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Čl. III bod 2 
(§ 27c a § 27d 
zákona o 
posuzování shody) 
  

V části druhé hlavě I se za oddíl 3 vkládají nové 
oddíly 4 a 5, které včetně nadpisů a poznámek pod 
čarou č. 14 a 17 znějí: 
 

Oddíl 4 
Zdravotnické prostředky 

§ 27c 
(1) Úřad je v České republice orgánem 
odpovědným za oznámené subjekty ve smyslu 
přímo použitelného předpisu Evropské unie v 
oblasti zdravotnických prostředků14). 
 
_____ 
14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických 
prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) 
č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení 
směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS. 
 
(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie 
v oblasti zdravotnických prostředků na jazyk určený 
nebo požadovaný členským státem u dokumentů 
předkládaných orgánu podle odstavce 1 za účelem 
jmenování, je tímto jazykem v České republice český 
jazyk. 
 
(3) V řízení o oznámení se lhůta podle § 19 odst. 2 
prodlužuje o lhůty stanovené v přímo použitelném 
předpisu Evropské unie v oblasti zdravotnických 
prostředků15). 
_____ 
15) Čl. 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických 
prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) 
č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení 
směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS. 
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Čl. 35 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členský stát, který hodlá jmenovat subjekt posuzování shody jakožto oznámený 
subjekt nebo již oznámený subjekt pro výkon činnosti posuzování shody podle 
tohoto nařízení jmenoval, jmenuje orgán (dále jen „orgán odpovědný za oznámené 
subjekty“), který může sestávat ze samostatných ustavujících subjektů podle 
vnitrostátního práva a je odpovědný za stanovení a provádění nezbytných postupů 
pro posouzení, jmenování a oznamování subjektů posuzování shody a za 
monitorování oznámených subjektů, včetně subdodavatelů a poboček těchto 
subjektů. 
 
 
Všechny dokumenty požadované podle článků 38 a 39 jsou vyhotoveny v jazyce 
nebo jazycích, které stanoví dotčený členský stát.  
Členské státy při uplatňování prvního pododstavce zváží, zda budou pro celou 
dotčenou dokumentaci nebo její část akceptovat a používat jazyk všeobecně 
srozumitelný v oblasti lékařství. 
Komise zajistí překlady dokumentace podle článků 38 a 39 nebo jejich částí do 
úředního jazyka Unie, které jsou nezbytné k tomu, aby byly tyto dokumenty snadno 
srozumitelné týmu pro společné posouzení jmenovanému v souladu s čl. 39 odst. 3. 
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Oddíl 5 
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 

§ 27d 
 
(1) Úřad je v České republice orgánem odpovědným za 
oznámené subjekty ve smyslu přímo použitelného 
předpisu Evropské unie v oblasti diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro16). 
_____ 
16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení 
směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU. 
 
(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie 
v oblasti diagnostických zdravotnických prostředků in 
vitro na jazyk určený nebo požadovaný členským státem 
u dokumentů předkládaných orgánu podle odstavce 1 za 
účelem jmenování, je tímto jazykem v České republice 
český jazyk. 
 
(3) V řízení o oznámení se lhůta podle § 19 odst. 2 
prodlužuje o lhůty stanové v přímo použitelném 
předpisu Evropské unie v oblasti diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro17) 

_____ 
17) Čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení 
směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU. 
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Čl. 31 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 37 
 
 
 
 
 
 
 

Členský stát, který hodlá jmenovat subjekt posuzování shody jakožto oznámený 
subjekt nebo již oznámený subjekt pro výkon činnosti posuzování shody podle 
tohoto nařízení jmenoval, jmenuje orgán (dále jen „orgán odpovědný za oznámené 
subjekty“), který může sestávat ze samostatných ustavujících subjektů podle 
vnitrostátního práva a je odpovědný za stanovení a provádění nezbytných postupů 
pro posouzení, jmenování a oznamování subjektů posuzování shody a za 
monitorování oznámených subjektů, včetně subdodavatelů a poboček těchto 
subjektů. 
 
 
Všechny dokumenty požadované podle článků 34 a 35 jsou vyhotoveny v jazyce 
nebo jazycích, které stanoví dotčený členský stát. Členské státy při uplatňování 
prvního pododstavce zváží, zda budou pro celou dotčenou dokumentaci nebo její 
část akceptovat a používat jazyk všeobecně srozumitelný v oblasti lékařství. Komise 
zajistí překlady dokumentace podle článků 34 a 35 nebo jejich částí do úředního 
jazyka Unie, které jsou nezbytné k tomu, aby byly tyto dokumenty snadno 
srozumitelné týmu pro společné posouzení jmenovanému v souladu s čl. 35 odst. 3. 

Čl. III bod 3  
(§ 54 odst. 2 zákona 
o posuzování shody) 

3. V § 54 odstavec 2 zní: 
„(2) Oznámený subjekt se dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 20 odst. 1 provede činnost oznámeného 
subjektu bez příslušného oprávnění, 
b) nesplní některou z povinností podle § 22 odst. 1 nebo 
4, § 24, § 25 odst. 1, 3 nebo 4 nebo § 26, anebo nesplní 
některou z povinností oznámeného subjektu podle 
příslušného nařízení Evropské unie v oblasti uvádění 
výrobků na trh.“. 
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32017R0746 
 

Čl. 113 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 106 

Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy o takto stanovených sankcích a 
opatřeních uvědomí Komisi do 25. února 2020 a neprodleně jí oznámí veškeré 
pozdější změny, které se jich dotýkají. 
 
 
 
Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy o takto stanovených sankcích a 
opatřeních uvědomí Komisi do dne 25. února 2022 a neprodleně jí oznámí veškeré 
pozdější změny, které se jich dotýkají. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32017R0745 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5 dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 

2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS 
32017R0746 
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in 
vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU 
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