
  IV. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  
 
1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1 Název 
 

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách. 
 

1.2 Definice problému 
 

Podle § 29 k provedení § 27 odst. 1 zákona 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), je Ministerstvo zdravotnictví zmocněno vydat vyhlášku, kterou 
se stanoví seznam odborných úkonů, za jejichž provedení vybírá Státní ústav pro kontrolu 
léčiv (dále jen „Ústav“) náhradu výdajů, a kterou se stanoví výše úhrady výdajů za ně. Toto 
zákonné zmocnění dosud nebylo naplněno. Navrhovanou vyhláškou se má tato skutečnost 
napravit tak, aby bylo dosaženo souladu a jednotnosti právního řádu jako celku. 
Novelou zákona o lidských tkáních a buňkách provedenou s účinností od 17. 5. 2017 
zákonem č.136/2017 Sb. byla do českého právního řádu transponována směrnice Komise 
(EU) 2015/566 ze dne 8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde 
o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené 
tkáně a buňky. Tato právní úprava nově upravila specifické řízení o povolení činnosti 
dovážejícího tkáňového zařízení a řízení o změně takového povolení činnosti.  Doplnila tak 
do právní úpravy další odborné úkony vykonávané na žádost.  
Předmětem těchto nových řízení je posouzení plnění legislativních požadavků při opatřování, 
vyšetřování, zpracovávání, skladování a distribuci lidských tkání a buněk tak, aby byla 
zaručena jejich jakost a bezpečnost při jejich použití u člověka, včetně splnění rovnocennosti 
požadavků na jakost a bezpečnost lidských tkání a buněk dovážených ze třetích zemí 
a požadavků na jednotné evropské kódování lidských tkání a buněk. Touto novou právní 
úpravou se tak rozšířil seznam odborných úkonů, u kterých zákon předpokládá, že se na jejich 
úhradě budou podílet i žadatelé. 
 
Činnost Ústavu je financována ze státního rozpočtu pouze v rozsahu cca 22 % celkových 
výdajů na příslušný rok. Prostředky ze státního rozpočtu jsou přidělovány na financování 
neinvestičních výdajů, zejména části osobních výdajů.  Na zajištění své činnosti proto Ústav 
zároveň používá také prostředky ze zvláštního účtu, kde se shromažďují náhrady výdajů. 
Tímto způsobem tedy pokrývá 78 % výdajů na zajištění činností vykonávaných podle 
právních předpisů. V roce 2017 bylo ze zdroje zvláštního účtu použito na financování 
celkových výdajů celkem 473 mil. Kč, z toho 81 mil. Kč připadá na kapitálové výdaje. 
Nároky kladené na zabezpečení agend narůstají, a to nejen v oblasti zvyšování odbornosti 
specialistů, ale také v oblasti technického vybavení, ať už se jedná o zajištění technologií pro 
laboratoře nebo zajištění informačních technologií pro administrativní zpracování.  
Zajištění stávajících i nových agend na základě příslušných předpisů včetně financování 
investičních potřeb souvisejících s vykonáváním stávajících agend Ústavu jsou již značně 
omezeny disponibilními zdroji alokovanými na zvláštním účtu určeném pro výběr náhrad 
výdajů. V roce 2016 činily tyto příjmy 481 mil. Kč a v roce 2017 celkem 498 mil. Kč. 
Nejvyšší podíl na uvedených příjmech připadá na příjmy z registrací (59 %) a na příjmy za 
udržovací platby (27 %). 
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Zákon o lidských tkáních a buňkách obsahuje zmocnění pro Ministerstvo zdravotnictví vydat 
vyhlášku, kterou by se stanovil seznam odborných úkonů, za jejichž provedení vybírá Ústav 
náhradu výdajů, a kterou by byla stanovena výše úhrady za tyto odborné úkony.  Toto 
zákonné zmocnění nebylo dosud naplněno. 
 
Tento rozpor se ještě více prohloubil novelou zákona o lidských tkáních a buňkách, která 
zavádí další specifická řízení ve vztahu k dovážejícím tkáňovým zařízením (dovoz tkání 
a buněk ze třetích zemí) a s tím související odborné úkony, pro které dosud nejsou stanoveny 
výše náhrad výdajů, ač s tím zákonná úprava počítá.  
V případě, že by výdaje na uvedené odborné úkony byly hrazeny pouze z prostředků státního 
rozpočtu, vedla by tato situace dříve nebo později k nižší kvalitě prováděných úkonů, neboť 
by se nedařilo zajišťovat jejich provádění dostatečně kvalifikovanými odborníky 
a s dostatečným technickým zajištěním, a to z důvodů omezených možností financování ze 
státního rozpočtu (viz bod 1.2.) 
 
Ústav tak vzhledem k absenci prováděcího předpisu a k výše uvedeným důsledkům této 
absence zveřejnil výši náhrad výdajů na svých webových stránkách. 
 
Náhrada výdajů je stanovena za odborné úkony prováděné v souvislosti s posuzováním 
jednotlivých žádostí upravených zákonem o lidských tkáních a buňkách. Jedná se o žádost 
o povolení činnosti tkáňového zařízení, o povolení činnosti odběrového zařízení, o povolení 
činnosti diagnostické laboratoře, o povolení distribuce lidských tkání a buněk a o povolení 
dovozu tkání a buněk ze třetích zemí.  
 
Ačkoli výše poplatků odpovídá reálným nákladům za tuto činnost, není výše poplatků 
stanovena právní normou, což může vést k právní nejistotě ve vztahu k dotčeným subjektům. 
Dojde tak k ukotvení jednotných úhrad výdajů právní předpisem, nikoli pouze vnitřním 
předpisem Ústavu. 
 
Součástí nákladů pro žadatele o povolení činnosti nebo změnu tkáňového zařízení (včetně 
tkáňového zařízení dovážejícího ze třetích zemí), o povolení nebo změnu odběrového 
zařízení, o povolení nebo změnu diagnostické laboratoře a o povolení nebo změnu distribuce 
lidských tkání a buněk je také, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, položka 102A, poplatek za podání žádosti ve výši 2 000 Kč. Jedná se o 
poplatek pouze za administrativní činnosti, nikoli za odborné úkony spojené s šetřením 
skutečností vyplývajících z podané žádosti pro účely vydání příslušného povolení.   
 
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
1. Státní ústav pro kontrolu léčiv 
2. Žadatelé o povolení činnosti tkáňového zařízení, o povolení činnosti odběrového zařízení, 

o povolení činnosti diagnostické laboratoře, o povolení distribuce lidských tkání a buněk 
a žadatelé o změny již udělených povolení. 

3. Ministerstvo zdravotnictví 
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1.5 Popis cílového stavu 
 

Cílem návrhu vyhlášky o stanovení seznamu odborných úkonů prováděných Státním ústavem 
pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách a stanovení výše 
náhrad úhrady za ně je, aby ustanovení vyhlášky vhodně dotvářela režim nastavený zákonem 
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. 

 
Návrhem vyhlášky bude stanoven seznam odborných úkonů včetně těch, které byly do zákona 
o lidských tkáních a buňkách zařazeny v návaznosti na směrnici Komise (EU) 2015/566 ze 
dne 8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro 
ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. 
Předmětem těchto řízení bude posouzení plnění legislativních požadavků při opatřování, 
vyšetřování, zpracovávání, skladování a distribuci lidských tkání a buněk tak, aby byla 
zaručena jejich jakost a bezpečnost při jejich použití u člověka, včetně splnění rovnocennosti 
požadavků na jakost a bezpečnost lidských tkání a buněk dovážených ze třetích zemí 
a požadavků na jednotné evropské kódování lidských tkání a buněk. 
 
Cílem je přitom dosáhnout toho, aby žadatelé byli zatěžováni poplatky a úhradami spojenými 
s řízením o žádosti Ústavu přiměřeně při co nejmenším možném rozsahu jejich 
administrativní zátěže, a aby náhrady výdajů striktně postihovaly jen ty úkony, které nejsou 
zahrnuty ve formě úhrady správního poplatku podle Sazebníku správních poplatků jakožto 
přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy 
postihovaly pouze úkony související s odborným posuzováním žádostí. 
 
 

1.6 Zhodnocení rizika 
 

V případě, že by nedošlo k přijetí vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony 
prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních 
a buňkách, stav podzákonných právních předpisů by i nadále neodpovídal ustanovením 
zákona o lidských tkáních a buňkách. Takový stav by byl nežádoucí s ohledem na požadavek 
jednoty právního řádu a požadavek souladnosti zákonných norem a podzákonných právních 
předpisů. Pokud by vyhláška nebyla přijata, znamenalo by to, že by žadatelům nadále nebyla 
poskytnuta právní jistota a byly by nadále zachovány prvky nerovnosti mezi postavením 
žadatelů podle zákona o léčivech, kdy jsou náhrady výdajů za obdobné odborné úkony 
upraveny v souladu se zákonem o léčivech vyhláškou č. 427/2008 Sb., o stanovení výše 
náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Ústavu a Ústavu pro státní 
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů, a postavením 
žadatelů podle zákona o lidských tkáních a buňkách, kdy náhrady výdajů za odborné úkony 
prováděné podle tohoto zákona dosud upraveny nejsou. 
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2. Návrh variant řešení 
 
           I.  Varianta nulová – nebude vydána vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za 
odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona 
o lidských tkáních a buňkách  
 
Jelikož jde o naplnění zákonného zmocnění prováděcím právním předpisem, není možné za 
reálnou variantu věcného řešení považovat variantu nulovou, tj. vyhlášku o stanovení výše 
náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Ústavem na žádost podle zákona o lidských 
tkáních a buňkách vůbec nevydávat.  
Nepřijetí vyhlášky by neposkytovalo žadatelům dostatečnou právní jistotu a taková situace by 
mohla mít za následek, že by byly nadále zachovány prvky nerovnosti mezi postavením 
žadatelů podle zákona o léčivech, kdy jsou náhrady výdajů za obdobné odborné úkony 
upraveny v souladu se zákonem o léčivech vyhláškou č. 427/2008 Sb. a postavením žadatelů 
podle zákona o lidských tkáních a buňkách, kdy náhrady výdajů za odborné úkony prováděné 
podle tohoto zákona dosud upraveny nejsou. 
 
      II.   Varianta realizační: vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony 
prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských 
tkáních a buňkách 
 
Vyhláškou se v souladu se zákonným zmocněním vymezí konkrétní odborné úkony, které 
jsou prováděny Ústavem na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách, a zároveň se 
v ní stanoví výše úhrady za jejich provedení. 
 
Ústav na základě § 27 odst. 1 věta první a druhá zákona o lidských tkáních a buňkách již 
nyní vybírá úhrady výdajů za odborné úkony prováděné v souvislosti s posuzováním 
jednotlivých žádostí upravených uvedeným zákonem, avšak odborné úkony a výše úhrad 
výdajů za ně jsou stanoveny podle jeho vnitřních předpisů. Ačkoli výše úhrad výdajů 
odpovídá reálným nákladům za tuto činnost, není výše stanovena zákonnou normou, což 
může vést k právní nejistotě ve vztahu k dotčeným subjektům. Dojde tak k ukotvení 
jednotných úhrad výdajů obecně závaznou právní normou, nikoli pouze vnitřním předpisem. 
 
Odborné úkony prováděné v souvislosti s posuzováním jednotlivých žádostí upravených 
zákonem o lidských tkáních a buňkách zahrnují žádosti o povolení činnosti tkáňového 
zařízení a žádosti o jeho změnu, žádosti o povolení činnosti dovážejícího tkáňového zařízení 
a žádosti o jeho změnu, žádosti o povolení činnosti odběrového zařízení a žádosti o jeho 
změnu, žádosti o povolení činnosti diagnostické laboratoře nebo žádosti o jeho změnu, žádosti 
o povolení distribuce lidských tkání a buněk a žádosti o jeho změnu. Rozlišuje se, zda se 
jedná o posouzení těchto žádostí s šetřením na místě činnosti, resp. na místě předpokládané 
činnosti, nebo bez tohoto šetření, neboť tato skutečnost má objektivně zásadní vliv na výši 
skutečných výdajů při posuzování žádostí. 
Tyto odborné úkony zahrnují především odborné úkony spojené s posuzováním úplnosti 
a správnosti předložené dokumentace, opatřováním a hodnocením odborných podkladů 
a stanovisek pro rozhodnutí o žádosti a zpracováním odborné argumentace pro připravované 
rozhodnutí o žádosti. 
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Jde pouze o odborné úkony, které Ústav vykonává podle zákona o lidských tkáních 
a buňkách. Ve vztahu k činnostem Ústavu vyhláška nezavádí žádné další činnosti, pouze 
stanovuje výši náhrad výdajů za činnosti prováděné podle zákona o lidských tkáních 
a buňkách.  
Odborné úkony zpravidla zahrnují tyto jednotlivé úkony: 
-  odborné posouzení úplnosti a správnosti předložené dokumentace, 
-  jde-li o posouzení žádosti s šetřením na místě činnosti, přípravu tohoto šetření, provedení 
tohoto šetření na místě, popřípadě místech činnosti, vypracování záznamu o kontrole 
a kontrolu nápravných opatření,   
-  opatřování a hodnocení odborných podkladů a stanovisek pro rozhodnutí o žádosti, 
-  zpracování odborné argumentace k připravovanému rozhodnutí o žádosti. 
Pokud jde o kalkulaci odborných úkonů na člověkohodiny, u každé kategorie odborných 
úkonů byla tato kalkulace provedena samostatně. Výčet odborných úkonů je stanoven 
v souladu s ustanoveními zákona o tkáních a buňkách. Výše úhrady je stanovena na základě 
výše uvedených objektivních skutečností. Z toho důvodu nepřichází jiná varianta než varianta 
realizační, v úvahu.  

 
 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 
Náklady -  Návrh vyhlášky bude mít dopady na podnikatelské prostředí, a to na tkáňová 
zařízení, odběrová zařízení a diagnostické laboratoře.  
 
Přínosy – naplnění zákonného zmocnění podle § 29 k provedení § 27 odst. 1 zákona 
o lidských tkáních a buňkách, to je vydat vyhlášku, ve které bude stanoven seznam odborných 
úkonů, za jejichž provedení vybírá Ústav náhradu výdajů, a kterou bude stanovena výše 
úhrady výdajů za tyto odborné úkony. Dalším nemalým přínosem pak bude zajištění právní 
jistoty regulovaných subjektů, protože bude jasně stanovena výše úhrad za jednotlivé úkony 
prováděné Ústavem a narovnání současného stavu. 

 
3.2 Náklady 

 
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 tato zařízení soukromým poskytovatelem a jednak na veřejné 
rozpočty, kde je zřizovatelem stát nebo veřejnoprávní korporace. 
 
Příjmy z náhrad výdajů, které Ústav vybírá podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 296/2008 
Sb., nejsou příjmem státního rozpočtu. V souladu s tímto ustanovením je Ústav používá na 
zajištění své činnosti jako mimorozpočtový zdroj. 
 
Náklady se budou lišit také podle typu tkáňového zařízení a rozsahu činnosti, podle toho se 
liší požadavky na rozsah odborných úkonů. Jiné náklady ponesou tkáňová zřízení (včetně 
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tkáňových zařízení dovážejících ze třetích zemí), odběrová zařízení, diagnostické laboratoře a 
distributoři lidských tkání a buněk 
 
V současné době Ústav eviduje 64 tkáňových zařízení všech typů, dále 40 diagnostických 
laboratoří, 7 distributorů, 3 samostatná odběrová zařízení. Ze statistik vedených Ústavem 
vyplývá, že žádosti o povolení činnosti pro nová tkáňová zařízení mají klesající trend a 
žádosti o změny v povolení tkáňového zařízení jsou na stejné úrovni. Tyto údaje vychází 
z počtu žádostí uvedených ve výročních zprávách Ústavu (roční statistiky). Lze tedy 
předpokládat, že žádost o povolení tkáňového zařízení bude podána pouze v omezeném počtu 
případů. 
 
Hodinová sazba za jednotlivé úkony prováděné Ústavem byla vypočtena ve výši 900,- Kč. 
Tato částka zahrnuje přímé náklady na plat odborného pracovníka včetně zákonných odvodů 
496,- Kč a dále režijní náklady v objemu 404,- Kč (energie, nájemné, zpracování dat a služby 
související s informačními a komunikačními technologiemi, spotřeba materiálu apod.). 
Kalkulovaná částka nákladů na plat specialisty (364,- Kč) je stanovena podle přílohy č. 2 
nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na úrovni 13. platové třídy, 
6. platový stupeň a 100 % osobní příplatek. Zákonné odvody zahrnují pojistné na sociální 
zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a příděl fondu kulturních a sociálních potřeb. Pokud 
jde o kalkulaci odborných úkonů na člověkohodiny, u každé kategorie odborných úkonů byla 
tato kalkulace provedena samostatně. 
 
Tkáňová zařízení: 
Úhrada za povolení činnosti tkáňového zařízení činí 65 000,- Kč. Ročně je podáno cca 
5 nových žádostí. Finanční částku lze tedy zhruba odhadnout ve výši 325 000,- Kč ročně.  
V případě stávajících tkáňových zařízení by pak mohla tato zařízení žádat o doplnění nebo 
změnu stávajícího vymezení činnosti. V takovém případě by se jednalo o žádost o změnu již 
uděleného povolení. Počet těchto případů lze dle statistik odhadnout na cca 22 případů. 
Náhrady výdajů za takové úkony jsou však nižší (v tomto případě činí cca 1/3 částky 
požadované za povolení činnosti nového tkáňového zařízení). Dopad na žadatele o povolení 
činnosti tkáňového zařízení tedy v tomto případě lze odhadem stanovit ve výši cca 500.000,- 
ročně. 
Celkově by se tedy jednalo odhadem o částku 825 000,- Kč ročně. 
 
 
Odběrová zařízení: 
Úhrada za povolení odběrového zařízení činí 39 000,- Kč. Ročně je podáno cca 7 nových 
žádostí. Finanční částku lze tedy zhruba odhadnout ve výši 273 000,- Kč ročně.  
Jde-li o doplnění nebo změnu stávajícího vymezení činnosti (změna již uděleného povolení) 
odhaduje se počet těchto žádostí na 5 za rok.  Náhrady výdajů za takové úkony jsou však nižší 
14 000,- Kč.  Dopad na žadatele o povolení činnosti odběrového zařízení tedy v tomto případě 
lze odhadem stanovit ve výši cca 70 000,- Kč ročně. 
Celkově by se tedy jednalo odhadem o částku 343 000,- Kč ročně. 
 
 
Diagnostická laboratoř:  
Úhrada za povolení diagnostické laboratoře činí 59 000,- Kč. Ročně je podáno cca 5 nových 
žádostí. Finanční částku lze tedy zhruba odhadnout ve výši 295 000,- Kč ročně.  
Jde-li o doplnění nebo změnu stávajícího vymezení činnosti (změna již uděleného povolení) 
odhaduje se počet těchto žádostí na 5 za rok.  Náhrady výdajů za takové úkony činí 21 000,-
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Kč.  Dopad na žadatele o povolení činnosti diagnostické laboratoře tedy v tomto případě lze 
odhadem stanovit ve výši cca 105 000,- Kč ročně. 
Celkově by se tedy jednalo odhadem o částku 400 000,- Kč ročně. 
 
Distributor lidských tkání a buněk:  
Úhrada za povolení k činnosti distribuce lidských tkání a buněk činí 26 100,-. Ročně jsou 
podány cca 3 nové žádosti. Finanční částku lze tedy zhruba odhadnout ve výši 78 300,- Kč 
ročně.  
Jde-li o doplnění nebo změnu stávajícího vymezení činnosti (změna již uděleného povolení) 
odhaduje se počet těchto žádostí na 3 za rok.  Náhrady výdajů za takové úkony činí 12 600,-
Kč.  Dopad na žadatele o povolení činnosti diagnostické laboratoře tedy v tomto případě lze 
odhadem stanovit ve výši cca 37 800,- Kč ročně. 
Celkově by se tedy jednalo odhadem o částku 116 100,- Kč ročně. 
 
Celkové náklady se odhadují ve výši 1 684 100,- Kč ročně. Tyto náklady, které nesou 
poskytovatelé zdravotních služeb, neznamenají jejich navýšení.  
 
 

3.3 Přínosy 
 

Navrhovaná právní úprava představuje postup zajišťující právní jistotu regulovaných subjektů 
při podávání žádostí o povolení nebo změnu povolení činnosti tkáňových zařízení, 
odběrových zařízení a diagnostických laboratoří a distributorů lidských tkání a buněk. 
Vymezení odborných úkonů a náhrady za ně budou v případě jejich stanovení prováděcím 
právním předpisem transparentní z hlediska přesného vymezení informací o odborných 
úkonech, které Ústav provádí v souvislosti s povolováním činnosti tkáňových zařízení, 
odběrových zařízení a diagnostických laboratoří a distributorů, nebo změnami těchto 
povolení. 

 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 
Vzhledem k tomu, že v úvahu přicházejí pouze dvě varianty, z toho první znamená nulové 
řešení, je jediným možným řešením varianta zpracování a přijetí vyhlášky o stanovení výše 
náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Ústavem na žádost podle zákona o lidských 
tkáních a buňkách. Nulová varianta žádné přínosy nemá, ale navíc obnáší výše popsaná 
negativa. 
 
Varianta realizační představuje nastavení postupu zajišťujícího právní jistotu regulovaných 
subjektů při podávání žádostí o povolení nebo změnu povolení činnosti tkáňového zařízení, 
odběrového zařízení, diagnostické laboratoře a distributorů lidských tkání a buněk. Vymezení 
odborných úkonů a stanovení náhrady za ně budou v případě jejich stanovení prováděcím 
právním předpisem transparentní z hlediska přesného vymezení informací o odborných 
úkonech, které Ústav provádí v souvislosti s povolováním činnosti tkáňového zařízení, 
odběrového zařízení, diagnostické laboratoře a distributorů lidských tkání a buněk, nebo 
změnami těchto povolení. 
Přínosem je také skutečnost, že nedojde k navýšení poplatků za odborné úkony vykonávané 
Ústavem.  
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 

Varianta: nulová varianta  
 
Jelikož jde o otázku, zda naplnit či nenaplnit zákonné zmocnění, kromě varianty nulové, 
kterou je zákonné zmocnění nenaplnit, existuje jen jedna další varianta, a tou je toto zákonné 
zmocnění naopak naplnit. Ze samotné povahy věci tedy plyne, že žádná další vskutku reálná 
varianta mezi těmito dvěma přístupy neexistuje a objektivně ani existovat nemůže.  
 
Pokud by stanovení odborných úkonů a výše náhrad výdajů za ně 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.  
 
Nadále by nedošlo k naplnění zmocnění podle § 29 k provedení § 27 odst. 1 zákona 
o lidských tkáních a buňkách. 
 
Varianta: realizační 
Z ustanovení § 29 zákona o lidských tkáních a buňkách vyplývá povinnost MZ vydat 
vyhlášku k provedení § 27 odst. 1. Z této povinnosti vyplývá, že je nutné postupovat podle 
realizační varianty. Výše náhrady výdajů vyplývá z § 27 odst. 1 zákona, který stanoví, že výše 
úhrady nahradí Ústavu výdaje spojené s jeho činností. Výše úhrady tedy musí odpovídat 
nákladům Ústavu spojeným s touto činností. 
 
Výše úhrad výdajů za odborné úkony je kalkulována podle platných právních předpisů 
a odpovídá reálným nákladům za tuto činnost.  
 
Stanovení výše poplatků zákonnou normou, odstraní právní nejistotu ve vztahu k dotčeným 
subjektům. 
  
Proto byla zvolena realizační varianta.   
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Za implementaci doporučené varianty a vynucování budou odpovídat v rámci své působnosti 
Ústav, jakožto odpovědný orgán na úseku lidských tkání a buněk, a Ministerstvo 
zdravotnictví, jakožto ústřední orgán státní správy v této oblasti podle kompetenčního zákona 
i podle zákona o lidských tkáních a buňkách. Na vynucování regulace (kontrole 
poskytovatelů) se budou podílet Ministerstvo zdravotnictví a Ústav. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 

 
Přezkum účinnosti navrhované právní úpravy po jejím zavedení do praxe bude provádět 
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem. 
 
 
7. Konzultace a zdroje dat 

 
Návrh vyhlášky byl vytvořen na základě konzultací se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. 
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Zdrojem dat jsou zejména údaje z Evropské databáze tkáňových zařízení, přehledu držitelů 
povolení činnosti tkáňového zařízení, odběrového zařízení, diagnostické laboratoře 
a distributorů lidských tkání a buněk působících v oblasti lidských tkání a buněk v ČR, které 
má k dispozici Ministerstvo zdravotnictví a Ústav, a dále příslušné statistiky o provádění 
činností (např. výroční zprávy o činnosti tkáňových zařízení), které má k dispozici Ústav. 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA  

 
      Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA: 
      Mgr. Eva Křemenová 
      Ministerstvo zdravotnictví  
      Odbor zdravotních služeb 
      Tel: +420224972565, e-mail: eva.kremenova@mzcr  
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