souladu s aktuálním zněním Guide to the 
preparatione, use and … 19.ed. , tj. parametr  
„celkové imunoglobuliny 8 g/l“  bude nahrazen 
zněním „IgG ≥  6,0 g/l“: 
 

Příloha č. 3 části C bod 3  
Vzorky opakovaně reaktivní se odesílají neodkladně ke 
konfirmačnímu vyšetření do Národní referenční laboratoře pro danou 
infekci ve Státním zdravotním ústavu. Konfirmační vyšetření se 
provádí ze vzorku, který byl použit pro screeningové vyšetření podle 
odstavce 1. 
Doporučujeme zrušit větu „…a zahrnuje i testy založené na 
odlišném principu, než je toto screeningové vyšetření.“, neboť toto 
tvrzení by při rutinním použití NAT testů ztratilo smysl. Ke 
konfirmačnímu vyšetření vzorku dárce krve může být použit právě 
průkaz virové RNA, resp. DNA, a to na stejném principu, kterým byly 
virové RNA, resp. DNA v ZTS detekovány. 
ZÁSADNÍ 

Neakceptováno 
V kontextu neakceptování připomínky ke změně 
§ 4 odst. 3, není připomínka relevantní  
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Příloha č. 3 Část C  bod. 2– hodnocení výsledků laboratorních 
vyšetření 
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 iniciálního a nebo oba výsledky opakovaného 
vyšetření jsou reaktivní, označí se vzorek jako „opakovaně reaktivní“. 
V případě „iniciálně reaktivního“ výsledku se vyšetření vzorku 
opakuje. V případě, že 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“.  

Při použití metody NAT se za reaktivní považuje každý vzorek reaktivní v režimu 

individual testing (ID-NAT) na některou ze sledovaných infekcí, bez ohledu na 

výsledek serologického vyšetření; při použití mini-poolu vzorků (MP-NAT) je 

v případě reaktivity celého poolu nutné otestovat všechny vzorky, které byly jeho 

součástí v režimu ID NAT.  

Pokud je pro rozlišení typu virové kontaminace (HCV, HBV, HIV) provést 

diskriminační test a jeho výsledek je negativní, je pro potvrzení falešně pozitivního 

výsledku původního screeningového testu nutné tento screeningový test 

opakovat.   

NAT reaktivní vzorky se odesílají neodkladně ke konfirmačnímu 
vyšetření do Národní referenční laboratoře pro danou infekci ve 
Státním zdravotním ústavu. 
 
ZÁSADNÍ 

Akceptováno jinak. 
Příloha č. 3 Část C  bod. 2 – hodnocení výsledků 
laboratorních vyšetření bude upravena následovně: 
 
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“. 
 

OKOM Mnohá ustanovení návrhu jsou podtržena jako implementační. 
K návrhu ale nebyla přiložena rozdílová tabulka (dále jen „RT“). 
Postrádáme rovněž srovnávací tabulky všech směrnic uvedených 

Akceptováno 
Rozdílová tabulka doplněna. 
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v seznamu níže, kromě směrnice 2016/2014. Požadujeme tento 
nedostatek napravit. 
 

Ustanovení § 9 odst. 2 je transpoziční vůči čl. 1 písm. b) ve spojení s 
čl. 5 odst. 2 a 3 písm. a) a čl. 6 odst. 2 a 3 písm. c) směrnice Komise 
2005/61/ES. Zamýšlenou změnu (viz ale naše připomínka k bodu 3. 
návrhu) je nutné vyznačit ve srovnávací tabulce ke směrnici 
2005/61/ES vložením ID k shora uvedeným ustanovením směrnice 
(pod text ustanovení § 9 odst. 2).  
 

Akceptováno jinak 
 
V návrhu novely bude ponecháno stávající 
platné znění § 9 odst.2. 

Ustanovení § 11 odst. 1 písm. i) je transpoziční vůči části A přílohy I 
směrnice 2002/98/ES. Požadujeme proto ustanovení vyznačit jako 
implementační, zanést do RT a vyznačit zamýšlenou změnu ve 
srovnávací tabulce ke směrnici 2002/98/ES vložením ID k shora 
uvedenému ustanovení směrnice (pod text ustanovení § 11 odst. 1).  
Věta druhá podbodu 1. bodu 1.1. přílohy č. 1 k vyhlášce je transpozicí 
podbodu 1.1.2 přílohy směrnice 2005/62/ES. Navrhované změna není 
jenom kosmetické povahy, je proto nutné dané ustanovení vykázat i 
celexem směrnice 2005/62/ES pod bodem 5 návrhu, vykázat dané 
ustanovení v RT a vyznačit zamýšlenou změnu ve srovnávací tabulce 
k směrnici 2005/62/ES.  
 

Akceptováno 
 

Změna zamýšlená v bodě 32. návrhu se dotkne transpozice podbodu 
1.3 přílohy III směrnice Komise 2004/33/ES. Jedná se zřejmě o 
upřesnění, přesto je nutné alespoň ve srovnávací tabulce ke směrnici 
2004/33/ES na zamýšlenou změnu upozornit vložením ID návrhu na 
příslušné místo. 
 

Akceptováno 

Navrhovaná změna je v souladu 
s připravovanou změnou v Guide to the 
Preparation, Use and Quality Assurance of 
Blood Components RE. Dochází k precizaci 
právní úpravy. 

Změny zamýšlené v bodě 34. a 35. návrhu se dotknou transpozice 
podbodu 6.3.3 přílohy směrnice Komise 2005/62/ES. Požadujeme tyto 
body vyznačit jako implementační, zanést do RT a vyznačit 
zamýšlenou změnu vložením ID na příslušná místa ve srovnávací 
tabulce k směrnice 2005/62/ES. 
 

.Akceptováno 
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Změny zamýšlené bodem 37. se jsou transpozicí přílohy prováděcí 
směrnice Komise 2011/38/ES. Je nutné změny vykázat jako 
implementační, zanést do RT a přiložit srovnávací tabulku ke směrnici 
2011/38/ES. 
 

K návrhu obecně:  
 
Předkladatel v bodě 2 obecné části odůvodnění (na str. 2) uvedl, že 
materii obsaženou v Pokynech pro správnou praxi pro transfuzní 
zařízení a nemocniční krevní banky rozčlenil do tří skupin 
ustanovení. A to jednak na ustanovení, která jsou již v dosud  
platném znění vyhlášky o lidské krvi zapracována, dále na 
ustanovení, která jsou toliko doporučující povahy, a není je proto 
třeba normativním způsobem vyjadřovat, a konečně na ustanovení, 
která je třeba do textu vyhlášky zahrnout. Namátkovou kontrolou 
jsme zjistili, že do vyhlášky nebudou zapracovány např. ustanovení 
bodů 1.1.4., 1.1.5., 1.2.6, 1.2.12., 1.2.13., 1.2.16., 1.2.17., 1.4.2., 
2.3., 2.5., 2.8., 2.9., 3.3.2, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.6., 3.6.1, 3.6.3., 4.1.4., 
4.1.6., 4.1.20., 4.2.2., 4.2.3., 6.1.6., 6.1.13. Tato a další ustanovení 
neshledáváme jako pouze doporučující. Rovněž máme za to, že 
nevyplývají dostatečně jasně z jiných platných právních předpisů. Na 
základě výše uvedeného požadujeme, aby předkladatel promítl do 
návrhu všechny požadavky obsažené v Pokynech pro správnou 
praxi pro transfuzní zařízení a nemocniční krevní banky, které 
nevyplývají dostatečně jasně z již platných právních předpisů, nebo 
aby svůj postup vysvětlil. 
 

K připomínce předkladatel uvádí, že vzhledem 
k tomu, že Členské státy mají v souladu 
s textem 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 Pokyny pro správnou praxi, které 
vypracovala Komise společně s Evropským 
ředitelstvím pro kvalitu léčiv a zdravotní péče 
Rady Evropy, a které zveřejnila Rada Evropy 
zohlednit, bylo přistoupeno k popsanému 
postupu, tedy k tomu, že základ transpozice 
tvoří novela zákona o léčivech a v rámci 
novelizace vyhl. č. 143/2008 Sb. byla 
transpozice dokončena právě zohledněním  
ustanovení Pokynů pro správnou praxi, která 
zahrnují požadavky potřebné pro zajištění 
jakosti a bezpečnosti lidské krve a věcně nejsou 
ve stávajícím znění vyhlášky č. 143/2008 Sb. 
postiženy.  
 

1.1.4. ustanovení je velmi obecné, věcný obsah 
ustanovení je již v textu vyhlášky o lidské krvi 
zapracován - Příloha 1, 1 –obecné zásady 
 
1.1.5. ustanovení je velmi obecné, věcný obsah 
ustanovení je již v textu vyhlášky o lidské krvi 
zapracován - Příloha 1, 1 – obecné zásady 
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1.2.6 ustanovení je velmi obecné, věcný obsah 
ustanovení je již v textu vyhlášky o lidské krvi 
zapracován - Příloha 1, 1 – obecné zásady a 
12.1. 
 
1.2.12. – věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován -  § 3 odst.2 a 
Příl.1, bod 1.2.2 
 
1.2.13. – věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován Příloha 1, 
11.1. a 11.4. 
 
1.2.16. – věcný  obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován – Příloha 1    
9.1.b) a 9.2. 
 
1.2.17.- věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován – Příloha č. 1  
12.1., 12.2. 
 
1.4.2. – pojem řízení rizik byl v novele zaveden 
a specifikován 
 
2.3. - věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován - Příloha č. 1     
2.6. 
 
2.5. - věcný obsah ustanovení je již zapracován 
v textu zákona o léčivech 
  
2.8.  věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován - Příloha č. 1         
2.3. 
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2.9. - věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován - Příloha č. 1          
Př. 1    5.1.1. + 2.3. 2.4. 
 
3.3.2 - věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován - Příloha č. 1          
3.1.1. 
 
3.4.2 - věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován - Příloha č. 1          
3.1.1. 
 
3.4.3 – věcně vyplývá z Přílohy 1; 3.1.1 
 
3.5.6. – věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován - Příloha č. 1          
3.1.1. 
 
3.6.1 – vyplývá z hygienického řádu 
 
3.6.3. – vyplývá z hygienického řádu 
 
4.1.4. - věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován - Příloha č. 1 
4.1. 
 
4.1.6. - věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován v § 3, odst 2 
 
4.1. 20. - věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován - Příloha č. 1, 
4.3., dále předkladatel podotýká, že při výkladu 
je třeba vzít v úvahu, že při výrobě TP se 
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pracuje v uzavřeném systému (vacích) 
 
4.2.2. - věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován - Příloha č. 1, 
4.4 
 
4.2.3. - věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován - Příloha č. 1 
4.4 
 
6.1.6. - věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován - Příloha č. 2     
B1, bod 3 
 
6.1.13 - věcný obsah ustanovení je již v textu 
vyhlášky o lidské krvi zapracován - Příloha č. 2      
A, bod i) 

K bodu 3. návrhu (§ 9 odst. 2): 
Směrnice Komise 2005/61/ES definuje ve svém čl. 1 písm. b) 
„oznamující zařízení“ jako transfuzní zařízení, nemocniční krevní 
banka nebo zařízení, kde se provádí transfuze, které oznamuje 
závažné nežádoucí reakce a/nebo závažné nežádoucí události 
příslušnému orgánu. Máme za to, že slova „zdravotnické zařízení 
podávající transfuzi“ není možné s ohledem na výše uvedenou 
definici „oznamujícího zařízení“ z ustanovení § 9 odst. 2 vypustit.  
 

Akceptováno 
 
Ustanovení § 9 odst. 2 je transpoziční vůči čl. 1 
písm. b) ve spojení s čl. 5 odst. 2 a 3 písm. a) a 
čl. 6 odst. 2 a 3 písm. c) směrnice Komise 
2005/61/ES bude v návrhu novely ponecháno 
stávající platné znění § 9 odst.2.  

K bodu 6. návrhu (příloha č. 1, bod 1.1. podbod 2): 
 
Postrádáme promítnutí požadavku na manuál kvality, obsažený 
v podbodě 1.2.7. Pokynů pro správnou praxi pro transfuzní zařízení 
a nemocniční krevní banky. Požadujeme doplnit. 
 

Neakceptováno 
Předkladatel má za to, že doplnění 
dokumentace systému jakosti ve spojitosti s tím, 
že se tento systém v pravidelných intervalech 
kontroluje a přezkoumává, dostatečným 
způsobem zohledňuje požadavek bodu 1.2.7. 
na definici a dokumentaci systému jakosti a 
zpracování příručky jakosti nebo obdobného 
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dokumentu obsahujícího popis systému jakosti. 
5.1.1.  
 

K bodu 9. (příloha č. 1, bod 2 podbod 4): 
S ohledem na požadavek podbodu 2.6 Pokynů pro správnou praxi 
pro transfuzní zařízení a nemocniční krevní banky požadujeme 
doplnit požadavek na zaznamenávání hodnocení porozumění 
odpovědnostem.  
 

Neakceptováno 
Věcný obsah ustanovení je již v textu vyhlášky o 
lidské krvi zapracován Příloha 1, 2.1,2.2 2.4. 
 

 Nad rámec posuzovaného návrhu: 
V ustanovení § 1 v návětí a v písm. a) požadujeme nahradit slova 
„Evropských společenství“ slovy „Evropské unie“. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo 
obrany 

1) K § 4 odst. 3 písm. a): 
Požadujeme navrhované ustanovení doplnit takto: 
 
(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 a současně 

metodou přímé detekce virové RNA*,  

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

povrchového antigenu a současně metodou přímé detekce virové 

DNA*,  

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

protilátky a současně metodou přímé detekce virové RNA*, a  

4. syfilis, a to metodou stanovení protilátky; toto vyšetření se u 

suroviny pro další výrobu provádí 1x za rok. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Připomínka jde nad rámec novely. V rámci 
připomínkového řízení obdržel předkladatel 
několik odlišných návrhů na změnu § 4 odst. 3 
vyhlášky 143/2008 Sb. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o vzájemně neslučitelné varianty řešení, 
je zřejmé, že v tuto chvíli nedošlo ke konsenzu 
odborné veřejnosti, který lze považovat za 
žádoucí. Problematika případné změny 
v testovacím algoritmu u dárců krve a jejích 
složek bude dále řešena na úrovni MZ, a to 
jednáním zástupců všech dotčených subjektů 
s cílem vytvoření jednoho společného návrhu, u 
kterého bude následně posouzena nákladová 
efektivita.  
Výše uvedený postup považuje předkladatel za 
opodstatněný zejména vzhledem k nutnosti 
posouzení nákladové efektivity navrhované 
změny. Provedení posouzení nákladové 
efektivity (kterou se v tomto případě rozumí 
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* k zavedení metod přímé detekce virové RNA/DNA se stanovuje 

přechodné období 1 roku od nabytí účinnosti vyhlášky  

 
 
Odůvodnění: 
Při vyšetřování krevních vzorků dárců krve k průkazu známek infekce 
podle § 4 odst. 3 požadujeme doplnění o metodu přímé detekce 
virové RNA nebo DNA z následujících důvodů: 
 
1/ Metoda průkazu přímé detekce virové RNA/DNA (NAT – Nucleic 
Acid Test) u dárců krve a jejích složek je „state of art“ metodou 
používanou ve většině zemí NATO, EU i jinde na světě, postupně 
zaváděnou již od roku 1997 jako doplnění základních požadavků na 
sérologická vyšetření. NAT výrazně zvyšuje bezpečnost transfuzních 
přípravků zkrácením imunologického okna. Jednotný standard 
bezpečnosti transfuzních přípravků je klíčový pro mezinárodní 
spolupráci v rámci nejen NATO, nehledě k tomu, že maximální 
bezpečnost krevních transfuzí je v obecném zájmu ČR. S ohledem 
na několikaleté  zkušenosti s testováním NAT u dárců krve a jejích 
složek v rezortním zařízení (ÚVN-VoFN Praha) je známo, že při 
účelné organizaci vyšetření a spolupráci jednotlivých zařízení 
transfuzní služby a použité citlivosti testů v souladu s doporučením 
Rady Evropy (Guide to the preparation, use and quality assurance of 
blood compontes, Rec.No.R(95)15, tj. HBV-NAT ≥ 100/ml, HCV-NAT 
≥ 5000 IU/ml a HIVNAT ≥10000 IU/ml) zavedení tohoto vyšetření 
nepředstavuje zvýšenou finanční zátěž a lze tak vyhovět podmínce, 
že nebude mít dopad na státní rozpočet ani na další veřejné 
rozpočty. 
 
2/ Vyšetření syfilis vzhledem k charakteru původce není vyšetření, 
které vyžadují zpracovatelé plazmy pro odběry plazmy na 
průmyslové zpracování, tj. suroviny pro další výrobu. Vyšetření 1x za 

určení poměru mezi náklady a přínosy 
spojenými s přidáním nové metody (NAT) 
k standardnímu sérologickému vyšetření ve 
srovnání s použitím samotného sérologického 
vyšetření) je v tuto chvíli limitováno zejména 
nedostatkem validních vstupních dat. Nicméně 
na základě dostupných údajů lze konstatovat, 
že zavedením úhrady pro novou metodu, která 
doplňuje metodu stávající (sérologie), dojde 
k nárůstu výdajů z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Předkladatel doplňuje, že 
v posledních 10 letech byly zaznamenány 
pouze jednotky případů přenosu infekce HBV a 
HCV a žádný přenos HIV v souvislosti použitím 
krevní transfuze. Vyšetření NAT nezabrání 
přenosu virové infekce ve 100 % případů. 
Plošné zavedení NAT jako doplněk k stávajícím 
sérologickým metodám nicméně může výše 
uvedenou bilanci snížit. 
Dle odhadu Společnosti pro transfuzní lékařství 
ČLS JEP ze dne 9. 9. 2017 by měly celkové 
roční náklady na zavedení testování PCR činit 
v celé ČR (při citlivosti odpovídající testování 
v poolu 6) asi 210 mil. Kč. Odborná společnost 
do tohoto svého odhadu započítává náklady na 
technické zajištění testu PCR, logistiku, 
personální a režijní záležitosti. Je třeba vzít 
v potaz, že výše nárůstu výdajů prostředků 
veřejného zdravotního pojištění je závislá na 
zvoleném způsobu testování (tj. jeho stanovené 
citlivosti). Nicméně zároveň vyvstává otázka, 
zda je použití nejméně citlivých metod (tedy 
levnější varianta) z odborného hlediska 
postačující. Vzhledem k výše zmiňovanému 
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rok u suroviny pro další výrobu zajistí informaci o případném 
rizikovém chování dárce. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

rozporu návrhů odborné veřejnosti ohledně 
způsobu testování (citlivost testování, 
eventuelně rozšíření sérologického screeningu  
o vyšetření anti-HBc protilátek) je třeba 
s ohledem na efektivní vynakládání prostředků 
veřejného zdravotního pojištění v první řadě 
dosáhnout odborného konsenzu ohledně 
způsobu testování. 
 
K § 4, odstavec (3) písm. a) bod 4 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Onemocnění syfilis je považováno za monitor 
případných sexuálních rizik, která dárce 
podstupuje a neuvede je při konkrétním 
darování. 
Syfilis se dle dostupných informací vyskytuje 
cca 2,5x častěji než infekce HIV, ale je spojena 
se stejným rizikovým sexuálním chováním. 
Provedení vyšetření na syfilis ve stávajícím 
schématu tedy, oproti připomínkovým místem 
navrhované změně, zvyšuje pravděpodobnost 
záchytu rizikového chování dárce a snižuje 
riziko akceptace dárce, který by se vystavoval 
riziku HIV a mohl být v době darování ještě v 
inkubační době se sérologicky 
nedetekovatelnou HIV infekcí. 
 

2) K § 9 odst. 2 
Požadujeme dané ustanovení doplnit a upravit takto:  

 

(2) Při oznámení závažné nežádoucí reakce, závažné nežádoucí 
události nebo podezření na ně se použijí vzory oznámení uvedené v 
příloze č. 5 části A této vyhlášky. Toto oznámení poskytuje Státnímu 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzhledem k připomínce OKOM ohledně 
skutečnosti, že ustanovení § 9 odst. 2 je 
transpoziční vůči čl. 1 písm. b) ve spojení s čl. 5 
odst. 2 a 3 písm. a) a čl. 6 odst. 2 a 3 písm. c) 
směrnice Komise 2005/61/ES bude v návrhu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYYBD8JI)



Stránka 17 (celkem 21) 

ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zdravotnické zařízení 
podávající transfuzi, krevní banka nebo zařízení transfuzní 
služby (dále jen „oznamující zařízení“), které závažnou nežádoucí 
reakci, závažnou nežádoucí událost nebo podezření na ně zjistí, a to 
obvykle ve spolupráci s krevní bankou nebo zařízením 
transfuzní služby, které transfuzní přípravek k transfuzi vybraly.  
 

Odůvodnění: 
V původně navržené změně by vypadla povinnost hlášení u 

zdravotnických zařízení, která nemají vlastní zařízení transfuzní 

služby ani krevní banku.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

novely ponecháno stávající platné znění § 9 
odst.2. 

3) K příloze č. 3, části A, bodu 1.3 
Požadujeme přílohu doplnit takto: 
 
IgG  -   ≥  6 g/l 

U odběrů plazmy aferézou se nejméně jednou ročně stanoví 
koncentrace IgG v séru. 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme doplnění přílohy č. 3, část A, bod 1.3. o kritérium IgG. 

Požadavek na stanovení imunoglobulinů, tj. celkové hodnoty 

imunoglobulinů, není relevantní, protože není prakticky proveditelný.  

Na trhu není k dispozici test, který by tuto hodnotu stanovil. 

Imunoglobuliny se vyšetřují imunochemickými metodami pouze jako 

zvláštní stanovení každé třídy imunoglobulimů (tj. IgA, IgD, IgE, IgG, 

IgM). Z toho navíc stanovení IgD a IgE jsou vyšetření specializovaná 

pro imunologické laboratoře a pro transfuzní službu by byla jen velmi 

obtížně dostupná. Pro účely screeningu dárců plazmy se používá 

stanovení IgG, s obvyklým minimálním limitem 6 g/l. Podmínka 

Akceptováno  
Bod 1.3 přílohy č. 3 části A bude upraven 
v souladu s aktuálním zněním Guide to the 
preparatione, use and … 19.ed. , tj. parametr  
„celkové imunoglobuliny 8 g/l“  bude nahrazen 
zněním „Ig G ≥  6,0 g/l“: 
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sledovat 15 l odebrané plazmy je zbytečně komplikující, obtížně se 

bude sledovat a vyvolá řadu nejasností. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 4 – k textu novelizačního boudu 
 V souladu s čl. 47 odst. 4 písm. g) Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme v textu novelizačního bodu slovo „text“ nahradit výrazem 
„slovo“.  
 S ohledem na současnou legislativní praxi dále navrhujeme, aby se 
v souvislosti s datovou schránkou hovořilo o identifikátoru a nikoliv o 
adrese, nově doplňovaná pasáž by měla znít „a identifikátor datové 
schránky“ – viz § 21 zákona č. 300/2008 Sb. 
 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 5 – k příloze 1: 
1. Dle zvláštní části odůvodnění má prostřednictvím návrhu dojít i 

k formální úpravě označení Přílohy 1 a změně jejího názvu, což 
však samotný návrh nezohledňuje. Je-li záměrem předkladatele 
změnit označení přílohy a její název, pak by měl být za tímto 
účelem doplněn samostatný novelizační bod. 

2. Navrhujeme podbod 1 členit na písmena jako je tomu v případě 
obdobných ustanovení stávající vyhlášky. 

3. V případě deváté odrážky dáváme na zvážení, zda by slova 
„transfuzních přípravků“ neměla být nahrazena slovy „transfuzní 
přípravky“. 

4. Navrhujeme v pořadí desátou odrážku upravit a rozdělit na dva 
samostatné podpody, jejichž cílem by bylo stanovit, že systém 
jakosti zahrnuje řízení smluvních vztahů  
a přezkum (nikoliv řízení) případů nesouladů. 

5. V jedenácté odrážce navrhujeme slovo „inspekce“ nahradit slovem 
„kontroly“. 

6. Dále není třeba, aby samotný text novelizačního bodu byl podtržen. 
V souladu s přílohou č. 5 Legislativních pravidel vlády se 
podtržením vyznačí pouze normativní text, jímž je zajišťována 
transpozice směrnic Evropské unie do právního řádu České 
republiky. Tuto připomínku doporučujeme zohlednit i v textu dalších 
novelizačních bodů. 

1.  Akceptováno. 
 
2. Akceptováno 
 
3. Akceptováno 
 
4. Akceptováno 
 
5. Akceptováno 
 
6. Vysvětleno. Ustanovení bylo doporučeno vykázat 
jako implementační odborem Kompatibility Úřadu 

vlády i  ke směrnici 2005/62/ES.  
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K čl. I bodům 11 a 12: 
 Navrhujeme dané novelizační body spojit do jednoho. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 32 – k příloze č. 3: 
 Z důvodu nadbytečnosti navrhujeme odstranit znak „-" za slovem 
„ročně“. Ostatně v přiloženém platném znění se tento znak neobjevuje. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodům 38, 39, 40, 42 a 43 – k příloze č. 6: 
 Navrhujeme předmětné novelizační body z návrhu bez náhrady 
vypustit, neboť postačí ponechat odkaz ve stávající podobě. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Příslušné přílohy v praxi fungují jako „formuláře“ pro 
hlášení prováděného dotčenými subjekty. Z tohoto 
důvodu při jejich použití jako vzorů zpráv je 
dosavadní text „této vyhlášky“ matoucí, neb není 
výslovně zřejmé, o jakou vyhlášku se jedná. 
Totožné novelizační body však jsou spojeny. 

Ministerstvo 
financí 

Sděluji Vám, že k návrhu vyhlášky uplatňuji pouze technickou 

připomínku nad rámec navrhovaných změn, a to  k poznámce pod 

čarou č. 6 (původní znění s návrhy změn), ve které je uveden odkaz 

na již neplatný zákon č. 13/1993 Sb. celní zákon, který byl nahrazen 

zákonem č. 242/2016 Sb. celní zákon, ve znění zákona č. 183/2017 

Sb. 

Vysvětleno. 
Poznámka pod čarou nemá normativní povahu a 
samostatně se nenovelizuje. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

1. úvodní větě: Upozorňujeme, že zmocňovací ustanovení § 114 odst. 1 

zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů (zákona o léčivech), bylo novelizováno i zákonem č. 66/2017 Sb. 

Doporučujeme upravit úvodní větu předloženého materiálu.  

Akceptováno 

2. novelizačnímu bodu 7: Jelikož v předchozích novelizačních bodech 

používáte pro změnu v příloze č. 1 bodě 1. 1. a jeho podražené body slovo 

„podbody“, doporučujeme zachovat toto označení i v novelizačním bodě 

č. 7. Konkrétně nahradit slovo „bod 3“ slovem „podbod 3“.  

Akceptováno 

3. novelizačnímu bodu 23: Doporučujeme prověřit, za kterou větu se nově 

vkládaná věta má vložit. Upozorňujeme, že v uvedeném novelizačním 

bodě je psáno, že se nová věta vkládá za větu druhou, nicméně v platném 

Akceptováno.  
Jde o vložení za větu první. 
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znění je nová věta vložena za větu první. 

Ministerstvo 
zemědělství 

1) V novém znění § 5 odst. 3 písm. f) je navrhováno, že dokumentace 
obsahuje datum a čas výdeje. Předchozí písmeno e) uvádí, že 
dokumentace obsahuje datum vydání transfuzního přípravku. 
Doporučujeme sjednotit duplicitu. 

 

Akceptováno.  
Datum a čas výdeje sjednocen a uveden v písm. f). 

2) Novelizačním bodem č. 15 je zavedena změna číslování v bodě 
5 přílohy č. 1. Tato změna však není provázána s dalším textem 
(např. § 5 odst. 4 písm. a) nebo v bodě 5.1.2 dosavadní přílohy č. 1). 
Doporučujeme u všech odkazů v textu zohlednit nové číslování. 

 

Akceptováno. 

3) Doporučujeme novelizační body č. 38, 39, 40 a body č. 42 a 43 spojit, 
neboť jsou obsahově shodné. 

 

Akceptováno. 

Hlavní 
město 
Praha 

k úvodnímu ustanovení: 
- v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „zákona č. 

36/2018 Sb.“ nahradit slovy „zákona č. 66/2017 Sb.“ 

Akceptováno jinak. 
Zákon č. 66/2017 Sb., doplněn do výčtu. 

k bodům 2 (§ 5 odst. 3 písm. f)) a 44 (příloze č. 7 písm. a) bodu 1 
a písm. c) a f)): 

- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády čárku na konci 

nahradit středníkem 

Akceptováno 

k bodu 3 (§ 9 odst. 2): 
- za text „odst. 2“ vložit slova „větě druhé“ 

Akceptováno jinak. 
Bod 3 byl na základě připomínky OKOM vypuštěn. 

k bodu 4 (§ 11 odst. 1 písm. i)): 
- v souladu s čl. 56 odst. 1 a odst. 4 písm. g) Legislativních pravidel vlády 

slovo „text“ nahradit slovem „slovo“ 

k bodům 5 až 7 (příloze č. 1 bodu 1.1), 8 (příloze č. 1 bodu 1.2), 
11 až 13 (příloze č. 1 bodu 3.3), 15 až 20 (příloze č. 1 bodům 5.1 
až 5.3), 21 až 23 (příloze č. 1 bodu 6.2), 24 a 25 (příloze č. 1 
bodu 6.3), 26 (příloze č. 1 podbodu 1.2.1), 27 (příloze č. 1 bodu 
7.2) a 32 (příloze č. 3 části A bodu 1.3): 

Akceptováno 
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- v souladu s čl. 72 Legislativních pravidel vlády v citaci bodu a podbodu 
neuvádět tečku 

k bodu 6 (příloze č. 1 bodu 1.1): 
- za slova „podbodě 2“ vložit slova „větě druhé“ 

Akceptováno 

k bodu 12 (příloze č. 1 bodu 3.3 podbodu 1): 
- v souladu s čl. 58 odst. 8 Legislativních pravidel vlády slova „podbodě 1 se 

za větu čtvrtou vkládá věta“ nahradit slovy „se na konci podbodu 1 

doplňuje věta“ 

Akceptováno 

k bodu 16 (příloze č. 1 bodu 5.2): 
- v souladu s čl. 58 odst. 8 Legislativních pravidel vlády slova „za větu 

druhou“ nahradit slovy „na konci“  

Akceptováno 

k bodu 26 (příloze č. 1 bodu 7 podbodu 5): 
- v souladu s čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády slova „této přílohy“ 

vypustit 

Neakceptováno 

k bodu 37 (příloze č. 4 části A): 
- v souladu s čl. 57 odst. 3 a 4 Legislativních pravidel vlády slovo „text“ 

nahradit slovem „číslo“ 

Akceptováno 

k bodům 38 až 40 a 42 až 43 (přílohám č. 5 a 6): 
- vypustit, neboť nahrazovaná slova „této vyhlášky“ považujeme za 

dostatečně upřesňující 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Příslušné přílohy v praxi fungují jako „formuláře“ pro 
hlášení prováděného dotčenými subjekty. Z tohoto 
důvodu při jejich použití jako vzoru zpráv je 
dosavadní text „této vyhlášky“ matoucí, neb není 
výslovně zřejmé, o jakou vyhlášku se jedná. 
Novelizační body však jsou spojeny. 

V Praze dne 16. května 2018 

Vypracoval: Mgr. Jan Knytl Podpis: 
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