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VI.

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:
Návrh zákona o zdravotnických prostředcích
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem minstra zdravotnictví dne 30.8.2019,
s termínem dodání stanovisek do 27.9.2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:
Resort

Připomínky

Vypořádání

Úřad vlády – KML
Mgr. Kristýna
Hondlíková
(e-mail:
hondlikova.kristyna
@vlada.cz, tel:
224 002 446).

Zásadní připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení Akceptováno
Text RIA upraven a doplněn.
dopadů regulace (dále ZZ RIA)
Definice problému
Je nutné doplnit, na jaké věcné problémy a poznatky úprava
reaguje. Pro argumentaci implementační části úpravy se lze
inspirovat popisem problémových oblastí z hodnocení dopadů
EK (např. dohled nad oznámenými subjekty, rozdílnost postupu
států při posuzování zdravotnických prostředků, transparentnost
a sledovatelnost) a zasadit je do českého kontextu. Pro národní
část je třeba uvést konkrétní poznatky z praxe, které podle
předkladatele byly nashromážděny za dobu účinnosti současné
úpravy a vedou k navrhovaným změnám.
Akceptováno
Popis cílového stavu
Text RIA upraven a doplněn.
Obdobně jako výše požadujeme, aby cíle byly vztaženy k řešení
věcných problémů.
Akceptováno
Vyhodnocení dopadů
Text RIA upraven a doplněn.
Předkladatel by měl reflektovat možné negativní dopady
na spotřebitele, popř. systém veřejného zdravotního pojištění
ve formě zvýšení cen zdravotnických prostředků. Očekávané
zvýšení nákladů pro podnikatele/dodavatele by mohlo vést
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k této reakci.

Ministerstvo
spravedlnosti

Mgr. Pavla
Bálková, tel.:
221 997 488,
mobil:
737 244 374, email:
pbalkova@msp.jus
tice.cz.

Akceptováno
Přezkum účinnosti
Text RIA upraven a doplněn.
K národní části úpravy je nutné stanovit konkrétní parametry
přezkumu a jeho termín. Je patrné, že poznatky o účinnosti
současné úpravy byly zásadní pro přípravu předkládaného
návrhu. Pro předkladatele bude tudíž určitě přínosem již nyní
konkretizovat podobu přezkumu pro novou regulaci.
Akceptováno
K § 12 odst. 2 větě druhé: Jsme toho názoru, že je věta Odstavec 2 doplněn o věty:
formulována věcně nesprávně, jelikož omezení svobody osoby, „To neplatí, jestliže by ukončením účasti osoby podle věty

na níž je prostředek testován, není samo o sobě důvodem pro
ukončení klinické zkoušky jako takové, nýbrž toliko pro
ukončení účasti dané osoby v klinické zkoušce. Požadujeme
proto větu přeformulovat v následujícím duchu: „To neplatí,
jestliže by ukončením účasti osoby podle věty první v klinické
zkoušce bylo ohroženo její zdraví.“. Tato připomínka je
zásadní.

první v klinické zkoušce bylo ohroženo její zdraví. V
takovém případě umožní Vězeňská služba České republiky
osobě podle věty první pokračovat v účasti v klinické
zkoušce, k čemuž poskytne potřebnou součinnost.“.

Akceptováno

K § 12 odst. 2 větě třetí: V návaznosti na předchozí připomínku Vizte připomínka výše.
požadujeme větu přeformulovat např. takto: „V takovém případě
umožní Vězeňská služba České republiky osobě podle věty
první pokračovat v účasti v klinické zkoušce, k čemuž poskytne
potřebnou součinnost.“. Tato připomínka je zásadní.
Akceptováno

K § 47 odst. 1 písm. b): Požadujeme doplnit do navrhované Nově označeno jako § 44 odst. 3 písm. b)
skutkové podstaty také chybějící porušení povinnosti podle § 8
odst. 4 písm. a). Tato připomínka je zásadní.
Akceptováno

K § 54 odst. 1 písm. a): Není zřejmé, z jakého ustanovení Ustanovení bylo vypuštěno.
Stránka 2 (celkem 76)
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návrhu či nařízení o zdravotnických prostředcích podle
předkladatele vyplývá povinnost, jejíž porušení chce
prostřednictvím navrhované skutkové podstaty sankcionovat.
Požadujeme proto, aby obhájil důvodnost ustanovení
v důvodové zprávě, anebo jej vypustil. Tato připomínka je
zásadní.
Akceptováno

K § 55 odst. 1 písm. g): Upozorňujeme na záměnu navrhované Upraveno jako § 51 odst. 1 písm. h) a i).
skutkové
podstaty
–
§ 35 odst. 2 písm. a) se týká proškolení. Dále mezi skutkovými
podstatami navrhovanými v odstavci 1 postrádáme porušení
povinností
podle
§
35
odst.
2
písm. b) a c) – požadujeme doplnit. Tato připomínka je
zásadní.
Česká lékařská
komora

Mgr.
Daniel
Valášek, MBA, email:
pravni3@clkcr.cz
,
sekretariat@clkcr
.cz,
prezident@clkcr.
cz,
zdenek.mrozek@
clkcr.cz.

Česká lékařská komora reflektuje nutnost sjednocení
zákonných požadavků a postupů v oblasti zdravotnických
prostředků s předpisy Evropské unie. Současně však stále
postrádá stanovení zásadní zákonné povinnosti pro
výrobce, případně dovozce, zdravotnických prostředků,
s níž se řada, zejména menších, poskytovatelů
zdravotních služeb setkává. Každý výrobce, či distributor,
zdravotnických prostředků by měl garantovat předem
stanovený počet servisních středisek v České republice a
současně by měl při registraci zdravotnického prostředku
garantovat servisní podporu po konkrétní předem
stanovenou dobu, a to i v podobě stanovení povinnosti
zajištění pozáručního servisu, údržby a prohlídek
zdravotnického
prostředku.
Samotnou
registrací
zdravotnického prostředku nevzniká výrobcům či
distributorům žádná povinnost zajištění další odborné
Stránka 3 (celkem 76)

Vysvětleno. ČLK ale trvá na připomínce. ROZPOR
Uložit výrobcům takovou povinnost nelze, neboť nemusí jít
o výrobce usazené v ČR. Dovozcům takovou povinnost
uložit také nelze, například z důvodu, že výrobce smí
stanovit podmínky servisu odlišně od nejčastěji
používaného modelu, ve kterém je servis poskytován sítí
servisních středisek provozovanou na lokální úrovni (jak je
požadováno v připomínce). Ze stejných důvodů ji nelze
uložit ani distributorům.
Zohlednit podmínky servisu by měl poskytovatel
zdravotních služeb již při výběru před pořízením
zdravotnického prostředku; v případě pořízení formou
veřejné zakázky např. stanovením vhodných váhových
kritérií při použití způsobu hodnocení dle ekonomické
výhodnosti nabídky.
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údržby, čímž se může po uplynutí záruční doby stát
zdravotnický prostředek bezcenný a nepoužitelný (z
pohledu platného zákona), právě z důvodu nemožnosti
provést odbornou údržbu osobou v souladu s platným
zněním
zákona
o
zdravotnických
prostředcích.
Zákonodárce sice stanoví velmi přísná pravidla pro
provádění odborné údržby, čímž může časem dojít zcela k
ochromení této činnosti pro nedostatek kvalifikovaných
osob, ale současně zákonodárce negarantuje zajištění
kvalifikovaného počtu erudovaných osob pro odbornou
údržbu konkrétních zdravotnických prostředků po
stanovenou dobu určením této povinnosti výrobci či
distributorovi. Tento nevyvážený vztah, kdy na jedné
straně je poskytovatel nucen dodržovat zákon o
zdravotnických prostředcích a na druhé straně není
zajištěn
dostatečný
počet
kvalifikovaných
osob
zajišťujících odbornou údržbu, může v konečném důsledku
vést ke kolapsu celého systému. Nelze totiž předpokládat
a požadovat, aby lékaři pravidelně obnovovali
zdravotnické prostředky jen z důvodů nedostatku odborné
údržby, aniž by byli ze strany státu jakkoliv finančně či
jinak motivováni. Jednoznačně je potřeba do tohoto
sytému zapojit výrobce či distributory, kterým by měl zákon
stanovit jednoznačnou povinnost po určitou dobu
zajišťovat záruční i pozáruční odbornou údržbu, servis a
odborné prohlídky v souladu s podmínkami, které stanoví
zákon o zdravotnických prostředcích.
Rovněž je potřeba zohlednit datum výroby některých
zdravotnických prostředků, které mohou nadále dobře,
kvalitně a spolehlivě sloužit, avšak jejich výrobci již třeba
bez právního nástupce zanikli a jen velmi těžko se bude
zajišťovat odborná údržba v souladu s platným zněním
zákona o zdravotnických prostředcích. Stát, potažmo
instituce, na něž je delegována kontrolní pravomoc, by
Stránka 4 (celkem 76)

Obecně není možné zasahovat zákonnou regulací do věcí,
které lze vhodněji upravit na soukromo-právní úrovni ve
vztahu mezi dvěma hospodářskými subjekty. Zákonem
regulovány tak zůstávají pouze podmínky, za kterých má
osoba provádějící servis postupovat, aby zůstal zachován
cíl nezávadnosti a bezpečného použití zdravotnických
prostředků.
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měla tuto skutečnost v rámci správního uvážení
jednoznačně zohledňovat a rozlišovat případy odborné a
neodborné údržby.
Novelizace zákona o zdravotních prostředcích je v tomto
smyslu vhodnou příležitostí pro stanovení výše uvedené
povinnosti výrobcům a distributorům a rovněž možnosti
využívat zdravotnické prostředky, které byly uvedeny do
oběhu podle dřívější právní úpravy. V této souvislosti by
měl být SÚKL i regulátorem nákladových položek za
provádění odborné údržby, servisu a pravidelných
prohlídek, neboť s ohledem na velikost českého trhu se
zdravotnickými prostředky se jeví konkurenční prostředí
jako nedostatečné, což vede v konečném důsledku pouze
k nevýhodnému postavení poskytovatelů zdravotních
služeb, kteří jsou nuceni akceptovat cenové nabídky
mnohdy jediného servisu na území ČR bez možnosti
oslovit konkurenci. Poskytovatelé zdravotních služeb
nejsou v tomto případě v rovném postavení a jsou závislí
na autorizovaných servisech, přičemž je nepochybné, že
v této oblasti by měla být činnost autorizovaných servisů
s ohledem na specifické postavení poskytovatelů
zdravotních služeb, kteří nejsou podnikateli a nemohou
zasahovat do výše úhrad za poskytovanou zdravotní péči,
autoritativně regulována a současně by měla být uložena
zákonná povinnost v podobě garance záručního, ale
zejména pozáručního servisu a odborné údržby.
Česká lékařská komora trvá na stanovení povinnosti
výrobcům a distributorům zdravotnických prostředků
zajistit záruční a pozáruční servis. Současně by měl
být SÚKL zmocněn regulační pravomocí nákladů za
provádění servisu, odborné údržby a pravidelných
prohlídek.
Zásadní připomínka
V oblasti sankcí za případné přestupky na úseku Vysvětleno. ČLK ale trvá na připomínce. ROZPOR
Stránka 5 (celkem 76)
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poskytovatelů zdravotních služeb v rámci poskytování
zdravotní péče rovněž není zcela zřejmé, co vede
zákonodárce ke stanovení takto astronomických pokut,
které
budou
v případě
běžných
ambulantních
poskytovatelů zdravotních služeb zcela likvidační.
Neobstojí odůvodnění, že výše pokut má být zejména
odrazující. Česká lékařská komora má za to, že být
pominut aspekt přiměřenosti. Rovněž možnost úvahy
správního orgánu, který může udělit pokutu v poměrně
širokém rozpětí nepovažuje Česká lékařská komora za
optimální.
Česká lékařská komora trvá na snížení výše pokut za
přestupky poskytovatelů zdravotních služeb v rámci
poskytování zdravotní péče, a to s ohledem na zásadu
přiměřenosti a účelnosti správního trestání.
Zásadní připomínka

Stránka 6 (celkem 76)

Výše pokut je stanovena s ohledem na maximální
odhadnutelnou společenskou nebezpečnost jednání, které
stanovené skutkové znaky vykazuje, a to včetně možných
důsledků takového jednání. Vzhledem k právní úpravě
dané nařízením, je nutné počítat s tím, že důsledky
takového jednání mohou přesahovat národní rozměr.
Výše pokut je stanovena takto: za přestupek lze uložit
pokutu do výše …… Tj. výše pokut je stanovena rozmezím
a je limitována maximální částkou stanovenou zákonem. O
výši pokuty bude rozhodováno v rámci řízení o přestupku,
které je upraveno samostatným právním předpisem.
Procesní pravidla pro projednávání přestupků a ukládání
trestů se řídí zákonem č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti za
přestupek, postup před zahájením řízení o přestupku a
postup v řízení o přestupku, ale také druhy správních
trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání.
Tento zákon poměrně podrobně stanovuje např. že při
určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne
zejména
a) k povaze a závažnosti přestupku,
b) k tomu, že o některém z více přestupků, které byly
spáchány jedním skutkem nebo více skutky, nebylo
rozhodnuto ve společném řízení,
c) k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem,
d) u pokusu přestupku k tomu, do jaké míry se jednání
pachatele přiblížilo k dokonání přestupku, jakož i k
okolnostem a důvodům, pro které k jeho dokonání nedošlo,
e) u spolupachatelů k tomu, jakou měrou jednání každého
z nich přispělo ke spáchání přestupku,
f) u fyzické osoby k jejím osobním poměrům a k tomu, zda
a jakým způsobem byla pro totéž protiprávní jednání
potrestána v jiném řízení před správním orgánem než v
řízení o přestupku,
g) u právnické nebo podnikající fyzické osoby k povaze její
činnosti,
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Ministerstvo
financí

Mgr. Zdeňka
Krejčová, e-mail:
zdenka.krejcova
@mfcr.cz, tel.
257042350

h) u právního nástupce k tomu, v jakém rozsahu na něj
přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného
přestupku, a v případě více právních nástupců k tomu, zda
některý z nich pokračuje v činnosti, při které byl přestupek
spáchán,
i) u pokračujícího, trvajícího a hromadného přestupku k
tomu, zda k části jednání, jímž byl přestupek spáchán,
došlo za účinnosti zákona, který za přestupek stanovil
správní trest mírnější než zákon, který…..
V rámci trestání musí tak být zohledněny všechny principy,
které připomínka uvádí.
Požadujeme zcela vypustit § 58 odst. 3. Požadujeme, aby Neakceptováno. ROZPOR.
náhrady výdajů byly příjmem státního rozpočtu. Tato Tuto připomínku nelze akceptovat, jelikož by při
současném stavu financování Ústavu ze státního rozpočtu
připomínka je zásadní
nebylo možné v případě absence příjmů z náhrad výdajů
financovat činnost Ústavu v oblasti zdravotnických
prostředků.
Činnost Ústavu v oblasti léčivých přípravků je z větší části
financována z prostředků plynoucích z náhrad výdajů
stanovených zákonem o léčivech a zákonem o tkáních a
buňkách. Pokud by tato cesta financování nebyla zvolena i
u zdravotnických prostředků, lze reálně předpokládat, že
by se neúměrně zvýšil dopad na státní rozpočet a
rozhodně by nebylo možné financovat činnosti státních
orgánů předpokládané nařízením. Česká republika by tak
nebyla schopna dostát svým závazkům předpokládaným
nařízením. Vzhledem k tomu, že se oblast týká veřejného
zdraví, dopady „nečinnosti“ nebo nedostatečně odborné
činnosti státu by si vyžádaly mnohem vyšší náklady, které
by bylo nutné vynaložit na zmírnění dopadů na veřejné
zdraví.
Odbor zdravotnických prostředků (OZP) stejně jako
všechny ostatní odborné útvary Ústavu nezbytně potřebuje
odborníky k plnění svých zákonných povinností. OZP
dosud běžně účtoval žadatelům náhrady nákladů na
odborné úkony v souladu s platnou vyhláškou č. 61/2015
Sb. Konzultační a přednáškovou činnost poskytuje zatím
Stránka 7 (celkem 76)
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zdarma i přesto, že se v naprosté většině případů jedná
také o odborný úkon spojený s řádnou přípravou
(prezentace nebo konzultace na odborné téma). Ústav v
roce 2018 hospodařil s rozpočtem 592 milionů Kč, z toho
pouze cca 25 % tvořila dotace ze státního rozpočtu. Přitom
náklady na mzdy tvořily v roce 2018 cca 70 % celkového
rozpočtu Ústavu. Pokud by Ústavu byl výběr náhrad výdajů
za odborné úkony znemožněn, došlo by k dramatickému
propadu financování z vlastních zdrojů a bylo by nutné
tento deficit nahradit ze státního rozpočtu nebo zcela
zásadním způsobem omezit výkon agendy Ústavu z
důvodu hromadného propouštění/nuceného odchodu
významné části odborného personálu. V rámci výkonu
agendy OZP by tento krok měl za následek velmi
významné omezení činností uložených nařízením
2017/745 (MDR), potažmo nařízením 2017/746 (IVDR).
Neustále narůstá množství povinně zpracovávané agendy,
kterou Ústav dostává přidělenou ať už na základě
národních právních předpisů (např. novela zákona 48/1997
Sb. o veřejném zdravotním pojištění) nebo cestou nových
evropských nařízení (MDR a IVDR). Na žádnou z těchto
povinných činností Ústav nedostal navíc finanční
prostředky ze státního rozpočtu a je nucen si náklady na
jejich zajištění hradit z vlastních zdrojů. V rámci návrhu
systemizace k 1. 1. 2020 OZP požaduje navýšení počtu
systemizovaných služebních míst v souvislosti s novými
požadavky vyplývajícími z nařízení MDR a tento nárůst
plánuje pokrýt z vlastních zdrojů Ústavu.

V předloženém návrhu zákona o zdravotnických prostředcích, je
v důvodové zprávě uveden finanční dopad na státní rozpočet ve
výši 15 milionů Kč, a to zejména na vybudování Národního
informačního systému zdravotnických prostředků (EUDAMED),
plus další náklady na pravidelnou údržbu a vlastní provoz
systému, ve výši 2 miliony Kč. Návrh zákona předpokládá, že
Stránka 8 (celkem 76)

Akceptováno jinak. MF nesouhlasí - ROZPOR
Byla doplněna důvodová zpráva, aby bylo zřejmé, že
finanční dopady na vybudování informačního systému a
jeho provoz, se budou týkat výhradně rozpočtu Ústavu a
nepředpokládá se navýšení finančních prostředků do
rozpočtových kapitol. Předpokládáme, že tyto finanční
dopady budou plně kryty z náhrad výdajů stanovených
tímto návrhem zákona.
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část opakujících se nákladů by mohla být kryta finančními
prostředky z náhrad výdajů za úkony, které by státní správa
vykonávala na žádost regulovaných subjektů. Předpokládaná
výše této částky v materiálu není uvedena. Nesouhlasíme, aby s
přijetím navržené právní normy bylo spojeno navýšení
finančních prostředků do rozpočtových kapitol. Navrhujeme,
aby
tyto
nároky
byly
zabezpečeny
v rámci finančních prostředků rozpočtové kapitoly Ministerstva
zdravotnictví a i zde aby nedošlo k jejich dodatečnému
navýšení, a to jak v roce 2020 (v případě nabytí účinnosti k 26.
5. 2020), tak i v dalších letech.
Tato připomínka je zásadní
Zásadně nesouhlasíme s dopady do personální a platové oblasti.
Z příslušných částí materiálu není zřejmé, z jakého důvodu si
sladění české a evropské legislativy vyžaduje nových minimálně
38 míst zaměstnanců (což je v rozsahu odboru, v některých
úřadech dokonce sekce) na plnou pracovní dobu. S ohledem na
restriktivní politiku vlády v personální a platové oblasti, o níž
svědčí opatření zařazená do parametrů rozpočtu na rok 2019 i
do návrhu parametrů na rok 2020, nemůžeme navyšování počtu
míst podpořit. Připomínáme, že ačkoliv bylo v parametrech
předběžného návrhu rozpočtu na rok 2020 (schváleno
usnesením vlády č. 447/2019 ze dne 24.6.2019) schváleno 5%
snížení počtu míst v SÚKL, na základě srpnových jednání došlo k
vrácení všech redukovaným míst do limitu zpátky, čímž SÚKL
meziročně v rozpočtové oblasti nekrátí ani jedno systemizované
místo. Za podstatné považujeme dále sdělit neobsazenost
Stránka 9 (celkem 76)

Akceptováno jinak.
Doplněna důvodová zpráva.
Dále je třeba uvést, že Ústav má aktuálně k dispozici
celkem 463 systemizovaných služebních míst z čehož je
pouze 34 míst aktuálně neobsazených, tj. pouhých 7,3 %.
Současně bychom rádi upozornili na skutečnost, že v
připomínce zmiňovaný návrat redukovaných míst zpátky
do limitu Ústavu nepředstavuje pro státní rozpočet žádné
dodatečné náklady, jelikož jsou daná místa financována
výhradně
z
vlastních
zdrojů
Ústavu,
přičemž
zdůrazňujeme, že se jedná o místa určená k využití na
jiných agendách Ústavu a jejich neobsazenost je
způsobena současným stavem trhu práce, nikoliv jejich
nepotřebností k výkonu daných agend. V žádném případě
s nimi není možné počítat v agendě zdravotnických
prostředků.
Pro zachování dostatečné účinnosti dozorové a kontrolní
činnosti je navrhovaný počet navýšení o 38 zaměstnanců
ideální, avšak na základně připomínky jsme zpracovali
nouzovou variantu (11 míst), která umožní zabezpečení
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služebních
míst
za
1. pololetí roku 2019 vykázanou v mimorozpočtové části, která
činí cca 66 míst (tj. enormních 31 %). Při takové míře
neobsazenosti nám jakékoliv další navyšování míst přijde
nepřístojné. Z výše uvedených důvodů žádáme všechny
relevantní části materiálu doplnit o výslovnou deklaraci, že
s navrženou právní úpravou nejsou spojeny žádné dopady do
personální a platové oblasti rozpočtu dotčených organizací a
rovněž do návrhu usnesení vlády požadujeme doplnit úkol pro
ministra zdravotnictví ve znění „zajistit dopady do personální a
platové oblasti v rámci stávajících kapacit v kapitole
Ministerstvo zdravotnictví“. Tato připomínka je zásadní

výkonu agendy v nezbytném minimálním rozsahu a plnění
závazků daných nařízením, avšak za cenu značného
ohrožení dozorové činnosti, které bude mít za následek
sníženou účinnost celé právní úpravy zdravotnických
prostředků. Je též třeba pamatovat, že prostředky na tato
místa jsou též pokryty z výběru náhrad výdajů.

V případě neakceptace výše uvedené připomínky k navýšení Akceptováno jinak. MF nesouhlasí – ROZPOR
počtu míst předně avizujeme, že s nejvyšší pravděpodobností Vizte připomínku výše.
půjde o rozpor, který bude muset být vzájemně řešen na
odpovídající úrovni vedení. Pro takové projednání je třeba
materiál doplnit o řadu dalších informací, zejména požadovaná
místa konkrétně identifikovat, stanovit platové třídy, představit
náplně práce, tedy konkrétní činnosti, kterým se mají noví
zaměstnanci na plný úvazek denně věnovat, rozložit nová místa
do organizační struktury, sdělit, kolik míst jsou vedoucí
zaměstnanci a kolik ostatní, sdělit propočet prostředků na platy,
o které má být žádáno. Dále v této věci chybí informace o
provedení personálního auditu s cílem identifikovat a využít
kapacity plně nevyužité, využít neobsazená místa, doložit, proč
agendu nelze vykonávat dosavadními zaměstnanci, zvláště když
má být vytvořen informační systém, který bude shromažďovat
Stránka 10 (celkem 76)
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dosud roztříštěné informace, jejichž sběr a analýza je
administrativně jistě náročnější, než požadovaný stav. Z
důvodové zprávy je patrné, že navržená právní úprava přináší i
určitá zjednodušení a vyšší efektivitu v některých oblastech, což
s sebou většinou přináší i úsporu administrativních úkonů,
přičemž tato úspora může být alokována do oblastí, které
nadnárodní pravidla přinesou.
Tato připomínka je zásadní
V § 43 odst. 2 návrhu zákona o zdravotnických prostředcích
navrhujeme vypustit ve větě první slova „vybírá a vymáhá celní
úřad“ a větu druhou.
Na základě ustanovení § 43 návrhu zákona o zdravotnických
prostředcích projednává přestupky podle tohoto zákona
v prvním stupni Státní ústav pro kontrolu léčiv. Podle odstavce 2
výše uvedeného paragrafu Státní ústav pro kontrolu léčiv ukládá
pokuty, které pak vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem
z pokut je příjmem státního rozpočtu.
Předmětné rozhodnutí o uložení pokuty je vydáváno podle
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“). Podle ustanovení § 106 odst. 1 správního řádu exekuční
správní orgán, který na žádost správního orgánu, který vydal
rozhodnutí v prvním stupni nebo který schválil smír, nebo osoby
oprávněné z exekučního titulu, provádí exekuci na peněžitá
Stránka 11 (celkem 76)

Akceptováno
Ustanovení upraveno v souladu se stávajícím stavem tedy že Ústav pokutu vybírá. V části týkající se celního
úřadu a příjmu z pokut byla připomínka akceptována.
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plnění, je obecný správce daně místně příslušný podle
zvláštního zákona, nestanoví-li zákon, že exekučním správním
orgánem je správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním
stupni
nebo
který
schválil
smír.
Tato
tzv. kompetenční dělená správa se tak aplikuje vždy, pokud je
rozhodnutí o povinnosti uhradit peněžité plnění vydáno
v režimu správního řádu a zároveň zvláštní zákon neuvádí
pravidlo lex specialis o tom, který orgán veřejné moci je
příslušný k vybírání, respektive vymáhání, daného peněžitého
plnění. V takovém případě se v souladu s § 106 správního řádu
orgánem příslušným k výběru a vymáhání daného peněžitého
plnění stává tzv. obecný správce daně, kterým je podle § 8 odst.
2 písm. a) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, celní úřad.
Z navrhovaného ustanovení § 43 odst. 2 je zřejmé, že se jedná
právě o tzv. kompetenční dělenou správu, kdy k uložení pokuty
je příslušný Státní ústav pro kontrolu léčiv a k vybírání a
vymáhání je příslušný celní úřad. Kompetence celního úřadu
jako obecného správce daně příslušného k výběru a vymáhání
daného peněžitého plnění tak vyplývá přímo z ustanovení § 106
správního řádu a ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona
č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění
pozdějších předpisů. Výslovná úprava této kompetence v § 43
odst. 2 návrhu zákona o zdravotnických prostředcích je proto
nadbytečná (smysl by naopak měla pouze v případě, že by tuto
kompetenci neměl celní úřad vykonávat).
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Dále platí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. q) zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, je pokuta příjmem státního rozpočtu,
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Na základě tohoto
ustanovení rozpočtových pravidel je tedy příjem z pokut
ukládaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv bez dalšího
příjmem státního rozpočtu a návrh zákona o zdravotnických
prostředcích již žádné speciální pravidlo v tomto smyslu
upravovat nemá. Tato připomínka je zásadní
Vysvětleno
Doklad o pojištění je povinnou náležitostí žádosti o
povolení klinické zkoušky podle přílohy XV nařízení o ZP
kapitola II bod 4.3. – kontrolovat bude Ústav v rámci
vyhodnocení žádosti, bez dokladu žadatel nedostane
povolení k zahájení klinické zkoušky. Pokud je
dokumentace neúplná nelze klinickou zkoušku povolit nebo
provádět.
Tato povinnost navazuje na článek 69 odst. 1 nařízení,
kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit
Tato připomínka je zásadní
zavedení systémů náhrady škody, kterou subjekt utrpěl v
důsledku účasti v klinické zkoušce prováděné na jejich
území, a to v podobě pojištění, ručení nebo podobné
úpravy.
Uplatňujeme zásadní připomínku k absenci posouzení dopadů Akceptováno jinak
na přesun kompetence na celní úřady. Požadujeme do Ustanovení § 43 bylo upraveno tak, aby byl zachován
současný stav. Na celní úřady nejsou přesouvány žádné
důvodové zprávy a závěrečné zprávy z hodnocení dopadů nové kompetence.

V § 11 se ukládá zadavateli povinnost sjednat před zahájením
klinické zkoušky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
v souvislosti s prováděním klinické zkoušky. Požadujeme
doplnit, jakým způsobem bude tato povinnost kontrolována a
vymáhána a zda návrh zákona počítá s přestupky a pokutami
v této oblasti.

regulace doplnit, jaké dopady budou vyplývat z přesunu
povinnosti vybírat pokuty na celní úřad. Oproti stávající právní
úpravě, která stanoví, že pokuty za přestupky vybírá orgán,
Stránka 13 (celkem 76)
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který je uložil (viz ustanovení § 92 odst. 2 zákona č. 268/2014
Sb.), je v rámci předkládaného návrhu předpokládáno, že
uložené pokuty bude vybírat celní úřad (viz ustanovení § 43
odst. 2 návrhu). V souvislosti s výběrem uložených pokut za
přestupky je i podle stávající právní úpravy u Státního ústavu
pro kontrolu léčiv výkon dané agendy jistě personálně zajištěn
(včetně zajištění prostředků na mzdy). Z pohledu personální a
finanční je přesun dotčené povinnosti na celní úřady ve výše
zmíněných materiálech zcela ignorován, a to ať ve výčtu
dotčených subjektů (viz obecná část důvodové zprávy část C), či
v hodnocení dopadů na státní rozpočet (tamtéž). Personální a
mzdové aspekty související s přesunem agendy na celní úřady
nejsou zapracovány ani do části 3. 1. závěrečné zprávy
z hodnocení dopadů regulace. Bez doplnění výše navrženého
není předkládaný materiál komplexní. Požadujeme doplnit.
Tato připomínka je zásadní
Ministerstvo
obrany
JUDr. Jana
Hájková

1. K navrhovanému znění § 32:

Akceptováno jinak

Navrhované znění § 32 odst. 1 a 4 sice přejímá
ustanovení § 63 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických
(tel.: 973 200 077 prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
,
e-mail: o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 366/2017 Sb., a
legislativa.mo@a tedy objektivně je již v současné době součástí právního
řádu České republiky, přesto je nutné obě ustanovení
rmy.cz).
považovat buď za legislativně nedostatečné, nebo (i) za
právně nepřesně formulované, což přispívá k jejich obtížné
srozumitelnosti a velké míře možností jejich výkladu. Tento
Stránka 14 (celkem 76)

Ustanovení upraveno následovně:
„(1) Pokud jsou po vyhlášení stavu ohrožení státu,
válečného stavu nebo nouzového stavu na území
České republiky vojákům v činné službě poskytovány
vojenskými poskytovateli zdravotních služeb podle
zákona o vojácích z povolání11), popřípadě jinými
poskytovateli zdravotních služeb na základě smlouvy
o poskytování zdravotních služeb vojákům z povolání
uzavřené se zdravotní pojišťovnou stanovenou
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stav pak ještě zvyšuje chybné užití odkazu na poznámku
pod čarou č. 7 u slov „stav ohrožení státu“, resp. ve vazbě
na uvedené krizové stavy, ve které je uveden „Zákon
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších
předpisů“; citovaný zákona přitom v žádném rozsahu
regulaci pro případy vyhlášení krizových stavů neprovádí.

zákonem o veřejném zdravotním pojištění, zdravotní
služby s použitím prostředků, může Ministerstvo
obrany postupovat odchylně od tohoto zákona.

(2) Pokud jsou vojenskými poskytovateli
zdravotních služeb podle zákona o vojácích
z povolání11) poskytovány zdravotní služby s použitím
Požadujeme proto navrhované znění § 32 odst. 1 a prostředků vojákům v činné službě vyslaným k plnění
2 včetně poznámek pod čarou a odkazů na ně upravit úkolů ozbrojených sil České republiky nebo Vojenské
(například) takto:
policie mimo území České republiky12), může
Ministerstvo obrany postupovat odchylně od tohoto
„(1) Pro případy využití prostředků při poskytování zákona.“.
zdravotních služeb příslušníkům ozbrojených sil11)
vojenskými poskytovateli zdravotních služeb podle zákona __________________________
o vojácích z povolání12), popřípadě jinými poskytovateli 11) § 94 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
zákona č. 332/2014 Sb.
zdravotních služeb na základě smlouvy o poskytování 12)
Čl..43 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava
zdravotních služeb vojákům z povolání uzavřené se
zdravotní pojišťovnou stanovenou zákonem o veřejném České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 odst. 1 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské
zdravotním pojištění, na území České republiky v době
policii a o změně některých zákonů (zákon o
vyhlášení stavu ohrožení států nebo válečného stavu
Vojenské policii), ve znění zákona č. …/2020 Sb. “.
může Ministerstvo obrany postupovat odchylně od tohoto
zákona.
(2) V případě využití prostředků při poskytování
zdravotních služeb vojenskými poskytovateli příslušníkům
ozbrojených sil11) vyslaným mimo území České
republiky13) může Ministerstvo obrany postupovat odchylně
od tohoto zákona.
__________________________
§ 2 odst. 5 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
§ 94 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
zákona č. 332/2014 Sb.

11)

12)

Čl.43 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.
13)
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Odůvodnění:
Navrhované znění § 32 je nutné upravit tak, aby
byly jednoznačně odděleny kompetence Ministerstva
obrany při zajišťování obrany České republiky, k nimž se
váže stav ohrožení státu a válečný stav, a kompetence
Ministerstva vnitra při zajišťování vnitřní bezpečnosti
České republiky, ke kterým se váží krizové stavy ve
smyslu § 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (stav nebezpečí, nouzový stav,
stav ohrožení státu a válečný stav). V tomto smyslu je
nutné oddělit zajišťování krizového stavu podle krizového
zákona, kterým je „stanovena působnost a pravomoc
státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků
a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při
přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se
zajišťováním obrany České republiky před vnějším
napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické
infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto
povinností“ a zajišťování obrany České republiky podle
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná
úprava vzhledem k uvedenému postrádá (i v současné
době) podmínky obdobné výluce Ministerstva obrany pro
řešení krizových situací ve prospěch Ministerstva vnitra, i
když z důvodové zprávy vyplývá, že účelem navrhované
regulace je zajištění potřeb ozbrojených sil České
republiky, nikoliv potřeb bezpečnostních sborů a složek
integrovaného záchranného systému, pokud se podílejí na
plnění krizových opatření. Doplnění tedy ponecháváme na
úvaze předkladatele, a to i přesto, že podle zvláštní části
důvodové zprávy „ustanovení § 32 stanovuje výjimku
pro postup odchylný od tohoto zákona při zcela
Stránka 16 (celkem 76)
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výjimečných událostech, jakými jsou vyhlášení válečného
nebo nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu.
Odchylná pravidla se vztahují na použití zdravotnických
prostředků u ozbrojených sil jak na území České republiky,
tak i u vojáků vyslaných mimo její území.“, tedy jenom na
provedení výluky ve prospěch Ministerstva obrany.
Navržená textová úprava pak zajišťuje soulad
ustanovení § 32 odst. 1 a 2 návrhu zákona s instituty a
terminologií zavedenými zákonem o zajišťování obrany
České republiky, zákonem o ozbrojených silách České
republiky a zákonem o vojácích z povolání.
Tato připomínka je zásadní.
2. K důvodové zprávě:
V kapitole F. „Dopady na bezpečnost státu“
obecné části důvodové zprávy k návrhu zákona je
uvedeno, že „návrh zákona o zdravotnických prostředcích
nemá vliv na bezpečnost a obranu státu. Návrh byl
konzultován s Bezpečnostním odborem Ministerstva vnitra
ČR.“.
Pokud je však podle § 2 odst. 1 zákona č. 222/1999
Sb., o zajišťování obrany České republiky, obrana státu
definována
jako
„souhrn
opatření
k
zajištění
svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a
právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku
před vnějším napadením“ s tím, že „obrana státu zahrnuje
výstavbu účinného systému obrany státu, přípravu a
použití odpovídajících sil a prostředků a účast v
kolektivním obranném systému“, je zřejmé návrh zákona
má dopady do podmínek k zajišťování obrany České
republiky, o čemž svědčí kromě jiného také navrhované
znění § 32 návrhu zákona. Navíc je zřejmé, že i samotný
Stránka 17 (celkem 76)

Akceptováno
Ustanovení DZ upraveno.
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návrh zákona, resp. nařízení o zdravotnických
prostředcích, svými důsledky do plnění úkolů při
zajišťování obrany České republiky dopadá, neboť
součástí ozbrojených sil České republiky je i jejich
zdravotní služba, která nepochybně má specifické
požadavky na humánní zdravotnické prostředky a podílí
se na jejich uvádění na trh, popřípadě na jejich klinickém
hodnocení.
Požadujeme proto předmětnou kapitolu obecné
části důvodové zprávy upravit.
Na okraj pak jenom podotýkáme, že pokud se
návrh zákona výslovně zabývá úpravou, jejímž adresátem
je Ministerstvo obrany, nejsou zcela zřejmé důvody, proč
taková úprava byla konzultována „s bezpečnostním
odborem Ministerstva vnitra“, namísto např. s Generálním
štábem Armády České republiky, resp. správně s oběma
uvedenými subjekty.
Odůvodnění:
Navrhovaná úprava zajišťuje objektivní zhodnocení
dopadů návrhu zákona tak, jak ho požadují Legislativní
pravidla vlády České republiky.
Tato připomínka je zásadní.

Stránka 18 (celkem 76)
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§ 13 Nejedná se o adaptaci nařízení! Toto se upravuje na
národní úrovni, tudíž nemůže být ani CELEX! Každý členský
stát má etické komise upravené rozdílně. Čl. 62 hovoří obecně
o požadavkách týkajících se klinických zkoušek! Pokud se
ovšem jedná o analogii etických komisí k LP, pak je tedy nutné
toto zohlednit v rozdílové tabulce, důvodové zprávě atd.

Neakceptováno.
Nařízení o ZP v některých částech ukládá členským státům
povinnost upravit částečně oblast etických komisí, tyto
části návrhu jsou podtrženy a označeny CELEX. Části
návrhu, které jsou čistě národní, podtrženy nejsou.
Nařízení 2017/745 stanoví, aby etický přezkum prováděla
etická komise v souladu s vnitrostátním právem. Čl.62
odst. 3 druhý pododstavec nařízení 2017/745 přímo ukládá
členským státům zajistit, aby postupy pro přezkum etickými
komisemi byly slučitelné s postupy pro posuzování žádosti
o povolení klinické zkoušky stanovenými nařízením. Jedná
se tedy o adaptaci nařízení.
Neakceptováno. ROZPOR.
k § 20 odst. 1)
možnost předpisu jiným zdravotnickým pracovníkem se Jedná se o prioritu pana ministra.
specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí podle zákona o
nelékařských zdravotnických povoláních je třeba specifikovat
konkrétněji (možnost předpisu, např. formou pověření lékařem by
bylo možné pro všeobecnou sestru nebo dětskou sestru, ale určitě ne
např. pro logopeda). Je nevhodné přistoupit k předpisu takto široce a
bez dalšího upřesnění odpovědnost za vlastní léčbu (a to i v
souvislosti s § 20 odst. 2) Tuto problematiku je potřeba vyřešit
komplexněji a to včetně odpovědností.
Obecně Nesouhlasíme s rozšířením oprávnění předepsat prostředek
(resp. zdravotnický prostředek, viz § 2) na lékařský předpis obecně i
na jiné zdravotnické pracovníky se specializovanou nebo zvláštní
odbornou způsobilostí podle zákona o nelékařských zdravotnických
povoláních v podobě, v jaké je navrženo.
Bude-li shledáno, že je potřebné záměr realizovat, doporučujeme v §
20 odst. 1 kompromisně upravit možnost ošetřujícího lékaře
písemně oprávnit sestru k dalšímu limitovanému předepisování
téhož zdravotnického prostředku. Nicméně potřebnost předepsání
zdravotnického prostředku by vždy poprvé posoudil a zdravotnický
prostředek předepsal lékař.
Odůvodnění:
Stránka 19 (celkem 76)
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Ustanovení § 20 odst. 3 stanoví, že prostředek je vydáván na poukaz v
případě, kdy má pacient nárok na jeho úhradu podle zákona
upravujícího veřejné zdravotní pojištění. Na rozdíl od stávajícího stavu
je navrženo rozšířit okruh předepisujících o nelékařské zdravotnické
pracovníky, bez dalšího omezení. Následkem úpravy by došlo
k znepřehlednění výdajů z v.z.p. na zdravotnické prostředky, velmi
pravděpodobně i k navýšení nákladů a k nehospodárnému nakládání
s prostředky systému v.z.p.
Návrh v podobě, v jaké je předložen, neřeší řadu zásadních otázek a
jeho aplikace by přinesla značné praktické obtíže, a to zejména
v oblasti úhrad zdravotnických prostředků. Docházelo by
pravděpodobně k duplicitnímu předepisování zdravotnických
prostředků pacientovi. Chybí i úprava povinnosti zdravotnického
pracovníka, který zdravotnický prostředek předepíše, informovat
o předpisu ošetřujícího lékaře a není dále zřejmé, komu by byl
duplicitní předpis k tíži. Zdravotnické prostředky by podle návrhu
předepisovali zdravotničtí pracovníci resp. poskytovatelé, kteří je
dosud nepředepisovali. Rovněž tedy i např. sestry v PZSS. Zdravotní
pojišťovny mají ve vztahu k PZSS kontraktační povinnost a ve skupině
poskytovatelů PZSS neprobíhá dohodovací řízení, s ohledem na
absenci regulačních omezení by řízení nákladů na zdravotnické
prostředky bylo pro zdravotní pojišťovny velmi problematické.
Výše navržené kompromisní řešení by se, i vzhledem k uvedené
problematice případného předepisování zdravotnických prostředků
v PZSS jiným zdravotnickým pracovníkem, muselo odlišovat od
existující delegované preskripce, u které jsou náklady na léčivé
přípravky předepisované na doporučení odborného lékaře součástí
nákladů předepisujícího lékaře. V tomto případě by se náklady na
zdravotnické prostředky předepsané jiným zdravotnickým
pracovníkem staly součástí regulačních mechanismů delegujícího
ošetřujícího lékaře, který by měl jednoznačný přehled o preskripci.
Návrh dále rozvíjí MZ souběžně připravovaná novela přílohy č. 3 zák.
č. 48/1997 Sb., kde je navrženo doplnit jako odbornost VDS
(všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou způsobilostí
v příslušném oboru nebo se zvláštní odbornou způsobilostí). Na
Stránka 20 (celkem 76)
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problematice však nebyla nalezena v rámci Komise pro kategorizaci a
úhradovou regulaci zdravotnických prostředků shoda. Návrh byl
diskutován pouze obecně, a nikoli ve vztahu ke konkrétnímu souboru
položek, které by mohla odbornost VDS předepisovat. V této
souvislosti je třeba uvést, že např. ve skupině 02 (kde je v novele
zákona č. 48/1997 Sb. odbornost VDS uvedena) VZP ČR dlouhodobě
eviduje nejvyšší náklady mezi ZP předepisovanými na poukaz (přes 1,
5 mld./rok). S ohledem na fakt, že dle zástupců průmyslu došlo k
zásadnímu rozdílu mezi množstvím skutečně užitých ZP a ZP
uhrazených z prostředků v.z.p., nelze s možností předepisování
pomůcek
ve
skupině
02
odborností
VDS
souhlasit.
https://www.czechmed.cz/media/napsali-o-nas/lidove-noviny-plmiliarda-za-pleny-mizi-neznamo-kde/
tato připomínka je zásadní
K § 21 odst. 2)
možnost výdeje provozovatelem oční optiky - tato část není v souladu
s § 17 odst. 7 písm. a) bod. 3 zák. 48/1997 Sb., kdy oční optik může
vydat pouze zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou zraku
podle přílohy č. 3 tohoto zákona
Tato připomínka je zásadní
K § 29

Ustanovení § 29 odst. 1 zakotvuje povinnost poskytovatele
zdravotních služeb „zajistit, aby byly osobě poskytující zdravotní
služby prostřednictvím prostředku dostupné informace z návodu
k použití, které se vztahují k jeho bezpečnému používání, v
českém jazyce (…).“ Uvedená formulace vytváří dojem, že
uživatel zdravotnického prostředku může mít k dispozici pouze
jakýsi výtah z návodu k použití vyhotovený poskytovatelem
zdravotních služeb, který může potenciálně obsahovat pouze
dílčí zjednodušené informace, informace zkreslené, či dokonce
Stránka 21 (celkem 76)

Vysvětleno
Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje pouze
podmínky pro úhradu ZP. Návrh zákona o ZP se týká
obecných podmínek pro výdej. Není navrhována změna
stávající úpravy.

Akceptováno
Ustanovení bylo upraveno s ohledem na fakt, že v případě,
že poskytovatel disponuje jediným kusem návodu k použití
je třeba aby měl možnost vybavit uživatele nikoliv tímto
jediným originálem, ale informacemi z návodu, které jsou
nezbytné pro bezpečné používání v rámci činnosti kterou
daná osoba vykonává. Podstatný je obsah předáváných
informací, nikoliv jejich forma.
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informace zcela odlišné od originálního návodu k použití. Tím by
mohlo dojít k ohrožení zdraví či života uživatelů, pacientů či
jiných fyzických osob, popř. ke snížení účinnosti zdravotnického
prostředku. Považujeme proto za naprosto nepřípustné, aby
poskytovatel zdravotních služeb do návodu k použití vydaného
výrobcem jakkoliv zasahoval. V případě, že by v důsledku použití
takto upraveného návodu došlo k nežádoucí příhodě, kdo by za
toto pak nesl odpovědnost?
Nadto informace vztahující s k bezpečnému používání
zdravotnického prostředku mohou být obsaženy i v jiných
dokumentech, než je návod k použití, zejména v bezpečnostních
upozorněních pro terén (FSN). Tyto informace by uživatel
bezesporu měl mít rovněž k dispozici.
Navrhujeme proto tuto problematickou část ustanovení
přeformulovat
následujícím
způsobem:
„Poskytovatel
zdravotních služeb je povinen zajistit, aby byl uživateli
prostředku kdykoliv dostupný návod k použití prostředku v
českém jazyce nebo jeho elektronická kopie a další informace,
které se vztahují k bezpečnému používání prostředku (…).“
Tato připomínka je zásadní

k § 33
Ustanovení § 33 odst. 2 změnit takto: "Servis prostředku, s
výjimkou prostředku rizikové třídy I, může vykonávat pouze
ohlášená osoba. Jde-li o prostředek s měřicí funkcí, musí být jeho
servis vykonáván v souladu s jiným právním předpisem
upravujícím oblast metrologie."
Stránka 22 (celkem 76)

Akceptováno jinak
„(2) Servis prostředku, s výjimkou prostředků rizikové
třídy I, může vykonávat pouze ohlášená osoba, to
neplatí v případě postupu podle odstavce 3. Jde-li o
prostředek s měřicí funkcí, musí být jeho servis
vykonáván v souladu s jiným právním předpisem
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upravujícím oblast metrologie.“.

Tato připomínka je zásadní
K § 34
Považujeme za nutné zohlednit servisní služby prováděné v zahraničí
či zahraniční organizací. Je třeba upravit jakým způsobem bude
kvalifikace dokládána při kontrolách u poskytovatelů, pokud osoba
provádějící bezpečnostně technickou kontrolu bude usazena v
zahraničí, tedy v případě, že se prostředek k provedení bezpečnostně
technické kontroly odešle do zahraniční k osobě provádějící servis či
přímo k výrobci. Navrhujeme doplnit do § 34 nový odstavec 5 ve
znění "Osoba provádějící servis v zahraničí, pokud je v zahraničí také
usazena, která provádí bezpečnostně technickou kontrolu, je povinna
postupovat namísto odstavce 4 podle příslušné vnitrostátní právní
úpravy daného státu." Následující odstavce přečíslovat. Důvodem
připomínky je i skutečnost, že český právní předpis nesmí působit
extrateritoriálně způsobem narušujícím působnost vnitrostátních
právní předpisů jiných zemí.
Tato připomínka je zásadní
K § 35
Považujeme za nutné zohlednit servisní služby prováděné v zahraničí.
Je třeba upravit, jakým způsobem bude kvalifikace dokládána při
kontrolách u poskytovatelů, pokud osoba provádějící bezpečnostně
technickou kontrolu bude usazena v zahraničí, tedy v případě, že se
prostředek k provedení bezpečnostně technické kontroly odešle do
zahraniční k osobě provádějící servis či přímo k výrobci. Navrhujeme
doplnit do § 35 nový odstavec 3 ve znění "Osoba provádějící servis v
zahraničí, pokud je v zahraničí také usazena, která opravu, je povinna
postupovat namísto odstavce 2 podle příslušné vnitrostátní právní
úpravy daného státu." Následující odstavce přečíslovat. Důvodem
připomínky je i skutečnost, že český právní předpis nesmí působit
extrateritoriálně způsobem narušujícím působnost vnitrostátních
právní předpisů jiných zemí.
Stránka 23 (celkem 76)

Akceptováno jinak
V § 33 doplněn nový odstavec 3 ve znění:
„(3) V případě, kdy výrobce prokazatelně stanovil, že
servis prostředku může provést pouze jím pověřená
osoba, která nepůsobí na území České republiky, se
na takto pověřenou osobu požadavky podle § 34 odst.
4 a 5 a § 35 odst. 2 a 3 nevztahují.“.

Akceptováno jinak
Do § 33 byl doplněn odstavec 3 a 4
Akceptována potřeba řešit situaci, kdy výrobce jako osoba
výhradně odpovědná za bezpečné použití zdravotnického
prostředku stanoví s ohledem na specifika zdravotnického
prostředku nutnost provádět servis pouze jím pověřenou
osobou. Nelze však odkazovat na právní úpravu jiného
státu. Pokud výrobce takovou osobu ustanoví, má se za to,
že ji shledal k provádění servisu dostatečně personálně i
odborně kompetentní; požadavky dle § 34 odst. 4 a 5 a §
35 odst. 2 a 3 se pak neuplatní.
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Tato připomínka je zásadní
Neakceptováno. Vysvětleno.

k § 43
V souladu s výsledky jednání v rámci vnitřního připomínkového řízení
požadujeme doplnění poznámky pod čarou odkazující na zásady
individualizace správních trestů obsažené v § 37 an. zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších předpisů. Odůvodnění neakceptace obdobné připomínky
uplatněné asociací CzechMed již v rámci vnitřního připomínkového
řízení ve smyslu, že taková poznámka pod čarou je legislativně
nadbytečná, neobstojí, neboť tentýž návrh obsahuje v § 42 odkaz na
kontrolní řád formou poznámky pod čarou v případě kontroly, kdy se
může jevit takový odkaz na kontrolní řád také nadbytečným. Naopak
v případě řízení o přestupku se postupuje hned podle dvou předpisů
(správní řád a dále zmíněný zákon o odpovědnosti za přestupky).
Jsme tedy toho názoru, že akceptace této připomínky pouze posílí
právní jistotu všech dotčených stran.
KZPS

Mgr.
Kateřina
Látalová
email:katerina.latal
ova@uzs.cz mob.:
731 136 087
Dr. Jan Zikeš email:zikes@kzps.cz
tel:222 324 985
MŠMT
Mgr. Bc. Tereza
Zavadilová

Tato připomínka je zásadní
Totožné připomínky jako UZS

Uvedení odkazu je legislativně-technicky nadbytečným.
Podle pravidel obsažených v přestupkovém zákoně, která
se týkají v tomto případě otázek správního trestání
postupuje vždy správní orgán podle těchto pravidel, není-li
stanoveno ve zvláštním zákoně jinak.
V případě kontrolního řádu nelze přisvědčit analogii
uváděné připomínkovým místem, a to zejména kvůli vazbě
kontrolního řádu na řád správní.

Vizte k připomínkám výše.

1. K ustanovení § 34 odst. 4 písm. b) bod 2. a 5. a ustanovení § 35 Akceptováno.
odst. 2 písm. b) bod 2. a 5.:
Požadujeme úpravu týkající se vysokoškolského vzdělání Nahrazeno navrženou formulací včetně doplnění oblasti
vzdělání dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 111/1998 Sb.
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(tel. 234811551, email:
Tereza.Zavadilova
@msmt.cz)

pracovníků.
Zákonem č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony, byly nově
studijní programy zařazeny do 37 oblastí vzdělávání.
Seznam těchto oblastí je uveden v příloze č. 3 zákona
o vysokých školách. Oblast technických věd však v tomto
seznamu není zahrnuta. Je tedy třeba navrhovaná
ustanovení upravit tak, aby bylo zřejmé, jakou oblast
vzdělávání, příp. oblasti vzdělávání, musejí příslušní
pracovníci splňovat. Následně je možné blíže danou oblast
specifikovat konkrétním zaměřením, které bude vycházet
z nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve
vysokém školství.
Rovněž navrhujeme vypustit u první části všech ustanovení
slovo „ukončeným“, jelikož toto slovo je zcela nadbytečné.
Vysokoškolské vzdělání se získává absolvováním studia
v akreditovaném studijním programu (§ 44 odst. 1 zákona o
vysokých školách), přičemž jedině řádným ukončením studia
akreditovaného studijního programu se vysokoškolské
vzdělání získává a absolventům je vydáván vysokoškolský
diplom jako doklad o vysokoškolském vzdělání (§ 55 odst. 1
a § 57 odst. 4 zákona o vysokých školách).
V neposlední řadě je také nutné vložit do navrhovaných
ustanovení slova „nebo obdobné vysokoškolské vzdělání
získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti
vzdělávání“. Tímto dovětkem bude zajištěno, aby
bezpečnostně technickou kontrolu či opravu aktivního
prostředku mohl provádět také pracovník, který získal
vysokoškolské vzdělání studiem nezařazeným do oblasti
vzdělávání, tzn. v rámci studijních oborů, které byly zrušeny
právě výše uvedeným zákonem č. 137/2016 Sb.
Nově tedy mohou navrhovaná
uvedeným způsobem:

ustanovení

znít

níže
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Vypuštěn výraz "ukončeným" pro nadbytečnost.
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„pracovníkem s vysokoškolským vzděláním získaným
v bakalářském nebo magisterském studijním programu
v oblasti vzdělávání … nebo obdobné vysokoškolské
vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným do
oblasti vzdělávání“,
nebo
„pracovníkem
s vysokoškolským
vzděláním
získaným
v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti
vzdělávání … se zaměřením na … … nebo obdobné
vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole
nezařazeným do oblasti vzdělávání“.
Tato připomínka je zásadní
Ministerstvo
K § 7:
vnitra
1. Z navrhovaného zákona není zřejmé, kdo bude
správcem
Národního
informačního
systému
zdravotnických
prostředků
(dále
jen
„NISZP“).
Mgr.
Lucie
Jakubčíková,
eUstanovení
§
5
odst.
2
mail:
písm. d) navrhovaného zákona sice stanovuje, že Státní
lucie.jakubcikova
ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zřizuje a
@mvcr.cz,
tel.
provozuje NISZP, to však nesvědčí o tom, že by Ústav
974 817 346
byl rovněž správcem tohoto informačního systému ve
smyslu
§
2
písm.
c)
zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších
předpisů,
který
definuje
správce
informačního systému veřejné správy jako osobu nebo
její součást, která poskytuje služby informačního
systému veřejné správy a za informační systém veřejné
správy odpovídá. Do navrhovaného zákona proto
požadujeme doplnit, kdo bude správcem NISZP.
2. Z navrhovaného ustanovení nevyplývá, zda bude NISZP
veřejnou či neveřejnou evidencí, případně zda bude
rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. Ustanovení
§ 7 odst. 1 sice stanoví, že tento informační systém
slouží především k informování veřejnosti, zároveň se
však pomocí NISZP podávají například žádosti o
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Akceptováno jinak
§ 7 stanoví, že Ústav je správcem a provozovatelem
Informačního systému zdravotnických prostředků,
který není veřejně přístupný, nestanoví-li zákon jinak.
Informační systém zdravotnických prostředků je
agendový informační systém veřejné správy určený
zejména ke shromažďování a správě údajů a v
zákonem stanovených případech i k informování
veřejnosti.
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certifikát
o volném prodeji zdravotnických prostředků, který
následně může Ústav vydat formou osvědčení dle
správního řádu. Údaj o veřejnosti NISZP má vliv
například na vydávání ověřených výstupů z informačních
systémů veřejné správy podle ustanovení § 9
a násl. zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadujeme výše
uvedené vyjasnit.
3. Dle odstavce 2 má být umožněn osobám provádějícím
distribuci a opravy zdravotnických prostředků dálkový
přístup do NISZP. Je nezbytné, aby takový přístup byl v
souladu s požadavky zákona č. 250/2017 Sb., o
elektronické identifikaci, tedy aby se jednalo o přístup se
zaručenou identitou.
4. Požadujeme do navrhovaného předpisu doplnit dobu, po
kterou jsou údaje v NISZP uchovávány.
5. Navrhujeme, aby klinická hodnocení, klinické zkoušky a
související dokumentace podle ustanovení § 11 byla
součástí NISZP, anebo požadujeme doplnit vysvětlení,
proč tomu tak není.
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.
K § 13:
Akceptováno
Právní úpravu etické komise považujeme za nejasnou a Upraveny odstavce 5 a 6 v § 13:
požadujeme ji upravit dle níže uplatněných připomínek.
1. Navrhujeme jasně stanovit minimální celkový počet
5) Ustavením etické komise se rozumí písemné
členů komise a vyjasnit otázku možného souběhu
jmenování členů etické komise. Etická komise
stanovených předpokladů u členů etické komise. Není
je složena nejméně z 5 členů. Alespoň 1 z
zřejmé, zda je například možné naplnit zároveň zákonné
požadavky dle odstavce 5 a 6 (a tedy snížit povinný
členů etické komise musí být osobou bez
počet členů) tak, že členem bude jmenován lékař, který
zdravotnického vzdělání a bez odborné
není zaměstnán poskytovatelem zdravotních služeb.
vědecké kvalifikace a alespoň 1 z členů etické
2. V odstavci 1 je stanoveno, že členy musí být odborníci
komise musí být osobou, která není v
z oblasti zdravotnictví a osoby bez lékařského vzdělání.
Upozorňujeme, že odborníkem z oblasti zdravotnictví
pracovním
poměru,
jiném
obdobném
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může být i osoba bez lékařského vzdělání.
3. Požadujeme specifikovat, co je považováno za
odpovídající kvalifikaci a zkušenosti.
4. Podmínka pro členství „laika“ je upravena nejednotně. V
odstavci 1 je požadováno, aby se jednalo o osobu bez
lékařského vzdělání, v odstavci 6 o osobu bez
zdravotnického vzdělání a v § 14 odst. 3 o osobu bez
zdravotnického
vzdělání
a odborné vědecké kvalifikace. Požadujeme tento
nesoulad odstranit.
5. Navrhujeme doplnit další základní podmínky pro členství
v etické komisi, například požadavek plné svéprávnosti a
minimální věk.
6. Požadujeme vysvětlit rozdíl mezi „zrušením“ a „zánikem“
etické komise a mezi „určením“ a „ustavením“ etické
komise, neboť jsou v navrhovaném předpise používány
oba tyto pojmy jak alternativně, tak jako odlišné formy
právního jednání.
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.

pracovněprávním vztahu nebo v jiném závislém
postavení k poskytovateli zdravotních služeb,
který etickou komisi ustavuje nebo který
provozuje zdravotnické zařízení, v němž bude
navrhovaná klinická zkouška probíhat, přičemž
se musí jednat o dvě odlišné osoby. Minimálně
3 členové etické komise musí mít vzdělání
lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a
minimálně 5 let praxe ve svém oboru. Před
jmenováním
členů
etické
komise
si
poskytovatel zdravotních služeb, který etickou
komisi ustavuje, vyžádá jejich písemný souhlas
s členstvím v etické komisi a s dodržováním
povinností uvedených v odstavci 6. Při
jmenování nových členů etické komise poté,
kdy tato komise již byla ustavena, se postupuje
obdobně, Etická komise může pro získání
názoru ke konkrétní žádosti o stanovisko
přizvat další odborníky, na které se rovněž
vztahují ustanovení tohoto zákona stanovující
povinnosti člena etické komise uvedené
v odstavci 6.
6) Členem etické komise může být pouze
bezúhonná osoba starší 18 let, jejíž
svéprávnost nebyla omezena. Člen etické
komise je povinen
Ad 4 upraveny odst. 5 § 13 a odst. 3 § 14; určitá
nejednotnost ustanovení je záměrná, neboť
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požadavek na minimální složení etické komise a
požadavek na usnášeníschopnost etické komise jsou
dvě odlišné záležitosti, v odst. 3 § 14 je upravena
situace, kdy etická komise bude mít více členů, než
minimálních 5, přičemž přezkum dokumentace
klinické zkoušky musí být proveden dostatečným
počtem pracovníků se zdravotním vzděláním.
Ad 6 sjednocena terminologie, v návrhu je již
používán pouze pojem "ustavení" a "zánik".
K § 14 odst. 7 a 11:
V odstavci 7 je uvedeno, že není-li před zařazením
subjektu do klinické zkoušky možné získat jeho informovaný
souhlas, bude stanovena lhůta, do kdy bude zajištěno vyžádání
informovaného souhlasu subjektu samého nebo jeho
zákonného zástupce, přičemž tato lhůta bude posouzena
etickou komisí. Z uvedeného tak vyplývá, že subjekt může být
zařazen do klinické zkoušky a až následně bude ve stanovené
lhůtě vyžadován jeho informovaný souhlas. Tento výklad
podporuje také znění odstavce 11 písm. f), dle kterého se etická
komise vyjadřuje k zadavatelem předem stanovenému postupu
pro zařazení takového subjektu do klinické zkoušky. Etická
komise může podmínit zařazení každého subjektu svým
souhlasem.
Zařazení subjektu do klinické zkoušky bez jeho souhlasu
nebo souhlasu jeho zákonného zástupce je možné pouze
v mimořádných situacích a za podmínek stanovených
čl. 68 odst. 1 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 (dále jen „nařízení o zdravotnických prostředcích“).
Mimo jiné je požadováno, aby rozhodnutí o zařazení subjektu
do klinické zkoušky bylo přijato v okamžiku první intervence na
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Akceptováno
Z § 14 odst. 7 bylo odstraněno, že se etická komise vyjádří
ve lhůtách k souhlasu. Ten musí být získán neprodleně v
souladu s nařízením. Návrh nestanoví, že by souhlas
etické komise byl podmínkou pro zařazení subjektu, ale je
to varianta, kterou je etická komise povinna zvážit s
ohledem na design klinické zkoušky.
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subjektu, vzhledem k naléhavosti situace způsobené náhlým
život ohrožujícím nebo jiným náhlým závažným zdravotním
stavem není subjekt schopen poskytnout předchozí informovaný
souhlas a v rámci terapeutického okna není možné poskytnout
zákonnému zástupci veškeré předběžné informace a získat od
něj předchozí informovaný souhlas.
Jedná se tedy o výjimečný případ, kdy s ohledem na
naléhavost situace a zdravotní stav subjektu, nemůže tento
subjekt udělit informovaný souhlas a není možné z časových
důvodů získat informovaný souhlas jeho zákonného zástupce.
Je tedy otázkou, zda se vyskytne situace, kdy není čas získat
informovaný souhlas zákonného zástupce, avšak je čas získat
souhlas usnášeníschopné etické komise, tedy minimálně 5
jejích členů, z nichž alespoň 1 není zaměstnancem
zdravotnického zařízení.
Nesouhlasíme ani s možností stanovit lhůtu pro udělení
následného
souhlasu
v protokolu, neboť čl. 68 odst. 2 výše citovaného nařízení jasně
stanovuje, že následný informovaný souhlas musí být udělen
bez zbytečného prodlení.
Požadujeme tedy navrhovaná ustanovení vypustit či
zásadním způsobem přepracovat.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
K § 17:
Akceptováno jinak
Upozorňujeme, že povinnost ohlášení změny údajů, § 17 odst. upraven následovně:
které
jsou
již
vedeny
v základních registrech nebo dalších informačních systémech
(1) Ohlášená osoba je povinna změnu údajů podle
veřejné správy, a orgány veřejné správy je tedy mají k dispozici,
§ 15 ohlásit prostřednictvím Informačního
je v rozporu s Informační koncepcí České republiky, kde je
systému zdravotnických prostředků, a to do 30
definována zásada „Only once“, tedy povinnost orgánů veřejné
správy
zaručit,
dnů ode dne, kdy změna nastala. Ohlášení
že občané a podniky poskytnou stejné informace celé veřejné
změny údajů se považuje za potvrzení platnosti
správě pouze jednou.
všech ostatních ohlášených údajů podle
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

odstavce 2. Povinnost hlášení změn údajů
podle věty první se nevztahuje na změnu
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údajů, jejichž platnost je možné ověřit dálkovým
přístupem do základních registrů.
K § 40 a 41:
Vyloučení odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí o
uložení povinnosti dle těchto ustanovení představuje odchylku
od obecné úpravy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, která však není v důvodové
zprávě odůvodněna. Ačkoliv lze s ohledem na povahu a důvody
ukládání předmětných povinností dovodit, proč je v tomto
případě vyloučení odkladného účinku žádoucí, požadujeme
odůvodnění vyloučení odkladného účinku u těchto odvolání
výslovně uvést v důvodové zprávě.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní

Akceptováno jinak
Doplněna DZ k § 40 a 41.
Jedná se o preventivní opatření v oblasti ochrany zdraví.
Je tedy ve veřejném zájmu, aby taková opatření byla
přijata a účinná co nejrychleji, aby negativní dopady na
veřejné zdraví byly minimalizovány. Vyloučení odkladného
účinku je jistě citelným zásahem do práv daného subjektu,
avšak ochrana veřejného zdraví musí mít v takovém
případě zcela jednoznačně přednost, jelikož pozdní
aplikace opatření by mohla zcela otupit jeho účinek a vést
k nepřijatelnému ohrožení veřejného zdraví, kterému
mohlo být zabráněno.

K § 42 odst. 2:
Navrhované ustanovení předpokládá, že pověření ke
kontrole bude mít formu průkazu. Toto pravidlo je v souladu s §
4 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád,
ve znění pozdějších předpisů, podle něhož má pověření ke
kontrole formu průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.
Domníváme se však, že by vzor průkazu měl být stanoven
prováděcím právním předpisem k zákonu o zdravotnických
prostředcích, navrhujeme proto, aby Ministerstvo zdravotnictví
stanovilo vzor průkazu formou vyhlášky.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

Vysvětleno.
Bude doplněna důvodová zpráva.
Kontrolní řád výslovně neukládá povinnost stanovit
vzor průkazu prováděcím právním předpisem v
případě využívání této formy pověření ke kontrole.
Ústav v rámci svých dalších kontrolních pravomocí
podle jiných právních předpisů rovněž využívá
průkazy bez stanovení jejich vzoru v prováděcím
právním předpise. Bylo by značně nesystémové
zavádět vzor průkazu pouze zde ve vztahu k výkonu
kontrolní činnosti v oblasti zdravotnických prostředků.
Pokud by měl být vzor stanoven, pak by tak mělo být
stanoveno v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech, který
upravuje postavení Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Prostřednictvím zákona o zdravotnických prostředcích
jej proto nepovažujeme za vhodné upravovat.
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Obecně k přestupkům:
Akceptováno.
1. Skutkové podstaty přestupků jednotlivých subjektů
požadujeme
seřadit
v posloupnosti, která odpovídá systematickému zařazení Bod 2: Předkladatel změnil charakter připomínky na
povinností, jejichž porušení je znakem skutkové doporučující.
podstaty, v daném zákoně (nařízení o zdravotnických
prostředcích). Skutkové podstaty přestupků postihující
porušení povinnosti v daném zákoně pak žádáme
zařadit před skutkové podstaty přestupků postihující
porušení povinnosti stanovené předmětným nařízením
(tedy vždy u každého subjektu nejprve zařadit přestupky
postihující porušení povinností stanovených tímto
zákonem a pak až ty přestupky postihující porušení
povinností stanovených nařízením – viz bod
3. 6. Zásad tvorby právní úpravy přestupků, schválených
usnesením
vlády
č.
498
ze dne 31. 7. 2018 (dále jen „Zásady“).
2. Článek 113 nařízení o zdravotnických prostředcích
stanoví,
že
stanovené
sankce
za porušení ustanovení tohoto nařízení musí být účinné,
přiměřené
a
odrazující.
V důvodové zprávě však ve zvláštní části absentuje
odůvodnění zvolené výše sazeb, v obecné části
důvodové zprávy je uveden pouze zmíněný požadavek
dle článku 113 předmětného nařízení. Sazby pokut je
tak ve zvláštní části důvodové zprávy třeba odůvodnit
(viz bod 2.5 a 2.5.1. Zásad), přičemž bez odpovídajícího
odůvodnění sazeb pokut nebude možné s jejich výší
souhlasit.
3. Požadujeme zpřesnit uváděné odkazy tak, aby
obsahovaly konkrétní ustanovení zákona nebo nařízení
o zdravotnických prostředcích, které obsahuje
porušovanou povinnost. Tuto připomínku uplatňujeme k
§ 45 odst. 1 písm. j), § 48 odst. 1 písm. d), § 51 odst. 1
písm. k) a h), § 53 odst. 1 písm. e), g) až h) a § 55 odst.
1 písm. a).
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.
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K § 43:
1. V souladu s bodem 3. 6. Zásad žádáme zařazení tohoto
ustanovení až za ustanovení upravující jednotlivé
skutkové podstaty přestupků, tedy až za § 55.
2. Uvedení toho, že pokutu ukládá Ústav, v odstavci 2, je
nadbytečné a matoucí. Projednávání přestupku
stanovené v odstavci 1 v sobě již zahrnuje ukládání
pokuty jakožto správního trestu. První větu odstavce 2
proto požadujeme změnit následovně: „Pokuty vybírá a
vymáhá celní úřad.“
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.

1. Akceptováno.
Zařazeno jako § 52.
2. Neakceptováno.
Zachovává se současný stav.

§ 52
Obecné ustanovení
(1) Přestupky v prvním stupni projednává Ústav.
(2) Pokuty vybírá Ústav.

K § 44 odst. 1 písm. a) a b):
Akceptováno jinak.
1. V písmenech a) a b) nám není zřejmé, z čeho vyplývá
1. Upraveno jako § 43 odst. 1 písm. d) až f)
znak skutkové podstaty „nejde-li o hospodářský subjekt
2. Upraveno jako § 43 odst. 1 písm. b).
ve smyslu nařízení o zdravotnických prostředcích“,
neboť
z čl. 5 odst. 1 (popřípadě z čl. 6 odst. 1 a 2) nařízení o
zdravotnických prostředcích takový znak skutkové
podstaty nevyplývá. Žádáme vypuštění tohoto znaku
skutkové podstaty, popřípadě vysvětlení.
2. Z důvodu přehlednosti navrhujeme upravit znění
písmene h) následujícím způsobem: „poruší zákaz podle
§ 18 odst. 1“.
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.
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K § 45 až 47:
Akceptováno.
Navrhovaná ustanovení požadujeme sloučit, neboť se
týkají stejného zvláštního subjektu přestupku. Jednotlivé
skutkové podstaty by měly být obsaženy v písmenech
a) až z), přičemž po dosažení písmene z) by měl být vytvořen
další odstavec.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
K § 45 odst. 1:
Akceptováno.
1. Ve skutkové podstatě není vhodné uvádět odkazy na
více hmotněprávních ustanovení, žádáme proto
v písmeni c) slova „s požadavky stanovenými čl. 61
a přílohou XIV tohoto nařízení“ nahradit slovy „se
stanovenými požadavky“.
2. Z obdobných důvodů navrhujeme v písmeni e) slova „po
dobu
uvedenou
v
nařízení
o zdravotnických prostředcích“ nahradit slovy „po
stanovenou dobu“ a slova „vydaných v souladu s
článkem 56“ vypustit pro nadbytečnost.
3. S ohledem na porušovanou povinnost navrhujeme
v písmeni j) slova „nebo tato osoba nemá dostatečnou
kvalifikaci“ nahradit slovy „s požadovanými odbornými
znalostmi“. Tuto připomínku uplatňujeme také k § 48
odst. 1 písm. d).
4. V písmeni k) navrhujeme nahradit slova „po dobu
uvedenou v čl. 10 odst. 8 subjekty uvedené v čl. 25 odst.
2 tohoto nařízení“ slovy „po stanovenou dobu stanovené
subjekty“. Tuto připomínku uplatňujeme také k § 50 odst.
1
písm.
n)
a § 51 odst. 1 písm. i).
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.
K § 46 odst. 1:
Akceptováno
1. V písmeni c) navrhujeme vypustit slova „uvedený v čl. 87
nebo
88
tohoto
nařízení“,
a to pro nadbytečnost, neboť postačí odkaz na
porušovanou povinnost a není vhodné odkazovat na
více hmotněprávních ustanovení.
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2. Z obdobných důvodů navrhujeme v písmeni d) vypustit
slova „podle článku 30 odst. 1 tohoto nařízení“.
3. V písmeni g) slova „uvedeného v článku 30 tohoto
nařízení“ navrhujeme vypustit pro nadbytečnost a slova
„údaje uvedené v příloze VI části A bodě 1 tohoto
nařízení“ doporučujeme nahradit slovy „stanovené
také
údaje“.
Tuto
připomínku
uplatňujeme
k § 48 odst. 1 písm. e) a § 50 odst. 1 písm. q).
4. Navrhujeme upravit znění písmene h) následujícím
způsobem:
„v
rozporu
s čl. 31 odst. 5 nařízení o zdravotnických prostředcích
nepotvrdí ve stanovené lhůtě správnost údajů
vkládaných do databáze Eudamed“. Tuto připomínku
uplatňujeme také k § 48 odst. 1 písm. f) a § 50 odst. 1
písm. r).
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.
K § 47 odst. 1 písm. b):
Akceptováno.
V § 8 odst. 4 je v písmenu a) upravena povinnost
poskytnout
Ústavu
informaci
o zahájení činnosti, porušení této povinnosti však není znakem
této skutkové podstaty. Žádáme proto úpravu skutkové podstaty
spočívající buď v přidání porušení této povinnosti do skutkové
podstaty, případně v zpřesnění odkazu.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
K § 48:
Akceptováno.
Předmětné
ustanovení
navrhujeme
sloučit
s
ustanovením
upravujícím
přestupky
v oblasti výroby (viz bod 3. 6. Zásad)
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
K § 48 odst. 1 písm. b):
Akceptováno.
1. Navrhujeme, aby skutková podstata byla zúžena na
postihování porušení těch povinností, které jsou
uvedeny jako „minimální úkoly“ v pověření dle čl. 11
odst. 3 nařízení o zdravotnických prostředcích, neboť
výrobce
by
mohl
do
pověření
uvést
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i úkoly, jejichž postihování prostřednictvím správního
trestání není přípustné.
2. Dále žádáme o vysvětlení podmínky „(výrobce) nesplnil
povinnosti uvedené v čl. 10“, tedy zda má zplnomocněný
zástupce za porušení povinností uvedených v pověření
odpovídat pouze tehdy, když výrobce nesplní povinnosti
uvedené
v
čl.
10
nařízení
o zdravotnických prostředcích.
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.
K § 49 odst. 1 písm. i):
Akceptováno.
S ohledem na porušovanou povinnost navrhujeme slovo
„oznamovací“ nahradit slovem „informační“.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
K § 50 odst. 1:
Akceptováno jinak.
1. V písmeni e) navrhujeme vypustit slova „v souladu s
článkem
29
nařízení
o zdravotnických prostředcích“, neboť postačí odkaz na
porušovanou povinnost.
2. Z obdobných důvodů doporučujeme vypustit v písmeni f)
slova
„stanovenými
v Příloze I nařízení o zdravotnických prostředcích“.
3. Skutkovou podstatu uvedenou v písmeni l) navrhujeme z
důvodu
přehlednosti
a s ohledem na porušované povinnosti rozdělit a upravit
následovně: „v případech podle čl. 16 odst. 1 písm. a) až
c) nařízení o zdravotnických potřebách nesplní některou
z povinností výrobce“ a „v rozporu s čl. 16 odst. 3
nařízení o zdravotnických prostředcích neuvede na
prostředku stanovené informace anebo nezajistí, aby
měl zaveden systém řízení kvality“. Tuto připomínku
uplatňujeme
také
k § 51 odst. 1 písm. g).
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.
K § 51 odst. 1:

Akceptováno.
Stránka 36 (celkem 76)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJ4JLGS5)

Ve skutkové podstatě není vhodné odkazovat na více
hmotněprávních ustanovení. Navrhujeme proto následující
znění písmene l): „poruší zákaz podle § 18 odst. 1“. Dále
upozorňujeme, že za tento přestupek zvláštního subjektu
(distributora), se navrhuje nižší sazba pokuty (do 2 000 000 Kč),
než za zcela totožný přestupek obecného subjektu (právnické,
podnikající fyzické anebo fyzické osoby [viz § 44 odst. 1 písm.
h), kde je navrhovaná pokuta do 5 000 000 Kč], je tedy fakticky
zakládána privilegovaná skutková podstata distributora
přestupku. Žádáme proto o důkladné zvážení, zda je u tohoto
přestupku zvláštního subjektu mírnější sankce žádoucí.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
K § 52 odst. 1:
Akceptováno jinak a upraveno.
Uvedené skutkové podstaty neodpovídají zcela S výjimkou bodu 2, kde je vysvětleno.
porušovaným povinnostem. Navrhujeme proto upravit znění
ustanovení následujícím způsobem:
1. Písmena a) až c): Čl. 5 odst. 5 nařízení o zdravotnických
prostředcích upravuje podmínky pro situaci, kdy se
(s výjimkou obecných požadavků na bezpečnost
a účinnost) požadavky dle předmětného nařízení
nevztahují na stanovené prostředky. Domníváme, že
porušení těchto podmínek bude mít za následek aplikaci
všech požadavků předmětného nařízení na prostředek,
a proto není na místě jejich porušení postihovat
prostřednictvím správního trestání. Žádáme o objasnění
situace, popřípadě o úpravu či vypuštění těchto
skutkových podstat.
2. Písmeno d): „v rozporu s § 28 odst. 1 písm. a) nezajistí,
aby byl prostředek používán v souladu s pokyny
výrobce“.
3. Písmeno g): „v rozporu s § 28 odst. 1 písm. d) nezajistí,
aby byla dodržována správná skladovací praxe“.
4. Písmeno h): „v rozporu s § 28 odst. 1 písm. e) nezajistí
provádění servisu prostředku“.
5. Písmeno l): „nevede dokumentaci podle § 28 odst. 5
anebo ji vede v rozporu s prováděcím právním
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předpisem vydaným na základě § 28 odst. 6“.
6. Písmeno m): „v rozporu s § 29 odst. 1 nezajistí, aby byly
osobě poskytující zdravotní služby prostřednictvím
prostředku dostupné informace z návodu k použití
vztahující se k jeho bezpečnému používání v českém
jazyce“.
7. Odkaz na porušenou povinnost uvedený v písmeni o)
není přesný, neboť požadavky na osobu, která používá
anebo obsluhuje prostředky, jsou stanoveny pouze
v § 30 odst. 1, nikoliv 2. Požadujeme jej tedy upravit.
8. Písmeno q): „v rozporu s § 34 odst. 5 neuchovává
protokol o bezpečnostně technické kontrole anebo
v rozporu s § 35 odst. 3 neuchovává protokol o
přezkoušení.“
9. Odkaz na porušovanou povinnost v písmeni r) není
správný, domníváme se, že se má jedna o odkaz na §
13 odst. 7. Slovo „elektronicky“ doporučujeme odstranit
pro nadbytečnost.
10. Odkaz na porušovanou povinnost uvedený v písmeni s)
není správný (dané ustanovení takovou povinnost
nezakládá). Požadujeme nápravu.
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.
K § 53 odst. 1:
Akceptováno.
1. Ve skutkové podstatě na více hmotněprávních
ustanovení není žádoucí. Požadujeme proto upravit
písmeno b) následovně: „poruší zákaz podle § 22 odst.
2“.
2. V písmeni c) navrhujeme slovo „nezajistí“ nahradit
slovem „nesplní“.
3. Subjektem povinností v § 24, jejichž porušení je znakem
skutkových podstat uvedených v písmenech d) až f), je
vydávající, nikoliv výdejce. Doporučujeme proto upravit
hmotněprávní ustanovení § 24 tak, aby subjektem
povinností by výdejce, nikoliv vydávající, popřípadě
upravit subjekt těchto skutkových podstat.
4. Písmeno i) navrhujeme upravit takto: „v rozporu s § 26
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písm. c) neuchovává poukazy u vydaných prostředků po
stanovenou dobu.“
5. Skutková podstata uvedená v písmeni j) neodpovídá
porušované povinnosti – ta se týká povinnosti vyřadit a
uložit odděleně stanovené prostředky. Požadujeme
proto ustanovení upravit následovně: „v rozporu s § 26
písm. d) nevyřadí nebo neuloží odděleně prostředky,
které nelze použít“.
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.
K § 54 odst. 1 písm. a):
Akceptováno jinak.
Požadujeme upřesnit odkaz na porušovanou povinnost. Vypuštěno.
Dále skutková podstata neodpovídá porušované povinnosti,
neboť ustanovení nezakládá poskytovateli zdravotních služeb
povinnost zajistit, aby lékařský předpis na prostředek vystavila
uvedená osoba. Je tedy nutné upravit buď hmotněprávní
ustanovení (které by takovou povinnost založilo), anebo
skutkovou podstatu.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
K § 55 odst. 1:
Akceptováno.
Uvedené skutkové podstaty neodpovídají zcela
porušovaným povinnostem. Navrhujeme proto upravit znění
ustanovení následujícím způsobem:
1. Písmeno b): „nezajistí u všech pracovníků provádějících
bezpečnostně technickou kontrolu jejich aktuální
proškolení podle § 34 odst. 4 písm. a)“.
2. Písmeno c): „nezajistí, aby bezpečnostní technická
kontrola aktivního prostředku rizikové třídy IIa, IIb a III
byla prováděna výhradně osobou podle § 34 odst. 4
písm. b)“.
1. Písmeno d): „nezajistí, aby pracovníci provádějící
bezpečnostní technickou kontrolu prostředku, který je
elektrickým zařízením, splňovali požadavky podle § 34
odst. 1 písm. c)“.
2. Písmeno g): „nezajistí u všech pracovníků provádějících
opravu jejich aktuální proškolení v oblasti oprav podle §
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35 odst. 2 písm. a)“
3. V písmeni h) slova „nepořídí písemný protokol“
navrhujeme nahradit slovy „byl pořízen písemný
protokol“.
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.
Svaz průmyslu a
dopravy

mkroupova@spc
r.cz,
225 279 305

§ 29

Ustanovení § 29 odst. 1 zakotvuje povinnost poskytovatele
zdravotních služeb „zajistit, aby byly osobě poskytující
zdravotní služby prostřednictvím prostředku dostupné
informace z návodu k použití, které se vztahují k jeho
bezpečnému používání, v českém jazyce (…).“
Navrhujeme proto tuto problematickou část ustanovení
přeformulovat následujícím způsobem: „Poskytovatel
zdravotních služeb je povinen zajistit, aby byl uživateli
prostředku kdykoliv dostupný návod k použití prostředku v
českém jazyce nebo jeho elektronická kopie a další
informace, které se vztahují k bezpečnému používání
prostředku (…).“
Odůvodnění:
Uvedená formulace vytváří dojem, že uživatel
zdravotnického prostředku může mít k dispozici pouze
jakýsi výtah z návodu k použití vyhotovený poskytovatelem
zdravotních služeb, který může potenciálně obsahovat
pouze dílčí zjednodušené informace, informace zkreslené,
či dokonce informace zcela odlišné od originálního návodu
k použití. Tím by mohlo dojít k ohrožení zdraví či života
uživatelů, pacientů či jiných fyzických osob, popř. ke
snížení účinnosti zdravotnického prostředku. Považujeme
proto za naprosto nepřípustné, aby poskytovatel
zdravotních služeb do návodu k použití vydaného
výrobcem, jakkoliv zasahoval. V případě, že by v důsledku
použití takto upraveného návodu došlo k nežádoucí
příhodě, kdo by za toto pak nesl odpovědnost? Nadto
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informace
vztahující
s k bezpečnému
používání
zdravotnického prostředku mohou být obsaženy i v jiných
dokumentech, než je návod k použití, zejména
v bezpečnostních upozorněních pro terén (FSN). Tyto
informace by uživatel bezesporu měl mít rovněž
k dispozici.
Tato připomínka je zásadní.
§ 33
Ustanovení § 33 odst. 2 změnit takto: "Servis prostředku, s
výjimkou prostředku rizikové třídy I, může vykonávat
pouze ohlášená osoba. Jde-li o prostředek s měřicí funkcí,
musí být jeho servis vykonáván v souladu s jiným právním
předpisem upravujícím oblast metrologie."
Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno.

§ 34
Považujeme za nutné zohlednit servisní služby prováděné
v zahraničí či zahraniční organizací. Je třeba upravit jakým
způsobem bude kvalifikace dokládána při kontrolách u
poskytovatelů, pokud osoba provádějící bezpečnostně
technickou kontrolu bude usazena v zahraničí, tedy v
případě, že se prostředek k provedení bezpečnostně
technické kontroly odešle do zahraniční k osobě
provádějící servis či přímo k výrobci. Navrhujeme doplnit
do § 34 nový odstavec 5 ve znění "Osoba provádějící
servis v zahraničí, pokud je v zahraničí také usazena,
která provádí bezpečnostně technickou kontrolu, je
povinna postupovat namísto odstavce 4 podle příslušné
vnitrostátní právní úpravy daného státu." Následující
odstavce přečíslovat. Důvodem připomínky je i skutečnost,
že český právní předpis nesmí působit extrateritoriálně
způsobem narušujícím působnost vnitrostátních právní
předpisů jiných zemí.

Akceptováno jinak.
Do § 33 byl doplněn odstavec 3 a 4

Stránka 41 (celkem 76)

Akceptována potřeba řešit situaci, kdy výrobce jako osoba
výhradně odpovědná za bezpečné použití zdravotnického
prostředku stanoví s ohledem na specifika zdravotnického
prostředku nutnost provádět servis pouze jím pověřenou
osobou. Nelze však odkazovat na právní úpravu jiného
státu. Pokud výrobce takovou osobu ustanoví, má se za to,
že ji shledal k provádění servisu dostatečně personálně i
odborně kompetentní; požadavky dle § 34 odst. 4 a 5 a §
35 odst. 2 a 3 se pak neuplatní.
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Tato připomínka je zásadní.
§ 35
Považujeme za nutné zohlednit servisní služby prováděné
v zahraničí. Je třeba upravit, jakým způsobem bude
kvalifikace dokládána při kontrolách u poskytovatelů,
pokud osoba provádějící bezpečnostně technickou
kontrolu bude usazena v zahraničí, tedy v případě, že se
prostředek k provedení bezpečnostně technické kontroly
odešle do zahraniční k osobě provádějící servis či přímo k
výrobci. Navrhujeme doplnit do § 35 nový odstavec 3 ve
znění "Osoba provádějící servis v zahraničí, pokud je v
zahraničí také usazena, která opravu, je povinna
postupovat namísto odstavce 2 podle příslušné vnitrostátní
právní úpravy daného státu." Následující odstavce
přečíslovat. Důvodem připomínky je i skutečnost, že český
právní předpis nesmí působit extrateritoriálně způsobem
narušujícím působnost vnitrostátních právní předpisů
jiných zemí.
Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno jinak.
Do § 33 byl doplněn odstavec 3 a 4

§ 43
V souladu s výsledky jednání v rámci vnitřního
připomínkového řízení požadujeme doplnění poznámky
pod čarou odkazující na zásady individualizace správních
trestů obsažené v § 37 an. zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších předpisů. Odůvodnění neakceptace obdobné
připomínky uplatněné asociací CzechMed již v rámci
vnitřního připomínkového řízení ve smyslu, že taková
poznámka pod čarou je legislativně nadbytečná, neobstojí,
neboť tentýž návrh obsahuje v § 42 odkaz na kontrolní řád
formou poznámky pod čarou v případě kontroly, kdy se
může jevit takový odkaz na kontrolní řád také

Neakceptováno. ROZPOR.
Vizte totožná připomínka Unie zaměstnavatelských svazů.
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Akceptována potřeba řešit situaci, kdy výrobce jako osoba
výhradně odpovědná za bezpečné použití zdravotnického
prostředku stanoví s ohledem na specifika zdravotnického
prostředku nutnost provádět servis pouze jím pověřenou
osobou. Nelze však odkazovat na právní úpravu jiného
státu. Pokud výrobce takovou osobu ustanoví, má se za to,
že ji shledal k provádění servisu dostatečně personálně i
odborně kompetentní; požadavky dle § 34 odst. 4 a 5 a §
35 odst. 2 a 3 se pak neuplatní.
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nadbytečným. Naopak v případě řízení o přestupku se
postupuje hned podle dvou předpisů (správní řád a dále
zmíněný zákon o odpovědnosti za přestupky). Jsme tedy
toho názoru, že akceptace této připomínky pouze posílí
právní jistotu všech dotčených stran.
Tato připomínka je zásadní.
Hospodářská
komora

1.

Připomínka k ustanovení § 5

Akceptováno.

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně:

pripominkovani@ „(1) Ústav vykonává činnosti, které jsou nařízením o zdravotnických
prostředcích svěřeny příslušnému orgánu členského státu, pokud
komora.cz
tento zákon nestanoví jinak, a nejedná-li se o pravomoc v oblasti
oznámených subjektů podle čl. 35 až 59 58 nařízení o zdravotnických
prostředcích, jejíž výkon přísluší podle jiného právního předpisu Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví“.
Odůvodnění:
Úřad není příslušným orgánem dle čl. 59 nařízení o zdravotnických
prostředcích. Úřad je orgánem odpovědným za oznámené subjekty a
nikoliv za umožnění odchylky od postupů posuzování shody:
„Odchylně od článku 52 může jakýkoliv příslušný orgán na základě
řádně odůvodněné žádosti povolit na území dotyčného členského
státu uvedení na trh nebo do provozu konkrétního prostředku, u
kterého nebyly provedeny postupy podle uvedeného článku, ale jehož
použití je v zájmu ochrany veřejného zdraví nebo bezpečnosti či zdraví
pacientů.“
Další úprava je legislativně technická. V předkládaném materiálu je
v ustanovení § 3 písm. c) zavedena pro Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví legislativní zkratka
„Úřad“.
Stránka 43 (celkem 76)
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Akceptováno částečně
Text upraven na "primární identifikátor modelu prostředku
Požadujeme dotčené písmeno upravit následovně:
(základní UDI-DI), byl-li přidělen", jelikož toto odpovídá
„a) primární identifikátor modelu prostředku identifikátor prostředku definici v části C přílohy VI nařízení.
v rámci jedinečné identifikace prostředku (základní UDI-DI), byl-li
přidělen, a“.
2.

Připomínka k ustanovení § 10 odst. 2 písm. a)

Odůvodnění:
Terminologie by měla být v souladu s nařízením (příloha VI, část C
uvádí definici „Základní UDI-DI je primárním identifikátorem modelu
prostředku“).
Připomínka k ustanovení § 15 odst. 2 písm. c), bod. 1
Požadujeme dotčené písmeno upravit následovně:
„a) primární identifikátor modelu prostředku identifikátor prostředku
v rámci jedinečné identifikace prostředku (základní UDI-DI) a“.
Odůvodnění:
Terminologie by měla být v souladu s nařízením (příloha VI, část C
uvádí definici „Základní UDI-DI je primárním identifikátorem modelu
prostředku“).
Vysvětleno.
Definice distributora je dána nařízením a výčet distributorů,
Doporučujeme dotčené ustanovení upravit ve smyslu níže
kteří podléhají povinnosti se hlásit, je dán v § 15 odst. 1.
uvedeného odůvodnění.
3.

Připomínka k ustanovení § 18 odst. 1

Odůvodnění:
Z důvodu právní jistoty doporučujeme na jisto stanovit, zda se do
budoucna budou muset všichni stávající prodejci zdravotnických
prostředků přeregistrovat na distributory či nikoliv.
Stránka 44 (celkem 76)
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Vysvětleno.
Z odůvodnění nevyplývá, proč by žádanka měla blokovat
Požadujeme dotčené písmeno vypustit.
objednávání nehrazených ZP. Návrh nezasahuje do
Odůvodnění:
stávajícího režimu objednávek poskytovatelů přimo od
Navrhovanou úpravou by u zdravotnických zařízení došlo distributora. § 20 stanovuje pravidla pro předepisování a
k zablokování dosavadní praxe objednávání nehrazených nevztahuje se na podmínky distribuce.
zdravotních prostředků u distributorů, výrobců atd.
4.

Asociace malých
a středních
podniků a
živnostníků

JUDr. Věroslav
Sobotka
734 302 000
sobotka@amsp.c
z,
amsp@amsp.cz

Připomínka k ustanovení § 20 odst. 1 písm. b)

Akceptováno částečně.
V důvodové zprávě není nijak odůvodněn účel sběru, správy, Byly odstraněny údaje týkající se certifikátů volného
shromažďování a zveřejňování údajů o zdravotnických prodeje.
K důvodové zprávě a § 7

prostředcích v NISZP, jedná-li se o údaje, které jsou výrobci
primárně vkládány do databáze EUDAMED a touto databází
zveřejňovány. Je zcela nedůvodné, aby jakýkoliv národní
informační systém pouze přebíral data z evropského
informačního systému a duplicitně je zveřejňoval. Taktéž je
nedůvodné, aby jakýkoliv národní informační systém
shromažďoval a zveřejňoval informace o národních výrobcích
zdravotnických prostředků, pokud tak nestanoví nařízení. Tím
by tito výrobci byli znevýhodněni oproti výrobcům neusazeným
v ČR, jejichž údaje zveřejněny nebudou.
Je tak nedůvodné, aby NISZP shromažďoval a zveřejňoval
informace:
1. získané od výrobců podle § 8, protože výrobce plní
oznamovací povinnost vůči databázi EUDAMED,
2. o vydaných certifikátech o volném prodeji podle § 10,
protože nařízení žádnou takovou povinnost nestanoví, a
zejména není nijak odůvodněn účel zveřejňování těchto
informací, nehledě na možné dotčení obchodních zájmů
výrobců, jejichž údaje by byly takto zveřejněny,
3. od etických komisí o klinických zkouškách, s výjimkou
Stránka 45 (celkem 76)

Dále vysvětleno:
Ad 1) v NISZP budou zveřejňovány údaje, které jsou
veřejně dostupné v EUDAMED a to za účelem zveřejnění
informací pro laickou veřejnost ČR - viz důvodová zpráva.
Ad 2) akceptováno – odstraněno z textu
Ad 3) vysvětleno: informace o klinických zkouškách
zveřejňovány nejsou
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informací podle § 13 odst. 11.
NISZP tak může shromažďovat a zveřejňovat údaje a data
výhradně „národní“ a nikoliv „evropská“.
Proto se navrhuje odst. 1 a 2 změnit takto:
(1) Národní informační systém je informační systém veřejné
správy určený k informování veřejnosti a shromažďování a
správě údajů, které Ústav získá podle § 13 odst. 11 a § 15.
(2) Prostřednictvím Národního informačního systému jsou
zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup informace
údaje o etických komisích podle § 13 odst. 11 a osobách, které
ohlásily svou činnost podle § 15. Tímto ustanovením není
dotčena ochrana údajů podle jiných právních předpisů.
Neakceptováno. Vysvětleno.
Nadpis hlavy IV
Vypustit slova „Klinické hodnocení a“ a „klinickém hodnocení a“ Nadpis odpovídá systematice nařízení.
Odůvodnění:
Tato hlava se zabývá výhradně procesem „klinické zkoušky“ a
její současné označení „klinické hodnocení“ je tak matoucí a
podsouvá myšlenku, že se zabývá též klinickým hodnocením,
což není pravda. Také nařízení se zabývá ve dvou zřetelně
oddělených procesech klinickým hodnocením (čl. 61) a
klinickými zkouškami (čl. 62 – 82).

Vysvětleno.
Termín „subjekt hodnocení“ a „subjekt klinické zkoušky“ V rámci zákona je po provedených úpravách na základě
připomínky jiného připomínkového místa nyní jednotně
nahradit termínem „subjekt“.
používán pouze termín subjekt klinické zkoušky.
Odůvodnění:
Požadovaný termín pouze subjekt není dostatečně
Nařízení v čl. 2 odst. 50 definuje v této souvislosti pojem specifický pro porozumění textu zákona v rámci právní
„subjekt“.
úpravy v ČR.
Vysvětleno.
§ 21 odst. 1
Odstavec 1 je nutné doplnit o specifikaci informací „nezbytných Informace, které mají být poskytnuty při výdeji, nejdou nad
rámec informací uvedených v návodu použití, ale musí být
pro správné a bezpečné používání vydávaného prostředku“.
uzpůsobeny stavu a schopnostem osoby, která ZP
Odůvodnění:
vyzvedává tak, aby byla zajištěna bezpečnost uživatele.
§ 12 a 13

Jsou-li (musí být) obecně informace nezbytné pro správné a
Stránka 46 (celkem 76)
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bezpečné používání prostředku součástí návodu k použití a
současně, pokud zákon výslovně stanoví, že tyto informace (nad
rámec návodu k použití?) musí být poskytnuty, musí být
specifikováno, jaké jiné informace, než ty uvedené v návodu
musí být poskytnuty.
§ 27/1/a, d § 27/2
Písmeno a) a d) odstavce (1) a odstavec (2) vypustit.
Odůvodnění:
Kdokoliv, kdo používá prostředek, přičemž tento prostředek
získal legálně na trhu, nemůže předpokládat nic jiného, než že
byl na trh též uveden legálně. Pak nemůže mít ani informace o
tom, zda
– byl prostředek uvedený na trh v rozporu s nařízením o
zdravotnických prostředcích,
– zda má z hlediska své výroby jakékoliv nedostatky,
– zda splňuje nařízení (základní požadavky) o zdravotnických
prostředcích.
Po uživateli nelze spravedlivě požadovat, aby shora uvedené
ověřoval. To je věcí dozoru nad trhem.
Po uživateli lze nanejvýš požadovat, aby nepoužíval prostředek
z důvodů uvedených pod písm. b), c) a e) odst. 1.
§ 28 odst. 1 písm. g)
Slova „bezpečnostní nápravné opatření“ změnit na
„bezpečnostní nápravné opatření v terénu a bezpečnostní
upozornění pro terén“.
Odůvodnění:
V souvislosti se „závažnou nežádoucí příhodou“ výrobce
stanovuje „bezpečnostní nápravné opatření v terénu“ spolu s
„bezpečnostním upozorněním pro terén“ – viz čl. 2 odst. 68 a 69
nařízení.

Akceptováno jinak.
Do ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) doplněno:

„prostředek uvedený na trh v rozporu s nařízením o
zdravotnických prostředcích a osoba, která prostředek
používá, o této skutečnosti věděla nebo měla a mohla
vědět,“.

Akceptováno částečně.
Doplněno slovo „v terénu“ za „bezpečně nápravné
opatření.“
Jak vyplývá z definice bezpečnostního upozornění pro
terén, jedná se pouze o sdělení v souvislosti s
bezpečnostním nápravným opatřením. Poskytovatel
zdravotních služeb nemůže zajistit jeho provedení, neboť
se jedná o informaci. Tato část připomínky nebyla
akceptována.

Vysvětleno.
Navrhujeme upravit text postihující požadavek, aby originální Ustanovení bylo upraveno s ohledem na fakt, že v případě,
§ 29
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návod byl dostupný osobě poskytující zdravotnické služby, a to
ze strany poskytovatele.
Odůvodnění:
Zde se může jednat až o zjednodušené „informace, upravené
poskytovatelem,“ a tudíž i potenciálně odlišné informace od
originálního dodaného návodu. To v konečném důsledku může
spíše ohrozit jeho bezpečnost a funkčnost bez stanovení
odpovědnosti za případné komplikace.

že poskytovatel disponuje jediným kusem návodu k použití
je třeba aby měl možnost vybavit uživatele nikoliv tímto
jediným originálem, ale informacemi z návodu, které jsou
nezbytné pro bezpečné používání v rámci činnosti kterou
daná osoba vykonává. Podstatný je obsah předáváných
informací, nikoliv jejich forma.

§34

Akceptováno jinak.
Domníváme se, že je nutné zohlednit servisní služby prováděné Do § 33 byl doplněn odstavec 3 a 4

v zahraničí či zahraniční organizací. Je třeba upravit jakým
způsobem bude kvalifikace dokládána při kontrolách u
poskytovatelů, pokud osoba provádějící bezpečnostně
technickou kontrolu bude usazena v zahraničí, tedy v případě,
že se prostředek k provedení bezpečnostně technické kontroly
odešle do zahraniční k osobě provádějící servis či přímo
k výrobci. Navrhujeme doplnit do § 34 nový odstavec 5 ve znění
"Osoba provádějící servis v zahraničí, pokud je v zahraničí také
usazena, která provádí bezpečnostně technickou kontrolu, je
povinna postupovat namísto odstavce 4 podle příslušné
vnitrostátní právní úpravy daného státu." Následující odstavce
přečíslovat. Důvodem připomínky je i skutečnost, že český
právní předpis nesmí působit extrateritoriálně způsobem
narušujícím působnost vnitrostátních právní předpisů jiných
zemí.

Akceptována potřeba řešit situaci, kdy výrobce jako osoba
výhradně odpovědná za bezpečné použití zdravotnického
prostředku stanoví s ohledem na specifika zdravotnického
prostředku nutnost provádět servis pouze jím pověřenou
osobou. Nelze však odkazovat na právní úpravu jiného
státu. Pokud výrobce takovou osobu ustanoví, má se za to,
že ji shledal k provádění servisu dostatečně personálně i
odborně kompetentní; požadavky dle § 34 odst. 4 a 5 a §
35 odst. 2 a 3 se pak neuplatní.

§ 35

Akceptováno jinak.
Domníváme se, že je nutné zohlednit servisní služby prováděné Do § 33 byl doplněn odstavec 3 a 4

v zahraničí. Je třeba upravit, jakým způsobem bude kvalifikace
dokládána při kontrolách u poskytovatelů, pokud osoba
provádějící bezpečnostně technickou kontrolu bude usazena
v zahraničí, tedy v případě, že se prostředek k provedení
bezpečnostně technické kontroly odešle do zahraniční k osobě
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Akceptována potřeba řešit situaci, kdy výrobce jako osoba
výhradně odpovědná za bezpečné použití zdravotnického
prostředku stanoví s ohledem na specifika zdravotnického
prostředku nutnost provádět servis pouze jím pověřenou
osobou. Nelze však odkazovat na právní úpravu jiného
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provádějící servis či přímo k výrobci. Navrhujeme doplnit do §
35 nový odstavec 3 ve znění "Osoba provádějící servis v
zahraničí, pokud je v zahraničí také usazena, která opravu, je
povinna postupovat namísto odstavce 2 podle příslušné
vnitrostátní právní úpravy daného státu." Následující odstavce
přečíslovat. Důvodem připomínky je i skutečnost, že český
právní předpis nesmí působit extrateritoriálně způsobem
narušujícím působnost vnitrostátních právní předpisů jiných
zemí.
§ 34/5, § 35/3
Odstavce (5) a (3) vypustit a nahradit novým v § 33:
„O provedeném servisním zásahu musí být pořízen záznam.
Záznam obsahuje zejména popis provedených prací nebo odkaz
na jejich specifikaci, potvrzení, že prostředek je bezpečný a
funkční, kdy byly práce na prostředku provedeny a identifikaci a
podpis odpovědné osoby. Poskytovatel zdravotních služeb je
povinen tento záznam uchovávat po celou dobu používání
prostředku, a dále po dobu 1 roku ode dne vyřazení prostředku
z používání.“
Odůvodnění:
Je účelné požadavek na záznam o BTK a opravě prostředku na
jedné straně zobecnit a zjednodušit, na straně druhé
specifikovat jeho minimální náležitosti.
Navrhované znění:
– stanoví požadavek na provedení záznamu i pro případ, že
servisní práce nebudou provedeny „osobou provádějící servis“
(např. výrobcem neusazeným v ČR),
– nazývá „protokol“ obecným pojmem „záznam“ tak, jak je to
obvyklé podle normy EN ISO 13485,
– stanoví náležitosti záznamu společně pro BTK i opravu,
– stanoví minimální věcný obsah záznamu včetně požadavku na
potvrzení o bezpečnosti a funkčnosti prostředku,
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státu. Pokud výrobce takovou osobu ustanoví, má se za to,
že ji shledal k provádění servisu dostatečně personálně i
odborně kompetentní; požadavky dle § 34 odst. 4 a 5 a §
35 odst. 2 a 3 se pak neuplatní.

Akceptováno částečně.
Terminologie sjednocena s harmonizovanou normou CEN
EN ISO 13485:2016. Slovo "písemný" vypuštěno.
Stanovovat zákonem, jaký obsah má záznam o provedené
kontrole/opravě mít je neúčelné vzhledem k rozdílným
požadavkům výrobce na provedení kontroly/opravy u
různých zdravotnických prostředků.
Vyjmutí z §34 a §35 a vložení povinnosti pořídit a podepsat
záznam do §33 je úpravou čistě formální a nemá dopad na
věcné vypořádání připomínky. V souvislosti s doplněním
odst. 3 do § 33 akceptací jiné připomínky vznikl navíc
požadavek uchovávat veškerou dokumentaci (nikoliv jen
záznam) o servisním zásahu provedeném osobou
usazenou v zahraničí.
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– stanoví, že záznam musí být signován osobou, která přebírá
odpovědnost za provedené práce, ať už byly provedeny
kýmkoliv.
Slovo „písemný“ ve spojení s protokolem je buďto nadbytečné
(protokol nebo záznam o provedených pracích musí mít
z povahy věci vždy písemnou podobu), nebo podsouvá
skutečnost, že se má jednat o „listinný“ dokument. To by ale
bylo nedůvodné omezení v době elektronizace nejrůznějších
dokumentů a/nebo záznamů.
Akceptováno.
§ 38/1, 3 a 4
Za slova „bezpečnostního nápravného opatření“ doplnit slova „v
terénu“.
Odůvodnění:
Je definován termín „bezpečnostní nápravné opatření v
terénu“, a jedině tato opatření se ohlašují, vyhodnocují a
posuzují.
§ 49

Akceptováno.

Vypustit slova „klinického hodnocení a“
Odůvodnění:
Tento § se zabývá výhradně subprocesem „klinické zkoušky“,
jeho označení „klinické hodnocení“ je tak matoucí.
Viz též připomínku č. 4.
Akceptováno jinak.
§ 45/1/g
U přestupků definovaných v § 45 zákona není dostatečně Ustanovení přeformulováno (§ 44 odst. 1 písm. i).
definován rozsah skutkové podstaty spadající pod definované
přestupky. Není vůbec jasné, jaké skutky či jaká nečinnost bude
například spadat pod přestupek definovaný v § 45 odst. 1. písm.
g):
„Výrobce prostředku se dopustí přestupku tím, že:
g) v rozporu s čl. 10 odst. 9 nařízení o zdravotnických
prostředcích
nezavede,
nezdokumentuje,
neuplatňuje,
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neudržuje, průběžně neaktualizuje, neustále nezdokonaluje
systém řízení kvality, „
Například přestupek výrobce průběžně neaktualizuje nebo
neustále nezdokonaluje systém řízení kvality, jak bude tento
přestupek posuzován? Co pod tento přestupek prakticky bude
spadat?
Hrozí za něj dle návrhu sankce až do výše 35 000 000 Kč.
Navrhujeme úpravu na následující znění:
„Výrobce prostředku se dopustí přestupku tím, že:
g) v rozporu s čl. 10 odst. 9 nařízení o zdravotnických
prostředcích
nezavede,
nezdokumentuje,
neuplatňuje,
neudržuje systém řízení kvality, „
§ 44, § 45, § 49, § 51
Návrh výše sankcí za jednotlivé přestupky definované v § 44, §
45, § 49, § 51 jsou nepřiměřeně vysoké a naprosto precedentní
oproti výši sankcí stanovených v současném zákonu č. 268/2014
Sb., a zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky.
Navrhované výše sankcí mohou být jednoznačně likvidační pro
střední a malé podnikatele, a to i u přestupků, u kterých riziko
spojené s jejich spácháním není zdaleka tak vysoké. Není zde
jasné zdůvodnění výše sankce na základě rizikovosti daných
činností.
Navíc navrhované výše sankce nebyly v RIA ani důvodové
zprávě dostatečně odůvodněny.
Například přestupek definovaný v § 45 písm. p):
„Výrobce prostředku se dopustí přestupku tím, že:
p) neohlásí závažnou nežádoucí příhodu podle čl. 87 odst. 1
nařízení o zdravotnických prostředcích,“
Za tento přestupek dle návrhu hrozí sankce až do výše
15 000 000 Kč (dle § 45 odst. 2 písm. b)
Skutková podstata přestupku definovaného v § 45 písm. p) se
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Vysvětleno.
Výše pokut je stanovena s ohledem na maximální
odhadnutelnou společenskou nebezpečnost jednání, které
stanovené skutkové znaky vykazuje, a to včetně možných
důsledků takového jednání. Vzhledem k právní úpravě
dané nařízením, je nutné počítat s tím, že důsledky
takového jednání mohou přesahovat národní rozměr. Výše
pokut je stanovena takto: za přestupek lze uložit pokutu do
výše …… Tj. výše pokut je stanovena rozmezím a je
limitována maximální částkou stanovenou zákonem. O výši
pokuty bude rozhodováno v rámci řízení o přestupku, které
je upraveno samostatným právním předpisem. Procesní
pravidla pro projednávání přestupků a ukládání trestů se
řídí zákonem č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon
upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, postup
před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o
přestupku, ale také druhy správních trestů a ochranných
opatření a zásady pro jejich ukládání. Tento zákon
poměrně podrobně stanovuje např. že při určení druhu
správního trestu a jeho výměry se přihlédne zejména
a) k povaze a závažnosti přestupku,
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jeví jako totožná se skutkovou podstatou přestupku
definovaného v § 71 odst. 1) zákona č. 268/2014 Sb. Nicméně
za přestupek definovaný v zákoně č. 268/2014 Sb. dle § 91 odst.
7) hrozí nyní sankce do výše 500 000 Kč.
Čili při porovnání maximální výše sankce dle stávajícího zákona
(500 000 Kč) oproti navrhované maximální výši v návrhu
(15 000 000 Kč) je zjevný nepřiměřený rozdíl. Tímto příkladem
ilustrujeme neopodstatněné navýšení maximálních sankcí bez
zjevného důvodu.
Na základě uvedených informací navrhujeme a žádáme
přehodnotit výše sankcí za jednotlivé přestupky a řádově snížit
maximální výše sankcí za jednotlivé přestupky.

b) k tomu, že o některém z více přestupků, které byly
spáchány jedním skutkem nebo více skutky, nebylo
rozhodnuto ve společném řízení,
c) k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem,
d) u pokusu přestupku k tomu, do jaké míry se jednání
pachatele přiblížilo k dokonání přestupku, jakož i k
okolnostem a důvodům, pro které k jeho dokonání nedošlo,
e) u spolupachatelů k tomu, jakou měrou jednání každého
z nich přispělo ke spáchání přestupku,
f) u fyzické osoby k jejím osobním poměrům a k tomu, zda
a jakým způsobem byla pro totéž protiprávní jednání
potrestána v jiném řízení před správním orgánem než v
řízení o přestupku,
g) u právnické nebo podnikající fyzické osoby k povaze její
činnosti,
h) u právního nástupce k tomu, v jakém rozsahu na něj
přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného
přestupku, a v případě více právních nástupců k tomu, zda
některý z nich pokračuje v činnosti, při které byl přestupek
spáchán,
i) u pokračujícího, trvajícího a hromadného přestupku k
tomu, zda k části jednání, jímž byl přestupek spáchán,
došlo za účinnosti zákona, který za přestupek stanovil
správní trest mírnější než zákon, který…..
j) k Nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 3/02 kde je vysloven zákaz
likvidačních pokut
V rámci trestání musí tak být zohledněny všechny principy,
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které připomínka uvádí

§ 45 odst. 2. písm. a), b), c)
Maximální výše sankcí nejsou úměrné riziku, které jejich
nesplnění představuje.
Uvádíme na níže uvedeném příkladu:
Skutky spadající pod § 45 odst. 1 písm. d), e) a m) popisují
delikty zaměřené na nevedení určité technické dokumentace.
Riziko plynoucí z jejich spáchání je jednoznačně a podstatně
menší než u neprovedení klinického hodnocení (§ 45 odst. 1
písm. c)) nebo uvedení na trh prostředku, který nesplňuje
nařízení (§ 45 odst. 1 písm. a)).
Obdobně porovnání § 45 odst. 1 písm. p) versus r). Neohlášení
závažné nežádoucí (§ 45 odst. 1 písm. p) nepředstavuje stejné
riziko jako neprovedení šetření (§ 45 odst. 1 písm. r)). Z logiky
věci riziko nenahlášení je výrazně nižší než riziko neprovedení
šetření nežádoucí příhody.
Maximální výše sankce za jejich nesplnění by tedy neměla být
ve stejné výši ani v první, ani v druhém případě. Proto
navrhujeme následující úpravu odst. 2 §45:

Vysvětleno.
Předkladatel stanovil výše sankcí na základě zkušeností z
kontrolní činnosti, tak aby kontrolované subjekty
nezneužívaly skutky s nižšími sankcemi za účelem
"zakrytí" porušení závažnějších skutkových podstat.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do výše

a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm.
d), e), f), h), i), j), m). o), p), q), s) nebo u)
b) 15 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm.
b), g), k), l), n), r), nebo t),

30 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c).

Vysvětleno.
Při posouzení žádosti o certifikát o volném prodeji je Ústav Tuto situaci řeší čl. 123 bod 3 písm. d) nařízení o
povinen dle § 10 odst. 3 návrhu zákona ověřit zdravotnických prostředcích.
§ 60, § 10 odst. 3

v Evropské databázi

zdravotnických

prostředků

(dále

jen
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„databáze Eudamed“), že příslušný prostředek je registrován.
V § 60 jsme nenalezli přechodné ustanovení, jak má Ústav
postupovat do doby plné funkčnosti a registrace zdravotnického
prostředku v databázi EUDAMED.
Navrhujeme doplnit přechodné ustanovení do § 60 ve vztahu k
§ 10 odst. 3, že Ústav do doby plné funkčnosti EUDAMED může
posoudit žádost na základě informací z Registru zdravotnických
prostředků.
Uvedené ustanovení je nezbytné pro zajištění možnosti
vystavovat certifikáty volném prodeji do doby plné funkčnosti
EUDAMEDU, kdy často je před vstupem na mimoevropské trhy
certifikát o volném prodeji nezbytnou podmínkou pro vstup na
mimoevropský trh a znemožnění vydání by znemožnilo českým
výrobcům vstup na nové trhy.

Vysvětleno.
Navrhujeme doplnit odkaz na přechodné období stanovené Přechodná ustanovení v nařízení zajišťují, že popsané ZP
v Článku 120 odst. 4 nařízení MDR umožňující nadále dodávat a mohou být dodávány po uvedenou dobu, a tudíž jsou v
uvádět do provozu ZP na základě certifikátu vydaného podle souladu s tímto nařízením, a tedy naplňují požadavek
podle § 27 odst. 2
§ 60

odstavce 2 článku 120 MDR do 27. května 2025.
Z důvodu toho, že z §27 odst. 2 může být bez konkrétnějšího
doplnění mylně vyvozeno, že pouze prostředky, které splňují
nařízení a mají tedy CE dle MDR mohou být používány. Toto
může vést k diskriminaci prostředků certifikovaných dle MDD
například při výběrových řízeních, které uvedenému ustanovení
přizpůsobí podmínky výběrových řízení.
Navrhované znění:
„(11) Bez ohledu na ustanovení § 27 odst. 2 lze používat,
dodávat a uvádět na trh zdravotnické prostředky splňující
směrnici 93/42/EHS, pakliže je dodrženo přechodné ustanovení
Článku 120 odst. 4 Nařízení.“
Ustanovení § 60 odst. 1 považujeme za nedostatečné v této
věci.
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Vysvětleno.

Hlava XI

OKOM
Rendek.pavol@vla
da.cz

Doplnit toto ustanovení:
V řízení o přestupku, nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje
Ústav podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Rozdílová tabulka (dále jen „RT“) a srovnávací tabulka Akceptováno.
(dále jen „ST“) by si měly vzájemně odpovídat. Ustanovení
nařízení EU, u kterých je v ST uvedeno ID návrhu, by měla
být uvedena rovněž v RT, ze které by mělo být možné
zjistit, která část navrhované právní úpravy je vůči
příslušnému ustanovení nařízení EU implementační.
V obráceném směru by mělo platit, že je-li ustanovení
nařízení EU uvedeno v RT, mělo by u tohoto ustanovení
v ST být uvedeno ID návrhu. Namátkou lze uvést, že v
předkladatelem předložené ST je např. ID návrhu uvedeno
u čl. 5 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 1 nebo čl. 87 odst.
10, v RT ve sloupci Ustanovení předpisu EU však tato
ustanovení chybí. V RT k návrhu jsou jako ustanovení
nařízení (EU) 2017/745, které jsou implementovány
návrhem, vykázány mj. např. čl. 1 odst. 6 písm. a), čl. 16
odst. 4, čl. 18 odst. 3, čl. 29 odst. 9, čl. 60 a čl. 120 odst. 9
a příloha XV kapitola II bod 2. a kapitola III bod 3,
nicméně, ve ST u těchto ustanovení ID návrhu chybí.
Požadujeme proto RT a ST uvést do souladu.
Dále,
implementační
ustanovení
(resp.
jejich Akceptováno.
implementační části) by měla být v části III materiálu
(normativní text návrhu) vykázána podtržením a uvedením
celexového čísla. Jako z našeho pohledu implementační,
ale v části III materiálu nepodtržená ustanovení, uvádíme
namátkou § 8 odst. 1 věta druhá, § 14 odst. 1, § 14 odst. 6
až 9, § 14 odst. 12, § 44 až § 52 (pokud jde o ustanovení,
které jsou uvedeny v RT, s výjimkou druhých odstavců) a
§ 57. Požadujeme tato ustanovení podtrhnout, případně
nepodtržení vysvětlit.
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Nadto, to, co je podtrženo v části III materiálu a to, co je Akceptováno.
podtrženo ve RT, by si mělo odpovídat (část III materiálu a
RT si v tomto směru neodpovídají např. v případě § 4
písm. c) a § 44 až § 52). Požadujeme uvést podtržení
v části III materiálu a v RT do souladu.
Krom výše uvedeného, ustanovení, která nejsou Akceptováno.
implementační vůči předpisu EU, nemají být v části III
návrhu podtržena, ani v RT uvedena. Na základě RT nelze
dle našeho názoru dovodit, že by byla implementační
např. ustanovení § 1 odst. 1 písm. c), § 4 písm. c), § 8
odst. 5 část věty za slovy „maximálně však“, § 10 odst. 1,
§ 10 odst. 2 písm. b), § 11 odst. 6, § 13 odst. 6 písm. a), §
14 odst. 3 ve vazbě na člena, který není v pracovním či
jiném obdobné poměru vůči poskytovateli zdravotních
služeb, § 14 odst. 13 a 14 ve vazbě na možnost podání
opravného prostředku a jeho náležitostí, § 38 odst. 1 a
odst. 2, § 56 odst. 3, pokud jde o odkaz na odst. 1).
Požadujeme u výše příkladmo uvedených ustanovení a
případných
dalších
předkladatelem
podtržených
neimplementačních ustanovení toto podtržení odstranit.
Rovněž ustanovení, jež stanoví výši pokut, které lze uložit Akceptováno.
(např. § 44 odst. 2, § 45 odst. 2 apod.), není nutné
podtrhávat a vykazovat v RT.
Dále, ustanovení § 14 odst. 7 až 9 požadujeme vykázat
v RT jako implementační rovněž k čl. 70 odst. 1 a příloze
XV kapitole II bodu 2 nařízení (EU) 2017/745. V RT
uvedené ustanovení označené jako § 14 odst. 1 je ve
skutečnosti § 14 odst. 12 a je implementační nejen vůči čl.
62 odst. 3, ale rovněž vůči čl. 75 nařízení (EU) 2017/745.
Ustanovení § 14 odst. 13 a 14 jsou pak implementační
Stránka 56 (celkem 76)

Vysvětleno.
§ 14 odst. 7 až 9 má být implementační pouze k čl. 62
odst. 3 nařízení o ZP.
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Čl. 75 (ve vztahu k § 14 odst. 12) bude doplněn do ST.
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nejen vůči čl. 62 odst. 3, ale i vůči čl. 76 odst. 1 nařízení § 14 odst. 13 a 14 budou vykázány i ve vztahu k čl. 76
(EU) 2017/745. § 38 odst. 4 by měl být vykázán, místo odst. 1 nařízení o ZP.
vůči čl. 89 odst. 2, vůči odst. 3 tohoto článku.
U § 38 odst. 4 bude upraveno, že je implementační k čl. 89
Požadujeme RT v tomto směru upravit.
odst. 3 nařízení o ZP.

Požadujeme krom výše uvedeného vysvětlit, proč jsou § Akceptováno.
38 odst. 1 a odst. 2 vykázány jako implementační vůči
čl. 88 odst. 2 nařízení (EU) 2017/745.
Dále
upozorňujeme, že § 11 odst. 9 v RT neodpovídá § 11 odst.
9 v normativním textu návrhu (části III materiálu).
Požadujeme vyjasnit, jak je implementován čl. 120 odst. Akceptováno
11 nařízení (EU) 2017/745, resp. požadujeme návrh
náležitě doplnit.
Ustanovení § 9 návrhu rozumíme tak, že se sice v ČR Akceptováno, § 9 doplněn:
zakazuje dodávání na trh a používání obnovených
§9
prostředků na jedno použití, nezakazuje se však samotné
Obnova
provádění obnovy prostředku na jedno použití. Proto
požadujeme implementovat čl. 17 nařízení (EU) 2017/745,
(1) Provádění obnovy prostředku pro jedno
nebo požadujeme absenci implementační úpravy vysvětlit.
použití na území České republiky se
zakazuje.
(2) Uvádění a dodávání obnoveného prostředku
pro jedno použití na trh na území České
republiky a jeho používání na území České
republiky se zakazuje.
Dále,
postrádáme
stanovení
skutkové
podstaty
příslušného přestupku v návaznosti na povinnosti
stanovené v čl. 10 odst. 10, čl. 10 odst. 12, čl. 12, čl. 19
odst. 1 a), b), c) (pro případ, jedná-li se o jinou osobu, než
dovozce či distributor), čl. 23, čl. 25 odst. 1, čl. 27 odst. 5,
čl. 29 odst. 2, čl. 31 odst. 4, čl. 32 (včetně odst. 1 poslední
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K čl. 32 byla doplněna sankce v § 44 odst. 1 písm. k).
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věty) a čl. 83 odst. 1 až 3,
Kromě toho požadujeme vysvětlit, jak bude postupováno,
nesplní-li výrobce povinnosti podle čl. 84 nařízení (EU)
2017/745.
Na straně 7 důvodové zprávy (obecná část, oddíl B, bod 2. Akceptováno.
Soulad s právem EU a mezinárodními smlouvami)
požadujeme konkretizovat nařízení EU ve slovech
„dosažení adaptace národní úpravy na nařízení“.
Nejvhodnější by bylo uvést zde plný název, pod kterým
bylo nařízení (EU) 2017/745 publikováno v Úředním
věstníku.
Obecná připomínka k Hlavě X:

Akceptováno.

Skutkové podstaty začínající formulací „v rozporu s čl. XX“
doplněné o generické vymezení mají podle našeho názoru
často ten nedostatek, že nepokrývají potřebný rozsah
požadavků, který vyplývá z ustanovení nařízení (EU)
2017/745, na které odkazují.
Např. podle § 45 odst. 1 písm. d) se výrobce dopustí
přestupku, pokud „v rozporu s čl. 10 odst. 4 nařízení o
zdravotnických prostředcích nevypracuje technickou
dokumentaci prostředků, s výjimkou prostředků na
zakázku“. Čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) 2017/745 však
kromě povinnosti vypracovat technickou dokumentaci
stanoví i požadavky na to, jak ji vypracovat (tj. že
technická dokumentace musí obsahovat prvky stanovené
v přílohách II a III; za účelem změny příloh II a III může
Komise přijímat akty v přenesené pravomoci). Podle
našeho názoru však nelze jednoznačně ze sousloví „v
rozporu s čl. 10 odst. 4 nařízení o zdravotnických
prostředcích“ dovozovat, že výrobce se dopustí přestupku
Stránka 58 (celkem 76)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJ4JLGS5)

nejen
v případě,
kdy
nevypracoval
technickou
dokumentaci (což vyplývá z části ustanovení za
souslovím), ale i v případě, kdy technická dokumentace
nevyhovuje požadavkům uvedeným v příloze II a III
nařízení (EU) 2017/745. V takových případech by byla
lepší formulace „nevypracuje technickou dokumentaci
prostředku podle čl. 10 odst. 4 nařízení o zdravotnických
prostředcích“ (slova „s výjimkou prostředků na zakázku“ je
podle našeho názoru možné z § 45 odst. 1 písm. d)
návrhu vypustit, protože, vyplývá-li z čl. 10 odst. 4, že
takovou povinnost nemají, pak lze dovozovat, že absence
vymezeného jednání není u nich v rozporu s čl. 10 odst. 4
nařízení (EU) 2017/745).
Dalším příkladem je čl. 10 odst. 9 nařízení (EU) 2017/745,
který jednak stanoví povinnost zavést postupy na
zachování shody sériové výroby s požadavky tohoto
nařízení, avšak i to, aby se, pokud jde o tyto postupy,
patřičně přihlédlo ke změnám návrhu nebo parametrů
prostředku a změnám harmonizovaných norem nebo
společných specifikací. Dále stanoví povinnost zavést,
zdokumentovat,
uplatňovat,
udržovat,
průběžně
aktualizovat a neustále zdokonalovat systém řízení kvality,
avšak stanoví i to, aby systém zajistil soulad
s ustanoveními tohoto nařízení způsobem, který je co
nejúčinnější a přiměřený rizikové třídě a typu prostředku.
Dále také stanoví, co má systém řízení kvality zahrnovat, a
jaké aspekty má zohlednit. Přestupek za porušení čl. 10
odst. 9 nařízení (EU) 2017/745 stanoví § 45 odst. 1 písm.
g) návrhu, podle kterého se výrobce dopustí přestupku,
pokud „v rozporu s čl. 10 odst. 9 nařízení o zdravotnických
prostředcích nezavede, nezdokumentuje, neuplatňuje,
neudržuje,
průběžně
neaktualizuje,
neustále
nezdokonaluje systém řízení kvality“. Podle našeho názoru
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takto vymezený přestupek nepokrývá všechny požadavky
stanovené v čl. 10 odst. 9 nařízení (EU) 2017/745.
Požadujeme, aby předkladatel formuloval skutkové
podstaty přestupků tak, aby nebylo pochyb o pokrytí
celého nařízení (EU) 2017/745, a to například tak, že
genericky vymezené obecné porušení konkretizuje
odkazem na konkrétní článek tohoto nařízení (porušení
povinnosti podle čl…. nařízení). Tento způsob tvorby
přestupků aprobují i Zásady tvorby právní úpravy
přestupků (kapitola 3.1.5). Vzhledem ke komplikovanosti
nařízení (EU) 2017/745 je zřejmě i vhodné uvažovat o tzv.
zbytkové skutkové podstatě podle uvedených Zásad. Tam,
kde je to nutné, je pak potřeba i věcně skutkové podstaty
přeformulovat tak, aby vždy byly pokryty všechny
požadavky ustanovení nařízení (EU) 2017/745, na které
se ve vymezení přestupku odkazuje (k tomu viz
připomínky dále v tomto stanovisku).
K § 1 a poznámce pod čarou č. 1:

Akceptováno.

Ohledně legislativní zkratky zavedené pro generický odkaz
na přímo použitelný předpis EU („přímo použitelný předpis
Evropské
unie
upravující
oblast
zdravotnických
prostředků“) uvádíme, že za generickým odkazem na
přímo použitelný předpis EU není na místě zavádět
legislativní zkratku, jako je „nařízení o zdravotnických
prostředcích“, má-li být používána ve spojení s označením
ustanovení konkrétního předpisu EU. Stejně tak, jako
nelze uvádět označení ustanovení konkrétního předpisu
EU (např. čl. XX) ve spojení s generickým odkazem na
přímo použitelný předpis EU, nelze jej uvádět ani ve
spojení s legislativní zkratkou zavedenou pro generický
Stránka 60 (celkem 76)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJ4JLGS5)

odkaz na přímo použitelný předpis. To se však v návrhu
na mnoha místech děje. Proto je nutné legislativní zkratku
„nařízení o zdravotnických prostředcích“ zavést po citaci
nařízení (EU) 2017/745 (jako vhodné místo pro uvedení
citace nařízení 2017/745 a zavedení už zmiňované
legislativní zkratky se nám jeví § 2).
Dále, pokud jde o okruh přímo použitelných předpisů EU
vyžadujících implementaci navrhovaným zákonem, máme
za to, že jich pravděpodobně již v dohledné době bude
více než jeden - nařízení (EU) 2017/745. Nařízení (EU)
2017/745 totiž upravuje na více místech pravomoc Komise
přijímat akty v přenesené pravomoci resp. prováděcí akty,
a ty mohou stanovit povinnosti, resp. požadavky, které
bude nutné reflektovat v části zákona upravující přestupky
resp. vztáhnout na ně dozor vykonávaný „Ústavem“
(SÚKLem). Jako příklad takového přímo použitelného
předpisu EU, který se už připravuje, a který bude podle
našeho názoru vyžadovat implementaci navrhovaným
zákonem (viz v této souvislosti naší připomínku, aby byl
implementován čl. 17 nařízení (EU) 2017/745 týkající se
obnovy prostředky na jedno použití): Commission
implementing regulation (EU) …/... of XXX laying down
rules for the application of Regulation (EU) 2017/745 of the
European Parliament and of the Council as regards
common specifications for the reprocessing of single-use
medical devices.
Proto, je-li výše uvedený návrh, popř. jiný návrh
prováděcího/delegovaného aktu Evropské komise mající
přímý dopad na úpravu obsaženou v návrhu již v pokročilé
fázi legislativního procesu na úrovni EU, považujeme za
vhodné v § 1 odst. 1 nahradit slova „přímo použitelný
předpis Evropské unie upravující oblast zdravotnických
prostředků (dále jen „nařízení o zdravotnických
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prostředcích“) slovy „přímo použitelné předpisy Evropské
unie“ a do poznámky pod čarou č. 1 doplnit název návrhu
případného prováděcího/delegovaného nařízení Komise
uvedeného výše.
Krom výše uvedeného, v § 1 odst. 1 písm. b) a e)
požadujeme nahradit legislativní zkratku „nařízení o
zdravotnických prostředcích“ slovy „přímo použitelnými
předpisy
EU
upravujícími
oblast
zdravotnických
prostředků“.
Akceptováno.

K § 2 návrhu:
Požadujeme nahradit legislativní zkratku „nařízení o
zdravotnických prostředcích“ zkrácenou citací „nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745“ a za tuto
citaci doporučujeme zavést legislativní zkratku „nařízení o
zdravotnických prostředcích“.

Akceptováno.
Do odstavce 2 doplněno nové písmeno p):

K § 5 a § 6 odst. 2 návrhu:
Pokud jde o § 5 odst. 1, je otázka, zda není již nyní
vhodné odkazovat místo pouze na nařízení o
zdravotnických prostředcích na přímo použitelné předpisy
upravující oblast zdravotnických prostředků. Zřejmě totiž
budou přibývat implementační a delegované akty
Evropské komise, které budou vyžadovat minimálně
kompetenční podchycení (přestokládáme, že vždy bude
příslušný Ústav). Máme za to, že je to na místě.
Požadujeme upravit, nebo vysvětlit.
Obdobně pokud jde o § 5 odst. 2 písm. i), máme za to, že
je nutné nahradit legislativní zkratku „nařízení o
zdravotnických prostředcích“ slovy „přímo použitelných
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předpisů upravujících oblast zdravotnických prostředků“.
Pokud jde o pravomoc podat žádost podle čl. 4 odst. 1
nařízení (EU) 2017/745, máme za to, že v § 6 odst. 2
návrhu není tato pravomoc stanovena (založena), pouze je
na tomto místě (v hypotéze normy) předpokládáno její
využití. Její založení je podle našeho názoru nutné, jelikož
se v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2017/745 mluví o žádosti
členského státu (nikoliv příslušného orgánu), a tudíž není
možné dotčenou pravomoc dovozovat ani z § 5 odst. 1
návrhu. Požadujeme doplnit dotčenou pravomoc do § 5
návrhu, nebo vysvětlit. V § 6 odst. 2 nadto doporučujeme
místo „podle čl. 4“ uvést „podle čl. 4 odst. 1“.
Akceptováno.

K § 14 odst. 5:
Požadujeme za slovy „kapitolou I přílohou XV“ doplnit
slova „nařízení o zdravotnických prostředcích“.

Akceptováno.

K § 28 odst. 4 návrhu:
Povinnost ukládat a uchovávat jedinečnou identifikaci
prostředku podle § 28 odst. 4 nepokrývá ukládání a
uchovávání jedinečnou identifikaci prostředku pokud
možno v elektronické podobě, u implantabilních prostředků
třídy III, které zdravotnická zařízení dodaly, ačkoliv jinak
obsah čl. 27 odst. 9 první pododstavec přebírá (a rozšiřuje
vnitrostátní úpravou umožněnou v čl. 27 odst. 9
pododstavci druhém). Tím je ale zastřen rozsah povinnosti
podle čl. 27 odst. 9 první pododstavec nařízení (EU)
2017/745. Požadujeme rozpor s nařízením EU odstranit.

Akceptováno.
Upraveno jako § 43 odst. 1 písm. f)

K § 44 odst. 1 písm. a) a b):
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Hospodářskými subjekty se podle čl. 2 bodu 35) nařízení
(EU) 2017/745 rozumí výrobce, zplnomocněný zástupce,
dovozce, distributor nebo osoba uvedená v čl. 22 odst. 1 a
3. Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2017/745
(kterého se týká skutková podstata v § 44 odst. 1 písm. a))
se logicky, mluví-li o uvádění na trh nebo do provozu,
vztahuje i na některé z hospodářských subjektů (výrobce,
dovozce, v některých případech i na distributory atd.).
Návrh neobsahuje žádné jiné ustanovení, které by
obsahovalo totožnou skutkovou podstatu jen pro
hospodářské subjekty, resp. pro jednotlivé kategorie
hospodářských subjektů. Požadujeme proto vypustit v § 44
odst. 1 písm. a) a b) slova „nejde-li o hospodářský subjekt
ve smyslu nařízení o zdravotnických prostředcích“, nebo
návrh dopracovat tak, aby hospodářské subjekty byly
sankčně pokryty.
Dále, i přes svůj nadpis čl. 6 odst. 2 nařízení (EU)
2017/745 nemíří na zdravotnický prostředek nabízený
k prodeji na dálku (jak o tom mluví § 44 odst. 1 písm. b),
ale na zdravotnický prostředek používaný v rámci
obchodní činnosti pro poskytování diagnostické či
terapeutické služby prostřednictvím služeb informační
společnosti nebo jinými komunikačními prostředky. Proto
je nutné náležitě upravit jednak § 44 odst. 1 písm. b), a
jednak § 44 odst. 1 písm. c).
Akceptováno.

K § 45 odst. 1 písm. n):
Podle čl. 83 odst. 4 nařízení (EU) 2017/745 věty první
„(J)estliže je v průběhu sledování po uvedení na trh
zjištěna nutnost preventivního nebo nápravného opatření,
případně obou, provede výrobce vhodná opatření a
informuje dotčené příslušné orgány a případně oznámený
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subjekt. Porušení kurzívou zvýrazněné povinnosti není
pokryto přestupkem podle § 45 odst. 1 písm. n) (které na
čl. 83 odst. 4 odkazuje), ani žádným jiným přestupkem.
Požadujeme proto ustanovení § 45 odst. 1 písm. n) upravit
tak, aby pokrýval i porušení výše zvýrazněné povinnosti.
Akceptováno

K § 45 odst. 1 písm. o)
V čl. 86 odst. 1 a 2 je stanoven požadavek, aby zpráva o
bezpečnosti byla součástí technické dokumentace. V čl.
86 odst. 2 a 3 je stanovena povinnosti výrobců předkládat
aktualizované zprávy o bezpečnosti oznámenému
subjektu a též povinnost zpřístupnit je na požádání
příslušným orgánům. Porušení těchto povinností
nepokrývá dle našeho názoru ani § 45 odst. 1 písm. o),
který jinak na čl. 86 odkazuje), ani žádné jiné ustanovení o
přestupku. Požadujeme zahrnout do § 45 odst. 1 písm.
porušení výše uvedených povinností.

Akceptováno

K § 50 odst. 1 písm. d):
Podle § 50 odst. 1 písm. d) se dopustí dovozce přestupku,
pokud v rozporu s čl. 13 odst. 3 nařízení o zdravotnických
prostředcích neuvede na prostředku nebo na jeho obalu
informace stanovené v tomto článku. Podle čl. 13 odst. 3
nařízení (EU) 2017/745 „(D)ovozci uvedou na prostředku
či na jeho obale nebo v dokumentu, který je k prostředku
přiložen, svoje jméno, … Zajistí, aby informace na
označení poskytnuté výrobcem nezakrývalo žádné další
označení“. Kurzívou zvýrazněné části ustanovení čl. 13
odst. 3 nejsou podle našeho názoru ve vymezení
přestupku podle § 50 odst. 1 písm. d) návrhu zohledněny.
Požadujeme toto ustanovení návrhu příslušným způsobem
upravit.
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Akceptováno

K § 50 odst. 1 písm. e):
Podle čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2017/745 věty druhé
„Dovozci doplní do uvedené registrace své údaje v
souladu s článkem 31“. Porušení této povinnosti není
pokryto přestupkem podle § 5 odst. 1 písm. e) ani žádným
jiným přestupkem. Požadujeme proto ustanovení § 50
odst. 1 písm. e) upravit tak, aby pokrýval i porušení shora
uvedené povinnosti.

K § 50 odst. 1 písm. h), § 51 odst. 1 písm. c), § 51 odst. 1 Akceptováno.
písm. f):
V § 50 odst. 1 písm. h), § 51 odst. 1 písm. c), § 51 odst. 1
písm. f) postrádáme zahrnutí jedné z povinností
stanovených čl. 13 odst. 7, čl. 14 odst. 4 resp. čl. 14 odst.
6 nařízení (EU) 2017/745, a totiž povinnosti spolupráce.
Požadujeme výše uvedená ustanovení návrhu upravit,
nebo vysvětlit.
Akceptováno

K § 50 odst. 1 písm. j):
V § 50 odst. 1 písm. j) postrádáme zahrnutí jedné
z povinností stanovených čl. 13 odst. 9 nařízení (EU)
2017/745, na který uvedené ustanovení návrhu odkazuje,
a totiž povinnost uchovávat případně příslušné certifikáty
vydané podle čl. 56 nařízení (EU) 2017/745. Požadujeme
§ 50 odst. 1 písm. j) příslušným způsobem upravit.

Akceptováno.
Jako § 47 odst. 1 písm. i).

K § 51 odst. 1 písm. e):
Podle našeho názoru skutková podstata přestupku podle §
51 odst. 1 písm. e) ani žádná jiná skutková podstata v
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návrhu nepokrývá nesplnění povinnosti distributora
průběžně informovat výrobce a případně zplnomocněného
zástupce a dovozce o monitorování a nesplnění povinnosti
distributora
na
požádání
výrobci
a
případně
zplnomocněnému zástupci a dovozci poskytovat veškeré
informace, jak to stanoví čl. 14 odst. 5 nařízení (EU)
2017/745. Požadujeme § 51 odst. 1 písm. e) náležitě
upravit.
K čl. 52 odst. 1 písm. a):

Akceptováno.

Z čl. 5 odst. 5 vyplývá, že za určitých podmínek musí
prostředky vyráběné a používané pouze v rámci
zdravotnických zařízení usazených v Unii splňovat pouze
příslušné obecné požadavky na bezpečnost a účinnost
uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/745 (ostatní
požadavky tohoto nařízení se na ně v takovém případě
nevztahují). Požadujeme proto v § 52 odst. 1 písm. a)
doplnit před slova „požadavků nařízení o zdravotnických
prostředcích“ slovo „příslušných“.
Nad rámec posuzování slučitelnosti:

Akceptováno.
Doplněn odstavec 2 o nové písmeno q).

K § 5 odst. 2 písm. e) bod 6:
Je třeba vyjasnit, na základě jakých kritérií bude Ústav
opatření podle § 5 odst. 2 písm. e) bodu 6 přijímat. Máme
za to, že je nutno upravit právní rámec pro výkon dané
kompetence, protože z nařízení (EU) 2017/745 tento
rámec nevyplývá.
Akceptováno.

K § 7 odst. 1 návrhu:
Z § 7 odst. 4 vyplývá, že Národní informační systém by
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měl být určen i ke shromažďování a správě údajů podle čl.
16 odst. 4 nařízení (EU) 2017/745 podávaných
distributory, případně dovozci. V odst. 1, kde je vymezen
účel Národního informačního systému, však tyto údaje
nejsou zmíněny mezi údaji, k jejichž shromažďování a
správě má být Národní informační systém určen. Odstavec
1 by proto měl být v příslušném směru doplněn.
Akceptováno jinak.
Doplněna čárka za slova „plně svéprávná“ (nyní § 11 odst.
Požadujeme vložit za slova „není plně svéprávná“ slova „, 8).

K § 11 odst. 6:

a která není způsobilá“.
ČLnK

Mgr. MUDr.
Jaroslav Maršík,
jmarsik@outlook.c
z

Vysvětleno.

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA:

Navrhujeme do ustanovení o výdeji zdravotnických
prostředků doplnit výslovně možnost dělení balení a výdej
jednotlivých kusů zdravotnických prostředků rizikové třídy
I, jejichž výčet by mohl být stanoven v prováděcím
právním předpisu. Takto vydávané zdravotnické
prostředky by nemohly být vydávány zásilkově nebo
samoobslužně. V praxi je celá řada zdravotnických
prostředků dodávána ve velkých baleních (100 ks
zkumavek, stříkaček, roušek apod.), které pacienti
nepotřebují a nechtějí.
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA:

Navrhujeme rozšíření skupin zdravotnických prostředků,
které se vydávají pouze na poukaz nebo žádanku
vystavené lékařem o implantabilní ZP a ZP rizikové třídy
III. Tyto zdravotnické prostředky by vzhledem ke své
rizikovosti neměly být předmětem pouhého prodeje.
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Výdej ZP se děje na poukaz, tedy v případě
bezpečnostního poukazu nebo úhrady ze zdravotního
pojištění, v takovém případě musí být vždy vydáno
celé balení dodávané výrobcem.

Vysvětleno.

Výčet ZP, které se vydávají pouze na poukaz, bude
stanoven v prováděcím právním předpisu, viz k tomu
příslušné zákonné zmocnění.
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Neakceptováno. ČLnK na připomínce trvá. ROZPOR

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA:

Výše pokut je stanovena s ohledem na maximální
V § 53 odst. 2 navrhujeme o řád snížit pokuty v písmenech odhadnutelnou společenskou nebezpečnost jednání,
které stanovené skutkové znaky vykazuje, a to včetně
a) a b) a přestupky pod písm. c) převést pod písmeno b).
možných důsledků takového jednání. Vzhledem k
Jde o pokuty ukládané výdejcům, čili nijak ekonomicky
silným subjektům. Vůči nim budou preventivně dostatečně právní úpravě dané nařízením je nutné počítat s tím,
že důsledky takového jednání mohou přesahovat
působit i pokuty v námi navržené výši.
národní rozměr. Výše pokut je stanovena takto: „za
přestupek lze uložit pokutu do výše ……“. Tj. výše
pokut je stanovena rozmezím a je limitována
maximální částkou stanovenou zákonem. O výši
pokuty bude rozhodováno v rámci řízení o přestupku,
které je upraveno samostatným právním předpisem.
Procesní pravidla pro projednávání přestupků a
ukládání trestů se řídí zákonem č.250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje podmínky
odpovědnosti za přestupek, postup před zahájením
řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku, ale
také druhy správních trestů a ochranných opatření a
zásady pro jejich ukládání. Tento zákon poměrně
podrobně stanovuje, např. že při určení druhu
správního trestu a jeho výměry se přihlédne zejména
a) k povaze a závažnosti přestupku,
b) k tomu, že o některém z více přestupků, které byly
spáchány jedním skutkem nebo více skutky, nebylo
rozhodnuto ve společném řízení,
c) k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem,
d) u pokusu přestupku k tomu, do jaké míry se jednání
pachatele přiblížilo k dokonání přestupku, jakož i k
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okolnostem a důvodům, pro které k jeho dokonání
nedošlo,
e) u spolupachatelů k tomu, jakou měrou jednání
každého z nich přispělo ke spáchání přestupku,
f) u fyzické osoby k jejím osobním poměrům a k tomu,
zda a jakým způsobem byla pro totéž protiprávní
jednání potrestána v jiném řízení před správním
orgánem než v řízení o přestupku,
g) u právnické nebo podnikající fyzické osoby k
povaze její činnosti,
h) u právního nástupce k tomu, v jakém rozsahu na
něj přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného
přestupku, a v případě více právních nástupců k tomu,
zda některý z nich pokračuje v činnosti, při které byl
přestupek spáchán,
i) u pokračujícího, trvajícího a hromadného přestupku
k tomu, zda k části jednání, jímž byl přestupek
spáchán, došlo za účinnosti zákona, který za
přestupek stanovil správní trest mírnější než zákon,
který…..,
j) k Nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 3/02, kde je vysloven
zákaz likvidačních pokut.

ÚOOÚ

Jozef Denk
<legislativa@u

Obecně
Úřad pro ochranu osobních údajů si je vědom skutečnosti,
že tento návrh je předložen k adaptaci českého právního
řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
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V rámci trestání musí tak být zohledněny všechny
principy, které připomínka uvádí.
Vysvětleno
Jak správně ÚOOÚ připomíná, povinnost zpracovat
věcný záměr zde není dána. S ohledem na snahu
zajistit adaptaci ve stanovené lhůtě a potřebě
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oou.cz>
tel.: 234 665 224
nebo
234 665 247

2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických
prostředcích, a je tudíž osvobozen od nutnosti mít
vypracován věcný záměr. Nicméně se jedná o zásadní
návrh, který navíc nemá formu novely, ale nového zákona,
takže by bylo vhodné věcný záměr vypracovat. Zároveň
nelze přivítat to, že navrhovatel pod čj. MZDR
40007/2019/LEG předkládá rovněž návrh novely stávající
zákona č. 264/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. To
ohrožuje právní jistotu a znepřehledňuje právní řád.
Část D důvodové zprávy, zhodnocení dopadů
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a
osobních údajů (dále jen „DPIA“) je nutné doplnit.
Tato připomínka je zásadní.

zohlednit dopady nařízení do českého právního řádu,
nebylo možné zvolit jinou cestu. Zda-li lze či nelze
přivítat souběžnou novelu zákona č. 268/2014 Sb. je
otázka toliko sémantická, po věcné stránce bylo třeba
tuto normu upravit tak, aby do roku 2022 (nabytí
účinnosti nařízení 746) mohla existovat ucelená
úprava i pro diagnostické zdravotnické prostředky in
vitro.

Akceptováno
DPIA doplněna takto:
Zpracování osobních údajů podle návrhu zákona o
zdravotnických prostředcích není novým zpracováním
osobních údajů, nýbrž navazuje na zpracování
prováděné podle dřívějšího právního předpisu,
Účelem DPIA je popsat všechny změny na zpracování
zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických
osobních údajů, byť nemusí být nutně negativní.
Obzvlášť vzhledem k tomu, že se navrhovatel rozhodl jít prostředcích a o změně zákona o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování
cestou nového právního předpisu, nikoliv novely, je
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon a
nové DPIA zcela na místě; stávající právní předpisy je
adresa elektronické pošty kontaktní osoby distributora
možno používat toliko jako referenční. DPIA by mělo
a osoby provádějící servis prostředků formou jejich
zejména zhodnotit případná rizika navrhované právní
ohlášení do Národního informačního systému je
úpravy (cf. připomínka č. 6) a uvést mechanismy, které
zakotveno v § 15 odst. 2 písm. a) návrhu a navazuje
budou tato rizika minimalizovat či jim úplně předcházet. na totožný režim hlášení do Registru zdravotnických
prostředků dle § 28 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.
Při tvorbě DPIA lze navrhovateli doporučit postupovat
Zpracování osobních údajů podle návrhu je v souladu
podle návodu dostupného zde:
se všemi zásadami zpracování osobních údajů dle
https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-naČlánku 5 GDPR. Právním titulem zpracování je
ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisusplnění právní povinnosti správce. Ohlášené osobní
dpia/ds-5344 a také DPIA písemně konzultovat s
údaje budou zpracovávány výhradně za účelem
pověřencem pro ochranu osobních údajů předkladatele. identifikace osob ohlašujících se do Národního
informačního systému. Ohlášené osobní údaje budou
zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro
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kontaktování ohlášených osob. Ohlášené osobní
údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytnou k
dosažení účelu zpracování, tj. v Národním
informačním systému budou vedeny po dobu 1 roku
od data jejich ohlášení, změny nebo potvrzení
ohlášenou osobou. Ohlášené osobní údaje budou
chráněny před neoprávněným přístupem k nim či před
jejich zneužitím pomocí vhodných technických a
organizačních opatření.
Popsané zpracování osobních údajů tak nebude mít
žádné negativní dopady na oblast ochrany soukromí a
osobních údajů.
V § 5 odst. 2 písm. d) a na dalších místech je nutné
vyjasnit vztah NIS a NZIS. Tato připomínka je zásadní.

Základním informačním systémem ve zdravotnictví je
Národní zdravotnický informační systém. Národní
informační systém vedle něj neobstojí. Navíc je NIS
zřejmě pouhým registrem zdravotních prostředků.
Z pohledu koncepce NZIS, jak byla nastíněna v návrhu
věcného záměru zákona o elektronickém zdravotnictví,
by navíc tyto registry měly být dva: zdrojový
(„národní“), který by včetně všech historických údajů
spravoval SÚKL, a referenční („autoritativní“), který by
poskytoval on-line data 24/7 a jehož správcem by byl
ÚZIS.
V § 11 je nutné jasně vydefinovat, kdo je správce, kdo je
zpracovatel a případně kdo je společný správce. Tato
připomínka je zásadní.
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Akceptováno
Název informačního systému byl změněn na:
"Informační systém zdravotnických prostředků" tak,
aby
se
předešlo
případné
záměně
nebo
nedorozumění ve vztahu k NZIS. Tyto dva systémy
jsou zcela na sobě nezávislé a není důvod, aby byl
popisován jejich vztah.

ÚOOÚ od připomínky ustupuje.
Nelze jednotně (obecně) stanovit v rámci zákona,
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Nedostatečné rozhraničení mezi správcem a
zpracovatelem u klinických hodnocení a zkoušek činí
v praxi obtíže, jenž lze jen velmi obtížně překlenout
výkladem. Zásadní význam by měla jasná definice
především pro zkoušející a jejich nezávislost.
V § 17 se odstavce 2 a 3 zrušují. Tato připomínka je
zásadní.

MPO

Standardním postupem je presumpce aktuálnosti údajů
do doby, než se prokáže opak. Je nepřiměřenou
byrokratickou zátěží každý rok znovu a znovu
potvrzovat, že evidované údaje jsou aktuální. Jejich
případná neaktuálnost není natolik kruciální, aby byla
vyvážena zvýšenou zátěží ohlášených osob, která navíc
nebudou snížena, pokud tato povinnost bude plněna jen
formálně. DPIA by se měla tím zabývat a zmapovat
risika, které by vyvolaly neaktuální údaje. Naopak partie
Dopady na podnikatelskou sféru by měla vyčíslit počet
člověkohodin vyžadovaných každoročním
potvrzováním.
Navíc by právní úprava stejně musela být dopracována
o regulaci zpracování osobních údajů, pokud nedojde
k validaci údajů. Návrh by musel určit, co se s osobnímu
údaji stane, tedy zda budou ze systému vymazány či zda
v něm zůstanou pouze s poznámkou o jejich
znehodnocení. A pokud v něm opravdu zůstanou, je
nutné definovat, kdy budou vymazány.
K § 44 odst. 1 písm. f):
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neboť každá klinická zkouška je individuálně
designovaná a popis zpracování a nakládání s údaji je
nezbytnou součástí plánu klinické zkoušky, který je
předmětem hodnocení před povolením zahájení
klinické zkoušky.

Akceptováno jinak
Hlásící osoby mají podle zákona povinnost hlásit
jakoukoliv změnu do 30 dnů, bohužel praxe ukazuje,
že tato povinnost není ve velké části případů plněna.
V případě řešení nežádoucích příhod nebo jiných rizik
souvisejících s používáním a zejména servisem ZP je
třeba, aby regulátor i uživatelé měli k dispozici
aktuální
údaje.
Systém
bude
ohlašovatele
upozorňovat na potřebu zkontrolovat si své údaje a v
případě, že osoba plní své zákonné povinnosti,
nejedná se o žádnou zátěž, ale o pouhé „odkliknutí“
potvrzující aktuálnost údajů. Režim byl nastaven v
rámci vypořádání vnitřního připomínkového řízení po
dohodě se subjekty, na něž tato povinnost dopadá.
Do odstavce 4 byla doplněna lhůta pro výmaz údajů
ze systému.

Akceptováno.
Doplněna skutková podstata do § 43 odst. 1 písm. a).
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Mgr. BenešováHodková (tel.:
224853348, email:
benesovak@mpo.
cz)

Navrhujeme skutkovou podstatu rozšířit i na dodání na trh nebo
použití prostředků na jedno použití, které byly již použity, ale nebyly
obnoveny. Takové jednání je společensky mnohem závažnější, ale
s ohledem na zásadu nullum crimen sine lege není zřejmé, že jej tato
skutková podstata pokrývá (zejm. proto, že nařízení v čl. 2 odst. 39
předvídá, že v rámci obnovy dojde k aktivnímu jednání). Zároveň
nelze vyloučit, že obzvláště v případě použití by k takovému jednání
mohlo docházet.
Ke srovnávací tabulce

Akceptováno

K článku 52 odst. 12 a k článku 56 odst. 1- požadujeme vypustit odkaz
na ID 2, tj. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o
posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Návrhem novely zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, nedochází k adaptaci
uvedených článků.
Uvedené články stanovují, aby členský stát určil jazyk, v němž
mají být vyhotovovány dokumenty uvedené v těchto článcích,
avšak jedná se o dokumenty vztahující se k posuzování shody
(v případě čl. 52 odst. 12 se jedná např. o technickou
dokumentaci, zprávy o auditu atd., v případě čl. 56 odst. 1. se
jedná o certifikáty vydané oznámenými subjekty). Návrhem
novely zákona č. 90/2016 Sb. sice rovněž dochází
k implementaci některých článků předmětného nařízení, dle
kterých má členský stát určit požadovaný jazyk, avšak pouze ve
vztahu k dokumentům, které předkládá oznámený subjekt
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví za účelem jeho jmenování. Proto je touto novelou
zákona č. 90/2016 Sb. implementován čl. 41 předmětného
nařízení. Protože v případě čl. 52 odst. 12 a 56 odst. 1 se
nejedná o dokumenty, které by byly předkládány za účelem
jmenování subjektem posuzování shody, ale samotného
posuzování shody, nemohou být tyto články implementovány v
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zákoně č. 90/2016 Sb.
Česká asociace
pojišťoven

K institutu povinného pojištění - § 11

Akceptováno.
Požadujeme vložit ustanovení, které založí právo pojistitele vypovědět V § 11 vloženy podstavce 2 a 3 upravující otázku pojištění
pojištění ve specifických, zákonem stanovených případech, či v omezených klinické zkoušky.

případech odstoupit od smlouvy.
Odůvodnění:

Dle § 2781 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“), má pojistitel
právo odstoupit od smlouvy nebo vypovědět povinné pojištění, jen pokud to
jiný zákon připouští. Proto požadujeme vložit do návrhu novely ustanovení
obsahující důvody, za kterých může pojistitel pojistnou smlouvu vypovědět či
od ní odstoupit. Do účinnosti OZ pojistitel toto právo v případě tohoto
pojištění měl a tato praxe se osvědčila.
Jeden z výpovědních důvodů by měl navazovat na ustanovení § 2805 písm. b)
OZ a dát pojišťovně možnost výpovědi v případě, že došlo k pojistné události.
Pojistná událost sama o sobě samozřejmě neznamená, že pojišťovna bude mít
zájem na výpovědi pojistné smlouvy. Avšak celkové zhoršení škodního
průběhu a tedy nárůst pojistného rizika může pro pojišťovnu znamenat
nemožnost takovou míru pojistného rizika nadále nést, případně potřebu ji
promítnout do ceny pojistného.
Aby mohla pojišťovna dodržet solventnostní a obezřetnostní požadavky, které
jsou na ni kladeny evropskou i národní legislativou, musí mít možnost
hodnotit riziko, a není-li schopna ho v daném případě nést, musí mít možnost
smluvní vztah ukončit. S nárůstem pojistných limitů a stále vyššími nároky na
odškodnění přichází čím dál častěji potřeba pojistitele aktivně reagovat na
tento vývoj, což je mu aktuálně znemožněno.
Také by měla mít pojišťovna umožněno vypovědět pojištění ke konci
pojistného období (§ 2807 OZ). Jelikož pojištěný subjekt bude mít informaci
o výpovědi dostatečně dopředu, má dostatek času na sjednání pojistné
smlouvy u jiné pojišťovny.
Rovněž považujeme za žádoucí, aby pojišťovna měla možnost vypovědět
pojištění v případech uvedených v § 2791 až 2793 OZ ve vazbě na zvýšení
pojistného rizika, resp. porušení povinnosti oznámit zvýšení pojistného rizika.
Další možné výpovědní důvody mohou být předmětem diskuze předkladatele
s ČAP.
Co se týče zakotvení možnosti odstoupení od smlouvy, požadujeme doplnit
právo odstoupení pojistitele v případech podle § 2808 OZ, tedy dojde-li k
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porušení povinnosti k pravdivým sdělením.
Již v současné době můžeme najít obdobné zakotvení práva pojišťovny
vypovědět pojistnou smlouvu ze specifických důvodů (přičemž výpovědní
důvody jsou stanovovány s přihlédnutím ke specifikům dané činnosti) např. v
zákoně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činnosti v oblasti cestovního ruchu nebo v návrhu zákona o
bezpečnostní činnosti.
Zásadní připomínka.

V Praze 2. února 2020

Vypracoval: Mgr. Jan Knytl

Podpis:

Stránka 76 (celkem 76)

