
  III. 

 
 

Odůvodnění 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 
 
Cílem předloženého návrhu vyhlášky o stanovení seznamu odborných úkonů prováděných 
Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) na žádost podle zákona o lidských 
tkáních a buňkách a stanovení výše náhrad výdajů za ně je, aby ustanovení vyhlášky vhodně 
dotvářela režim nastavený zákonem č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských 
tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských 
tkáních a buňkách) a společně se zákonnou úpravou byla zajištěna účelná aplikace těchto 
právních předpisů v běžné praxi. Tento režim přispívá k právní jistotě žadatelů, neboť 
předpokládá, že výše poplatku bude pevně vymezena prováděcím právním předpisem tak, jak 
to ukládá zmocnění. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Navrhovaná vyhláška je v  souladu se zmocněním podle § 29 k provedení § 27 odst. 1 zákona 
o tkáních a buňkách a je zpracována v mezích tohoto zákona. 
Stanovuje odborné úkony a výše jejich úhrad prováděné v souvislosti s posuzováním 
jednotlivých žádostí upravených zákonem o lidských tkáních a buňkách (hlava II díl 1 § 4 až 
§ 9, které se týkají požadavků na tkáňová zařízení, hlava III, která upravuje dovoz a vývoz 
tkání a buněk a hlava V díl 2 § 17 až § 20a, které se týkají povolení k činnosti). Dále provádí 
vyhlášku č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a  bezpečnosti 
lidských tkání a buněk určených k použití u člověka (§ 12 - 13 a v příloze č. 8, část A a B 
náležitosti, které musí obsahovat žádost o povolení činnosti tkáňového zařízení). 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

Návrh vyhlášky  

- není v rozporu s předpisy Evropské unie (dále jen „EU“) nebo obecnými právními 
zásadami práva EU.  

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

Vlastní problematika není závaznými předpisy EU upravena, neboť ve smyslu článku 168 
(Hlava XIV) Smlouvy o fungování EU vydává EU v oblasti zdravotnictví pouze podpůrná 
opatření, aniž by jimi harmonizovala zákony a ostatní předpisy členských států. 
 
Návrh vyhlášky je s právem EU plně slučitelný. 
 
Navrhovaných úprav se judikatura soudních orgánů EU nedotýká; rovněž se jí nedotýkají 
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mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
Zákon o lidských tkáních a buňkách obsahuje zákonné zmocnění pro Ministerstvo 
zdravotnictví vydat vyhlášku, kterou by se stanovil seznam odborných úkonů, které souvisí se 
žádostmi tkáňových, odběrových a diagnostických zařízení, za jejichž provedení vybírá Ústav 
náhradu výdajů, a kterou by byla stanovena výše úhrady za tyto odborné úkony. Toto zákonné 
zmocnění nebylo dosud naplněno. Předložený návrh vyhlášky má tedy toto napravit, aby bylo 
dosaženo souladu a jednotnosti právního řádu jako celku. 
 
Ústav již nyní vybírá poplatky za odborné úkony prováděné v souvislosti s posuzováním 
jednotlivých žádostí upravených zákonem o lidských tkáních a buňkách, avšak tyto poplatky 
jsou stanoveny podle jeho vnitřních předpisů. Ačkoli výše poplatků odpovídá reálným 
nákladům za tuto činnost, není výše poplatků stanovena právním předpisem, což může vést 
k právní nejistotě ve vztahu k dotčeným subjektům. Dojde tak k ukotvení jednotných cen 
obecně závaznou právní normou, nikoli pouze vnitřním předpisem Ústavu. 
 
Pokud by výše náhrad výdajů za odborné úkony nebyly stanoveny právní úpravou, 
přetrvávala by stávající aplikační praxe, která není zcela transparentní a nezajišťuje právní 
jistotu pro žadatele o povolení činnosti tkáňového zařízení, odběrového zařízení, diagnostické 
laboratoře a distributorů lidských tkání a buněk, včetně jejich změn. 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvýšené nároky na státní rozpočet.  
Návrh představuje finanční dopady na poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou tkáňovým 
zařízením, odběrovým zařízením, diagnostickou laboratoří. To představuje dopad jednak na 
podnikatelské prostředí, jsou-li soukromým poskytovatelem a také na veřejné rozpočty, kde je 
zřizovatelem stát nebo veřejnoprávní celek. 
Celkové náklady se odhadují ve výši 1 568 000,- Kč ročně. Podrobné informace o stanovení 
výše úhrad jsou uvedeny v Závěrečné zprávě z RIA (bod 3.2). 
Zákonnou povinnost k úhradě odborných úkonů zakotvil již zákon o lidských tkáních 
a buňkách ve svém ustanovení § 27 a návrh vyhlášky toto zákonné ustanovení jen provádí. 
Stanovené výše náhrady výdajů za odborné úkony zohledňují jen ty výdaje, které vznikly 
Ústavu prováděním odborných úkonů na žádost.  
Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady na 
specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny.  
Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  
Navrhovaná úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady zákazu 
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diskriminace. Současně není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady 
rovnosti mužů a žen. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
Návrhem vyhlášky se nezakládá žádné zpracování osobních údajů. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
Návrh nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady pro bezpečnost 
a obranu státu. 
 
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K § 1 
Tato ustanovení provádí zákonné zmocnění uvedené v ustanovení § 27 odst. 1 a § 29 zákona 
o lidských tkáních a buňkách a vytváří prostřednictvím odkazu na přílohy této vyhlášky 
prostor pro to, aby v těchto přílohách mohly být vymezeny konkrétní odborné úkony, které 
jsou prováděny Státním ústavem pro kontrolu léčiv, a aby mohla být zároveň v této příloze 
stanovena výše náhrad výdajů za jejich provedení. 
Výše úhrad výdajů za odborné úkony je kalkulována podle platných právních předpisů 
a odpovídá reálným nákladům za tuto činnost.  
 
K § 2 
Vyhláška by měla nabýt účinnosti co nejdříve, aby bylo dosaženo potřebného naplnění 
zákonem předpokládané podzákonné úpravy formou vydání prováděcího právního předpisu 
k zákonu o lidských tkáních a buňkách. Je tedy stanoveno, že vyhláška nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po jejím vyhlášení.  
 
K příloze 
V návrhu přílohy vyhlášky je uveden seznam odborných úkonů, u nichž se navrhuje výše 
úhrady. Jedná se o úkony, kde odborné posouzení představuje významnou část vyřízení 
žádosti. Odborný potenciál má tak značný vliv na zajištění ochrany veřejného zdraví a na to, 
aby regulace v této oblasti skutečně plnila svůj účel. Z tohoto důvodu se důsledně vymezují 
jen ty úkony Státního ústavu pro kontrolu léčiv, které mají odbornou povahu.  
Obecně jde o odborné úkony prováděné v souvislosti s posuzováním jednotlivých žádostí 
upravených zákonem o lidských tkáních a buňkách, (hlava II díl 1 - § 4 - § 9 zákona, hlava III 
a V) a dále vyhláškou č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti 
a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka (§ 12 - 13 a příloha č. 8 
část A a B). Jde o žádosti o povolení činnosti tkáňového zařízení a žádosti o jeho změnu, 
žádosti o povolení činnosti dovážejícího tkáňového zařízení a o žádosti o jeho změnu, žádosti 
o povolení činnosti odběrového zařízení a žádosti o jeho změnu, žádosti o povolení činnosti 
diagnostické laboratoře a žádosti o jeho změnu, žádosti o povolení distribuce lidských tkání 
a buněk a o žádosti o jeho změnu. Pokud jde o tyto druhy žádostí, v příloze se rozlišuje, zda 
jde o posouzení těchto žádostí s šetřením na místě činnosti, resp. předpokládané činnosti, 
nebo bez tohoto šetření, neboť tato skutečnost má objektivně zásadní vliv na výši skutečných 
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výdajů při posuzování žádostí. 
 
Přehled kalkulace odborných úkonů  
I – 032: Posuzování žádosti o povolení k činnosti tkáňového zařízení (včetně povolení 
činnosti dovážejícího tkáňového zařízení): 
Posuzování žádosti o povolení k činnosti tkáňového zařízení zahrnuje posouzení žádosti po 
obsahové stránce (soulad s vyhláškou, dokumentace k  místu činnosti a prováděným 
činnostem atd. – základní obsah umožňující provedení šetření na místě), odbornou přípravu 
na šetření na místě (studium podkladů a materiálů, ověřování odborných informací aj.), 
provedení šetření na místě činnosti, zpracování kontrolních zjištění, záznamu o kontrole 
a posouzení a vyhodnocení nálezů a kontrolu nápravných opatření a jejich odborné posouzení, 
zpracování odborné argumentace pro připravované rozhodnutí. 
Celkový rozsah člověkohodin v rámci úhrady nákladů: 72,00  
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů 72 x 900,- Kč = 64 800,- Kč 
 
I – 032A: Posuzování žádosti o změnu povolení k činnosti tkáňového zařízení  (včetně 
dovážejícího tkáňového zařízení) s šetřením na místě předpokládané činnosti   
Posuzování žádosti o změnu povolení k činnosti tkáňového zařízení (včetně dovážejícího 
tkáňového zařízení) s šetřením na místě předpokládané činnosti zahrnuje odborné posouzení 
žádosti o změnu po obsahové stránce (soulad s vyhláškou, dokumentace k  místu činnosti 
a prováděným činnostem atd. – základní obsah umožňující provedení šetření na místě); 
odbornou příprava na šetření na místě (studium podkladů a materiálů, ověřování odborných 
informací aj.); provedení šetření na místě činnosti; zpracování kontrolních zjištění, záznamu 
o kontrole a posouzení a vyhodnocení nálezů; kontrolu nápravných opatření a jejich odborné 
posouzení, zpracování odborné argumentace pro připravované rozhodnutí. 
Celkový rozsah člověkohodin v rámci úhrady nákladů: 25,00 
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů 25 x 900,- Kč = 22 500,- Kč 
  
I – 033: Posuzování žádosti o povolení nebo o změnu povolení k činnosti tkáňového 
zařízení (včetně dovážejícího tkáňového zařízení) spojené s šetřením na místě 
předpokládané činnosti za každé další místo činnosti v rámci jedné žádosti   
Posuzování žádosti o povolení nebo změnu povolení k činnosti tkáňového zařízení (včetně 
dovážejícího tkáňového zařízení) spojené s šetřením na místě předpokládané činnosti za každé 
další místo činnosti v rámci jedné žádosti zahrnuje odborné posouzení žádosti o změnu po 
obsahové stránce (soulad s vyhláškou, dokumentace k místu činnosti a prováděným 
činnostem atd. – základní obsah umožňující provedení šetření na místě); odbornou přípravu 
na šetření na místě (studium podkladů a materiálů, ověřování odborných informací aj.); 
provedení šetření na místě činnosti; zpracování kontrolních zjištění, záznamu o kontrole 
a posouzení a vyhodnocení nálezů; kontrolu nápravných opatření a jejich odborné posouzení, 
zpracování odborné argumentace pro připravované rozhodnutí. 
Celkový rozsah člověkohodin v rámci úhrady nákladů: 18,00  
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů 18 x 900,- Kč = 16 200,- Kč 
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I – 034: Posuzování žádosti o povolení k činnosti odběrového zařízení  
Posuzování žádosti o povolení k činnosti odběrového zařízení zahrnuje odborné posouzení 
žádosti po obsahové stránce (soulad s vyhláškou, dokumentace k místu činnosti a prováděným 
činnostem atd. – základní obsah umožňující provedení šetření na místě); odbornou příprava na 
šetření na místě (studium podkladů a materiálů, ověřování odborných informací aj.); 
provedení šetření na místě činnosti; zpracování kontrolních zjištění, záznamu o kontrole 
a posouzení a vyhodnocení nálezů; kontrola nápravných opatření a jejich odborné posouzení, 
zpracování odborné argumentace pro připravované rozhodnutí.  
Celkový rozsah člověkohodin v rámci úhrady nákladů: 43,00 
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů 43 x 900,- Kč = 38 700,- Kč 
 
I – 034A: Posuzování žádosti o změnu povolení k činnosti odběrového zařízení s 
šetřením na místě předpokládané činnosti  
Posuzování žádosti o změnu povolení k činnosti odběrového zařízení s šetřením na místě 
předpokládané činnosti zahrnuje odborné posouzení žádosti po obsahové stránce (soulad 
s vyhláškou, dokumentace k místu činnosti a prováděným činnostem atd. – základní obsah 
umožňující provedení šetření na místě); odbornou přípravu na šetření na místě (studium 
podkladů a materiálů, ověřování odborných informací aj.); provedení šetření na místě 
činnosti; zpracování kontrolních zjištění, záznamu o kontrole a posouzení a vyhodnocení 
nálezů; kontrolu nápravných opatření a jejich odborné posouzení, zpracování odborné 
argumentace pro připravované rozhodnutí. 
Celkový rozsah člověkohodin v rámci úhrady nákladů: 16,00 
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů 16 x 900,- Kč = 14 400,- Kč 
 
I – 035: Posuzování žádosti o povolení k činnosti diagnostické laboratoře  
Posuzování žádosti o povolení k činnosti diagnostické laboratoře zahrnuje odborné posouzení 
žádosti po obsahové stránce (soulad s vyhláškou, dokumentace k místu činnosti a prováděným 
činnostem atd. – základní obsah umožňující provedení šetření na místě); odbornou přípravu 
na šetření na místě (studium podkladů a materiálů, ověřování odborných informací aj.); 
provedení šetření na místě činnosti; zpracování kontrolních zjištění, záznamu o kontrole 
a posouzení a vyhodnocení nálezů; kontrolu nápravných opatření a jejich odborné posouzení, 
zpracování odborné argumentace pro připravované rozhodnutí. 
Celkový rozsah člověkohodin v rámci úhrady nákladů: 66,00 
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů 66 x 900,- Kč = 59 400,- Kč 
 
I – 035A: Posuzování žádosti o změnu povolení k činnosti diagnostické laboratoře 
s šetřením na místě předpokládané činnosti   
Posuzování žádosti o změnu povolení k činnosti diagnostické laboratoře s šetřením na místě 
předpokládané činnosti zahrnuje odborné posouzení žádosti o změnu po obsahové stránce 
(soulad s vyhláškou, dokumentace k místu činnosti a prováděným činnostem atd. – základní 
obsah umožňující provedení šetření na místě); odbornou přípravu na šetření na místě (studium 
podkladů a materiálů, ověřování odborných informací aj.); provedení šetření na místě 
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činnosti; upracování kontrolních zjištění, záznamu o kontrole a posouzení a vyhodnocení 
nálezů; Kontrola nápravných opatření a jejich odborné posouzení, zpracování odborné 
argumentace pro připravované rozhodnutí. 
Celkový rozsah člověkohodin v rámci úhrady nákladů: 23,00 
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů 23 x 900,- Kč = 20 700,- Kč 
 
I – 035B: Posuzování žádosti o povolení k činnosti diagnostické laboratoře nebo o změnu 
povolení k činnosti diagnostické laboratoře s šetřením na místě předpokládané činnosti - 
za každé další místo činnosti v rámci jedné žádosti  
 Posuzování žádosti o povolení k činnosti diagnostické laboratoře nebo o změnu povolení 
k činnosti diagnostické laboratoře s šetřením na místě předpokládané činnosti – za každé další 
místo činnosti v rámci jedné žádosti zahrnuje odborné posouzení žádosti o změnu po 
obsahové stránce (soulad s vyhláškou, dokumentace k místu činnosti a prováděným 
činnostem atd. – základní obsah umožňující provedení šetření na místě); odbornou přípravu 
na šetření na místě (studium podkladů a materiálů, ověřování odborných informací aj.); 
provedení šetření na místě činnosti; zpracování kontrolních zjištění, záznamu o kontrole 
a posouzení a vyhodnocení nálezů; kontrolu nápravných opatření a jejich odborné posouzení, 
zpracování odborné argumentace pro připravované rozhodnutí. 
Celkový rozsah člověkohodin v rámci úhrady nákladů: 17,00 
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů 17 x 900,- Kč = 15 300,- Kč 
 
I – 036: Posuzování žádosti o změnu povolení k činnosti tkáňového zařízení (včetně 
dovážejícího tkáňového zařízení), odběrového zařízení, diagnostické laboratoře nebo 
distribuce lidských tkání a buněk bez šetření na místě činnosti   
Posuzování žádosti o změnu povolení k činnosti tkáňového zařízení (včetně dovážejícího 
tkáňového zařízení), odběrového zařízení, diagnostické laboratoře nebo distribuce lidských 
tkání a buněk bez šetření na místě činnosti zahrnuje odborné posouzení žádosti po obsahové 
stránce (soulad s vyhláškou, předmět změny, dokumentace subjektu atd. – základní obsah 
umožňující posouzení změny); zpracování odborné argumentace pro připravované rozhodnutí.   
Celkový rozsah člověkohodin v rámci úhrady nákladů: 10,00 
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů 10 x 900,- Kč = 9 000,- Kč 
 
I – 037: Posuzování žádosti o povolení k činnosti tkáňového zařízení v rozsahu 
distribuce lidských tkání a buněk  
Posuzování žádosti o povolení k činnosti tkáňového zařízení v rozsahu distribuce lidských 
tkání a buněk zahrnuje odborné posouzení žádosti po obsahové stránce (soulad s vyhláškou, 
dokumentace k místu činnosti a prováděným činnostem atd. – základní obsah umožňující 
provedení šetření na místě); odbornou přípravu na šetření na místě (studium podkladů 
a materiálů, ověřování odborných informací aj.); provedení šetření na místě činnosti; 
zpracování kontrolních zjištění, záznamu o kontrole a posouzení a vyhodnocení nálezů; 
kontrolu nápravných opatření a jejich odborné posouzení, zpracování odborné argumentace 
pro připravované rozhodnutí. 
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Celkový rozsah člověkohodin v rámci úhrady nákladů: 29,00 
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů 29 x 900,- Kč = 26 100,- Kč 
 
I – 037A: Posuzování žádosti o změnu povolení distribuce lidských tkání a buněk 
s šetřením na místě předpokládané činnosti  
Posuzování žádosti o změnu povolení distribuce lidských tkání a buněk s šetřením na místě 
předpokládané činnosti zahrnuje odborné posouzení žádosti o změnu po obsahové stránce 
(soulad s vyhláškou, dokumentace k místu činnosti a prováděným činnostem atd. – základní 
obsah umožňující provedení šetření na místě); odbornou přípravu na šetření na místě (studium 
podkladů a materiálů, ověřování odborných informací aj.); provedení šetření na místě 
činnosti; zpracování kontrolních zjištění, záznamu o kontrole a posouzení a vyhodnocení 
nálezů; kontrolu nápravných opatření a jejich odborné posouzení, zpracování odborné 
argumentace pro připravované rozhodnutí. 
Celkový rozsah člověkohodin v rámci úhrady nákladů: 14,00 
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů 14 x 900,- Kč = 12 600,- Kč 
 
I – 037B: Posuzování žádosti o povolení distribuce lidských tkání a buněk nebo o změnu 
povolení s šetřením na místě předpokládané činnosti - za každé další místo činnosti 
v rámci jedné žádosti  
Posuzování žádosti o povolení distribuce lidských tkání a buněk nebo o změnu povolení 
s šetřením na místě předpokládané činnosti – za každé další místo činnosti v rámci jedné 
žádosti zahrnuje odborné posouzení žádosti o změnu po obsahové stránce (soulad 
s vyhláškou, dokumentace k místu činnosti a prováděným činnostem atd. – základní obsah 
umožňující provedení šetření na místě); odbornou přípravu na šetření na místě (studium 
podkladů a materiálů, ověřování odborných informací aj.); provedení šetření na místě 
činnosti; zpracování kontrolních zjištění, záznamu o kontrole a posouzení a vyhodnocení 
nálezů; kontrolu nápravných opatření a jejich odborné posouzení, zpracování odborné 
argumentace pro připravované rozhodnutí. 
Celkový rozsah člověkohodin v rámci úhrady nákladů: 12,00 
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů 12 x 900,- Kč = 10 800,- Kč 
 
I-038: Posuzování žádosti o povolení nebo o změnu povolení k činnosti dovážejícího 
tkáňového zařízení - šetření na místě činnosti u dodavatele ve třetí zemi 
 
Úhrada podle obdobného úkonu s kódem I-032, I-032A nebo I-033 navýšená o 20% a 
náhradu cestovních a pobytových výdajů. 
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