
VIII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 
Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 

prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  
a další související zákony (k části měnící zákon o regulaci reklamy) 

 
 

Navrhovaný právní předpis 
(resp. jiný právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 
 

Ustanovení (část, §, 
odst., písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení  Obsah 

 
Část první 
 

    

§ 1  Tento zákon zapracovává příslušné 
předpisy Evropské unie (dále jen „Unie“)1) a 
upravuje zacházení s diagnostickými 
zdravotnickými prostředky in vitro (dále jen 
„diagnostické prostředky in vitro“) a jejich 
příslušenstvím. 
 

31998L0079 
 

Čl.1 odst.1 
 

1. Tato směrnice se vztahuje na diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro a jejich 
příslušenství. Pro účely této směrnice se 
příslušenství považuje za samostatné 
diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. 
Zdravotnické prostředky in vitro 
i příslušenství se dále nazývají „prostředky“. 

 
§ 2 odst. 1 Zdravotnickým prostředkem se rozumí 

zdravotnický prostředek podle zákona o 
zdravotnických prostředcích2). 

32017R0745 čl. 2 odst. 1 „zdravotnickým prostředkem“ nástroj, 
přístroj, zařízení, software, implantát, činidlo, 
materiál nebo jiný předmět určené výrobcem 
k použití, samostatně nebo v kombinaci, u lidí 
k jednomu nebo několika z těchto konkrétních 
léčebných účelů: — diagnostika, prevence, 
monitorování, predikce, prognóza, léčba nebo 
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mírnění nemoci, 
 — diagnostika, monitorování, léčba, mírnění 
nebo kompenzace poranění nebo zdravotního 
postižení,  
— vyšetřování, náhrady nebo úpravy 
anatomické struktury nebo fyziologického či 
patologického procesu nebo stavu, 
 — poskytování informací prostřednictvím 
vyšetření in vitro, pokud jde o vzorky 
pocházející z lidského těla, včetně darovaných 
orgánů, krve a tkání, 
 který nedosahuje svého hlavního určeného 
účinku v lidském těle nebo na jeho povrchu 
farmakologickými, imunologickými ani 
metabolickými účinky, jehož funkce však 
může být takovými účinky podpořena.  
Za zdravotnické prostředky se považují 
rovněž tyto výrobky: 
 — prostředky určené ke kontrole nebo 
podpoře početí;  

— výrobky speciálně určené k čištění, 
dezinfekci nebo sterilizaci prostředků 
uvedených v čl. 1 odst. 4 a prostředků 
uvedených v prvním pododstavci tohoto bodu; 

§ 2 odst. 2 (2) Diagnostickým prostředkem in vitro se 
rozumí zdravotnický prostředek, který je 
činidlem, výsledkem reakce činidla, 
kalibrátorem, kontrolním materiálem, 
soupravou, nástrojem, přístrojem, zařízením 
nebo systémem, používaným samostatně nebo v 
kombinaci, který je výrobcem určen pro 
vyšetření vzorků in vitro, včetně darované krve a 
tkání získaných z lidského těla výhradně nebo 
převážně za účelem získání informací  

31998L0079 
 

Čl.1 odst. 2 
písm. b) 

b) „diagnostickým zdravotnickým 
prostředkem in vitro“ se rozumí, každý 
zdravotnický prostředek, který je činidlem, 
výsledkem reakce činidla, kalibrátorem, 
kontrolním materiálem, soupravou, nástrojem, 
přístrojem, zařízením nebo systémem 
používaným samostatně nebo v kombinaci, 
který je výrobcem určen pro vyšetření vzorku 
in vitro včetně darované krve a tkání 
získaných z lidského těla, výhradně nebo 
převážně za účelem získání informací 
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a) o fyziologickém nebo patologickém stavu, 

b) o vrozené anomálii, 

c) pro stanovení bezpečnosti a kompatibility 
s možnými příjemci, nebo  

d) pro sledování léčebných opatření.  
 

- o fyziologickém nebo patologickém stavu, 
nebo 
- o vrozené anomálii, nebo 
- pro stanovení bezpečnosti kompatibility 
s možnými příjemci, nebo 
- pro monitorování léčebných opatření. 
Nádoby na vzorky jsou považovány za 
diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. 
„Nádobami na vzorky“ se rozumí prostředky, 
ať již podtlakového, nebo jiného typu, určené 
výrobcem výhradně pro primární uskladnění a 
uchovávání vzorků z lidského těla pro účely 
diagnostického vyšetření in vitro. 
Výrobky pro všeobecné laboratorní použití 
nejsou diagnostickými zdravotnickými 
prostředky in vitro pokud nejsou s ohledem na 
své vlastnosti určeny výrobcem výhradně pro 
použití při diagnostickém vyšetření in vitro. 

 
§ 2 odst. 3 Za diagnostický prostředek in vitro se považuje i 

nádoba vakuového nebo jiného typu určená 
výrobcem výhradně pro primární uskladnění a 
uchování vzorků získaných z lidského těla za 
účelem diagnostického vyšetření in vitro. Výrobky 
pro všeobecné laboratorní použití nejsou 
diagnostickými  prostředky in vitro, pokud tyto 
výrobky nejsou s ohledem na své vlastnosti určeny 
výrobcem výhradně pro diagnostické vyšetření in 
vitro. 

31998L0079 
 

Čl. 1 odst. 2 
písm. b) 

b) „diagnostickým zdravotnickým 
prostředkem in vitro“ se rozumí, každý 
zdravotnický prostředek který je činidlem, 
výsledkem reakce činidla, kalibrátorem, 
kontrolním materiálem, soupravou, nástrojem, 
přístrojem, zařízením nebo systémem 
používaným samostatně nebo v kombinaci, 
který je výrobcem určen pro vyšetření vzorku 
in vitro včetně darované krve a tkání 
získaných z lidského těla, výhradně nebo 
převážně za účelem získání informací 
- o fyziologickém nebo patologickém stavu, 
nebo 
- o vrozené anomálii, nebo 
- pro stanovení bezpečnosti kompatibility 
s možnými příjemci, nebo 
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- pro monitorování léčebných opatření. 
Nádoby na vzorky jsou považovány za 
diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. 
„Nádobami na vzorky“ se rozumí prostředky, 
ať již podtlakového, nebo jiného typu, určené 
výrobcem výhradně pro primární uskladnění a 
uchovávání vzorků z lidského těla pro účely 
diagnostického vyšetření in vitro. 
Výrobky pro všeobecné laboratorní použití 
nejsou diagnostickými zdravotnickými 
prostředky in vitro pokud nejsou s ohledem na 
své vlastnosti určeny výrobcem výhradně pro 
použití při diagnostickém vyšetření in vitro. 

 
§ 3 odst. 1 Zdravotnickým prostředkem určeným pro 

hodnocení funkční způsobilosti se rozumí 
diagnostický prostředek in vitro určený výrobcem 
výhradně pro jednu nebo více vyhodnocovacích 
studií vlastní funkční způsobilosti prováděných u 
poskytovatele zdravotních služeb nebo v jiném 
prostředí s odpovídajícím materiálně technickým 
vybavením mimo vlastní prostory výrobce. 

31998L0079 
 

Čl. 1 odst. 2 
písm. e) 

e) „prostředkem pro hodnocení funkční 
způsobilosti“ se rozumí prostředek, určený 
výrobcem pro jednu nebo více 
vyhodnocovacích studií funkční způsobilosti 
prováděných v laboratořích pro lékařskou 
analýzu nebo v jiných odpovídajících 
prostředích mimo jeho vlastní prostory; 

§ 3 odst. 2 Příslušenstvím diagnostického prostředku in 
vitro se rozumí předmět, který není 
diagnostickým prostředkem in vitro, avšak je 
výrobcem určen zvlášť k použití společně s 
diagnostickým prostředkem in vitro tak, aby 
umožnil použití tohoto diagnostického 
prostředku in vitro v souladu s jeho určeným 
účelem. Příslušenstvím diagnostického 
prostředku in vitro nejsou invazivní odběrové 
prostředky a prostředky použité přímo na 
lidském těle za účelem získání vzorku. 
 

31998L0079 
 

 
Čl. 1odst. 1 
 
 
 
 
 
 
Čl. 1 odst. 2 
písm.c) 

Tato směrnice se vztahuje na diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro a jejich 
příslušenství. Pro účely této směrnice se 
příslušenství považuje za samostatné 
diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. 
Zdravotnické prostředky in vitro 
i příslušenství se dále nazývají „prostředky 

 
c) „příslušenstvím“ se rozumí předmět, který 
sice není diagnostickým zdravotnickým 
prostředkem in vitro, ale je určen výrobcem 
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zvlášť k použití společně s nějakým 
prostředkem tak, aby umožnil použití tohoto 
prostředku v souladu s jeho určeným účelem. 
Pro účely této definice se za příslušenství 
diagnostických zdravotnických prostředků in 
vitro nepovažují invazivní odběrové 
prostředky nebo prostředky použité přímo na 
lidském těle za účelem získání vzorku ve 
smyslu ustanovení směrnice 93/42/EHS; 

 
 

§ 3 odst. 3 Diagnostickým prostředkem in vitro pro 
sebetestování se rozumí diagnostický prostředek in 
vitro, který je výrobcem určen k použití v domácím 
prostředí osobou, která nemusí být zdravotnickým 
pracovníkem. 

31998L0079 
 

Čl. 1 odst. 2 
písm. d) 

d) „prostředkem pro sebetestování“ se rozumí 
prostředek, který je výrobcem určen k použití 
laikem v domácím prostředí; 
 

§ 4 odst. 2 Uvedením na trh se rozumí první dodání 
zdravotnického prostředku diagnostického 
prostředku in vitro jiného než určeného pro 
klinickou zkoušku nebo hodnocení funkční 
způsobilosti se záměrem jeho rozšiřování nebo 
používání na trhu členských států Unie, států 
tvořících Evropský hospodářský prostor, Švýcarska 
a Turecka (dále jen „členský stát“), bez ohledu na 
to, zda je nový nebo plně obnovený.  
  

31998L0079 
 

Čl. 1 odst. 2 
písm. i) 

i) „uvedením na trh“se rozumí první úplatné 
nebo bezúplatné zpřístupnění prostředku 
jiného než určeného pro hodnocení funkční 
způsobilosti se záměrem jeho rozšiřování 
a/nebo používání na trhu Společenství, bez 
ohledu na to, zda je nový, nebo zcela 
renovovaný; 

§ 4 odst. 5 Uvedením do provozu se rozumí okamžik, ve 
kterém je diagnostický prostředek in vitro 
poprvé připraven k použití pro určený účel na 
území členských států. 

31998L0079 
 

Čl. 1 odst. 2 
písm. j) 

j) „uvedením do provozu“ se rozumí fáze, ve 
které je prostředek poskytnut konečnému 
uživateli jako prostředek, který je poprvé 
připraven k použití pro stanovený účel na trhu 
Společenství 
 

§ 5 písm. c) výrobcem osoba zajišťující návrh, výrobu, balení a 31998L0079 Čl. 1 odst. 2 f) „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
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označování zdravotnického prostředku 
diagnostického prostředku in vitro před jeho 
uvedením na trh pod svým vlastním jménem, 
obchodní firmou nebo názvem, bez ohledu na to, 
zda tyto činnosti provádí sama, nebo 
prostřednictvím třetí osoby; povinnosti výrobce se 
vztahují i na osobu, která sestavuje, balí, upravuje, 
renovuje nebo označuje jeden nebo více hotových 
výrobků nebo jim přisuzuje určený účel, s úmyslem 
uvést zdravotnický prostředek diagnostický 
prostředek in vitro na trh pod svým vlastním 
jménem, 

 písm. f) právnická osoba odpovědná za návrh, výrobu, 
balení a označování prostředku před jeho 
uvedením na trh pod svým vlastním jménem, 
bez ohledu na to, zda tyto činnosti provádí 
sama, nebo v jejím zastoupení třetí strana. 
Povinnosti výrobce podle této směrnice platí i 
pro fyzickou nebo právnickou osobu, která 
sestavuje, balí, upravuje, renovuje a/nebo 
označuje jeden nebo více hotových výrobků 
a/nebo jim připisuje určený účel prostředků, s 
úmyslem jejich uvedení na trh pod svým 
vlastním jménem. Tento pododstavec se 
nepoužije pro osobu, která není výrobcem ve 
smyslu prvního pododstavce a sestavuje nebo 
upravuje k určenému účelu pro individuálního 
pacienta prostředky, které již jsou na trhu; 
 

§ 5 písm. d) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v 
členském státě, která je výrobcem výslovně 
zmocněna k jednání za něj a která může být v jeho 
zastoupení kontaktována orgány státní správy 
členských států s ohledem na povinnosti výrobce, 

31998L0079 
 

Čl. 1 odst. 2 
písm. g) 

g) „zplnomocněným zástupcem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
usazená ve Společenství, která je výslovně 
pověřena výrobcem k jednání za výrobce a 
může být v jeho zastoupení kontaktována 
úřady a orgány ve Společenství s ohledem na 
jeho povinnosti podle této směrnice; 
 

§ 5 odst. i) určeným účelem použití, pro které je zdravotnický 
prostředek diagnostický prostředek in vitro určen 
podle údajů uvedených výrobcem na označení, v 
návodu k použití nebo v propagačních materiálech 
zdravotnického prostředku diagnostického 
prostředku in vitro,  
 

31998L0079 
 

Čl. 1 odst. 2 
písm. h) 

h) „určeným účelem“ se rozumí použití, pro 
které je prostředek určen podle údajů 
uvedených výrobcem na označeních, 
návodech k použití a/nebo v propagačních 
materiálech; 
 

§ 8 písm. b) rozhoduje o dočasném stažení z trhu 
zdravotnického prostředku diagnostického 
prostředku in vitro, který je řádně opatřen 

31998L0079 
 

Čl. 8 odst. 1 1. Zjistí-li členský stát, že prostředky podle 
čl. 4 odst. 1, jsou-li správně instalovány, 
udržovány a používány v souladu s určeným 
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označením CE, správně instalován, udržován a 
používán v souladu se svým určeným účelem, a 
přesto může ohrozit zdraví nebo bezpečnost 
uživatelů a případně dalších osob,  
  

účelem, mohou ohrozit zdraví a/nebo 
bezpečnost pacientů, uživatelů a případně 
dalších osob, nebo bezpečnost majetku, přijme 
veškerá vhodná prozatímní opatření ke stažení 
takových prostředků z trhu nebo k zákazu 
nebo k omezení jejich uvádění na trh nebo 
do provozu. Členský stát o všech takovýchto 
opatřeních neprodleně uvědomí Komisi 
s uvedením důvodů pro své rozhodnutí a 
zejména se sdělením, zda je neshoda s touto 
směrnici způsobena 

a) nesplněním základních požadavků podle 
článku 3, 

b) nesprávným použitím norem podle 
článku 5, pokud se uvádí, že byly použity, 

c) nedostatky v samotných normách. 
 

§ 8 písm. c) zajišťuje  
1. spolupráci v oblasti zdravotnických prostředků 
diagnostických prostředků in vitro s příslušnými 
orgány členských států a Unie, včetně zastupování v 
pracovních skupinách a výborech uvedených 
orgánů v rozsahu své působnosti,  
2. spolupráci s příslušnými orgány cizích států, se 
Světovou zdravotnickou organizací, se státními 
orgány odpovídajícími za bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci,  
 

31998L0079 
 

Čl.20 Členské státy přijmou příslušná opatření 
k zajištění toho, aby příslušné orgány 
pověřené prováděním této směrnice vzájemně 
spolupracovaly a navzájem si předávaly 
informace potřebné k zajištění postupů 
v souladu s touto směrnicí. 
 

§ 8 písm. d) spolupracuje s Ústavem, s Úřadem pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, s 
notifikovanými osobami a dalšími orgány či 
osobami, které se podílejí na zacházení se 

31998L0079 
 

Čl. 20 Členské státy přijmou příslušná opatření 
k zajištění toho, aby příslušné orgány 
pověřené prováděním této směrnice vzájemně 
spolupracovaly a navzájem si předávaly 
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zdravotnickými prostředky s diagnostickými 
prostředky in vitro,  
 

informace potřebné k zajištění postupů 
v souladu s touto směrnicí. 
 

§ 9 písm. b) registruje výrobce, zplnomocněné zástupce, 
dovozce, distributory, osoby provádějící servis a 
notifikované osoby, 
 

31998L0079 
 

Čl. 11 odst. 1 1. V souladu s ustanoveními této směrnice 
přijmou členské státy nezbytná opatření 
k zajištění centrální evidence a vyhodnocení 
veškerých zjištěných informací vztahujících 
se k níže uvedeným příhodám v souvislosti 
s prostředky opatřenými označením CE: 

a) jakákoliv porucha, selhání nebo zhoršení 
vlastností a/nebo funkční způsobilosti 
prostředku nebo jakákoliv nepřesnost 
v označování nebo v návodech k použití, které 
přímo nebo nepřímo mohou nebo mohly vést 
k úmrtí pacienta, uživatele nebo dalších osob 
nebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního 
stavu, 

b) jakýkoliv technický nebo zdravotní důvod, 
který souvisí s vlastnostmi nebo funkční 
způsobilostí prostředku a vede z důvodů 
uvedených v písmenu a) k systematickému 
stahování prostředků tohoto typu výrobcem 
z trhu. 

 

§ 9 písm. d) zveřejňuje prostřednictvím Registru 
zdravotnických prostředků způsobem 
umožňujícím dálkový přístup  

1. informace o registrovaných osobách 
zacházejících s diagnostickými 
prostředky in vitro,  

31998L0079 
 

 
Čl. 12 odst. 1 

1. Údaje registrované v souladu s touto 
směrnicí jsou uchovávány v Evropské 
databance přístupné příslušným orgánům tak, 
aby mohly na základě dobré informovanosti 
plnit úkoly vyplývající z této směrnice. 
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2. informace o notifikovaných 
diagnostických prostředcích in vitro a  

3. informace poskytnuté výrobcem, 
zplnomocněným zástupcem, 
dovozcem nebo distributorem v 
souvislosti s opatřeními s cílem 
minimalizovat opakování nežádoucích 
příhod podle § 74 odst. 2, 

 

Databanka obsahuje: 

a) údaje vztahující se k registraci výrobců a 
prostředků podle článku 10, 

b) údaje o vydaných, upravených, 
doplněných, přerušených, stažených nebo 
zamítnutých certifikátech podle postupu 
stanoveného v přílohách III až VII, 

c) údaje získané v souladu s postupem 
vigilance definovaným v článku 11. 

 
§ 9 písm. e) zajišťuje předávání údajů do Evropské 

databanky zdravotnických prostředků (dále jen 
„Eudamed“), 
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Čl. 10 odst. 5 

 

 

5. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby zajistily, že oznámení uvedená v 
odstavcích 1 a 3 budou okamžitě zanesena do 
databáze popsané v článku 12. Prováděcí 
postupy k tomuto článku, a zejména postupy 
vztahující se k oznámení a pojmu podstatné 
změny, jsou přijímány v souladu s postupem 
uvedeným v článku 7. 

§ 9 písm. n) spolupracuje v rozsahu své působnosti s Úřadem 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví a příslušnými orgány cizích států a 
Unie, 
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Čl.20 

Členské státy přijmou příslušná opatření 
k zajištění toho, aby příslušné orgány 
pověřené prováděním této směrnice vzájemně 
spolupracovaly a navzájem si předávaly 
informace potřebné k zajištění postupů 
v souladu s touto směrnicí. 

 
§ 9 písm. p) informuje Komisi a příslušné orgány členských 

států o opatřeních přijatých nebo zvažovaných s 
cílem minimalizovat opakování nežádoucích 
příhod, včetně informací o těchto nežádoucích 
příhodách. 
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Čl. 11 odst. 3 3. Po provedení posouzení členský stát, pokud 
možno společně s výrobcem, aniž je dotčen 
článek 8, neprodleně uvědomí Komisi a 
ostatní členské státy o příhodách podle 
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 odstavce 1, pro něž byla přijata nebo jsou 
zvažována příslušná opatření, včetně možného 
stažení z trhu. 

 

§ 26 odst. 1 - 4 (1) Osoba usazená na území České republiky, která 
hodlá pod svým vlastním jménem, obchodní firmou 
nebo názvem uvádět na trh zdravotnické prostředky 
diagnostické prostředky in vitro, musí Ústavu 
ohlásit svou činnost výrobce, a to před zahájením 
uvádění zdravotnických prostředků diagnostických 
prostředků in vitro na trh.  
  
 (2) Osoba usazená na území České 
republiky, která hodlá zastupovat výrobce 
usazeného mimo území členských států, musí 
Ústavu ohlásit svou činnost zplnomocněného 
zástupce, a to před zahájením této činnosti.  
  
 (3) Osoba, která na území České republiky 
hodlá působit jako dovozce, distributor nebo osoba 
provádějící servis, musí Ústavu ohlásit svou činnost 
dovozce, distributora a osoby provádějící servis, a 
to před zahájením této činnosti. Tato povinnost se 
nevztahuje na dovozce a distributora 
zdravotnického prostředku rizikové třídy I a 
diagnostického zdravotnického diagnostického 
prostředku in vitro, který nenáleží do seznamu A 
nebo B ani není zdravotnickým prostředkem 
diagnostickým prostředkem in vitro pro 
sebetestování.  
  
 (4) Osoba usazená na území České 
republiky, která působí jako notifikovaná osoba, 
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Čl. 10 odst. 6 6. Přechodně, až do vybudování Evropské 
databanky dostupné příslušným orgánům 
členských států a obsahující údaje týkající se 
všech prostředků dostupných na území 
Společenství, podává výrobce takovéto 
oznámení příslušným orgánům každého 
členského státu, ve kterém je prostředek 
uváděn na trh. 
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musí Ústavu ohlásit svou činnost notifikované 
osoby, a to nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne 
zahájení činnosti.  
 

§ 28 odst. 2 Ohlášení musí vedle náležitostí stanovených 
správním řádem obsahovat  
  
a) jméno, telefon a adresu elektronické pošty 
kontaktní osoby,  
  
b) označení činnosti, která je ohlašována,  
  
c) u výrobce individuálně zhotovených 
zdravotnických prostředků určení generické 
skupiny jím vyráběných zdravotnických prostředků,  
  
dc) u zplnomocněného zástupce údaje o 
zastupovaném výrobci obsahující jméno, obchodní 
firmu nebo název osoby a adresu jejího sídla,  
  
ed) u osoby provádějící servis seznam výrobců, pro 
jejichž zdravotnické prostředky diagnostické 
prostředky in vitro provádí servis, obsahující 
obchodní firmu nebo název osoby a adresu jejího 
sídla, kopii dokladu o školení bezpečnostně 
technické kontroly podle § 65 odst. 4 písm. b) odst. 
4 písm. a) nebo kopii dokladu o školení o opravě 
podle § 66 odst. 2 písm. b) odst. 2 písm. a) od 
každého výrobce, nebo jím pověřené osoby, 
popřípadě od zplnomocněného zástupce daného 
výrobce nebo jím pověřené osoby, a kopii pověření 
této osoby výrobcem, a  
  
fe) další údaje předávané Českou republikou do 
Eudamed na základě rozhodnutí Komise 
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Čl. 10 odst. 1 1. Každý výrobce, který pod svým vlastním 
jménem uvádí prostředky na trh, oznámí 
příslušným orgánům členského státu, 
ve kterém má místo podnikání, 

- adresu místa podnikání, 
- informace vztahující se k činidlům, 
výsledku reakce činidla, kalibračním 
a kontrolním materiálům s ohledem na 
běžnou technologickou charakteristiku 
a/nebo analytům a všechny jejich další 
podstatné změny, včetně pozastavení 
uvádění na trh; u dalších prostředků 
odpovídající indikace; 
- v případě prostředků uvedených 
v příloze II a prostředků pro sebetestování 
veškeré údaje umožňující identifikaci těchto 
prostředků, analytické a případně 
i diagnostické parametry uvedené 
v oddíle A bodu 3 přílohy I, výsledek 
hodnocení funkční způsobilosti podle 
přílohy VIII, certifikáty a všechny jejich 
další podstatné změny, včetně pozastavení 
uvádění na trh. 
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uveřejňovaných v Úředním věstníku Evropské unie.  
 

§ 31 Pokud je výrobce nebo zplnomocněný zástupce 
usazen na území České republiky, je povinen podat 
Ústavu žádost o notifikaci zdravotnického 
prostředku diagnostického prostředku in vitro, 
který uvádí na trh, a to nejpozději do 15 dnů ode 
dne jeho uvedení na trh. Tato povinnost se vztahuje 
na zplnomocněného zástupce usazeného na území 
České republiky i v případě, kdy je zdravotnický 
prostředek diagnostický prostředek in vitro 
uváděn na trh jinou osobou. Tato povinnost se 
nevztahuje na individuálně zhotovený zdravotnický 
prostředek.  
  
 (2) K podání žádosti o notifikaci 
zdravotnického prostředku diagnostického 
prostředku in vitro lze zmocnit jinou osobu. Plnou 
moc lze zmocnitelem udělit a zmocněncem 
přijmout také v elektronické podobě 
prostřednictvím Registru zdravotnických 
prostředků; plnou moc lze takto udělit pouze osobě 
zmocněné k podání ohlášení podle § 26 odst. 6.5  
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Čl. 10 odst. 2 2. U prostředků uvedených v příloze II a 
prostředků pro sebetestování si mohou členské 
státy, na jejichž území jsou tyto prostředky 
uváděny na trh a/nebo uváděny do provozu, 
vyžádat informace o údajích umožňujících 
identifikaci těchto prostředků vybavených 
značením a návody k použití. 
Tato opatření nesmí být předběžnou 
podmínkou pro uvedení prostředků, které jsou 
ve shodě s touto směrnicí, na trh a do provozu. 
 

§ 32 Žádost o notifikaci zdravotnického prostředku 
diagnostického prostředku in vitro podle § 31 se 
podává elektronicky prostřednictvím Registru 
zdravotnických prostředků.  
  
 (2) Žádost musí vedle náležitostí 
stanovených správním řádem obsahovat  
  
a) registrační číslo výrobce nebo zplnomocněného 
zástupce přidělené Ústavem,  
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Čl. 10 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Každý výrobce, který pod svým vlastním 
jménem uvádí prostředky na trh, oznámí 
příslušným orgánům členského státu, 
ve kterém má místo podnikání, 

- adresu místa podnikání, 
- informace vztahující se k činidlům, 
výsledku reakce činidla, kalibračním 
a kontrolním materiálům s ohledem na 
běžnou technologickou charakteristiku 
a/nebo analytům a všechny jejich další 
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b) obchodní název zdravotnického prostředku 
diagnostického prostředku in vitro,  
  
c) doplněk názvu označující každou variantu 
zdravotnického prostředku diagnostického 
prostředku in vitro, pokud existuje,  
  
d) katalogové číslo každé varianty zdravotnického 
prostředku diagnostického prostředku in vitro 
přidělené výrobcem, pokud toto číslo existuje,  
  
e) určený účel v českém a anglickém jazyce,  
  
f) kód a název generické skupiny zdravotnického 
prostředku diagnostického prostředku in vitro,  
  
g) informaci, že diagnostický zdravotnický 
prostředek in vitro náleží do seznamu A nebo 
seznamu B nebo je zdravotnickým prostředkem pro 
sebetestování nebo náleží mezi ostatní diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro, nebo informaci, že 
se jedná o aktivní implantabilní zdravotnický 
prostředek, v ostatních případech rizikovou třídu,  ) 
informaci, že diagnostický prostředek in vitro 
náleží do seznamu A nebo seznamu B nebo je 
diagnostickým prostředkem in vitro pro 
sebetestování, nebo náleží mezi ostatní 
diagnostické prostředky in vitro, 
 
h) informaci o tom, zda byla provedena klinická 
zkouška,  
  
ih) datum uvedení zdravotnického prostředku 
diagnostického prostředku in vitro na trh,  
  

 
 
 
 
 
 
Čl. 10 odst. 2 

podstatné změny, včetně pozastavení 
uvádění na trh; u dalších prostředků 
odpovídající indikace; 
- v případě prostředků uvedených 
v příloze II a prostředků pro sebetestování 
veškeré údaje umožňující identifikaci těchto 
prostředků, analytické a případně 
i diagnostické parametry uvedené 
v oddíle A bodu 3 přílohy I, výsledek 
hodnocení funkční způsobilosti podle 
přílohy VIII, certifikáty a všechny jejich 
další podstatné změny, včetně pozastavení 
uvádění na trh. 
 

2. U prostředků uvedených v příloze II a 
prostředků pro sebetestování si mohou členské 
státy, na jejichž území jsou tyto prostředky 
uváděny na trh a/nebo uváděny do provozu, 
vyžádat informace o údajích umožňujících 
identifikaci těchto prostředků vybavených 
značením a návody k použití. 
Tato opatření nesmí být předběžnou 
podmínkou pro uvedení prostředků, které jsou 
ve shodě s touto směrnicí, na trh a do provozu. 
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ji) u zdravotnického prostředku diagnostického 
prostředku in vitro, u něhož je povinná účast 
notifikované osoby na procesu posouzení shody, 
číslo certifikátu vystaveného notifikovanou osobou, 
číslo notifikované osoby, která vystavila certifikát, 
a kopii platného certifikátu,  
  
kj) kopii závěrečné zprávy z klinického hodnocení 
nebo z hodnocení funkční způsobilosti,  
  
lk) aktuální verzi návodu k použití v českém jazyce; 
tato podmínka nemusí být splněna u zdravotnického 
prostředku rizikové třídy I nebo IIa, jestliže výrobce 
stanovil, že jej pro bezpečné používání 
zdravotnického prostředku není třeba, aktuální 
verzi návodu k použití v českém jazyce;  tato 
podmínka nemusí být splněna u diagnostického 
prostředku in vitro, jestliže výrobce stanovil, že 
jej pro bezpečné používání diagnostického 
prostředku in vitro není třeba, 
  
ml) platné prohlášení o shodě a  
  
nm) další údaje předávané Českou republikou do 
Eudamed na základě rozhodnutí Komise 
uveřejňovaných v Úředním věstníku Evropské unie.  
 

§ 39 odst. 2  Písemnosti v řízení podle odstavce 1 se doručují 
veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Písemnost se považuje za 
doručenou pátým dnem po vyvěšení.  
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Čl. 8 odst. 1 1. Zjistí-li členský stát, že prostředky podle 
čl. 4 odst. 1, jsou-li správně instalovány, 
udržovány a používány v souladu s určeným 
účelem, mohou ohrozit zdraví a/nebo 
bezpečnost pacientů, uživatelů a případně 
dalších osob, nebo bezpečnost majetku, přijme 
veškerá vhodná prozatímní opatření ke stažení 
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takových prostředků z trhu nebo k zákazu 
nebo k omezení jejich uvádění na trh nebo 
do provozu. Členský stát o všech takovýchto 
opatřeních neprodleně uvědomí Komisi 
s uvedením důvodů pro své rozhodnutí a 
zejména se sdělením, zda je neshoda s touto 
směrnici způsobena 

a) nesplněním základních požadavků podle 
článku 3, 

b) nesprávným použitím norem podle 
článku 5, pokud se uvádí, že byly použity, 

c) nedostatky v samotných normách. 
 

§ 39 odst. 3 (3) Vydá-li Ústav rozhodnutí o stažení z trhu nebo z 
oběhu podle odstavce 1, informuje o této 
skutečnosti Komisi a příslušné úřady členských 
států. 

 Čl.8 odst. 1 1. Zjistí-li členský stát, že prostředky podle 
čl. 4 odst. 1, jsou-li správně instalovány, 
udržovány a používány v souladu s určeným 
účelem, mohou ohrozit zdraví a/nebo 
bezpečnost pacientů, uživatelů a případně 
dalších osob, nebo bezpečnost majetku, přijme 
veškerá vhodná prozatímní opatření ke stažení 
takových prostředků z trhu nebo k zákazu 
nebo k omezení jejich uvádění na trh nebo 
do provozu. Členský stát o všech takovýchto 
opatřeních neprodleně uvědomí Komisi 
s uvedením důvodů pro své rozhodnutí a 
zejména se sdělením, zda je neshoda s touto 
směrnici způsobena 

a) nesplněním základních požadavků podle 
článku 3, 

b) nesprávným použitím norem podle 
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článku 5, pokud se uvádí, že byly použity, 

c) nedostatky v samotných normách. 

 
§ 40 1) Pokud je na trh v České republice uveden 

zdravotnický prostředek diagnostický prostředek 
in vitro, u něhož existují pochyby, že byl výrobcem 
správně zatříděn podle míry zdravotního rizika 
podle § 6 odst. 1, Ústav vydá rozhodnutí o 
zatřídění.  
  
 (2) Řízení podle odstavce 1 zahájí Ústav na 
základě žádosti nebo z moci úřední.  
  
 (3) Není-li možné na základě dostupných 
důkazů vydat rozhodnutí o zatřídění podle odstavce 
1, nebo jde-li o typ zdravotnického prostředku 
diagnostického prostředku in vitro, který je v 
členských státech nejednotně zatříděn, Ústav podá 
žádost Komisi o vydání rozhodnutí o správném 
zatřídění zdravotnického prostředku 
diagnostického prostředku in vitro a vydání 
opatření pro celý trh členských států.  
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Čl. 14 odst. 2 
a 3 

2. Má-li být přijato opatření v souladu 
s odst. 1, je třeba brát patřičný ohled na 

a) jakékoliv podstatné informace vyplývající 
z postupů vigilance a z programů externího 
posuzování jakosti uvedených v článku 11; 

b) následující kritéria: 
i) zda se lze naprosto spolehnout na výsledek 
získaný daným prostředkem vzhledem k 
tomu, že výsledek má přímý vliv na následný 
lékařský výkon, a 

ii) zda by se výkon provedený na základě 
nesprávného výsledku získaného použitím 
prostředku nemohl projevit jako nebezpečný 
pro pacienta, třetí stranu nebo veřejnost, 
zejména následkem nesprávně pozitivních 
nebo nesprávně negativních výsledků, a 

iii) zda by účast oznámeného subjektu 
přispěla k zajištění shody prostředku. 

3. Komise uvědomí členské státy o přijatých 
opatřeních a případně zveřejní tato opatření 
v Úředním věstníku Evropských společenství. 
 

§ 45 odst. 1 Distribuován a dovážen smí být pouze 
diagnostický prostředek in vitro, u kterého bylo 
vydáno prohlášení o shodě a který byl opatřen 
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Čl. 2 Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby zajistily, že prostředky mohou 
být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, 
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označením CE. splňují-li požadavky této směrnice, jsou-li 
řádně dodány, správně instalovány, udržovány 
a používány v souladu se svým určeným 
účelem. Součástí těchto opatření je také 
povinnost členských států sledovat bezpečnost 
a kvalitu těchto prostředků. Tento článek se 
vztahuje rovněž na prostředky použitelné pro 
hodnocení funkční způsobilosti. 

 
§ 70 odst.4 Jestliže je Ústavu doručeno oznámení o podezření 

na nežádoucí příhodu, ke které mělo dojít v 
souvislosti s použitím zdravotnického prostředku 
diagnostického prostředku in vitro při 
poskytování zdravotních služeb, nebo předmětné 
informace zjistí z úřední činnosti, pak bez 
zbytečného odkladu ohlásí tuto skutečnost výrobci 
nebo zplnomocněnému zástupci. 

31998L0079 
 

 
Čl. 11 odst. 2 

2. Pokud členský stát požaduje od lékařů, 
zdravotníků nebo organizátorů programů 
externího posuzování jakosti, aby informovali 
příslušné orgány o příhodách uvedených 
v odstavci 1, podnikne tento stát nezbytné 
kroky k tomu, aby zajistil, že výrobce 
dotyčných prostředků nebo jeho 
zplnomocněný zástupce bude o takové 
příhodě informován. 

 

§ 78 odst. 1 Registr zdravotnických prostředků je informační 
systém veřejné správy určený ke shromažďování 
údajů o  
  
a) zdravotnických prostředcích uvedených na trh 
v České republice, a diagnostických prostředcích 
in vitro uvedených nebo dodaných na trh nebo 
do provozu na území České republiky, 
 
b) osobách registrovaných podle tohoto zákona 
nebo zákona o zdravotnických prostředcích,  
  
c) nežádoucích příhodách a bezpečnostních 

31998L0079 
 

Čl.10 odst. 6 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 12 odst. 1 

6. Přechodně, až do vybudování Evropské 
databanky dostupné příslušným orgánům 
členských států a obsahující údaje týkající se 
všech prostředků dostupných na území 
Společenství, podává výrobce takovéto 
oznámení příslušným orgánům každého 
členského státu, ve kterém je prostředek 
uváděn na trh 

 

1. Údaje registrované v souladu s touto 
směrnicí jsou uchovávány v Evropské 
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nápravných opatřeních,  
  
d) prováděných klinických zkouškách 
zdravotnických prostředků prováděných podle 
zákona o zdravotnických prostředcích2) a  
  
e) prováděných hodnocení funkční způsobilosti 
zdravotnických prostředků a  
  
fe) certifikátech vydaných notifikovanými osobami 
usazenými v České republice.  
  
 

databance přístupné příslušným orgánům tak, 
aby mohly na základě dobré informovanosti 
plnit úkoly vyplývající z této směrnice. 

Databanka obsahuje: 

a) údaje vztahující se k registraci výrobců a 
prostředků podle článku 10, 

b) údaje o vydaných, upravených, 
doplněných, přerušených, stažených nebo 
zamítnutých certifikátech podle postupu 
stanoveného v přílohách III až VII, 

c) údaje získané v souladu s postupem 
vigilance definovaným v článku 11. 

 
§ 79 (1) Registr zdravotnických prostředků je  

  
a) veřejně přístupný na internetových stránkách v 
rozsahu údajů o zdravotnických prostředcích a 
diagnostických prostředcích in vitro s výjimkou 
údajů, které podléhají ochraně podle jiných 
právních předpisů,  
  
b) přístupný osobám plnícím své povinnosti 
prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků 
a osobám je zastupujícím na základě plné moci, a to 
v rozsahu údajů o jejich osobě a v rozsahu údajů o 
jimi notifikovaných zdravotnických prostředcích a 
diagnostických prostředcích in vitro,  
  
c) přístupný oprávněným zaměstnancům 
ministerstva, a to za účelem výkonu státní správy v 
oblasti zdravotnických prostředků a 

31998L0079 
 

Čl. 12 odst. 1 1. Údaje registrované v souladu s touto 
směrnicí jsou uchovávány v Evropské 
databance přístupné příslušným orgánům tak, 
aby mohly na základě dobré informovanosti 
plnit úkoly vyplývající z této směrnice. 

Databanka obsahuje: 

a) údaje vztahující se k registraci výrobců a 
prostředků podle článku 10, 

b) údaje o vydaných, upravených, 
doplněných, přerušených, stažených nebo 
zamítnutých certifikátech podle postupu 
stanoveného v přílohách III až VII, 

c) údaje získané v souladu s postupem 
vigilance definovaným v článku 11. 
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diagnostických prostředků in vitro,  
  
d) přístupný oprávněným zaměstnancům Ústavu, a 
to za účelem výkonu státní správy v oblasti 
zdravotnických prostředků a diagnostických 
prostředků in vitro,  
  
e) přístupný oprávněným zaměstnancům Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, a to pouze v rozsahu údajů 
poskytovaných notifikovanými osobami usazenými 
v České republice, a  
  
f) přístupný oprávněným zaměstnancům 
zdravotních pojišťoven, a to pouze v rozsahu údajů 
potřebném pro zajištění plnění jejich povinností 
vyplývajících z právních předpisů upravujících 
oblast veřejného zdravotního pojištění.  
  
 (2) Notifikovaná osoba usazená na území 
České republiky je povinna do Registru 
zdravotnických prostředků vkládat informace o jí 
vydaných, změněných, doplněných, pozastavených 
a odňatých certifikátech, jakož i o odmítnutí vydat 
certifikát.  
  
 (3) Každý, kdo je podle tohoto zákona 
povinen nebo oprávněn poskytnout údaje do 
Registru zdravotnických prostředků, má přístup k 
údajům v rozsahu, v jakém je poskytl.  
  
 (4) Údaje vedené v Registru zdravotnických 
prostředků, které podléhají ochraně podle zákona 
upravujícího ochranu osobních údajů a zákona 
upravujícího svobodný přístup k informacím, jsou 
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neveřejné, ostatní údaje jsou zveřejňovány 
prostřednictvím Registru zdravotnických 
prostředků.  
  
 (5) Přístupová práva k údajům vedeným v 
Registru zdravotnických prostředků subjektům 
uvedeným v odstavci 1 písm. b) až f) zajistí Ústav 
na základě jejich žádosti.  
 

§ 80 odst. 2 Kontrolu, zda jsou zdravotnické prostředky 
diagnostické prostředky in vitro uváděny a 
dodávány na trh v České republice nebo uváděny do 
provozu v souladu s technickými požadavky, 
vykonává podle zákona upravujícího technické 
požadavky na výrobky a kontrolního řádu Ústav. 

31998L0079 
 

Čl. 2 Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby zajistily, že prostředky mohou 
být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, 
splňují-li požadavky této směrnice, jsou-li 
řádně dodány, správně instalovány, udržovány 
a používány v souladu se svým určeným 
účelem. Součástí těchto opatření je také 
povinnost členských států sledovat bezpečnost 
a kvalitu těchto prostředků. Tento článek se 
vztahuje rovněž na prostředky použitelné pro 
hodnocení funkční způsobilosti. 

 
 
Část druhá 
  

    

 Příloha 
Položka 97 bod 4 

4. Ověření údajů podle čl. 31 bodu 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“) a 
přidělení jediného registračního čísla podle čl. 31 
bodu 2 nařízení o zdravotnických prostředcích 

32017R0745 Čl. 111 odst. 
1 

Tímto nařízením není dotčena možnost 
členských států vybírat poplatky za činnosti 
uvedené v tomto nařízení za předpokladu, že 
se výše poplatků stanoví transparentním 
způsobem a na základě zásady úhrady 
nákladů. 
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výrobci, zplnomocněnému zástupci nebo dovozci 

 
 
Část třetí 
 

    

§ 5k odst. 4 Zdravotnický prostředek, který nesplňuje 
podmínky pro uvedení na trh podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího zdravotnické prostředky, může být 
prezentován nebo předváděn pouze na 
veletrzích, výstavách a předváděcích či 
podobných akcích, a to za předpokladu, že je 
označen v souladu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie upravujícím 
zdravotnické prostředky44) 

32017R0745 Čl.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tvrzení 

Při označování prostředků, poskytování 
návodů k jejich použití a jejich dodávání na 
trh a uvádění do provozu, jakož i při 
reklamách na tyto prostředky je zakázáno 
používat text, názvy, ochranné známky, 
vyobrazení a figurativní nebo jiné symboly, 
které by mohly uživatele nebo pacienta uvést 
v omyl, pokud jde o určený účel, bezpečnost a 
účinnost prostředku, tím, že:  

a) připisují prostředku funkce a vlastnosti, 
které daný prostředek nemá;  

b) vytvářejí klamnou představu ohledně léčby 
nebo diagnózy, funkcí nebo vlastností, které 
daný prostředek nemá;  

c) neinformují uživatele či pacienta o 
pravděpodobném riziku spojeném s 
používáním daného prostředku v souladu s 
jeho určeným účelem;  

d) navrhují odlišné způsoby použití 
prostředku, než ty, o nichž je uvedeno, že 
tvoří součást určeného účelu, jehož se týkalo 
provedené posouzení shody. 
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§ 5k odst. 5 Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro, 
který nesplňuje podmínky pro uvedení na trh, 
může být prezentován nebo předváděn pouze na 
veletrzích, výstavách a předváděcích či 
podobných akcích, a to za předpokladu, že je 
viditelně označen, že nemůže být uváděn na trh 
nebo do provozu, dokud nebude uveden do 
shody. Takový diagnostický zdravotnický 
prostředek in vitro nesmí být použitý na 
vzorcích pocházejících od účastníků akce podle 
věty první. 

 

31998L0079 Čl. 4 odst. 3 3. Členské státy nesmějí na veletrzích, 
výstavách, při předvádění, vědeckých nebo 
technických sjezdech apod. vytvářet žádné 
překážky předvádění prostředků, které 
nevyhovují této směrnici za předpokladu, že 
tyto prostředky nejsou použity na vzorcích 
pocházejících od účastníků a že viditelné 
označení jasně upozorňuje, že tyto prostředky 
nesmí být uváděny na trh nebo do provozu, 
dokud nebudou uvedeny do shody. 

§ 7 písm.b) Orgány příslušnými k výkonu dozoru nad 
dodržováním tohoto zákona (dále jen „orgán 
dozoru“) jsou 

b) Státní ústav pro kontrolu léčiv29) pro 
reklamu na humánní léčivé přípravky, na 
lidské tkáně a buňky, na zdravotnické 
prostředky a diagnostické zdravotnické 
prostředky in vitro a sponzorování v této 
oblasti, s výjimkou působnosti podle 
písmena a); Státní ústav pro kontrolu 
léčiv je dále orgánem příslušným 
k výkonu dozoru nad dodržováním 
článku 7 přímo použitelného předpisu 

32017R0745 Čl. 101 Členské státy určí příslušný orgán nebo 
orgány odpovědné za provádění tohoto 
nařízení. Svěří svým orgánům pravomoci, 
zdroje, vybavení a znalosti nezbytné 
k řádnému plnění jejich úkolů podle tohoto 
nařízení. Členské státy oznámí Komisi název 
a kontaktní údaje příslušných orgánů, která 
zveřejní jejich seznam. 
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Evropské unie upravujícího zdravotnické 
prostředky42) v rozsahu, v jakém se týká 
reklamy na zdravotnické prostředky,  

§ 8 odst. 1 písm. 
q) 

Fyzická osoba se jako šiřitel dopustí přestupku tím, 
že 
q) šíří reklamu na zdravotnické prostředky, 
která je v rozporu s přímo použitelným předpisu 
Evropské unie upravujícím zdravotnické 
prostředky42 ). 

32017R0745 Čl. 113 Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení 
ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy 
o takto stanovených sankcích a opatřeních 
uvědomí Komisi do 25. února 2020 a 
neprodleně jí oznámí veškeré pozdější změny, 
které se jich dotýkají. 
 

§ 8 odst. 2 písm. 
b) 

Fyzická osoba jako zadavatel reklamy se dopustí 
přestupku tím, že 
poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy v § 
2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4, § 5 odst. 3, 4 
nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 
nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, § 5d, § 5e odst. 1, § 5f, 
§ 5g, § 5h, § 5i  nebo § 5j, § 5k odst. 3, 4, 5, 6, 7 
nebo 8, § 5l odst. 1, 3, 4, nebo 5 nebo §5m odst. 1 
nebo v přímo použitelném předpisu Evropské unie 
upravujícím zdravotnické prostředky 42), 

32017R0745 Čl. 113 Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení 
ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy 
o takto stanovených sankcích a opatřeních 
uvědomí Komisi do 25. února 2020 a 
neprodleně jí oznámí veškeré pozdější změny, 
které se jich dotýkají. 
 

§ 8 odst. 3 písm. 
d) 

Fyzická osoba se jako zpracovatel dopustí 
přestupku tím, že 

d) poruší podmínky stanovené pro obsah 
reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 
6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 
7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 

32017R0745 Čl. 113 Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení 
ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy 
o takto stanovených sankcích a opatřeních 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJLC8VNZ)



2, § 5d, § 5e odst. 1, § 5f, 5g, 5h, nebo 5i, § 5i, 
§ 5k odst. 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8, § 5l odst. 1, 3, 4, 
nebo 5 nebo § 5m odst. 1 nebo v přímo 
použitelném předpisu Evropské unie 
upravujícím zdravotnické prostředky 42), 

uvědomí Komisi do 25. února 2020 a 
neprodleně jí oznámí veškeré pozdější změny, 
které se jich dotýkají. 
 

§ 8a odst. 1 písm. 
t) 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí přestupku tím, že jako šiřitel   

t) šíří reklamu na zdravotnické prostředky 
obsahující tvrzení, která jsou v rozporu 
s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie upravujícím zdravotnické prostředky 
45).   

32017R0745 Čl. 113 Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení 
ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy 
o takto stanovených sankcích a opatřeních 
uvědomí Komisi do 25. února 2020 a 
neprodleně jí oznámí veškeré pozdější změny, 
které se jich dotýkají. 
 

§ 8a odst. 2 písm. 
d) 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
jako zadavatel dopustí přestupku tím, že   

 d) poruší podmínky stanovené pro obsah 
reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 
6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 
7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 
2, § 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, 5h, 5i 
nebo § 5j§ § 5i, § 5j, § 5k odst. 3, 4, 5, 6, 7 
nebo 8, § 5l odst. 1, 3, 4, nebo 5 nebo §5m 
odst. 1 nebo v přímo použitelném předpisu 
Evropské unie upravujícím zdravotnické 
prostředky 45), 

32017R0745 Čl. 113 Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení 
ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy 
o takto stanovených sankcích a opatřeních 
uvědomí Komisi do 25. února 2020 a 
neprodleně jí oznámí veškeré pozdější změny, 
které se jich dotýkají. 
 

§ 8a odst. 3 písm. 
d)  

3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 32017R0745 Čl. 113 Sankce 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJLC8VNZ)



jako zpracovatel dopustí přestupku tím, že  

 d) poruší podmínky stanovené pro obsah 
reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 
6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 
7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 
2, § 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, 5h 
nebo 5i §5h, § 5i, § 5k odst. 3, 4, 5, 6, 7 nebo 
8, § 5l odst. 1, 3, 4, nebo 5 nebo §5m odst. 1 
nebo v přímo použitelném předpisu 
Evropské unie upravujícím zdravotnické 
prostředky 45), 

Členské státy stanoví sankce za porušení 
ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy 
o takto stanovených sankcích a opatřeních 
uvědomí Komisi do 25. února 2020 a 
neprodleně jí oznámí veškeré pozdější změny, 
které se jich dotýkají. 
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