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VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh 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, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon  

č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem minstra zdravotnictví dne 19.9.2019, s termínem dodání 
stanovisek do 17.10.2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínka Vypořádání 
 

Mpř_141_Z 

Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků 
amsp@amsp.czsobotka@amsp.cz  

Pro případ, že návrh zákona nebude stažen z připomínkového řízení, 
požadujeme zapracovat negativní výčet legitimních činností (např. mezi 
výrobci a lékaři či distributory a výdejci), které se za reklamu nepovažují 
(např. klinická hodnocení apod.) nebo tyto činnosti náležitě vyložit 
v důvodové zprávě. Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 

Doplněno ustanovení, které stanoví, 
na které situace se zákon nevztahuje 

Mpř_132_Z 

Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků 
amsp@amsp.czsobotka@amsp.cz  

S ohledem na chybějící oporu v legislativě EU, která nepožaduje výslovně 
národní úpravu reklamy na zdravotnické prostředky, považujeme návrh řešit 
specifické požadavky v této oblasti zákonem za nadbytečný a neúměrně 
zatěžující podnikání. Navrhujeme část třetí z návrhu zákona vypustit. Tato 
připomínka je zásadní 

Neakceptováno 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí. 

 

Odůvodnění úpravy bylo doplněno do 
důvodové zprávy 
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Mpř_082_Z 

ČMKOS JUDr. Eva Dandová, tel.: 
234 462 880, e-mail: 
pravni@cmkos.cz  

Dále nesouhlasíme se zavedením spoluúčasti ve výši 2 % ve skupině 
zdravotnických prostředků č. 02.01.01.01. Pro odstranění této spoluúčasti 
svědčí níže uvedená argumentace i argumentace, která již zazněla 
v poslanecké sněmovně při projednávání návrhu zákona č. 282/2018 Sb. 
Odůvodnění: Jedná se převážně o chronické pacienty, seniory, imobilní. Z 60 
% jsou nemobilní/ležící odkázaní na cizí pomoc (pro ně jsou optimální 3–4 ks 
plen na den).40 % je mobilních, ale většinou patří do skupiny: po mozkové 
příhodě, psychicky labilní nebo s hyperaktivním močovým měchýřem (zde 
jsou dostatečné 3 produkty na den, částečně využívají i toaletu). Jedná se o 
pacienty sociálně nejslabší – mají pouze důchod. Produkty spadající do 
tohoto segmentu jsou finančně nákladnější. Jedná se o bezpodmínečnou 
nutnost – potřebu produktu vzhledem ke zdravotnímu stavu, není možné 
používat jiné náhražky. Objektivizace není nutná – inkontinence tohoto typu 
je nezpochybnitelná. U majoritní většiny pacientů trpících těžkou 
inkontinencí je nutno řešit situaci absorpčními pomůckami, které zajišťují 
prevenci proti vzniku sekundárních zdravotních problémů (dermatitidy, 
dekubity) a uspokojivě pokryjí potřebu této skupiny pacientů.2% spoluúčast 
při nejpoužívanější preskripci na 2 měsíce znamená 68 Kč jednorázový 
doplatek, přičemž stejná skupina stejně používá podložky – tj. další doplatek 
na 2 měsíce na úrovni 163 Kč, tj. celkem už 231 Kč na 2 měsíce, ročně tedy 
zátěž na úrovni kalhotek 6×68 Kč = 408 Kč, celkem s podložkami 1386 Kč. Již 
dnes mají senioři omezení doplatků za léky na úrovni 500 Kč pro osoby 70+, 
ale na zdravotnické prostředky se to neaplikuje, tudíž jde o další zátěž pro 
nejslabší skupinu osob. Při případné valorizaci důchodů v roce 2020 podle 
současné vlády půjde toto navýšení na pokrytí těchto nových dodatečných 
nákladů.2 % spoluúčasti jsou nad rámec měsíčního limitu, takže pro 
pojišťovny se nejedná o úsporu. S ohledem na výše uvedené žádáme 
ponechat současný právní stav, kdy je ve III. stupni inkontinence 0,- 
spoluúčast. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Neakceptováno 

ROZPOR 

Připomínka se netýká předloženého 
právního předpisu, ale zákona č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů. 
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Mpř_081_Z 

ČMKOS JUDr. Eva Dandová, tel.: 
234 462 880, e-mail: 
pravni@cmkos.cz  

Požadujeme, aby i po navržených zákonných úpravách, byl v každé kategorii 
zdravotnických prostředků alespoň jeden zdravotnický prostředek, který by 
byl plně hrazen ze zdravotního pojištění. Toto považujeme z hlediska 
dostupnosti zdravotnických prostředků pro pacienty za zcela nezbytné. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Neakceptováno 

ROZPOR 

Připomínka se netýká předloženého 
právního předpisu, ale zákona č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů. 

Mpř_095_D 

Hospodářská komora 
pripominkovani@komora.cz  

Doporučující připomínka k Části třetí, bodu 3 - ustanovení § 
2aDoporučujeme dotčené ustanovení upravit ve smyslu níže uvedeného 
odůvodnění. Odůvodnění: Návrh novely zákona definuje odborníka jako 
osobu oprávněnou zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. 
Toto vymezení se shoduje s definicí odborníka v sektoru léčivých přípravků. 
Máme za to, že takové vymezení (vycházející z EU směrnice 2001/83/ES) 
dává smysl právě jen v sektoru léčivých přípravků, kde lze pro každý druh 
léčivého přípravku identifikovat osoby, které je v praxi reálně předepisují 
anebo vydávají. V sektoru zdravotnických prostředků je ale takové vymezení 
nedostatečné. Existuje totiž celá řada zdravotnických prostředků, u nichž 
k předepisování ani výdeji vůbec nedochází – např. celá skupina volně 
prodejných, nehrazených zdravotnických prostředků jako jsou náplasti, zubní 
pasty, ústní vody, kondomy a mnoho dalších. Pro tyto druhy zdravotnických 
prostředků tedy neexistuje žádný „odborník“ oprávněný je předpisovat či 
vydávat. Navrhovaná definice odborníka je v případě zdravotnických 
prostředků s ohledem na předmět navrhované úpravy neúčelná a má 
důsledky, které jdou nad rámec srovnávací reklamy. V případě přijetí 
navrhovaného znění ustanovení by tedy nebyla vůbec přípustná srovnávací 
reklama zaměřená na širokou veřejnost, např. na zubní pasty (uváděné na 
trh jako zdravotnické prostředky), na náplasti či na řadu jiných obdobných 
zdravotnických prostředků. Takové omezení je ale zjevně neúčelné. Volně 
prodejné, málo rizikové zdravotnické prostředky se totiž svou povahou nijak 

Neakceptováno 

Zakázání srovnávací reklamy je 
záměrem úpravy a zákaz nemá žádný 
vztah k rizikové třídě zdravotnického 
prostředku. 
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zásadně neliší od jiných výrobků určených pro spotřebitele, které nejsou 
zdravotnickými prostředky, jako např. zubní kartáčky. Dále lze dovodit, že by 
patrně nebyla přípustná ani srovnávací reklama zaměřená na odborníky v 
případě takových zdravotnických prostředků, které reálně nikdo 
nepředepisuje ani nevydává. Dáváme proto ke zvážení změnu dotčeného 
ustanovení ve smyslu tohoto odůvodnění, a to buď upravením definice 
odborníka ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům, nebo zúžením omezení 
na volně neprodejné, případně zvlášť nebezpečné zdravotnické prostředky. 
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Mpř_100_Z 

Hospodářská komora 
pripominkovani@komora.cz  

§ 5lPřipomínka k Části třetí, bodu 4 - k ustanovení § 5l odst. 3Požadujeme 
dotčené ustanovení vypustit:„(3) Reklama na prostředek určená široké 
veřejnosti musí být formulována tak, aby bylo zřejmé, že výrobek je 
zdravotnickým prostředkem nebo diagnostickým zdravotnickým 
prostředkem in vitro, obsahovat obchodní název prostředku, obsahovat 
určený účel prostředku, a obsahovat zřetelnou, v případě tištěné reklamy 
dobře čitelnou, výzvu k pečlivému pročtení návodu k použití prostředku a 
informací, které se vztahují k jeho bezpečnému používání, pokud musí být 
k prostředku přiloženy podle jiného právního předpisu. Odůvodnění: 
Ustanovení § 5l odst. 3 a 5m odst. 1 písm. a) a b) vymezují povinné 
obsahované náležitosti reklamy zaměřené na laiky a na odborníky. Tato 
ustanovení se vztahují na reklamu na veškeré zdravotnické prostředky bez 
jakéhokoli bližšího rozlišení, tedy i na ty nejméně rizikové. To by však vedlo 
ke zbytečné administrativní zátěži na straně podnikatelských subjektů bez 
jakýchkoli regulačních přínosů. Není totiž účelné, aby v reklamě na zcela 
běžné volně prodejné zdravotnické prostředky (např. náplasti, zubní pasty, 
ústní vody, kondomy, apod.) musely být uvedeny povinné informace jako 
určený účel použití a výzva k přečtení návodu k použití (v případě reklamy 
zaměřené na laiky) anebo dostatečné, doložitelné a objektivní údaje 
umožňující odborníkovi vytvořit si názor a základní informace z návodu k 
použití (v případě reklamy zaměřené na odborníky). Docházelo by totiž k 
absurdní situaci, kdy např. v každé reklamě na náplast zaměřené na laiky by 
muselo být uvedeno, k čemu se náplast používá, byť je to každému známo. 
Navrhujeme zcela vypustit požadavky na povinné obsahové náležitosti 
reklamy zaměřené na laiky, popřípadě zavést zvláštní kategorii zvláště 
nebezpečných zdravotnických prostředků a tyto požadavky omezit pouze na 
tuto kategorii. ZÁSADNÍ 

Neakceptováno 

ROZPOR 

Požadavky v uvedeném ustanovení 
nepovedou dle našeho názoru k 
nadměrné administrativní zátěži. Jde 
o základní požadavky ve vztahu k 
použití daného zdravotnického 
prostředku a k jeho identifikaci. U 
prostředků, u kterých není povinnost 
vydat návod k použití a výrobce ho 
nevydal (např. uvedené náplasti), pak 
ani reklama nebude obsahovat tento 
odkaz. 
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Mpř_099_Z 

Hospodářská komora 
pripominkovani@komora.cz  

§ 5lPřipomínka k Části třetí, bodu 4 - ustanovení § 5l odst. 1Požadujeme 
dotčené ustanovení doplnit následovně: „(1) Předmětem reklamy určené 
široké veřejnosti nesmí být prostředek, který je podle pokynů výrobce určen 
pouze pro použití zdravotnickým pracovníkem a prostředek, který může být 
vydán pouze na poukaz nebo žádanku vystavené lékařem podle jiných 
právních předpisů.“ Odůvodnění : Dle § 5l odst. 1 má být zakázáno 
propagovat vůči laikům takové zdravotnické prostředky, které jsou podle 
pokynů výrobce určené pro použití zdravotnickým pracovníkem, a dále i ty, 
které jsou povinně poukazové. Je ale nejasné, zda by mělo být přípustné vůči 
laikům propagovat takové zdravotnické prostředky, které jsou určené pro 
použití jak zdravotnickým pracovníkem, tak i laikem, kterých je mnoho. 
Navrhované ustanovení je z výše uvedených důvodů nejednoznačné (vede 
k různým výkladům). Je třeba lépe vymezit okruh zdravotnických prostředků, 
pro které platí zákaz reklamy zaměřené na laiky. Navrhujeme tak učinit 
doplněním slova „pouze“ (pouze pro použití zdravotnickým pracovníkem). 
ZÁSADNÍ 

Akceptováno 
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Mpř_101_Z 

Hospodářská komora 
pripominkovani@komora.cz  

§ 5lPřipomínka k Části třetí, bodu 4 - ustanovení § 5l odst. 4 písm. 
e)Požadujeme dotčené písmeno vypustit: „(4) Reklama na prostředek určená 
široké veřejnosti nesmí a) vyvolávat dojem, že porada s lékařem, lékařský 
zákrok nebo léčba nejsou potřebné, zvláště nabídkou stanovení diagnózy 
nebo nabídkou léčby na dálku, b) naznačovat, že klinická účinnost 
prostředku je zaručená, je lepší nebo rovnocenná s účinností jiné léčby nebo 
jiného prostředku nebo že použití prostředku není spojeno s riziky, c) 
naznačovat, že nepoužitím prostředku může být nepříznivě ovlivněn 
zdravotní stav osob, d) být zaměřena výhradně na osoby mladší 15 let, e) 
doporučovat prostředek s odvoláním na doporučení vědců, zdravotnických 
odborníků nebo osob, které jimi nejsou, ale které by díky svému skutečnému 
nebo předpokládanému společenskému postavení mohly podpořit používání 
prostředku, f) odkazovat na provedení klinických zkoušek ani jiných procesů, 
které jsou podmínkou pro uvedení prostředku na trh ,g) naznačovat, že 
bezpečnost nebo účinnost prostředku je zaručena pouze tím, že je 
přírodního původu, h) popisem nebo podrobným vylíčením konkrétního 
průběhu určitého případu vést k možnému chybnému stanovení vlastní 
diagnózy, i) poukazovat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím 
způsobem na možnost uzdravení, j) používat nevhodným, přehnaným nebo 
zavádějícím způsobem vyobrazení změn na lidském těle způsobených 
nemocí nebo úrazem nebo působením prostředku na lidské tělo nebo jeho 
části.“. Odůvodnění: Ustanovení § 5l odst. 4 téměř doslova přebírá zákazy 
stanovené pro reklamu na léčivé přípravky zaměřenou na laiky v § 5a odst. 5 
zákona o regulaci reklamy, které vycházejí z EU směrnice 2001/83/ES. 
Rozšíření aplikace všech těchto zákazů, které byly původně zamýšleny jen 
pro reklamu na léčivé přípravky, také na reklamu na veškeré zdravotnické 
prostředky (tedy i na ty nejméně rizikové) však v řadě případů věcně nedává 
smysl a představuje neúčelné omezení. Za neúčelný je třeba považovat 
zejména zákaz doporučování zdravotnických prostředků s odvoláním na 
doporučení vědců, zdravotnických odborníků a dalších vlivných osob (§ 5l 
odst. 4 písm. e)), a to zvláště u zcela běžných, volně prodejných 

Neakceptováno 

ROZPOR 

Generalizované doporučení 
odborníkem není ve vztahu ke 
zdravotnickým prostředkům vhodné, 
neboť je zapotřebí individuální 
posouzení zdravotního stavu pacienta 
ve vztahu k použití konkrétního 
zdravotnického prostředku. V 
některých případech by vyvolání 
mylného dojmu a použití reklamou 
doporučeného zdravotnického 
prostředku mohlo vést až k poškození 
zdraví pacienta. 
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zdravotnických prostředků jako např. náplasti, zubní pasty či ústní vody. 
Působnost tohoto zákazu na reklamu na zdravotnické prostředky vyloučil též 
německý zákonodárce (srov. § 11 odst. 1 věta první bod 2 ve spojení s § 11 
odst. 1 věta druhá Heilmittelwerbegesetz). Z důvodové zprávy není nijak 
zřejmé, z jakého důvodu by se právě tento zákaz měl v ČR použít i na 
reklamu na zdravotnické prostředky. Navrhujeme tedy zúžit okruh zákazů 
použitelných na reklamu na zdravotnické prostředky zaměřenou na laiky 
(např. dle německé úpravy), konkrétně vypustit zákaz doporučovat 
zdravotnický prostředek s odvoláním na doporučení vědců, zdravotnických 
odborníků a dalších vlivných osob, popřípadě zvážit vypuštění dalších 
ustanovení. ZÁSADNÍ 
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Mpř_102_Z 

Hospodářská komora 
pripominkovani@komora.cz  

§ 5mPřipomínka k Části třetí, bodu 4 - ustanovení § 5m odst. 1 písm. a) a 
b)Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně:„(1) Reklama na 
prostředky zaměřená na odborníky může být šířena pouze prostřednictvím 
komunikačních prostředků určených převážně pro tyto odborníky, zejména v 
odborných publikacích, odborném tisku, odborných audiovizuálních 
pořadech, a musí obsahovat a)dostatečné, doložitelné a objektivní údaje, 
které umožní odborníkům vytvořit si vlastní názor na klinický přínos 
konkrétního prostředku; údaje převzaté z odborných publikací nebo z 
odborného tisku musí být přesně reprodukovány a musí být uveden jejich 
zdroj, b) základní informace obsažené v návodu k použití prostředku, pokud 
musí být k prostředku přiložen. Odůvodnění: Ustanovení § 5m odst. 1 písm. 
a) a b) vymezuje povinné obsahované náležitosti reklamy zaměřené na 
odborníky. Jak bylo uvedeno u připomínek k ustanovení 5l odst. 3, toto 
ustanovení se vztahuje na reklamu na veškeré zdravotnické prostředky bez 
jakéhokoli bližšího rozlišení, tedy i na ty nejméně rizikové. To by však vedlo 
ke zbytečné administrativní zátěži na straně podnikatelských subjektů bez 
jakýchkoli regulačních přínosů. Navrhujeme zcela vypustit požadavky na 
povinné obsahové náležitosti reklamy zaměřené na odborníky, popřípadě 
zavést zvláštní kategorii zvláště nebezpečných zdravotnických prostředků a 
tyto požadavky omezit pouze na tuto kategorii. ZÁSADNÍ 

Neakceptováno 

ROZPOR 

Jde o naprosto elementární údaje o 
zdravotnickém prostředku, které má 
výrobce k dispozici. Je v zájmu 
výrobce, aby poskytoval odborníkům 
dostatečné a objektivní údaje a 
nejedná se o nadbytečnou 
administrativní zátěž. Porušení tohoto 
ustanovení by bylo rovněž porušením 
čl. 7 nařízení, přičemž porušení obou 
ustanovení je postihováno sankcí v § 8 
a § 8a návrhu. 
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Mpř_103_Z 

Hospodářská komora 
pripominkovani@komora.cz  

§ 5mPřipomínka k Části třetí, bodu 4 - ustanovení § 5m odst. 2 Požadujeme 
dotčené ustanovení doplnit následovně: „(2) V souvislosti s reklamou na 
prostředky zaměřenou na odborníky se zakazuje jim nabízet, slibovat nebo 
poskytovat dary nebo jiný prospěch, ledaže jsou nepatrné hodnoty a mají 
vztah k jimi vykonávané odborné činnosti. Poskytování vzorků 
zdravotnických prostředků odborníkům není považováno za zakázaný dar dle 
věty první a je přípustné.“ Odůvodnění: Ve vztahu k odborníkům v návrhu 
zákona absentuje jakákoli úprava poskytování vzorků, a to na rozdíl od 
úpravy reklamy na léčivé přípravky. To by mohlo vést k výkladovým 
nejasnostem ohledně přípustnosti poskytování vzorků zdravotnických 
prostředků odborníkům. S ohledem na to, že poskytování vzorků 
zdravotnických prostředků není výslovně povoleno (jako je tomu u vzorků 
léčivých přípravků), by mohlo poskytnutí vzorku zdravotnického prostředků 
být považováno za zakázaný dar ve smyslu navrhovaného § 5m odst. 2. V 
praxi přitom k poskytování vzorků zdravotnických prostředků odborníkům 
běžně dochází. Navrhujeme tedy doplnit ustanovení tak, že bude výslovně 
připuštěno poskytování vzorků zdravotnických prostředků odborníkům. 
ZÁSADNÍ 

Akceptováno jinak 

Připomínkové místo však i nadále 
považuje úpravu za nedostatečnou. 

ROZPOR 

Ustanovení bylo upraveno tak, aby se 
na poskytování vzorků nevztahoval 
zákaz k poskytování darů. 
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Mpř_104_Z 

Hospodářská komora 
pripominkovani@komora.cz  

§ 5mPřipomínka k Části třetí, bodu 4 - ustanovení § 5m odst. 3Požadujeme 
dotčené ustanovení doplnit následovně:„(3) Při sponzorování setkání a 
vědeckých kongresů podle § 5k odst. 2 písm. d) a e) musí sponzorem nebo 
pořadatelem bezplatně poskytované pohoštění, ubytování a doprava být 
přiměřené účelu setkání, s ohledem na účel setkání vedlejší, a nesmí být 
rozšířeno na jiné osoby než odborníky; v takovém případě pro rozsah 
poskytovaného pohoštění, a ubytování a hrazené dopravy neplatí zákaz 
podle odstavce 2.“ Odůvodnění: Ustanovení § 5m odst. 3 umožňuje hradit 
odborníkovi účastnícímu se vědeckého kongresu či jiného setkání pouze 
náklady na pohoštění a ubytování, a contrario tedy nikoli náklady na 
dopravu. Zejména v případě zahraničních kongresů je ale úhrada nákladů na 
dopravu nezbytnou podmínkou, aby se dotčený odborník kongresu vůbec 
mohl zúčastnit, jelikož tyto náklady jsou obvykle příliš vysoké na to, aby si je 
odborník hradil sám nebo aby mu je hradil zaměstnavatel. Navrhované 
ustanovení v tomto ohledu přebírá § 5b odst. 4 zákona o regulaci reklamy, 
který se vztahuje na reklamu na léčivé přípravy, a který je nesprávnou 
implementací EU směrnice 2001/83/ES, jelikož v rozporu s touto směrnicí 
rovněž neumožňuje úhradu nákladů na dopravu. Navrhujeme tedy výslovně 
doplnit možnost uhradit odborníkovi účastnícímu se kongresu či jiného 
setkání též náklady na dopravu. ZÁSADNÍ 

Akceptováno 

Mpř_105_Z 

Hospodářská komora 
pripominkovani@komora.cz  

§ 5mPřipomínka k Části třetí, bodu 4 - ustanovení § 5m odst. 4Požadujeme 
doplnit odstavec 4 v následujícím znění: „(4) Jestliže je reklama zaměřená na 
odborníky zamýšlena jako připomínka prostředku, nesmí obsahovat jiné 
údaje než obchodní název prostředku, popřípadě ochrannou známku.“ 
Odůvodnění: Návrh zákona umožňuje připomínkovou reklamu zaměřenou 
na laiky (§ 5l odst. 5), ale možnost připomínkové reklamy zaměřené na 
odborníky nijak nezmiňuje. Připomínková reklama na zdravotnické 
prostředky zaměřená na odborníky je přitom v praxi zcela běžně používána. 
Mimoto je povolená ve vztahu k reklamě na léčivé přípravky zaměřené na 
odborníky. Není tedy účelné, aby připomínková reklama zaměřená na 

Akceptováno 
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odborníky nebyla přípustná také v sektoru zdravotnických prostředků, nebo 
aby byla její přípustnost sporná. Navrhujeme tedy výslovně povolit 
připomínkovou reklamu zaměřenou na odborníky. ZÁSADNÍ 

Mpř_135_Z 

Hospodářská komora 
pripominkovani@komora.cz  

Absence rozlišení mezi jednotlivými druhy zdravotnických prostředků. 
Navrhovaná úprava rozlišuje toliko reklamu na zdravotnické prostředky 
určenou široké veřejnosti a zaměřenou na odborníky. Jakékoli koncepční 
rozlišení mezi jednotlivými druhy zdravotnických prostředků však v návrhu 
absentuje. Návrh tak zejména nijak nezohledňuje reálnou rizikovost 
propagovaného zdravotnického prostředku a ani nebere v úvahu, zda je 
propagovaný zdravotnický prostředek hrazen z veřejného zdravotního 
pojištění (s výjimkou jednoho marginálního ustanovení). Zdravotnické 
prostředky ale představují značně nehomogenní skupinu výrobků, které se 
od sebe zásadně liší svou povahou a zejména svou rizikovostí pro 
spotřebitele. Reklamu na zdravotnické prostředky tudíž není vhodné stavět 
na pravidlech univerzálně použitelných pro všechny druhy zdravotnických 
prostředků, jak to návrh činí. Dle návrhu by se totiž měla použít identická a 
poměrně přísná pravidla jak na reklamu na volně prodejný, nehrazený a 
málo rizikový zdravotnický prostředek (např. náplast, zubní pasta či ústní 
voda), tak na reklamu na zdravotnický prostředek také určený k přímému 
užívání spotřebitelem, ale mnohem rizikovější a hrazený na poukaz (např. 
zdravotnické prostředky pro domácí oxygenoterapii nebo zdravotnické 
prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku). To by vedlo k absurdním 
důsledkům a ke zcela nedůvodné regulatorní zátěži. Bylo by možné se zde 
inspirovat např. francouzskou úpravou reklamy na zdravotnické prostředky, 
která stanoví různé požadavky nejen podle toho, zda je reklama určena 

Neakceptováno 

ROZPOR 

Odůvodnění úpravy bylo doplněno do 
důvodové zprávy 
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laickému či odbornému publiku, ale také podle míry rizikovosti 
zdravotnického prostředku, podle toho, zda je zdravotnický prostředek 
hrazený a podle toho, zda se jedná o obecný zdravotnický prostředek nebo o 
diagnostický zdravotnický prostředek in vitro (srov. články L5213-1 a násl. a 
L5223-1 a násl. francouzského zákoníku veřejného zdraví (code de la santé 
publique)). ZÁSADNÍ 
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Mpř_133_Z 

Hospodářská komora 
pripominkovani@komora.cz  

Absence zdůvodnění nutnosti specifické úpravy reklamy na zdravotnické 
prostředky. V důvodové zprávě chybí jakékoli zdůvodnění, proč je vůbec 
nezbytné v ČR přijmout specifickou úpravu reklamy na zdravotnické 
prostředky a proč byl zvolen právě navržený model značně rozsáhlé úpravy, 
která je nadto z níže uvedených důvodů koncepčně nevhodná a 
v mezinárodním kontextu značně neobvyklá. Právní předpisy EU, především 
předpisy, na něž důvodová zpráva odkazuje, tedy zejména Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2017/745 ze dne 5. 4. 2017 o zdravotnických 
prostředcích, specifickou úpravu reklamy na zdravotnické prostředky 
nevyžadují. Navrhovaná úprava jde daleko nad rámec článku 7 Nařízení, 
v němž je zakotven zákaz klamavé reklamy, zákaz navrhování takových 
způsobů použití prostředku, které netvoří součást určeného účelu, jehož se 
týkalo provedené posouzení shody, a dále požadavek na informování 
uživatele o pravděpodobném riziku spojeném s používáním prostředku. 
Návrh zákona v podobě, v jaké je předkládán, tedy není uvedeným 
ustanovením Nařízení zdůvodněn. Řada evropských zemí buď vůbec nemá 
žádnou specifickou právní úpravu reklamy na zdravotnické prostředky (např. 
Spojené království či Švédsko) nebo v této oblasti přijala právní úpravu 
naprosto minimalistickou (např. Belgie či Nizozemí). Jiné země reklamu na 
zdravotnické prostředky upravují specifickými pravidly (např. Francie či 
Německo), které však berou v úvahu specifika zdravotnických prostředků a 
značný rozsah této kategorie výrobků. ZÁSADNÍ 

Neakceptováno 

ROZPOR 

Odůvodnění úpravy bylo doplněno do 
důvodové zprávy 
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Mpř_136_Z 

Hospodářská komora 
pripominkovani@komora.cz  

Jak vyplývá z výše uvedeného a jak bude v podrobnostech demonstrováno 
níže, navrhovaná úprava regulace reklamy na zdravotnické prostředky je 
koncepčně nevhodně pojatá a obsahuje řadu zcela zbytečných povinností a 
omezení, jejichž zavedení by vedlo ke zvýšení administrativní zátěže na 
straně podnikatelských subjektů bez jakéhokoli pozitivního regulačního 
efektu. S ohledem na to, že navrhovaná úprava regulace reklamy na 
zdravotnické prostředky je značně rozsáhlá a s výjimkou několika 
marginálních ustanovení nijak neadaptuje EU nařízení 2017/745 o 
zdravotnických prostředcích, lze očekávat, že během jejího projednávání se 
povede široká diskuze o její účelnosti. To by v konečném důsledku mohlo 
vést k neprůchodnosti návrhu jako celku a k tomu, že ani ta část návrhu, 
která novelizuje zákon o zdravotnických prostředcích, by nemusela vstoupit 
v účinnost k 26. květnu 2020.Hospodářská komora  České republiky tedy 
navrhuje celou část třetí návrhu koncepčně přepracovat a zvážit zda vůbec či 
v jakém rozsahu je regulace reklamy na zdravotnické prostředky skutečně 
nezbytná, zejména z hlediska značně variabilní rizikovosti jednotlivých druhů 
zdravotnických prostředků, a to tak, aby návrh mohl obstát i v mezinárodním 
srovnání. Dále navrhujeme regulaci reklamy na zdravotnické prostředky 
vyčlenit do separátního návrhu. V případě, že by předkladatel trval na tomto 
návrhu, Hospodářská komora České republiky požaduje, aby předkladatel do 
návrhu zapracoval její připomínky, odstraňující zásadní nedostatky uvedené 
v tomto dokumentu. ZÁSADNÍ 

Neakceptováno 

ROZPOR 

Odůvodnění úpravy bylo doplněno do 
důvodové zprávy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJLC8XQQ)



16 
 

Mpř_134_Z 

Hospodářská komora 
pripominkovani@komora.cz  

Nevhodné převzetí úpravy reklamy na léčivé přípravky. Navrhovaná úprava 
koncepčně vychází z úpravy reklamy na léčivé přípravky, kterou v některých 
pasážích přebírá doslova. Takové pojetí je ale naprosto nevhodné s ohledem 
na odlišné regulatorní pozadí zdravotnických prostředků a léčivých přípravků 
i s ohledem na zásadně odlišnou povahu obou skupin výrobků. Úprava 
reklamy na léčivé přípravky je totiž „šitá na míru“ právě pro jen léčivé 
přípravky a mimo jiné vychází ze směrnice 2001/83/ES o kodexu 
Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, která se vztahuje 
výhradně na léčivé přípravky. Návrh však úpravu reklamy na léčivé přípravky 
v řadě případů násilně a nerozumně roubuje na zdravotnické prostředky, což 
vede k absurdním důsledkům a k neúměrné a zbytečné regulatorní zátěži 
(srov. připomínky k jednotlivým ustanovením níže). Zde by mohla posloužit 
jako inspirace např. německá úprava reklamy na zdravotnické prostředky 
(srov. německý zákon o reklamě v oblasti zdravotnictví – 
Heilmittelwerbegesetz – HWG). Reklama na léčivé přípravky a zdravotnické 
prostředky je sice v Německu upravena společně v jednom zákoně, nicméně, 
německý zákonodárce uznal, že řadu pravidel pro reklamu na léčivé 
přípravky nelze na zdravotnické prostředky bez dalšího použít a stanovil tak 
to pro zdravotnické prostředky řadu odchylek. Německá úprava reklamy na 
zdravotnické prostředky se tak sice do určité míry inspiruje úpravou reklamy 
na léčivé přípravky, nicméně, s ohledem na zvolený model regulace je 
v konečném důsledku relativně střídmá. ZÁSADNÍ 

Neakceptováno 

ROZPOR 

Odůvodnění úpravy bylo doplněno do 
důvodové zprávy 
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Mpř_096_Z 

KZPS+UZS 
katerina.latalova@uzs.cz 
zikes@kzps.cz 

§ 2aČást třetí, čl. IV, bod 3, § 2aNavrhované znění vymezuje odborníky jako 
„osoby oprávněné léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo 
diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat nebo vydávat“. 
Z citovaného znění navrhovaného ustanovení pak není zřejmé, zda se bude 
jednat pouze o fyzické osoby, nebo také o osoby právnické. Pokud bychom 
vycházeli z analogie s léčivými přípravky, jakkoliv ji považujeme v této 
souvislosti za nevhodnou, došli bychom v souladu s judikaturou Nejvyššího 
správního soudu k tomu, že se jedná jak o fyzické, tak o právnické osoby. 
Tento závěr však v praxi způsobuje celou řadu problémů, kterým by bylo 
vhodné se vyhnout. Proto by bylo dle našeho názoru vhodné, výslovně uvést, 
že za odborníka může být v této souvislosti považována pouze fyzická osoba, 
která není poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Dotčená část 
ustanovení by tak dle našeho názoru mohla být doplněna následovně: „... je-
li zaměřena na fyzické osoby oprávněné léčivé přípravky, zdravotnické 
prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat 
nebo vydávat, a které zároveň nejsou poskytovatelem zdravotních služeb 
s tímto oprávněním“. Navrhujeme navýšení základních platových tarifů 
k příloze nařízení č. 2 o 1 200 Kč, nikoliv o 1 500 Kč, a to z níže uvedeného 
zdůvodnění, které považujeme za velmi závažné.  tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí. 

Účelem úpravy není vyloučení 
právnických osob z regulace, naopak 
cílem je zachovat pro ně stejný režim 
jako pro fyzické osoby. Stávající praxe 
potvrzuje, že je regulace pro oba 
subjekty potřebná a efektivní. Postih 
za nedodržení zákona považuje za 
zcela oprávněný. Navíc je žádoucí, aby 
se regulace reklamy na zdravotnické 
prostředky nelišila v této oblasti od 
regulace léčivých přípravků. 
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Mpř_040_Z 

KZPS+UZS 
katerina.latalova@uzs.cz 
zikes@kzps.cz 

§ 46K § 46 odst. 1 návrhu zákona – Lékařský předpis Nesouhlasíme, aby 
diagnostický prostředek in vitro na lékařský předpis mohl předepsat bez 
dalšího i jiný zdravotnický pracovník se specializovanou nebo zvláštní 
odbornou způsobilostí. Bude-li shledáno, že je potřebné tento záměr 
realizovat, doporučujeme upravit v ustanovení § 46 odst. 1 kompromisně 
možnost lékaře písemně oprávnit jiného zdravotnického pracovníka se 
specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí k tomu, aby 
předepisoval konkrétně jmenovaný diagnostický prostředek in vitro po 
konkrétně stanovenou dobu.   Nicméně potřebnost předepsání 
diagnostického prostředku in vitro by vždy poprvé posoudil a tento 
prostředek předepsal lékař.   Odůvodnění: Navrhované ustanovení § 46 odst. 
2 stanoví, že diagnostický prostředek in vitro je vydáván na poukaz dále 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 jiné zdravotnické pracovníky se specializovanou 
nebo zvláštní odbornou způsobilostí, bez dalšího omezení. Následkem 
úpravy by došlo k znepřehlednění výdajů z v.z.p. na diagnostické prostředky 
in vitro, velmi pravděpodobně i k navýšení nákladů a k nehospodárnému 
nakládání s těmito prostředky v 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 těchto diagnostických 
prostředků in vitro. Docházelo by pravděpodobně k duplicitnímu 
předepisování těchto diagnostických prostředků pacientovi. Chybí i úprava 
povinnosti zdravotnického pracovníka, který tento diagnostický prostředek 
předepíše, informovat o předpisu ošetřujícího lékaře, a není dále zřejmé, 
komu by byl duplicitní předpis k tíži. Diagnostické prostředky in vitro 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 diagnostické prostředky in vitro 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí. 

Navrhovaná úprava pouze umožňuje 
předepisovat diagnostické prostředky 
in vitro jinými zdravotnickými 
pracovníky než lékaři. Indikační 
omezení pro tyto zdravotnické 
pracovníky, množstevní limity a 
úhradové limity pak budou obsaženy 
v příloze č. 3 zákona č. 48/1997 Sb. 
Navrhovaná úprava se rozhodně 
přímo nedotýká finančních prostředků 
zdravotního pojištění.   
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bylo pro zdravotní pojišťovny velmi problematické. Výše navržené 
kompromisní řešení by se, i vzhledem k uvedené problematice případného 
předepisování diagnostických prostředků in vitro 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 diagnostické 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 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-p-lmiliarda-
za-pleny-mizi-neznamo-kde/tato připomínka je zásadní 
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Mpř_041_Z 

KZPS+UZS 
katerina.latalova@uzs.cz 
zikes@kzps.cz 

§ 46K § 46 odst. 3 návrhu zákona – Lékařský předpis. Nesouhlasíme 
s navrženou lhůtou pro uplatnění poukazu na diagnostický prostředek in 
vitro do 30 dnů. Navrhujeme sjednotit tuto lhůtu pro uplatnění poukazu se 
lhůtou pro uplatnění poukazu u ostatních zdravotnických prostředků dle 
platné právní úpravy, a to do 90 dnů ode dne jeho vystavení. Odůvodnění: 
Odlišně stanovená lhůta pro uplatnění poukazu na diagnostický prostředek 
in vitro, než je tomu dle stávající platné právní úpravy u ostatních 
zdravotnických prostředků, by vyžadovala od VZP ČR úpravu validační 
kontroly (tj. úpravu nyní využívaného informačního systému), což by 
představovalo ne zcela nezbytné navýšení finančních nákladů na provedení 
dané úpravy. Nesouhlasíme s možností prodloužení lhůty pro uplatnění 
poukazu na diagnostický prostředek in vitro až na 1 rok. Navrhujeme tuto 
lhůtu pro uplatnění poukazu zkrátit na nejvýše 3 měsíce, tj. 90 dnů od jeho 
vystavení. Odůvodnění: Navržená lhůta pro uplatnění poukazu na 
diagnostický prostředek in vitro až na 1 rok se jeví z hlediska výkaznictví a 
účetnictví zdravotní pojišťovny a dále s přihlédnutím k možným nastalým 
změnám na straně pacienta jako neúměrně a neodůvodněně dlouhá. Tato 
připomínka je zásadní 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí. 

Dle analýzy zdravotních pojišťoven je 
téměř 90 % poukazů uplatněno do 30 
dnů od jejich vystavení. S ohledem na 
racionální čerpání zdravotní péče, 
není příliš dlouhé období od 
preskripce pro výdej plošně vhodné a 
pro odůvodněné případy je možnost 
prodloužení této doby.   
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Mpř_106_Z 

KZPS+UZS 
katerina.latalova@uzs.cz 
zikes@kzps.cz 

§ 5kČást III, čl. IV, bod 4, § 5kDotčené ustanovení neobsahuje výslovné 
vymezení toho, na co se regulace reklamy nevztahuje. S ohledem na 
ustanovení § 5 odst. 2 současného znění zákona o regulaci reklamy, se tak v 
rámci analogického užití úpravy vztahující se k léčivým přípravkům, toto 
opomenutí jeví jako nespravedlivé. Pokud nebudou určité aktivity v rámci 
změny výslovně vyloučeny, mohlo by to ve svém důsledku vést k mnoha 
komplikacím a celé řadě dalších nepříznivých dopadů na fungování trhu. 
Jedná se například o bonusové smlouvy a jednání o nich ve smyslu Příkazu 
ministra 13/2018 (Vybrané zásady transparentního hospodaření přímo 
řízených organizací Ministerstva zdravotnictví v oblasti nákupu zboží a 
služeb). Dále o jednání mezi dodavateli a odborníky při výrobě a výdeji 
zdravotnických prostředků. Typicky se bude jednat o situace, kdy odborník 
zajišťuje odběrné místo (například prostřednictvím konsignačních skladů), ze 
kterých jsou zdravotnické prostředky zásilkově vydávány. Tento systém 
prozatím fungoval bez větších obtíží, avšak v případě, kdy by se na takové či 
obdobné jednání mezi dodavatelem a odborníkem, vztahovala úprava 
regulace reklamy, mohlo by to mimo jiné ohrozit dostupnost zdravotnických 
prostředků a zvýšit náklady, které jsou hrazeny z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Proto navrhujeme na konec daného ustanovení vložit 
odstavec 9) v následujícím znění: „Ustanovení tohoto zákona se nevztahují 
na označování zdravotnických prostředků a na návody k použití 
korespondenci nutnou k zodpovězení specifických dotazů na konkrétní 
zdravotnický prostředek a případné doprovodné materiály nereklamní 
povahy, prodejní katalogy a ceníky, pokud neobsahují popis vlastností 
zdravotnických prostředků, dále na oznámení, upozornění a poskytnutí 
informací, týkajících se například změn balení, varování před nežádoucími 
účinky zdravotnického prostředku, údaje o lidském zdraví nebo 
onemocněních, pokud neobsahují žádný odkaz na zdravotnický prostředek 
jednání o bonusových smlouvách a jejich uzavírání, jednání a spolupráci 
dodavatelů s odborníky při výrobě a výdeji zdravotnického prostředku, 

Akceptováno částečně 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí. 
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v případě, kdy je účast odborníka při výrobě či výdeji potřebná nebo 
vhodná“. Tato připomínka je zásadní 
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Mpř_107_Z 

KZPS+UZS 
katerina.latalova@uzs.cz 
zikes@kzps.cz 

§ 5lČást III, čl. IV, bod 4, § 5l odst. 4 písm. e)V případě, že by toto ustanovení 
bylo opravdu nutné do návrhu změny zařadit, přikláníme se alespoň k vynětí 
zdravotnických prostředků rizikové třídy I. Nedomníváme se, že reklamní 
užití osoby, vymezené dotčeným ustanovením, by například právě v případě 
zdravotnických prostředků rizikové třídy I. bylo způsobilé zapříčinit vznik 
újmy spotřebiteli. Spotřebitel je navíc chráněn zákonem č. 634/1992 Sb., 
který v části druhé stanovuje obsáhlý seznam povinností, které je prodávající 
povinen za všech okolností splnit, aby spotřebitele neklamal apod. Proto se 
navrhované omezení jeví, zejména v případě zdravotnických prostředků 
rizikové třídy I., jako zbytečně omezující. Na okraj lze také uvést srovnání 
s obdobnými reklamními praktikami, které zcela běžně využívají prodejci 
doplňků stravy či kosmetických výrobků. Přitom některé z uvedených 
produktů mohou být mnohdy pro spotřebitele ze zdravotního hlediska 
mnohem rizikovější než zdravotnické prostředky rizikové třídy I.S ohledem 
na výše uvedené proto doporučujeme ustanovení v následujícím znění: 
„Reklama na prostředek určená široké veřejnosti nesmí(e) doporučovat 
prostředek rizikové třídy IIa, IIb a III s odvoláním na doporučení vědců, 
zdravotnických odborníků nebo, osob, které jimi nejsou, ale které by díky 
svému skutečnému nebo předpokládanému společenskému postavení 
mohly podpořit používání prostředku,“. Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí. 

Generalizované doporučení 
odborníkem není ve vztahu ke 
zdravotnickým prostředkům vhodné, 
neboť je zapotřebí individuální 
posouzení zdravotního stavu pacienta 
ve vztahu k použití konkrétního 
zdravotnického prostředku. V 
některých případech by vyvolání 
mylného dojmu a použití reklamou 
doporučeného zdravotnického 
prostředku mohlo vést až k poškození 
zdraví pacienta, a to bez ohledu na 
zařazení zdravotnického prostředku 
do rizikových tříd (např. nesprávná 
kompresní síla nebo délka 
kompresních punčoch). 

Mpř_108_Z 

KZPS+UZS 
katerina.latalova@uzs.cz 
zikes@kzps.cz 

§ 5lČást III, čl. IV, bod 4, § 5l odst. 5Komentované ustanovení obsahuje 
pravidla pro reklamu, která je zamýšlena jako připomínka a stanovuje, že 
nemůže obsahovat žádné údaje nad rámec obchodního názvu a ochranné 
známky. Dle našeho názoru se jedná o zbytečně striktní vymezení, které 
znemožňuje připojit jakékoliv další relevantní údaje, jako je například název 
obchodní firmy. Proto navrhujeme dotčené ustanovení v následujícím 
znění:(5) Jestliže je reklama zaměřená na širokou veřejnost zamýšlena jako 
připomínka prostředku, nesmí obsahovat jiné údaje než obchodní název 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí. 

Připomínková reklama se týká 
zdravotnického prostředku, nikoliv 
např. jeho výrobce, nebo dodavatele. 
Pokud chce výrobce nebo dodavatel 
připomínat sám sebe, může tak učinit, 
ale nikoliv v kombinaci s 
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prostředku, popřípadě ochrannou známku a obchodní firmu dodavatele 
prostředku. tato připomínka je zásadní 

připomínkovou reklamou ke 
konkrétnímu zdravotnickému 
prostředku. 

Mpř_050_Z 

KZPS+UZS 
katerina.latalova@uzs.cz 
zikes@kzps.cz 

§ 60Ustanovení § 60 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 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 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJLC8XQQ)



25 
 

jazyce nebo jeho elektronická kopie a další informace, které se vztahují 
k bezpečnému používání prostředku (…).“tato připomínka je zásadní 
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Mpř_137_Z 

KZPS+UZS 
katerina.latalova@uzs.cz 
zikes@kzps.cz 

Návrh na změnu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, obsahuje 
speciální úpravu pro zdravotnické prostředky. V této souvislosti je však třeba 
pečlivě zvážit, zda je tato nová úprava opravdu nezbytná a vhodná. 
Předmětná část důvodové zprávy uvádí, že speciální regulace reklamy, 
vztahující se na zdravotnické prostředky, je zaváděna z důvodu nutnosti 
adaptace nařízení o zdravotnických prostředcích. Dotčené nařízení však 
oblast reklamy nijak neupravuje, jediným místem, kde se reklama objevuje je 
čl. 7 a Příloha VII. Článek 7, který stanovuje pravidla pro „tvrzení“ uváděná 
v souvislosti se zdravotnickými prostředky, však bude adaptován 
prostřednictvím nově připravovaného zákona o zdravotnických prostředcích. 
S ohledem na uvedené se domníváme, že není třeba zavádět legislativní 
podvojnost v podobě adaptace dotčeného článku ve dvou různých zákonech. 
Příloha VII, která stanovuje požadavky, které musí splňovat oznámené 
subjekty, pak v části 4. (procedurální požadavky) uvádí, že oznámené 
subjekty musí disponovat zdokumentovanými postupy, které se týkají 
reklamy na jejich služby. Žádná další úprava reklamy, v oblasti 
zdravotnických prostředků, není v nařízení obsažena. S ohledem na výše 
uvedené, je tedy zřejmé, že nově navrhovaná úprava, která by podle návrhu 
měla být obsažena v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, není 
povinnou adaptací nařízení o zdravotnických prostředcích, jelikož adaptace 
dotčeného ustanovení čl. 7 bude zajištěna již v rámci nového zákona o 
zdravotnických prostředcích. Z hlediska nařízení, tak navrhovaná regulace 
reklamy není třeba, jak je uvedeno výše. Je tedy nutné zvážit, zda je opravdu 
vhodné a nutné zavádět přísnější požadavky na regulaci reklamy 
zdravotnických prostředků než ty, které jsou obsaženy ve výše uvedeném 
článku 7 nařízení (a v připravovaném zákoně o zdravotnických prostředcích). 
Navrhovaná změna je zcela zásadní a ve svém důsledku by mohla mít velmi 
významné a nežádoucí dopady na fungování celého trhu zdravotnických 
prostředků, proto je třeba k této problematice přistupovat s vysokou mírou 
obezřetnosti. Z předloženého návrhu je zřejmé, že vychází z úpravy reklamy 
vztahující se k léčivým přípravkům, což není s ohledem na odlišnost těchto 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí. 

Odůvodnění úpravy bylo doplněno do 
důvodové zprávy 
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dvou oblastí zcela ideální řešení. Regulace reklamy v případě léčivých 
přípravků byla navíc nutná s ohledem na povinnost České republiky 
implementovat směrnici č. 2001/83/ES, o kodexu Společenství týkající se 
humánních léčivých přípravků. Žádná obdobná povinnost však není, v oblasti 
zdravotnických prostředků a s výjimkou již zmiňovaného článku 7 nařízení, 
na unijní úrovni dána. Situace, které jsou návrhem řešeny, jsou již ve většině 
případů v právním řádu České republiky obsaženy, proto další taková úprava 
pozbývá smysl. Oblast zdravotnických prostředků je již v současné době 
v České republice velmi podrobně a přísně regulovanou, není proto dle 
našeho názoru vhodné, zatěžovat ji dalšími omezeními nad rámec 
požadovaný unijními předpisy. Tato připomínka je zásadní 
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Mpř_143_D 

KZPS+UZS 
katerina.latalova@uzs.cz 
zikes@kzps.cz 

Obecné připomínky: Navrhovaná právní úprava nepřiměřeně zasahuje do 
situace na trhu zdravotnických prostředků. Nastavení pravidel analogicky 
převzatých z právní úpravy léčiv (kde se ale jedná o nutnost ve vztahu k EU) 
pomíjí specifika trhu zdravotnických prostředků. Z pohledu návrhu, vývoje, 
výroby, komerčního uvádění na trh a životního cyklu výrobku je oblast 
zdravotnických prostředků diametrálně odlišná od oblasti léčiv, proto zde 
zdánlivě srovnatelná opatření budou mít nesrovnatelně závažnější dopady, 
lze ji proto považovat za formu skryté diskriminace. Je třeba si uvědomit, že 
drtivá většina zdravotnických prostředků je (na rozdíl od léčiv) předmětem 
volného prodeje i mimo "registrované" lékárny a výdejny. Jedná se o 
produkty svou povahou často velmi blízké kosmetice či sanitárním potřebám 
a jsou často běžným sortimentem drogérií a supermarketů. V takové situaci 
nelze považovat za vhodné a přiměřené regulovat plošně tuto oblast 
ustanoveními prakticky převzatými z právní úpravy léčiv. Navrhovaná 
regulace nevychází z potřeby transpozice, adaptace nebo harmonizace práva 
v rámci EU, její praktická potřeba nebyla ničím zdůvodněna, a lze ji tedy 
považovat z hlediska legislativního za nadbytečnou a z hlediska fungování 
trhu za potenciálně silně nebezpečnou, a to v oblasti, kde dojde v nejbližší 
době k masivním změnám v návaznosti na MDR. Přidávat v tento moment 
další vrstvu regulace považujeme za značně nešťastné a v rozporu s nedávno 
deklarovanou snahou Vlády ČR (výslovně MZ i MPO) maximálně ulehčit 
fungování na trhu zdravotnických prostředků. Ochrana spotřebitele je v 
dostatečné míře zajištěna stávajícími kontrolními mechanismy, kdy jsou 
subjekty zacházejících se zdravotnickými prostředky často podrobovány 
kontrolám SÚKL (výrobci, distributoři, poskytovatelé, výdejci) i ČOI a 
živnostenských úřadů (zejména výdejci a oční optiky).K výše uvedenému je 
nezbytné dále uvést, že již mnoho výrobců nebo distributorů přistoupila 
k samoregulaci, kdy se řídí vlastními či převzatými etickými kodexy, které 
v daleko větší míře překračují navrhovanou legislativu. Tato připomínka je 
doporučující 

Neakceptováno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJLC8XQQ)



29 
 

Mpř_018_Z 

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

§ 4K bodu 4: Text „V § 4 odst. 1“ je nutno nahradit slovy „V § 4 úvodní části 
ustanovení odstavce 1“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Mpř_066_Z 

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

§ 76K bodu 144: Text „V § 76 odst. 1“ je nutno nahradit slovy „V § 76 úvodní 
části ustanovení odstavce 1“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Mpř_080_Z 

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

§ 951) K čl. I bod 185 - se zněním uvedeného bodu zásadně nesouhlasíme. 
Požadujeme odstavec 3 z § 95 vypustit a dosáhnout tak stavu, že náhrady 
výdajů podle § 94 budou příjmem státního rozpočtu, což je jediné systémové 
řešení. Pokud by nebyl z § 95 odstavec 3 vypuštěn, pak je třeba ponechat 
jeho původní text a doplnit do § 95 odstavec 4 ve znění: "(4) Rozhodne-li tak 
vláda, převede Ústav z prostředků účtu vedeného podle odstavce 3 na 
příjmový účet státního rozpočtu České republiky zřízený pro Ministerstvo 
zdravotnictví částku ve výši stanovené vládou." Tímto chceme dosáhnout 
stavu, aby zdravotnické prostředky byly z tohoto pohledu na stejné úrovni 
jako léčiva a ustanovení § 95 odpovídalo ustanovení, které je obsaženo v § 
112 odst. 6 zákona o léčivech. ZÁSADNÍ 

Akceptováno 

Mpř_109_Z 

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

§5k3) K čl. IV, bodu 4 (§5k odst. 7): Požadujeme vyjasnit smysl tohoto 
ustanovení, protože není jasné, zda má jít o spotřebitelskou soutěž nebo o 
hazardní hru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. V této 
souvislosti upozorňujeme na změnu terminologie v souvislosti s přijetím 
zákona o hazardních hrách. Pojmu „loterie nebo jiné podobné hry“ podle 
nové úpravy odpovídá pojem „hazardní hra“, proto není jasné, zda má být 
spojením „soutěž, loterie a jiná podobná hra“ vyjádřeno „soutěž a hazardní 

Akceptováno 

Nahrazeno pojmem "spotřebitelská 
soutěž" 
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hra“ nebo „soutěž, hazardní hra a jiná podobná hra“, nebo zda vůbec nemá 
jít o hazardní hru, ale zda má jít o spotřebitelskou soutěž. Pak je ale 
nevhodné používat pojmu „loterie“. ZÁSADNÍ 

Mpř_148_Z 

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

2) K čl. III: Požadujeme upravit novelu položky 97 v bodech 3 a 5 tak, aby 
každému jednotlivému předmětu správního poplatku (tj. každému řádku s 
částkou) odpovídalo jedno písmeno. Použití alinea je v daném případě 
nevhodné a nesystémové (přestože jsou i ve stávajícím znění položky 97 
bodu 3), protože při současné úpravě je obtížné vytvářet na takto 
strukturovaný text odkazy. Navíc zde platí obecný problém s alinea 
v právním textu, a sice že záleží na tom, jak je daný text v té které sbírce 
předpisů strukturován, a tedy v určitých případech nemusí být vůbec 
uživateli zákona patrné. Pro tyto případy se používá v sazebníku správních 
poplatků odrážky (srov. položku 98), které vedou ke snížení problémů 
s nejasným formátováním. Přesto je s odrážkami spojen problém 
s odkazováním na konkrétní předmět, a proto je žádoucí se jim do budoucna 
vyhnout. Jako nejvhodnější se proto jeví strukturovat body 3 a 5 položky 97 
do písmen, například takto: „3. Přijetí a) žádosti o notifikaci nebo 
prodloužení notifikace sériově vyráběného diagnostického zdravotnického 
prostředku in vitro nebo příslušenství diagnostického zdravotnického 
prostředku in vitro uváděného na trh výrobcem nebo zplnomocněným 
zástupcem                                                  Kč500b) ohlášení činnosti výrobce 
sériově vyráběných diagnostických zdravotnických prostředků in vitro                                                                         
Kč3 000c) ohlášení činnosti zástupce podle zákona o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in vitro                                                                       
Kč3 000d) ohlášení činnosti distributora diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro                                                                                                Kč3 
000e) ohlášení činnosti osoby provádějící servis diagnostických 

Akceptováno 
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zdravotnických prostředků in vitro                                                                          
Kč3 000f) ohlášení činnosti dovozce diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro                                                                                                            
Kč3 000g) žádosti o vystavení certifikátu volného prodeje na diagnostický 
zdravotnický prostředek in vitro                                                                           Kč  
1000“.„5. Přijetí a) ohlášení o zahájení činnosti výrobce zdravotnických 
prostředků na zakázku                                                                                                          
Kč3 000b) ohlášení o zahájení činnosti distributora zdravotnických 
prostředků                                                                                                          Kč3 
000c) ohlášení o zahájení činnosti osoby provádějící servis zdravotnických 
prostředků                                                                                                          Kč3 
000 d) žádosti o vystavení certifikátu o volném prodeji zdravotnického 
prostředku                                                                                                          Kč1 
000.“ ZÁSADNÍ 

Mpř_149_Z 

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

4) K části druhé – Změna zákona o správních poplatcích – čl. III – k 
novelizačnímu bodu 1: V bodu 3 písm. b) se uvede předmět správního 
poplatku, t. j. „ohlášení činnosti“ a subjekty, kterých se ohlášení činnosti týká 
se uvedou na samostatné řádky za pomocí odrážek. ZÁSADNÍ 

Akceptováno  
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Mpř_150_Z 

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

5) K části druhé – Změna zákona o správních poplatcích – čl. III - k 
novelizačnímu bodu 2: V bodu 4. je třeba znění předmětu správního 
poplatku uzpůsobit sazebníku, kdy předmět správního poplatku se 
nepodtrhává a nezarovnává od kraje do kraje, ale tak, aby sazba správního 
poplatku byla uvedena mimo text předmětu správního poplatku. ZÁSADNÍ 

Akceptováno 

Mpř_151_Z 

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

6) K části druhé – Změna zákona o správních poplatcích – čl. III - k 
novelizačnímu bodu 2: V bodu 5. písm. a) je třeba subjekty, u nichž se 
ohlašuje zahájení činnosti uvést za pomoci odrážek. ZÁSADNÍ 

Akceptováno 

Mpř_083_D 

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

Čl. II K bodu 3: Slovo „provádí“ doporučujeme nahradit slovem „dokončí“ Akceptováno 

Mpř_033_D 

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

K bodu 43: Tam, kde je nahrazován text pododstavce neobsahující celá slova, 
je třeba použít dikci v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, tj. 
hovořit o tom, že se „text… nahrazuje „textem…“. Obdobně v bodě 50, 6, 98, 
142 

Akceptováno 

Mpř_035_D 

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

K bodu 44: Doporučujeme slova „zadavateli klinické zkoušky“ nahradit slovy 
„,zadavateli klinické zkoušky“, neboť je třeba vypustit i čárku před slovem 
„zadavateli“. Obdobně takto doporučujeme upravit i znění bodů 45 a 46. 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJLC8XQQ)



33 
 

Mpř_007_Z 

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

K část první Čl. I – Úvodní věta:  Je nutno vypustit opakující se slova „zákona 
č. 268/2014 Sb.,“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Mpř_147_Z 

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

K části druhé – Změna zákona o správních poplatcích – čl. III: V úvodní větě je 
třeba z výčtu zákonů vypustit zákon č. 41/2009 Sb. – část třicátá devátá – 
Změna zákona o správních poplatcích – čl. IX - byla zrušena; zákon č. 
367/2011 Sb. - novelizována pouze paragrafovaná část zákona; zákon č. 
457/2011 Sb. - u legislativních návrhů týkajících se sazebníku, se již neuvádí, 
neboť novelizuje § 10 zákona o správních poplatcích a položku 21 sazebníku, 
která byla nově upravena zákonem č. 458/2011 Sb. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Mpř_094_D 

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

K části třetí Čl. IV: Z hlediska legislativní techniky doporučujeme označit 
stávající bod 2 jako bod 1 a stávající bod 1 jako bod 2.  

Akceptováno 

Mpř_019_D 

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

K bodu 11: Doporučujeme v celém znění tohoto bodu nahradit slova „za 
slova“ slovy „za text“. 

Akceptováno 

Mpř_020_D 

Ministerstvo financí  Mgr. Zdeňka 
Krejčová, e-mail: 

K bodu 12: Doporučujeme v celém znění tohoto bodu nahradit slovo „slova“ 
slovem „text“ a slovo „slovy“ nahradit slovem „textem“. 

Akceptováno 
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zdenka.krejcova@mfcr.cz,  tel. 
257042350 

Mpř_056_Z 

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

K bodu 126: V textu není patrné, jaká úprava má být provedena – s ohledem 
na text úplného znění s vyznačením navrhovaných změn je třeba zřejmě 
doplnit slovo „zrušuje . 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Mpř_021_D 

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

K bodu 16: Doporučujeme slova „se slova“ nahradit slovy „se text“. Akceptováno 

Mpř_022_D 

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

K bodu 19: Doporučujeme v celém znění tohoto bodu nahradit slova „za 
slova“ slovy „za text“. 

Akceptováno 

Mpř_036_D 

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

K bodu 51: Tento bod je v návrhu uveden dvakrát se stejným obsahem, 
jeden bod je tedy třeba vypustit. 

Neakceptováno  

Novelizační bod je uveden pouze 
jednou 

Mpř_156_D K předkládací zprávě: V předposledním odstavci je třeba slovo "prostředích" 
nahradit slovem "prostředcích". 

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

Mpř_012_D 

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

Upozorňujeme na skutečnost, že navrhovaný zákon o zdravotnických 
prostředcích vymezuje pro svůj účel toliko „prostředek“, přičemž 
„zdravotnický prostředek“ je pojmem z nařízení o zdravotnických 
prostředcích. Normativní odkaz v § 2 by tak patrně měl směřovat spíše na 
toto nařízení. 

Neakceptováno 

Mpř_144_D 

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

Upozorňujeme na skutečnost, že zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o 
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, byl ve sbírce zákonů 
vyhlášen dříve než zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a proto by novely těchto zákonů měly být v návrhu 
zákona uvedeny v opačném pořadí. Současně se upozorňuje na skutečnost, 
že zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
pozdějších předpisů, byl novelizován více než jednou, a proto by měla jeho 
citace znít „zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů“ (sic!). V návaznosti 
na uvedené by měl být upraven název zákona, a to následujícím způsobem: 
„Návrh 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, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o 
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

Neakceptováno 
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pozdějších předpisů.“. Současně doporučujeme revidovat výčet citací novel v 
úvodních větách jednotlivých novelizačních článků. 

Mpř_049_D 

Ministerstvo obrany Mgr. Anna 
Eisová, tel: 973 200 098, e-mail: 
legislativa.mo@army.cz 

§ 53K bodu 98; § 53: V předmětném bodě doporučujeme odkaz na „§46 
odst. 4“ nahradit odkazem na „§46 odst. 3“. Odůvodnění: Dle našeho názoru 
by mělo být odkazováno na § 46 odst. 3. Odkaz na § 46 odst. 4 je chybný, 
jelikož má být odkazováno na ustanovení, které se obdobně použije pro 
stanovení doby použitelnosti výpisu z poukazu. V § 46 odst. 4 je naproti 
tomu řešeno, co nelze na poukaz umístit. Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Mpř_052_D 

Ministerstvo obrany Mgr. Anna 
Eisová, tel: 973 200 098, e-mail: 
legislativa.mo@army.cz 

§ 61K bodu 121; § 61 odst. 2:V § 61 odst. 2 doporučujeme mezi písmena b) a 
c) vložit spojku „nebo“ .Odůvodnění: Připomínku uplatňujeme z důvodu 
naplnění podmínek pro vyjádření variant podle čl. 42 Legislativních pravidel 
vlády. Tato připomínka je doporučující  

Akceptováno 
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Mpř_055_D 

Ministerstvo obrany Mgr. Anna 
Eisová, tel: 973 200 098, e-mail: 
legislativa.mo@army.cz 

§ 63K bodu 123; § 63: Doporučujeme navrhované znění § 63 návrhu zákona 
doplnit o úpravu obdobnou výluce Ministerstva obrany, a to o výluku ve 
prospěch Ministerstva vnitra pro případy řešení krizových stavů. Konečné 
znění § 63 by pak mělo obsahově odpovídat znění § 32 návrhu zákona o 
zdravotnických prostředcích, jehož podoba vzejde z vypořádání připomínek 
k tomuto adaptačnímu předpisu, který je v eKLEPu dostupný pod č.j. MZDR 
37831/2019-1/LEG. Odůvodnění: Domníváme se, že je vhodné, aby stejná 
výluka, kterou obsahuje návrh zákona v § 63, byla obdobně zakotvena i ve 
prospěch Ministerstva vnitra, a to v případě zajištění potřeb bezpečnostních 
sborů a složek integrovaného záchranného systému během krizových stavů. 
Důvod spatřujeme zejména ve skutečnosti, že právě primárně tyto složky, 
potažmo Ministerstvo vnitra, jsou v krizových situacích odpovědné 
za zabezpečování vnitřní bezpečnosti České republiky. Předkladatelem 
navrhovaná úprava by tak dle našeho názoru nebyla dostatečně komplexní, 
a to přesto, že dosavadní úprava již obsahovala stanovení podmínek pro 
nouzový stav z pohledu ozbrojených sil, který bude přitom zřejmě nejčastěji 
využíván primárně těmito složkami (bezpečnostními sbory a primárními 
složkami integrovaného záchranného systému). Tato připomínka je 
doporučující. 

Akceptováno 

Mpř_060_D 

Ministerstvo obrany Mgr. Anna 
Eisová, tel: 973 200 098, e-mail: 
legislativa.mo@army.cz 

§ 65K bodu 127; § 65 a 66: V předmětných ustanoveních doporučujeme 
v případech, kde se hovoří o ukončení určitého stupně vzdělání doplnit slovo 
„řádně“. Odůvodnění: Z důvodu podmínky jednoznačnosti právního předpisu 
je třeba návrh doplnit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o řádně ukončené 
studium. S tím i terminologicky koresponduje zákon o vysokých školách, 
podle kterého se studium řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném 
studijním programu. Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak 

Bylo vypuštěno i slovo "ukončené" 
pro nadbytečnost. 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 
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vysokoškolský diplom jako doklad o 
vysokoškolském vzdělání (§55 odst. 1 
a §57 odst. 4 zákona o vysokých 
školách). 

Mpř_067_D 

Ministerstvo obrany Mgr. Anna 
Eisová, tel: 973 200 098, e-mail: 
legislativa.mo@army.cz 

§ 78K bodu 149; § 78 odst. 1: V § 78 odst. 1 doporučujeme mezi písmena d) 
a e) vložit spojku „a“. Odůvodnění: Připomínku uplatňujeme z důvodu 
naplnění podmínek pro vyjádření variant podle čl. 42 Legislativních pravidel 
vlády. Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Mpř_072_D 

Ministerstvo obrany Mgr. Anna 
Eisová, tel: 973 200 098, e-mail: 
legislativa.mo@army.cz 

§ 85K bodu 165; § 85 odst. 1:Doporučujeme bod 165 upravit následovně: 
„165. V § 85 odst. 1 úvodní části ustanovení a v písmenech a) a c) se slova 
„zdravotnického prostředku“ nahrazují slovy „diagnostického prostředku in 
vitro“.“ Odůvodnění: Předpokládáme, že předkladatel chtěl nahradit slova 
v písmenu c), nikoli b), kde se slova „zdravotnického prostředku“ nevyskytují. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Mpř_057_D 

Ministerstvo obrany Mgr. Anna 
Eisová, tel: 973 200 098, e-mail: 
legislativa.mo@army.cz 

K bodu 126:Doporučujeme bod 126 doplnit tak, aby zněl následovně: „126. V 
§ 64 se odstavec 3 zrušuje.“. Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
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Mpř_093_D 

Ministerstvo spravedlnosti Jan 
Broz, tel. 221 997 507, email 
jbroz@msp.justice.cz 

§ 23K čl. I bodům 31 a 158 (§ 23 odst. 3 a § 81) Označení § 81 naznačuje, že 
subjektem přestupku na úseku hodnocení funkční způsobilosti mohou být 
pouze právnické a podnikající fyzické osoby. Hypotéza skutkové podstaty § 
81 odst. 1 však subjekt definuje jako „zadavatele“. Upozorňujeme, že podle 
legální definice obsažené v § 23 odst. 3 návrhu zákona se žadatelem rozumí 
jakákoliv osoba, tedy i nepodnikající fyzická osoba, a tedy že subjektem 
skutkové podstaty v uvedeném ustanovení stanovených přestupků může být 
jakákoliv fyzická osoba. Doporučujeme proto sjednotit terminologii obou 
ustanovení.   

Akceptováno 

Upraveno znění § 23 odst. 3 

Mpř_110_D 

Ministerstvo spravedlnosti Jan 
Broz, tel. 221 997 507, email 
jbroz@msp.justice.cz 

§ 5kK čl. IV bodu 4 (§ 5k odst. 1) Shora uvedené ustanovení zavádí do zákona 
o regulaci reklamy legální definici „prostředku“, jímž se mají pro účely 
zákona rozumět „zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické 
prostředky in vitro“. Konstatujeme, že zavedení uvedené legální definice 
působí poněkud zmatečně, jelikož zákon používá pojem „prostředek“, resp. 
„pomocný prostředek“ ve zjevně odlišném významu (viz např. § 5g zákona o 
regulaci reklamy). Dále upozorňujeme, že návrh nepoužívá navrženou 
legislativní definici konzistentně, když v návrhu § 8a odst. 1 písm. s) používá 
pojem „zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky 
in vitro“. Doporučujeme proto zvolit jinou legální definici, popřípadě omezit 
rozsah definice na § 5k až 5m. 

Akceptováno 
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Mpř_003_D 

Ministerstvo spravedlnosti Jan 
Broz, tel. 221 997 507, email 
jbroz@msp.justice.cz 

Obecně k návrhu zákona: Stávající znění zákona č. 268/2014 Sb., o 
zdravotnických prostředcích, obsahuje právní úpravu zdravotnických 
prostředků, mezi něž, mimo jiné, náleží rovněž diagnostický zdravotnický 
prostředek in vitro [§ 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb.]. Předkládaný 
návrh zákona navazuje na připravovaný návrh nového zákona o 
zdravotnických prostředcích, jenž byl předkladatelem předložen do 
meziresortního připomínkového řízení v září tohoto roku. V návaznosti na 
uvedený návrh nového zákona o zdravotnických prostředcích je cílem právě 
posuzovaného návrhu změnit stávající zákon o zdravotnických prostředcích 
tak, aby se vztahoval pouze na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. 
Z hlediska přehlednosti právního řádu a z něj plynoucí seznatelnosti práva lze 
obecně považovat za nevhodné, pakliže má novelou zákona dojít k takové 
změně jeho rozsahu, jež má fakticky za důsledek úplné nahrazení dosavadní 
právní úpravy. S ohledem na skutečnost, že v případě předloženého návrhu 
zákona je předmětem změny omezení jeho rozsahu toliko na jednu 
z dřívějších částí právní úpravy, a to při současné změně názvu zákona, tedy 
k situaci, při níž dochází k toliko formální kontinuitě existence zákona, lze 
tento návrh považovat za rozporný se shora uvedenými požadavky na 
přehlednost právního řádu a seznatelnosti práva. Za dané situace 
považujeme za vhodnější vydání nového zákona upravujícího diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro, jímž by zároveň došlo k derogaci stávajícího 
zákona o zdravotnických prostředcích. Žádáme proto o přehodnocení názoru 
na legislativní řešení dané problematiky.  

Jedná se o úpravu pouze na období 2 
let do účinnosti nařízení 2017/746. 
Zcela nová úprava bude připravena až 
na základě adaptace nového nařízení. 
Terén je po celou dobu informován o 
tomto postupu. 

Mpř_031_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 24K čl. I bodu 31 – k § 24 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.: Upozorňujeme, 
že se jedná o studii funkční způsobilosti diagnostického prostředku in vitro, 
navrhujeme tedy slova „zdravotnického prostředku“ nahradit slovy 
„diagnostického prostředku in vitro“ a slova „zdravotnickém prostředku“ 
nahradit slovy „diagnostickém prostředku in vitro“.  

Akceptováno 
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Mpř_030_Z 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 24K čl. I bodu 31 – k § 24 odst. 4 zákona č. 268/2014 Sb.: Nesouhlasíme 
s tím, aby formuláře ohlášení podle § 24 odst. 1 a 3 byly pouze zveřejňovány 
Státním ústavem pro kontrolu léčiv na jeho internetových stránkách, aniž by 
byly jinak vymezeny náležitosti těchto ohlášení. Žádáme o uvedení 
náležitostí těchto ohlášení přímo v zákoně (popřípadě alespoň o rámcové 
vymezení náležitostí těchto ohlášení v zákoně, přičemž technické 
podrobnosti je možno stanovit v prováděcím právním předpise), neboť 
pouze takový postup bude v souladu s ústavním principem zákonnosti, jakož 
i principem právní jistoty a předvídatelnosti práva. Tuto připomínku 
považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 

Náležitosti formuláře doplněny do 
odstavce 4. 

Mpř_034_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 28K čl. I bodu 43 – k § 28 odst. 2 písm. d) zákona č. 268/2014 Sb.: Text 
novelizačního bodu doporučujeme dát do souladu se čl. 57 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády a dále při úpravě odkazu na ustanovení 
doporučujeme v novelizačním bodě uvádět celé citace těchto ustanovení. 
Tuto připomínku uplatňujeme také k čl. I bodům 50, 61 a 98. 

Akceptováno 

Mpř_013_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 2K čl. I bodu 3 – k § 2 odst. 1 zákona č. 268/2014 Sb.: Upozorňujeme, že 
pojem „zdravotnický prostředek“ není definován v navrhovaném zákoně o 
zdravotnických zařízeních, nýbrž v čl. 2 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. Doporučujeme proto navrhované ustanovení upravit. 

Neakceptováno 

Mpř_037_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 32K čl. I bodu 52 – k § 32 zákona č. 268/2014 Sb.: Čárku v textu „§ 32 odst. 
1, odst. 2“ navrhujeme nahradit slovem „a“. 

Akceptováno 
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Mpř_038_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 34K čl. I bodu 66 – k § 34 odst. 2 písm. j) zákona č. 268/2014 Sb.: Čárku ve 
slovech „jazyce, tato“ doporučujeme nahradit středníkem.  

Akceptováno 

Mpř_016_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 3K čl. I bodu 3 – k § 3 odst. 3 zákona č. 268/2014 Sb.: Upozorňujeme, že 
pojem „laik“ český právní řád nezná, navrhujeme proto využít terminologie 
užité v původním § 2 odst. 7 a stanovit, že „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.“ 

Akceptováno 

Mpř_087_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 46K čl. I bodu 95 – k § 46 odst. 1 zákona č. 268/2014 Sb.: Upozorňujeme, 
že v zákoně je používán pojem „předepisující“ (například § 52 odst. 2), aniž 
by byl tento pojem vymezen. Doporučujeme jej proto zavést formou 
legislativní zkratky v úvodní větě § 46 odst. 1. 

Akceptováno 

  

Mpř_046_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 49K čl. I bodu 97 – k § 49 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.: Slovo 
„poskytovatel“ doporučujeme nahradit slovem „poskytovatelem“. 

Akceptováno 

Mpř_047_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 51K čl. I bodu 97 – k § 51 písm. b) a d) zákona č. 268/2014 Sb.: Slovo 
„zajisti“ navrhujeme nahradit slovem „zajistit“. 

Akceptováno 

Mpř_111_D § 5kK čl. IV bodu 4 – k § 5k odst. 6 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb.: Slova 
„funkce a vlastnosti“ navrhujeme nahradit slovy „funkce nebo vlastnosti“, 
neboť se má zřejmě jednat o alternativní, nikoliv kumulativní výčet. 

Akceptováno 
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Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

Mpř_112_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 5lK čl. IV bodu 4 – k § 5l odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb.: Za slovo 
pracovníkem doporučujeme vložit čárku, neboť se jedná o větu vloženou. 

Akceptováno 

Mpř_058_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 64K čl. I bodu 126 – k § 64 odst. 3 zákona č. 268/2014 Sb.: Za slova 
„odstavec 3“ doporučujeme vložit slovo „zrušuje“. 

Akceptováno 

Mpř_061_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 65K čl. I bodu 127 – k § 65 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.: Upozorňujeme, 
že dle čl. 45a Legislativních pravidel vlády má být přednostně užíván 
indikativní odkaz na technické normy, kdy je třeba v právním předpise 
výstižně definovat základní technické požadavky a zároveň uvést, že se 
považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s určenou normou nebo její 
částí. Výlučného odkazu na technickou normu je možné užít pouze, není-li 
možné využít indikativního odkazu. V takovém případě je nutné tuto 
skutečnost odůvodnit v důvodové zprávě a zároveň stanovit způsob, jakým 
bude odkazovaná technická norma zpřístupněna veřejnosti. Technickou 
normu, na kterou se v právním předpisu takto odkazuje, je nutné 
jednoznačným způsobem identifikovat, a to normativním odkazem 
uvedením označení, data vydání a úplného názvu technické normy v textu 
právního předpisu. 

Akceptováno 

Mpř_062_D § 65 K čl. I bodu 127 – k § 65 odst. 5 zákona č. 268/2014 Sb.: Před slovo 
„podepisuje“ navrhujeme vložit čárku, neboť se jedná o větu vloženou. Tuto 
připomínku uplatňujeme také k § 66 odst. 3. 

Akceptováno 
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Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

Mpř_064_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 66 K čl. I bodu 127 – k § 66 odst. 2 písm. c) zákona č. 268/2014 Sb.: Slovo 
„písmene“ navrhujeme nahradit slovem „písmen“. 

Akceptováno 

Mpř_069_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 79 K čl. I bodu 154 – k § 79 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 268/2014 Sb.: 
Doplňované slovo „prostředcích“ navrhujeme nahradit slovem „prostředků“. 

Akceptováno 

Mpř_070_Z 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 81 K čl. I bodu 158 – k § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb.: 
Skutkovou podstatu je nutné upravit. Odkazované ustanovení § 24 odst. 2 
neupravuje samo o sobě ohlašovací povinnost, ale zakládá povinnost pro 
výrobce anebo zplnomocněného zástupce (nikoliv explicitně pro zadavatele) 
vypracovat před zahájením studie funkční způsobilosti prohlášení 
o zdravotnickém prostředku pro hodnocení funkční způsobilosti, které je 
povinnou součástí ohlášení podle § 24 odst. 1. Ohlašovací povinnost jako 
takovou pro zadavatele zakládá § 24 odst. 1 a § 24 odst. 3. Má-li tedy být 
tímto přestupkem postihováno porušení ohlašovací povinnosti podle § 24 
odst. 3 [porušení ohlašovací povinnosti podle § 24 odst. 1 je postihováno 
přestupkem podle § 81 odst. 1 písm. a)], pak je třeba upravit odkaz na 
porušovanou povinnost, a to na § 24 odst. 3. Má-li být tímto přestupkem 
postihováno porušení jiné povinnosti, je třeba skutkovou podstatu upravit 
s ohledem na předmětnou povinnost. Tuto připomínku považuje 
ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno jinak 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 

Skutkové podstaty uvedené v § 81 
odst. 1 byly upraveny tak, aby správně 
navazovaly na povinnosti uvedené v § 
24. 
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Mpř_071_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 81 K čl. I bodu 158 – k § 81 odst. 1 písm. c) zákona č. 268/2014 Sb.: 
Doporučujeme slovo „nedodá“ nahradit slovem „neposkytne“, a to 
s ohledem na porušovanou povinnost, dále doporučujeme úpravu odkazu 
v platném znění předmětného zákona s vyznačením navrhovaných změn (v 
něm je obsažen nesprávný odkaz, v samotném návrhu zákona je odkaz 
správný). 

Akceptováno 

Mpř_074_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 86 K čl. I bodu 166 – k § 86 zákona č. 268/2014 Sb.: Text „§ 86 odst.1a 2 
písm. a)“ navrhujeme nahradit textem „§ 86 odst. 1 a odst. 2 písm. a)“. 

Akceptováno 

Mpř_073_Z 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 86 K čl. I bodu 168 – k § 86 odst. 3 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb.: 
Upozorňujeme, že nově navrhované znění § 50 neobsahuje odstavec 3, 
předmětná povinnost tedy není v zákoně stanovena a nelze na její porušení 
navázat spáchání přestupku. Požadujeme proto vypuštění uvedené skutkové 
podstaty. Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 

Mpř_076_Z 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 87K čl. I bodu 175 a 177 – k § 87 odst. 2 a § 88 odst. 2 zákona č. 268/2014 
Sb.: Ve skutkové podstatě není vhodné uvádět odkazy na více 
hmotněprávních ustanovení, žádáme proto úpravu těchto ustanovení, a to 
například následovně: „Fyzická osoba se jako zaměstnanec oprávněný 
předepisovat diagnostický prostředek in vitro při poskytování zdravotních 
služeb dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 46 
odst. 4“ a „podnikající fyzická osoba oprávněná předepisovat diagnostický 
prostředek in vitro při poskytování zdravotních služeb se dopustí přestupku 
tím, že nesplní některou z povinností podle § 46 odst. 4“.Tuto připomínku 
považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 
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Mpř_077_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 87Nad rámec návrhu – k § 87 odst. 3 zákona č. 268/2014 Sb.: Dáváme ke 
zvážení, zda není vhodné z tohoto ustanovení vypustit slova „, kterým je 
poukaz“, a to vzhledem k navrhované změně ustanovení § 46 odst. 1. 

Akceptováno jinak 

Byla vypuštěna celá skutková 
podstata 

Mpř_027_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

§ 8K čl. IV bodu 8 – k § 8 zákona č. 40/1995 Sb.: V textu novelizačního bodu 
doporučujeme za slova „písmena p) a q)“ vložit čárku. 

Akceptováno 

Mpř_001_Z 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

Domníváme se, že navrhovaná změna obsahu i názvu zákona je natolik 
rozsáhlá, že by, zvláště v návaznosti na návrh nového zákona o 
zdravotnických prostředcích předložený předkladatelem v září tohoto roku, 
mohla pro adresáty těchto zákonů působit zmatečně. Navrhujeme proto 
zrušit zákon č. 268/2014 Sb., všechny jeho novely a prováděcí právní 
předpisy, a vytvořit zcela nový zákon upravující diagnostické zdravotnické 
prostředky in vitro. V návaznosti na následnou potřebu adaptace českého 
právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze 
dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o 
zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU, bude již 
novelizován tento nový zákon. Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Neakceptováno 

vysvětleno 

Jedná se o úpravu pouze na období 2 
let do účinnosti nařízení 2017/746. 
Zcela nová úprava bude připravena až 
na základě adaptace nového nařízení. 
Terén je po celou dobu informován o 
tomto postupu. 

Bližší vysvětlení bude doplněno do 
důvodové zprávy. 

Mpř_029_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

K čl. I bodu 29 – k poznámce pod čarou č. 3 zákona č. 268/2014 Sb.: V 
textu novelizačního bodu doporučujeme slova „a poznámky pod čarou č. 3“ 
vypustit, neboť jinak by došlo ke zrušení poznámky pod čarou, jejíž znění 
bylo nově upraveno v novelizačním bodu 25. 

Akceptováno 
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Mpř_005_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

K čl. I bodu 3 – k poznámce pod čarou č. 1 zákona č. 268/2014 Sb.: Dle čl. 47 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády platí, že pokud je v rámci jedné 
poznámky pod čarou uvedeno více právních předpisů, uvádí se každý z nich 
na samostatném řádku. Doporučujeme poznámku pod čarou č. 1 v souladu 
s výše uvedeným upravit. 

Akceptováno 

Mpř_006_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

K čl. III a čl. IV – obecně: Doporučujeme zaměnit pořadí výše zmíněných 
článků, neboť zákon o regulaci reklamy byl ve Sbírce zákonů vyhlášen před 
zákonem o správních poplatcích, přičemž platí, že novely jednotlivých 
předpisů mají být řazeny podle data jejich publikace ve Sbírce zákonů.  

Neakceptováno 

Mpř_152_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

K čl. III bodu 2 – k položce 97 bodu 4 přílohy zákona 634/2004 Sb.: 
S ohledem na to, že se jedná o první citaci nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/745 v právním předpise, navrhujeme uvést jeho úplnou 
citaci [viz čl. 45 odst. 7 a čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních pravidel vlády].  

Akceptováno 

Mpř_145_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

K čl. IV – k zákonu č. 40/1995 Sb.: Doporučujeme opravit citace nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 a slova „5. Dubna“ nahradit 
slovy „5. dubna“. 

Akceptováno 
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Mpř_138_Z 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

K čl. IV – obecně: Postrádáme dostatečné odůvodnění, proč je ze strany 
předkladatele navrhována specifická právní úprava pro reklamu v oblasti 
zdravotnických prostředků. Ačkoliv je zmiňováno, že se jedná o regulaci 
vyžadovanou příslušným evropským právním předpisem, domníváme se, že 
navržená vnitrostátní právní úprava rámec evropské nařízení do značné míry 
překračuje. Navrhovaná úprava koncepčně (a často doslovně) vychází z 
úpravy reklamy na léčivé přípravky. Takové pojetí je přitom diskutabilní, a to 
s ohledem na odlišné regulatorní pozadí zdravotnických prostředků a 
léčivých přípravků, ale i s ohledem na odlišnou povahu obou skupin výrobků. 
Návrh rovněž nijak nezohledňuje reálnou rizikovost propagovaného 
zdravotnického prostředku a ani nebere v úvahu, zda je propagovaný 
zdravotnický prostředek hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 
Zdravotnické prostředky však představují značně nehomogenní skupinu 
výrobků, které se od sebe zásadně liší nejen svou povahou, ale zejména svou 
rizikovostí pro konečné spotřebitele. Požadujeme tedy návrh v tomto směru 
revidovat a zvážit, zda by regulace reklamy neměla rozlišovat i variabilní 
rizikovost jednotlivých druhů zdravotnických prostředků. Tuto připomínku 
považuje ministerstvo za zásadní.  

Neakceptováno 

Vysvětleno 

Odůvodnění úpravy bylo doplněno do 
důvodové zprávy 

Mpř_004_D 

Ministerstvo vnitra 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 346 

Obecně: Navrhujeme upravit znění návrhu zákona dle čl. 55 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády a sloučit novelizační body, které obsahují 
stejnou změnu (například nahrazení pojmu „zdravotnický prostředek“ 
pojmem „diagnostický prostředek in vitro“). Upozorňujeme, že při citaci 
ustanovení má být za znakem „§“ a textem „odst.“ umístěna mezera. 
Doporučujeme v tomto směru provést revizi celého materiálu. 

Akceptováno 

Mpř_097_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

§ 2aV části třetí v čl. IV v novelizačním bodě 3 doporučujeme v textu § 2a 
upravit psaní uvozovek v legislativní zkratce (dále jen "humánní léčivé 
přípravky") a (dále jen "odborníci"). 

Akceptováno 
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Mpř_115_Z 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz).  

§ 5kK § 5k odst. 2 - bod 4 návrhu: Ve větě první je třeba za textem „nebo 
pobídek" odstranit čárku a v písm. e) slovo „úhrada" nahradit slovem 
„úhradu". ZÁSADNÍ  

Akceptováno 

Mpř_114_Z 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

§ 5kK § 5k odst. 3, 4 a 5 - bod 4 návrhu: Odstavce 4 a 5 stanovují, za jakých 
podmínek může být prostředek nesplňující podmínky uvedení na trh 
prezentován na veletrzích apod. V odst. 3 se však uvádí, že předmětem 
reklamy může být pouze prostředek, který lze uvádět na trh v souladu 
s právem EU. Pokud je prezentace na veletrzích považována za reklamu, jsou 
ust. odstavce 3 a odstavců 4 a 5 v rozporu. Je tedy třeba buď do odst. 3 
doplnit výjimku pro odst. 4 a 5 nebo odst. 4 a 5 z návrhu vypustit. ZÁSADNÍ  

Akceptováno 

Upraveno znění odstavce 3 tak, aby 
nebylo v rozporu s odstavci 4 a 5 (na 
konci odstavce 3 byla doplněna slova 
„není-li dále stanoveno jinak“(. 
 

Mpř_113_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

§ 5kV části třetí v čl. IV v novelizačním bodě 4 doporučujeme CELEX uvedený 
v § 5k odst. 3, 4 a 5 uvést až na konci § 5k. 

Akceptováno 

Mpř_123_Z 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

§ 8K § 8 odst. 1, nová písm. p) a q) - bod 8 návrhu. Podle § 6b zákona 
o regulaci reklamy odpovídá za obsah reklamy zásadně zpracovatel, resp. 
zpracovatel a zadavatel. Šiřitel reklamy odpovídá za způsob šíření reklamy, 
výjimky z této zásady (rozšíření odpovědnosti šiřitele reklamy) jsou v cit. ust. 
uvedeny výslovně. Nové písm. p) v § 8 odst. 1 musí s ohledem na shora 
uvedené znít následovně: „p) šíří reklamu na zdravotnické prostředky nebo 
diagnostické zdravotní prostředky in vitro v rozporu s § 5k odst. 4, 5, nebo 
s § 5m odst. 1,". Vypuštěný text (oproti návrhu předkladatele) se vztahuje 
k obsahu reklamy, za nějž šiřitel podle zákona neodpovídá. Nové písm. q) je 

Akceptováno jinak  

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 

V § 6b odst. 1 byla třetí věta 
upravující společnou odpovědnost 
zadavatele a šiřitele doplněna tak, aby 
se tato společná odpovědnost 
vztahovala i na zdravotnické 
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třeba z návrhu vypustit (vztahuje se k obsahu reklamního tvrzení, za který 
šiřitel neodpovídá). ZÁSADNÍ 

prostředky a diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro. 

Mpř_124_Z 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

§ 8K § 8 odst. 5 písm. c) - bod 12 návrhu: V návaznosti na předchozí 
připomínku (k § 8 odst. 1) je třeba bod 12 uvést ve znění: „12. V § 8 odst. 5 
písm. c) se slova „I) nebo n)" nahrazují slovy „I), n) nebo p)" (neboť písm. q) 
je třeba z návrhu nového znění § 8 odst. 1 vypustit). ZÁSADNÍ 

Neakceptováno 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 

Vzhledem k vypořádání připomínky k 
§ 8 odst. 1 se stala tato připomínka 
bezpředmětnou. 

Mpř_125_Z 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

§ 8K § 8a odst. 5 písm. a) - bod 20 návrhu: V návaznosti na předchozí je třeba 
text bodu 20 uvést v následujícím znění: „20. V § 8a odst. 5 písm. a) se slova 
„nebo r)" nahrazují slovy „r) nebo s)" (návrhem doplňované nové písmeno t) 
je třeba vypustit z § 8a odst. 1, viz výše).V cit. bodě 20 je třeba vypustit i text 
počínající slovy „se slovo „nebo" nahrazuje čárkou,…“, který je v návrhu 
uveden patrně omylem. Pokud by byl návrh v bodě 4 (§ 5k) upraven ve 
smyslu naší připomínky tak, že by byly vypuštěny odstavce 4 a 5, je třeba 
tuto změnu promítnout do ostatních bodů novely. ZÁSADNÍ 

Neakceptováno 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 

 

Akceptováno 

Vzhledem k vypořádání připomínky k 
§ 8 odst. 1 se stala tato připomínka 
bezpředmětnou.  
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Text počínající slovy „se slovo „nebo“ 
byl vypuštěn        

Mpř_008_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

§1 V části první v čl. 1 v novelizačním bodě 3 (§1) se odkazuje na příslušné 
předpisy EU a v poznámce jsou uvedeny směrnice 98/79/ES a rozhodnutí 
2010/227/EU. V předloženém návrhu zákona je CELEX uveden pouze v části 
třetí (změna zákona o regulaci reklamy) a nikoliv v části první (změna zákona 
o zdravotnických prostředcích), nicméně srovnávací tabulka ke směrnici 
98/79/ES předpokládá, že zákon o zdravotnických prostředcích je 
implementační. V tomto ohledu je patrně nutné revidovat výkaznictví 
k předpisům EU. V § 1 je zavedena legislativní zkratka „Unie", nicméně dále 
v návrhu zákona v § 9 písm. m) a n) není tato legislativní zkratka použita - 
doporučujeme provést opravu. V poznámce pod čarou č. 1 je nutné uvést 
příslušné předpisy EU na samostatném řádku.  

Akceptováno 

Mpř_053_Z 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

§61 V části první v čl. I v novelizačním bodě 121 v § 61 odst. 2 je nutné 
vyjasnit a doplnit, zda písmena a) až c) mají vztah alternativní nebo 
kumulativní. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Doplněno slovo "nebo", aby bylo 
zřejmé, že jde o alternativní výčet. 

Mpř_092_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

§6 V části první v čl. I v novelizačním bodě 20 v § 6 odst. 1 doporučujeme na 
konci písmene b) doplnit slovo „a“. 

Akceptováno 
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Mpř_028_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

§9 V části první v čl. I v novelizačním bodě 25 v § 9 písm. g) doporučujeme na 
konci bodu 2. doplnit slovo „a".  

Neakceptováno – jde o výčet 
kompetencí 
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Mpř_084_Z 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz).  

K srovnávacím tabulkám: Materiál obsahuje mj. srovnávací tabulky k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 a 2017/746.V případě 
srovnávací tabulky k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 
požadujeme u čl. 52 odst. 12 a u čl. 56 odst. 1 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 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 zákona, kterým se mění zákon 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 tímto návrhem zákona, kterým se mění zákon 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 zákoně č. 90/2016 Sb. 
Nadto upozorňujeme, že zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., (ID 
9065) který byl již projednán v komisích LRV se jmenuje Návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 
dodávání na trh. Takto uvedený název návrhu zákona by měl být uveden 
v seznamu návrhů předpisů ČR ve srovnávací tabulce. Pro úplnost 
dodáváme, že v návrhu zákona, který předložilo MPO , jsou v případě 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ve srovnávací tabulce 

Akceptováno 
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jako implementační uvedeny čl. 35 odst. 1, 41 a 113. Kromě tedy výše 
uvedeného požadavku na vypuštění odkazu na ID 2 srovnávací tabulka 
k tomuto nařízení, která je součástí návrhu zákona předloženého MPO , 
neobsahuje ani odkaz na ID 9065 u čl. 113.Připomínku uplatňujeme rovněž 
ke srovnávací tabulce k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/746. V této tabulce již předkladatel nepoužívá označení ID 2 ale ID 
9065, avšak i zde je potřeba v seznamu navrhovaných právních předpisů ČR 
upravit název zákona. Dále uvádíme, že srovnávací tabulku k tomuto nařízení 
předložená MPO jako součást návrhu zákona odkazuje na ID 9065 u čl. 31 
odst. 1, 37 a 106. Totožná tabulka v případě předkladatele odkazuje na ID 
9065 u čl. 31 odst. 1, 37, 96 a 104 odst. 1. Na základě výše uvedeného 
požadujeme uvést srovnávací tabulky do souladu, zejména pak odstranění 
výše uvedených článků u srovnávací tabulky k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2017/745. ZÁSADNÍ  
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Mpř_002_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

Navržený zákon úzce souvisí s návrhem zákona o zdravotnických 
prostředcích, jenž byl předložen do meziresortního připomínkového řízení, 
jež skončilo 27. září 2019. Navržená právní úprava povede k tomu, že pro 
oblast zdravotnických prostředků bude používána přímo použitelná právní 
úprava, nový zákon o zdravotnických prostředcích a zákon o zdravotnických 
prostředcích in vitro (původní zákon o zdravotnických prostředcích, který 
tato novela podstatně mění a vytváří z něj zcela nový zákon). Z hlediska 
adresátů právní normy tak vznikne právní stav, který může být těžko 
pochopitelný. Na tento stav upozornilo v meziresortním připomínkovém 
řízení k zákonu o zdravotnických prostředcích například Ministerstvo 
spravedlnosti, když uvedlo, že toto řešení není šťastné. Patrně vhodnější 
řešení by byl jeden právní předpis, který by upravil problematiku 
zdravotnických prostředků komplexně - nicméně navržená forma je věcí 
Ministerstva zdravotnictví. 

Neakceptováno 

Jedná se o úpravu pouze na období 2 
let do účinnosti nařízení 2017/746. 
Zcela nová úprava bude připravena až 
na základě adaptace nového nařízení. 
Terén je po celou dobu informován o 
tomto postupu. 

Bližší vysvětlení bude doplněno do 
důvodové zprávy. 

Mpř_155_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

V části druhé v čl. III v novelizačním bodě 1. doporučujeme upravit 
systematiku písmene b) bodu 3 položky 97 například do podbodů. Navržený 
text se nejeví jako srozumitelný, ač stávající text dnes účinného zákona je 
systematikou totožný. 

Akceptováno 

Mpř_153_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

V části druhé v čl. III v novelizačním bodě 2 doporučujeme na konci doplnit 
uvozovky a tečku. 

Akceptováno 

Mpř_154_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

V části druhé v čl. III v novelizačním bodě 3 doporučujeme na konci doplnit 
tečku. 

Neakceptováno 
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Mpř_090_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

V části první v čl. I v novelizačním bodě 1 doporučujeme nové znění názvu 
zákona uvést tučně.  

Akceptováno 

Mpř_091_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

V části první v čl. I v novelizačním bodě 2 doporučujeme nadpis části první 
uvést tučně kapitálkou, tak jak požadují Legislativní pravidla vlády.  

Akceptováno 

Mpř_079_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

V části první v čl. II, jenž upravuje přechodná ustanovení, doporučujeme 
doplnit přechodná ustanovení, v nichž bude například upraveno obecné 
ustanovení, jež by řešilo správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti 
navrhované novely zákona, upraveno přechodné ustanovení pro 
zdravotnické prostředky a zdravotnické prostředky in vitro, které byly 
uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti navrhované novely zákona, 
alespoň deklaratorně uvedeno přechodné ustanovení, jež by konstatovalo, 
že notifikace oznámených osob ve smyslu § 5h nejsou novelou dotčeny a že 
jsou zachovány (pokud tomu tak má být), nebo případně, že musí být 
provedena renotifikace (pokud by to mělo být). 

Neakceptováno 

V případě správních řízení v rámci 
vigilance nedochází ke změnám, není 
tedy nutné přidávat přechodné 
ustanovení. 
 
Problematiku oznámených osob tento 
zákon neřeší, není nutno ošetřit. 

Mpř_128_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

V části třetí v čl. IV doporučujeme v novelizačních bodech 10 a 11 opravit 
chyby v psaní a uvést je takto:„10. V § 8 odst. 3 písm. d) se slova „nebo 5i" 
nahrazují slovy „§ 5i, § 5k odst. 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8, § 51 odst. 1, 3, 4, nebo 5 
nebo § 5m odst. 1 nebo v přímo použitelném předpisu Evropské unie 
upravujícím zdravotnické prostředky. CELEX: 32017R074511. V § 8 odst. 4 se 
za slova „§ 5b odst. 4" vkládají slova „nebo § 5m odst. 2" a za slova „§ 5b 
odst. 5 se vkládají slova „nebo § 5m odst. 3". 

Akceptováno 
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Mpř_126_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

V části třetí v čl. IV doporučujeme v novelizačních bodech 15 až 20 opravit 
chyby v psaní a uvést je takto:„15. V § 8a odst. 2 písm. d) se slova „5i nebo § 
5j" nahrazují slovy „§ 5i, § 5j, § 5k odst. 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8, § 51 odst. 1, 3, 4, 
nebo 5 nebo §5m odst. 1 nebo v přímo použitelném předpisu Evropské unie 
upravujícím zdravotnické prostředky 45),“.CELEX: 32017R0745V § 8a odst. 3 
písm. d) se slova „5h nebo 5i'' nahrazují slovy „ § 5h, § 5i, § 5k odst. 3, 4, 5, 6, 
7 nebo 8, § 51 odst. 1, 3, 4, nebo 5 nebo § 5m odst. 1 nebo v přímo 
použitelném předpisu Evropské unie upravujícím zdravotnické prostředky 
45),".CELEX: 32017R0745V § 8a odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují 
slova „nebo §5m odst. 2".V § 8a odst. 4 se na konci textu písmene b) 
doplňují slova „nebo §5m odst. 3".V §8a odst. 4, písm. c) se slova 
„humánních léčivých přípravků" zrušují, za slova „§ 5b odst. 4" se vkládají 
slova „nebo § 5m odst. 2" a za slova „§ 5b odst. 5" se vkládají slova „nebo § 
5m odst. 3".V § 8a odst. 5 písm. a) se slova „nebo r)" nahrazují slovy „r), s), 
nebo t),“ slovo „nebo" se nahrazuje čárkou, a za text „r)" se vkládá text „s) 
nebo t),". 

Akceptováno 

Mpř_140_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

V části třetí v čl. IV doporučujeme zvážit a věcně posoudit, zda je nutné do 
zákona doplnit přechodná ustanovení, jež upravují například správní řízení 
zahájená přede dnem nabytí účinnosti navrhované novely zákona, reklamu 
na zdravotnické prostředky a zdravotnické prostředky in vitro podle právní 
úpravy účinné přede dnem nabytí účinnosti navrhované novely zákona. 

Akceptováno 

Mpř_127_D 

MPO Mgr. Kamila Benešová 
Hodková (tel.: 224853348, e-
mail:  benesovak@MPO .cz). 

V části třetí v čl. IV v novelizačním bodě 8 doporučujeme opravit čáru nad 
poznámkou pod čarou č. 45. 

Akceptováno 
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Mpř_032_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

§ 27 K Části první Čl. I bodu 41: Dovolujeme si nad rámec úpravy navrhnout, 
aby rovněž v ustanovení § 27 odst. 1 byla slova „se zdravotnickými 
prostředky“ nahrazena slovy „s diagnostickými prostředky in vitro“. 
Odstavec 1 totiž odkazuje na § 26, který upravuje ohlašovací povinnost, a to 
ohledně diagnostických prostředků. Proto by bylo vhodnější i v § 27 odstavci 
1 užívat spojení „diagnostické prostředky“ namísto „zdravotnické 
prostředky“. 

Akceptováno 

Mpř_042_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

§ 46 K Části první Čl. I bodu 95: Bylo by vhodné do ustanovení § 46 odst. 1 za 
slova „zvláštní odbornou způsobilostí“ vložit slova „podle zákona o 
nelékařských zdravotnických povoláních“. O nelékařských zdravotnických 
pracovnících se píše i v důvodové zprávě k tomuto bodu. Jeví se tedy jako 
příhodné, aby se v ustanovení odkazovalo přímo na uvedený zákon. Navíc 
odkaz na zákon je uveden rovněž v navrhovaném § 20 návrhu zákona o 
zdravotnických prostředcích, který v současné době také prochází 
legislativním procesem (čj. 37831/2019). 

Akceptováno 

Mpř_048_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

§ 51 K Části první Čl. I bodu 97: Doporučujeme u navrhovaného § 51 zakončit 
úvodní část ustanovení slovem „zajistit“ a následně na toto návětí 
v písmenech a) až f) slovo „zajistit“ zrušit. Rovněž upozorňujeme, že v § 51 
písm. a) je užit odkaz na poznámku pod čarou č. 3. Nicméně v této poznámce 
pod čarou je nově odkazováno na § 13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. (viz 
novelizační bod 25). Dáváme však ke zvážení, zda by nemělo být správně 
odkazováno na zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších 
předpisů. Jestliže je opravdu uveden nesprávný odkaz, měla by být 
v takovém případě poznámka pod čarou uvedená v § 51 přečíslována. V § 52 
odst. 2 doporučujeme za slova „pokud předepisující“ vložit slovo „s“. 

Akceptováno 
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Mpř_025_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

§ 6K Části první Čl. I bodu 186: Dovolujeme si upozornit, že nový § 6 ve svém 
odstavci 1 písm. b) uvádí, že seznamy A a B stanoví prováděcí právní předpis. 
Bylo by vhodné tedy tuto skutečnost promítnout i do zmocňovacích 
ustanovení, tj. do § 96 odst. 2. 

Neakceptováno 

Zmocnění je uvedeno v § 96 odst. 1, 
který se nemění. 

Mpř_065_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

§ 74K Části první Čl. I bodu 141: Nad rámec novely příslušného ustanovení 
navrhujeme, aby v § 74 odst. 2 byla slova „zdravotnický prostředek“ 
nahrazena slovy „diagnostický prostředek in vitro“. 

Akceptováno 

Mpř_045_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

K Části první Čl. I bodu 98: Za slova „diagnostického prostředku“ by měla být 
vložena slova „in vitro“. Dále se domníváme, že by text „§ 48 odst. 2“ měl 
být nahrazen textem „§ 46 odst. 3“, ve kterém se píše o době, do kdy je 
možné uplatnit poukaz, stejně jako tomu je v původním § 48 odst. 2. 
Ustanovení § 46 odst. 4 obsahuje úpravu toho, co nesmí být na poukaze 
umístěno. 

Akceptováno 

Mpř_059_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

K Části první Čl. I bodu 126:Doporučujeme za slova „odstavec 3“ doplnit 
slovo „zrušuje“. 

Akceptováno 

Mpř_068_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

K Části první Čl. I bodu 147: Doporučujeme za slova „uvedených na trh 
v České republice“ vložit čárku, aby byla zrušena i čárka v dosavadním textu 
zákona tak, jak je uvedeno v platném znění s vyznačením navrhovaných 
změn. 

Akceptováno 
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Mpř_089_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

K Části první Čl. I bodu 148: Slova „a diagnostických prostředcích in vitro“ by 
měla být nahrazena slovy „nebo zákona o zdravotnických prostředích“, jak je 
uvedeno v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. 

Akceptováno 

Mpř_075_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

K Části první Čl. I bodu 168: Opět nad rámec novely si dovolujeme upozornit, 
že § 86 odst. 3 písm. b) odkazuje na porušení povinností podle § 50 odst. 3. 
Nicméně novelizační bod 97 zcela nově upravuje § 49 až 52, tedy mimo jiné i 
§ 50, který již nově nemá žádný odstavec 3. Proto by bylo vhodné odkaz v § 
86 odst. 3 písm. b) upravit, případně celé písmeno b) zrušit. 

Akceptováno 

Uvedené písmeno bude zrušeno. 

Mpř_078_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

K Části první Čl. I bodu 176: Doporučujeme za slova „kterým je poukaz“ vložit 
čárku, aby byla zrušena i čárka v dosavadním textu zákona tak, jak je 
uvedeno v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. 

Akceptováno jinak 

Byla vypuštěna celá skutková 
podstata 

Mpř_086_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

K Části první Čl. I bodu 49: Za slova „diagnostického prostředku“ by bylo 
vhodné vložit slova „in vitro“ tak, jak je uvedeno v platném znění 
s vyznačením navrhovaných změn. 

Akceptováno 

Mpř_039_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

K Části první Čl. I bodu 74: Doporučujeme před slova „zdravotnického 
prostředku“ vložit uvozovky dole. 

Akceptováno 
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Mpř_085_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

K Části první Čl. I bodům 44 až 46: Doporučujeme u všech bodů slova 
„zadavateli klinické zkoušky“ nahradit slovy „, zadavateli klinické zkoušky“, 
aby byla rovněž zrušena i čárka před těmito slovy. 

Akceptováno 

Mpř_009_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

K Části první Čl. I úvodní věta: Doporučujeme zrušit slova „zákona č. 
268/2014 Sb.,“. Ačkoli v zákoně č. 268/2014 Sb. je stanovena dělená 
účinnost, neuvádí se ve výčtu zákonů, kterými byl zákon č. 268/2014 Sb. 
novelizován opětovně číslo tohoto zákona. 

Akceptováno 
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Mpř_063_Z 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

K Části první Čl. I bodu 127: 

a) K § 65 odst. 4 písm. b) bodům 1 až 5 a k § 66 odst. 2 bodům 1 až 5 si 
dovolujeme upozornit, že stanovení odborné způsobilosti je taktéž 
možné řešit v souladu s usnesením vlády ze dne 27. února 2013 č. 135 k 
návrhu na podporu využití Národní soustavy kvalifikací a zákona č. 
179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o 
změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. Usnesením vlády bylo členům 
vlády uloženo zohlednit existenci Národní soustavy kvalifikací a zákona o 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání při tvorbě vlastních právních 
předpisů upravujících oblasti kvalifikací, kvalifikačních předpokladů pro 
výkon povolání či ověřování a zkoušky kvalifikační způsobilosti. Tímto 
dochází ke zjednodušení tvorby právních předpisů, kdy je často 
postačující se v příslušném právním předpisu jen odvolat na zákon č. 
179/2006 Sb. a na příslušnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě 
kvalifikací, viz např. § 85 zákona č. 326/2004 Sb., § 21 zákona 
č. 455/1991 Sb. apod. Požadované kompetence jsou pak popsány 
standardem profesní kvalifikace. Tyto standardy jsou pravidelně 
revidovány a případná úprava obsahu je možná bez legislativního 
procesu. Pro potřeby Zákona o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro by bylo možné využít profesní kvalifikaci 
„Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje“, kterou by pro 
pokrytí činností nad rámec elektrotechniky bylo možné formulovat 
např. obdobně jako v bodě 4 (tj. SŠ s maturitní zkouškou a roční 
odbornou praxí) s o něco kratší praxí vzhledem k tomu, že pracovník by 
měl část odbornosti pokrytu zkouškou z profesní kvalifikace, tj. např. 
„pracovníkem se středním vzděláním ukončeným maturitní zkouškou a 
profesní kvalifikací Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské 
přístroje a nejméně s šestiměsíční odbornou praxí v oblasti oprav 
diagnostických prostředků in vitro, nebo“, přičemž délka praxe, která by 

 

a) Neakceptováno 
Připomínkové místo vzalo na 
vědomí, že v tomto návrhu 
nebude připomínce 
vyhověno.  
Uvítalo by,  kdyby možnost 
prokázání odborné 
způsobilosti prostřednictvím 
Národní soustavy kvalifikací 
byla zvážena při přípravě  
nového zákona o 
diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro. 
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pokryla oblasti mimo elektrotechniku by byla na uvážení předkladatele 
(např. šestiměsíční, či devítiměsíční oproti bodu 4). MŠMT  je připraveno 
poskytnout vysvětlení ohledně fungování Národní soustavy kvalifikací, 
případně jednat ohledně profesní kvalifikace s ohledem na potřeby 
Zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Výše 
uvedené je možné použít i u ustanovení § 34 odst. 4 písm. b) body 1 až 5 
a ustanovení § 35 odst. 2 písm. b) body 1 až 5 návrhu zákona o 
zdravotnických prostředcích, který rovněž prochází legislativním 
procesem (čj. 37831/2019, jehož připomínkové řízení bylo ukončeno 
dne 27. 9. 2019). 

b) Požadujeme úpravu týkající se vysokoškolského vzdělání pracovníků, tj. 
úpravu u § 65 odst. 4 písm. b) bodu 2. a 5. a § 66 odst. 2 písm. b) bodu 
2. a 5.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 (např. elektrotechnika), 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Akceptováno 
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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 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 ustanovení znít níže uvedeným způsobem: „pracovníkem 
s vysokoškolským vzděláním získaným v bakalářském nebo 
magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání … nebo 
obdobným vysokoškolským vzděláním získaným 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 obdobným vysokoškolským vzděláním získaným studiem 
na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání“. 

Tato připomínka je zásadní. 
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Mpř_158_D 

MŠMT Mgr. Bc. Tereza Zavadilová 
z odboru legislativy 
(tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz 

Obecně ke srovnávací tabulce ke směrnici EP a Rady 98/79/ES: 
Doporučujeme uvádět přesnou citaci v kolonce Právní předpis EU, např. u čl. 
1 odst. 2 písm. a) před slovem „diagnózy“ by bylo vhodné vložit slovo 
„stanovení“ a slova „a nebo“ nahradit slovem „nebo“. Dále doporučujeme 
v Seznamu platných předpisů ČR doplnit za slova „některých zákonů“ čárku. 

Akceptováno 

Mpř_142_Z 

MZV - jana_kropacova@MZV .cz 

V důvodové zprávě chybí jakékoli zdůvodnění, proč je nezbytné v ČR 
přijmout specifickou úpravu reklamy na zdravotnické prostředky a proč byl 
zvolen navržený model značně rozsáhlé úpravy (v kontextu zemí EU značně 
neobvyklý). Navrhovaná úprava totiž koncepčně (a často doslovně) vychází z 
úpravy reklamy na léčivé přípravky. Takové pojetí je ale naprosto nevhodné 
s ohledem na odlišné regulatorní pozadí zdravotnických prostředků 
a léčivých přípravků i s ohledem na zásadně odlišnou povahu obou skupin 
výrobků. Návrh na úpravu reklamy na léčivé přípravky v řadě případů násilně 
a nerozumně roubuje na zdravotnické prostředky, což povede ke zbytečné 
regulatorní zátěži. Návrh rovněž nijak nezohledňuje reálnou rizikovost 
propagovaného zdravotnického prostředku a ani nebere v úvahu, zda je 
propagovaný zdravotnický prostředek hrazen z veřejného zdravotního 
pojištění (s výjimkou jednoho marginálního ustanovení). Zdravotnické 
prostředky ale představují značně nehomogenní skupinu výrobků, které se 
od sebe zásadně liší svou povahou a zejména svou rizikovostí pro 
spotřebitele. Dle návrhu by se (podle nás nelogicky) měla použít identická a 
poměrně přísná pravidla jak na reklamu na volně prodejný, nehrazený a 
málo rizikový zdravotnický prostředek (např. náplast, zubní pasta či ústní 
voda), tak na reklamu na zdravotnický prostředek také určený k přímému 
užívání spotřebitelem, ale mnohem rizikovější a hrazený na poukaz (např. 
zdravotnické prostředky pro domácí oxygenoterapii nebo zdravotnické 
prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku). To by vedlo ke zcela 
nedůvodné regulatorní zátěži, která navíc může vést ke zvýšení ceny pro 
konečného spotřebitele. Dále upozorňujeme, že navrhovaná úprava regulace 
reklamy na zdravotnické prostředky s výjimkou několika marginálních 

Neakceptováno 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 

Odůvodnění úpravy bylo doplněno do 
důvodové zprávy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJLC8XQQ)



66 
 

ustanovení nijak neadaptuje EU nařízení 2017/745 o zdravotnických 
prostředcích. Lze očekávat, že během jejího projednávání v Poslanecké 
sněmovně a Senátu se povede široká diskuze o její účelnosti. To by 
v konečném důsledku mohlo vést k neprůchodnosti návrhu jako celku a 
k tomu, že ani ta část návrhu, která novelizuje zákon o zdravotnických 
prostředcích, by nemusela vstoupit v účinnost k 26. květnu 2020. Na prvním 
místě tedy navrhujeme celý článek IV návrhu koncepčně přepracovat a 
zvážit, zda vůbec či v jakém rozsahu je regulace reklamy na zdravotnické 
prostředky skutečně nezbytná, zejména z hlediska značně variabilní 
rizikovosti jednotlivých druhů zdravotnických prostředků, a to tak, aby návrh 
mohl obstát i v mezinárodním srovnání, a regulaci reklamy na zdravotnické 
prostředky vyčlenit do separátního návrhu. Tato připomínka je zásadní. 

Mpř_010_Z 

OKOM Rendek.pavol@vlada.cz 

§ 1Krom výše uvedeného požadujeme vykázat § 1 jako implementační vůči 
čl. 1 odst. 1 větě první směrnice 98/79/ES. Zásadní. 

Akceptováno 
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Mpř_014_Z 

OKOM Rendek.pavol@vlada.cz 

§ 2K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, novelizačnímu bodu 3. (§ 2 odst. 3):S ohledem na 
ustanovení čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice 98/79/ES, které používá slovní 
spojení „určené výrobcem výhradně pro“, jakož i na to, že návrh obdobné 
požadavky na výhradní určení výrobcem, stanovené na jiných místech 
směrnice, transponuje za použití slova „výhradně“ (místo „specificky“), 
požadujeme dodržet terminologickou jednotu v zákoně a nahradit slovo 
„specificky“ slovem „výhradně“. ZÁSADNÍ 

Akceptováno 

Mpř_017_Z 

OKOM Rendek.pavol@vlada.cz 

§ 3K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, novelizačnímu bodu 3. (§ 3 odst. 2): V ustanovení § 3 
odst. 2 postrádáme transpozici požadavku na speciální určení příslušenství 
výrobcem ke společnému použití se zdravotnickým prostředkem („určen 
výrobcem zvlášť k použití společně s“) podle čl. 1 odst. 1 písm. c) směrnice 
98/79/ES. Požadujeme vysvětlit, nebo doplnit. ZÁSADNÍ 

Akceptováno 

Mpř_043_Z 

OKOM Rendek.pavol@vlada.cz 

§ 46Máme za to, že návrh (zejména v § 46 a násl. ČÁSTI PRVNÍ) upravuje 
čistě vnitrostátní požadavky ohledně předepisování, výdeje, záměny, 
používání, servisu zdravotnických prostředků, a ty mohou představovat tzv. 
„další požadavky“ ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 
Požadujeme doplnit do návrhu ustanovení o tom, že návrh bude notifikován 
jako technický předpis podle shora uvedené směrnice. ZÁSADNÍ 

Akceptováno 

Mpř_122_Z 

OKOM Rendek.pavol@vlada.cz 

§ 7K ČÁSTI TŘETÍ, Čl. IV, novelizačnímu bodu 5 (§ 7):V úvodní části § 7 zákona 
č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, chybí vymezení toho, že orgán 
dozoru vykonává dozor nejen nad dodržováním zákona, ale i nad 
dodržováním čl. 7 nařízení (EU) 2017/745, pokud jde o reklamu. Požadujeme 
proto doplnit do návrhu změnu úvodní části ustanovení § 7, kterou se před 
slova „(dále jen „orgán dozoru“)“ vloží slova „a článku 7 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/745 v rozsahu, v jakém se týká reklamy“. 
ZÁSADNÍ 

Akceptováno 
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Mpř_146_Z 

OKOM Rendek.pavol@vlada.cz 

§ 8K ČÁSTI TŘETÍ, Čl. IV, novelizačním bodům 8 a 14 (§ 8 odst. 1 písm. q) a § 
8a odst.1 písm. t)): Požadujeme formulovat přestupek slovy „šíří reklamu na 
zdravotnické prostředky, která je v rozporu s přímo použitelným předpisem 
Evropské unie upravujícím zdravotnické prostředky“ s odkazem na 
poznámku pod čarou č. 42. Formulace navržená předkladatelem nebere 
v úvahu, že reklama obsahující určitá tvrzení je v rozporu s nařízením (EU) 
2017/745 jenom pokud míří na uživatele a spotřebitele. Proto 
upřednostňujeme formulaci, kterou jsme navrhli shora. Případně je možné 
formulovat přestupek slovy „šíří reklamu v rozporu s čl. 7 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745“. ZÁSADNÍ 

Akceptováno 

Mpř_129_Z 

OKOM Rendek.pavol@vlada.cz 

§ 8K ČÁSTI TŘETÍ, Čl. IV, novelizačním bodům 9, 10, 15 a 16 (§ 8 odst. 2 písm. 
b), § 8 odst. 3 písm. d), § 8a odst. 2 písm. d), § 8a odst. 3 písm. d)): 
S ohledem na připomínku k ČÁSTI TŘETÍ, čl. IV, bodu 8 požadujeme odkaz na 
poznámku pod čarou č. 45 nahradit odkazem na poznámku pod čarou č. 42. 
Poznámku pod čarou č. 45 doporučujeme vypustit. ZÁSADNÍ 

Akceptováno 

Mpř_116_Z 

OKOM Rendek.pavol@vlada.cz 

Naopak, v nově navrhovaném § 5 odst. 3 v ČÁSTI TŘETÍ, čl. IV, novelizačním 
bodě 4 nepovažujeme část „nebo diagnostický zdravotnický prostředek in 
vitro, který lze uvádět na trh v souladu s jiným právním předpisem 
upravujícím diagnostické zdravotnické prostředky in vitro“ za přímo 
transpoziční. Požadujeme tuto část nevykazovat podtržením, celexem atd. 
ZÁSADNÍ 

Akceptováno 

Mpř_015_D 

OKOM Rendek.pavol@vlada.cz 

Návrh ve značném rozsahu zasahuje do ustanovení, která dříve 
transponovala příslušná ustanovení směrnice 98/79/ES. V mnoha případech 
jde jenom o nahrazení určitého tvaru termínu „zdravotnický prostředek“ 
odpovídajícím tvarem termínu „diagnostický prostředkem in vitro“. V jiných 
případech jde však o změnu hlubší - namátkou lze uvést např. § 2 odst. 1 až 
3, § 3 odst. 1 až 3, § 4 odst. 5, § 4 odst. 7, § 5 písm. b), § 5 písm. b), § 6 odst. 
1, § 9 písm. f) a m), § 23, § 32 odst. 2 písm. g) a písm. k), § 33 odst. 1, § 34 

Akceptováno 
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odst. 2 písm. h) a písm. j), § 39 odst. 1, § 45 odst. 1 atd. V těchto případech 
požadujeme provést výkaznictví podtržením a uvedením celexového čísla. 

Mpř_088_Z 

OKOM Rendek.pavol@vlada.cz 

Požadujeme v důvodové zprávě k návrhu náležitě odůvodnit rozsah výjimek 
podle novelizačního bodu 123 (§ 63) ČÁSTI PRVNÍ. ZÁSADNÍ 

Akceptováno 

Upravena DZ 

Mpř_131_Z 

OKOM Rendek.pavol@vlada.cz 

Požadujeme vykázat jako implementační vůči čl. 7 nařízení (EU) 2017/745 
novelizační body 9 a 10 ČÁSTI TŘETÍ, čl. IV. návrhu. ZÁSADNÍ 

Akceptováno 

Mpř_117_Z 

OKOM Rendek.pavol@vlada.cz 

Upozorňujeme, že v rozdílové tabulce není uveden § 5k odst. 5 (ČÁST TŘETÍ, 
čl. IV, novelizační bod 4). ZÁSADNÍ 

Akceptováno 

Mpř_146_Z 

OKOM Rendek.pavol@vlada.cz 

V platném znění zákona č. 40/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 
požadujeme opravit v poznámkách pod čarou názvy předpisů EU (opravit 
názvy měsíců psaných s velkým písmenem na začátku a vypustit slova „(Text 
s významem pro EHP)“ tam, kde jsou uvedeny). ZÁSADNÍ 

Akceptováno 
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Mpř_051_Z 

Svaz průmyslu a dopravy 
mkroupova@spcr.cz, 

§ 60Ustanovení § 60 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 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. 

Akceptováno 
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Mpř_118_Z 

Svaz průmyslu a dopravy 
mkroupova@spcr.cz, 

Část III, čl. IV, bod 4, § 5kDotčené ustanovení neobsahuje výslovné vymezení 
toho, na co se regulace reklamy nevztahuje. S ohledem na ustanovení § 5 
odst. 2 současného znění zákona o regulaci reklamy, se tak v rámci 
analogického užití úpravy vztahující se k léčivým přípravkům, toto 
opomenutí jeví jako nespravedlivé. Pokud nebudou určité aktivity v rámci 
změny výslovně vyloučeny, mohlo by to ve svém důsledku vést k mnoha 
komplikacím a celé řadě dalších nepříznivých dopadů na fungování trhu. 
Jedná se například o bonusové smlouvy a jednání o nich ve smyslu Příkazu 
ministra 13/2018 (Vybrané zásady transparentního hospodaření přímo 
řízených organizací Ministerstva zdravotnictví v oblasti nákupu zboží a 
služeb). Dále o jednání mezi dodavateli a odborníky při výrobě a výdeji 
zdravotnických prostředků. Typicky se bude jednat o situace, kdy odborník 
zajišťuje odběrné místo (například prostřednictvím konsignačních skladů), ze 
kterých jsou zdravotnické prostředky zásilkově vydávány. Tento systém 
prozatím fungoval bez větších obtíží, avšak v případě, kdy by se na takové či 
obdobné jednání mezi dodavatelem a odborníkem, vztahovala úprava 
regulace reklamy, mohlo by to mimo jiné ohrozit dostupnost zdravotnických 
prostředků a zvýšit náklady, které jsou hrazeny z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Proto navrhujeme na konec daného ustanovení vložit 
odstavec 9) v následujícím znění: „Ustanovení tohoto zákona se nevztahují 
na označování zdravotnických prostředků a na návody k použití 
korespondenci nutnou k zodpovězení specifických dotazů na konkrétní 
zdravotnický prostředek a případné doprovodné materiály nereklamní 
povahy, prodejní katalogy a ceníky, pokud neobsahují popis vlastností 
zdravotnických prostředků, dále na oznámení, upozornění a poskytnutí 
informací, týkajících se například změn balení, varování před nežádoucími 
účinky zdravotnického prostředku, údaje o lidském zdraví nebo 
onemocněních, pokud neobsahují žádný odkaz na zdravotnický prostředek 
jednání o bonusových smlouvách a jejich uzavírání, jednání a spolupráci 
dodavatelů s odborníky při výrobě a výdeji zdravotnického prostředku, 

Akceptováno částečně 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJLC8XQQ)



72 
 

v případě, kdy je účast odborníka při výrobě či výdeji potřebná nebo vhodná“ 
Tato připomínka je zásadní. 
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Mpř_119_Z 

Svaz průmyslu a dopravy 
mkroupova@spcr.cz, 

Část III, čl. IV, bod 4, § 5l odst. 4 písm. e)V případě, že by toto ustanovení 
bylo opravdu nutné do návrhu změny zařadit, přikláníme se alespoň k vynětí 
zdravotnických prostředků rizikové třídy I. Nedomníváme se, že reklamní 
užití osoby, vymezené dotčeným ustanovením, by například právě v případě 
zdravotnických prostředků rizikové třídy I. bylo způsobilé zapříčinit vznik 
újmy spotřebiteli. Spotřebitel je navíc chráněn zákonem č. 634/1992 Sb., 
který v části druhé stanovuje obsáhlý seznam povinností, které je prodávající 
povinen za všech okolností splnit, aby spotřebitele neklamal apod. Proto se 
navrhované omezení jeví, zejména v případě zdravotnických prostředků 
rizikové třídy I., jako zbytečně omezující. Na okraj lze také uvést srovnání 
s obdobnými reklamními praktikami, které zcela běžně využívají prodejci 
doplňků stravy či kosmetických výrobků. Přitom některé z uvedených 
produktů mohou být mnohdy pro spotřebitele ze zdravotního hlediska 
mnohem rizikovější než zdravotnické prostředky rizikové třídy I.S ohledem 
na výše uvedené proto doporučujeme ustanovení v následujícím znění: 
„Reklama na prostředek určená široké veřejnosti nesmí(e) doporučovat 
prostředek rizikové třídy IIa, IIb a III s odvoláním na doporučení vědců, 
zdravotnických odborníků nebo, osob, které jimi nejsou, ale které by díky 
svému skutečnému nebo předpokládanému společenskému postavení 
mohly podpořit používání prostředku,“. Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 

Generalizované doporučení 
odborníkem není ve vztahu ke 
zdravotnickým prostředkům vhodné, 
neboť je zapotřebí individuální 
posouzení zdravotního stavu pacienta 
ve vztahu k použití konkrétního 
zdravotnického prostředku. V 
některých případech by vyvolání 
mylného dojmu a použití reklamou 
doporučeného zdravotnického 
prostředku mohlo vést až k poškození 
zdraví pacienta, a to bez ohledu na 
zařazení zdravotnického prostředku 
do rizikových tříd (např. nesprávná 
kompresní síla nebo délka 
kompresních punčoch). 

Mpř_120_Z 

Svaz průmyslu a dopravy 
mkroupova@spcr.cz, 

Část III, čl. IV, bod 4, § 5l odst. 5Komentované ustanovení obsahuje pravidla 
pro reklamu, která je zamýšlena jako připomínka a stanovuje, že nemůže 
obsahovat žádné údaje nad rámec obchodního názvu a ochranné známky. 
Dle našeho názoru se jedná o zbytečně striktní vymezení, které znemožňuje 
připojit jakékoliv další relevantní údaje, jako je například název obchodní 
firmy. Proto navrhujeme dotčené ustanovení v následujícím znění:(5) Jestliže 
je reklama zaměřená na širokou veřejnost zamýšlena jako připomínka 
prostředku, nesmí obsahovat jiné údaje než obchodní název prostředku, 

Neakceptováno 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 

 

Připomínková reklama se týká 
zdravotnického prostředku, nikoliv 
např. jeho výrobce, nebo dodavatele. 
Pokud chce výrobce nebo dodavatel 
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popřípadě ochrannou známku a obchodní firmu dodavatele prostředku. Tato 
připomínka je zásadní. 

připomínat sám sebe, může tak učinit, 
ale nikoliv v kombinaci s 
připomínkovou reklamou ke 
konkrétnímu zdravotnickému 
prostředku. 

Mpř_098_Z 

Svaz průmyslu a dopravy 
mkroupova@spcr.cz, 

Část třetí, čl. IV, bod 3, § 2aNavrhované znění vymezuje odborníky jako 
„osoby oprávněné léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo 
diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat nebo vydávat“. 
Z citovaného znění navrhovaného ustanovení pak není zřejmé, zda se bude 
jednat pouze o fyzické osoby, nebo také o osoby právnické. Pokud bychom 
vycházeli z analogie s léčivými přípravky, jakkoliv ji považujeme v této 
souvislosti za nevhodnou, došli bychom v souladu s judikaturou Nejvyššího 
správního soudu k tomu, že se jedná jak o fyzické, tak o právnické osoby. 
Tento závěr však v praxi způsobuje celou řadu problémů, kterým by bylo 
vhodné se vyhnout. Proto by bylo dle našeho názoru vhodné, výslovně uvést, 
že za odborníka může být v této souvislosti považována pouze fyzická osoba, 
která není poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Dotčená část 
ustanovení by tak dle našeho názoru mohla být doplněna následovně: „... je-
li zaměřena na fyzické osoby oprávněné léčivé přípravky, zdravotnické 
prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat 
nebo vydávat, a které zároveň nejsou poskytovatelem zdravotních služeb 
s tímto oprávněním“. Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 

 

Účelem úpravy není vyloučení 
právnických osob z regulace, naopak 
cílem je zachovat pro ně stejný režim 
jako pro fyzické osoby. Stávající praxe 
potvrzuje, že je regulace pro oba 
subjekty potřebná a efektivní. Postih 
za nedodržení zákona považuje za 
zcela oprávněný. Navíc je žádoucí, aby 
se regulace reklamy na zdravotnické 
prostředky nelišila v této oblasti od 
regulace léčivých přípravků. 
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Mpř_139_Z 

Svaz průmyslu a dopravy 
mkroupova@spcr.cz, 

Obecně důvodové zprávy, novely zákona, části třetí novely: Návrh na změnu 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, obsahuje speciální úpravu pro 
zdravotnické prostředky. V této souvislosti je však třeba pečlivě zvážit, zda je 
tato nová úprava opravdu nezbytná a vhodná. Předmětná část důvodové 
zprávy uvádí, že speciální regulace reklamy, vztahující se na zdravotnické 
prostředky, je zaváděna z důvodu nutnosti adaptace nařízení 
o zdravotnických prostředcích. Dotčené nařízení však oblast reklamy nijak 
neupravuje, jediným místem, kde se reklama objevuje je čl. 7 a Příloha VII. 
Článek 7, který stanovuje pravidla pro „tvrzení“ uváděná v souvislosti se 
zdravotnickými prostředky, však bude adaptován prostřednictvím nově 
připravovaného zákona o zdravotnických prostředcích. S ohledem na 
uvedené se domníváme, že není třeba zavádět legislativní podvojnost 
v podobě adaptace dotčeného článku ve dvou různých zákonech. Příloha VII, 
která stanovuje požadavky, které musí splňovat oznámené subjekty, pak 
v části 4. (procedurální požadavky) uvádí, že oznámené subjekty musí 
disponovat zdokumentovanými postupy, které se týkají reklamy na jejich 
služby. Žádná další úprava reklamy, v oblasti zdravotnických prostředků, není 
v nařízení obsažena. S ohledem na výše uvedené, je tedy zřejmé, že nově 
navrhovaná úprava, která by podle návrhu měla být obsažena v zákoně č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, není povinnou adaptací nařízení o 
zdravotnických prostředcích, jelikož adaptace dotčeného ustanovení čl. 7 
bude zajištěna již v rámci nového zákona o zdravotnických prostředcích. 
Z hlediska nařízení, tak navrhovaná regulace reklamy není třeba, jak je 
uvedeno výše. Je tedy nutné zvážit, zda je opravdu vhodné a nutné zavádět 
přísnější požadavky na regulaci reklamy zdravotnických prostředků než ty, 
které jsou obsaženy ve výše uvedeném článku 7 nařízení (a v připravovaném 
zákoně o zdravotnických prostředcích). Navrhovaná změna je zcela zásadní a 
ve svém důsledku by mohla mít velmi významné a nežádoucí dopady na 
fungování celého trhu zdravotnických prostředků, proto je třeba k této 
problematice přistupovat s vysokou mírou obezřetnosti. Z předloženého 
návrhu je zřejmé, že vychází z úpravy reklamy vztahující se k léčivým 

Neakceptováno 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 

 

Odůvodnění přijetí úpravy bude 
doplněno do důvodové zprávy 
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přípravkům, což není s ohledem na odlišnost těchto dvou oblastí zcela 
ideální řešení. Regulace reklamy v případě léčivých přípravků byla navíc 
nutná s ohledem na povinnost České republiky implementovat směrnici č. 
2001/83/ES, o kodexu Společenství týkající se humánních léčivých přípravků. 
Žádná obdobná povinnost však není, v oblasti zdravotnických prostředků a 
s výjimkou již zmiňovaného článku 7 nařízení, na unijní úrovni dána. Situace, 
které jsou návrhem řešeny, jsou již ve většině případů v právním řádu České 
republiky obsaženy, proto další taková úprava pozbývá smysl. Oblast 
zdravotnických prostředků je již v současné době v České republice velmi 
podrobně a přísně regulovanou, není proto dle našeho názoru vhodné, 
zatěžovat ji dalšími omezeními nad rámec požadovaný unijními předpisy. 
Tato připomínka je zásadní.  
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Mpř_054_Z 

ÚOOÚ  Jozef Denk 
<legislativa@uoou.cz 

§ 61Článek I bod 121 (§ 61 odst. 3) je nezbytné dopracovat. Tato připomínka 
je zásadní. Pokud by předkladatel řádně připravil DPIA, bylo by zřejmé, že 
musí stanovit mantinely pro zpracování osobních údajů o instruktáží. Z toho 
se podává, že DPIA není samoúčel, ale základní pomůcka pro řádnou 
přípravu regulace zpracování osobních údajů. Například předkladatel nijak 
nezdůvodňuje volbu 1 roku jako délky uchování osobních údajů. Obdobně by 
se předkladatel mohl zamyslet nad § 65 odst. 5 a § 66 odst. 3. ZÁSADNÍ 

Akceptováno částečně 

Připomínkové místo však i nadále 
považuje úpravu za nedostatečnou. 

ROZPOR 

Doplněna důvodová zpráva. Nejde 
však o novou povinnost, tudíž dopady 
na ochranu osobních údajů nebylo 
třeba zkoumat důkladněji. Zcela 
shodná povinnost je v zákoně již nyní 
stanovena, jedinou odlišností je její 
zúžení na diagnostické prostředky in 
vitro (dosud se týkala všech 
zdravotnických prostředků). 

Mpř_157_Z 

ÚOOÚ  Jozef Denk 
<legislativa@uoou.cz 

Část D důvodové zprávy – Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“) je nutné 
přepracovat. Tato připomínka je zásadní. ÚOOÚ   upozorňuje, že překladatel 
opakovaně kvalitou svých DPIA nesplňuje požadavky na ně kladené GDPR a 
legislativními pravidly vlády. ÚOOÚ   proto žádá, aby překladatel podnikl 
kroky k nápravě této situace a informoval o nich ÚOOÚ . K nápravě situace 
lze doporučit vyhotovení zprávy pověřence pro ochranu osobních údajů 
ministerstva zdravotnictví, která zhodnotí risika navrhované právní úpravy z 
pohledu ochrany soukromí a zváží řešení pro jejich minimalisaci či dokonce 
eliminaci. ÚOOÚ   methodický návod zveřejnil na svých WWW stránkách. 
Podstatou je, že předkladatel musí zhodnotit specifika konkrétního 
navrženého zpracování osobních údajů, a nikoliv jen opakovat tytéž obecné 
formulace. DPIA slouží k tomu, aby v něm byly popsány všechny dopady na 
zpracování osobních údajů, nikoliv jen ty „negativní“. Příkladem je článek I 
bod 25, kde vinou nevhodné legislativní techniky není jasné, jaká zpracování 

Akceptováno 

Připomínkové místo však i nadále 
považuje úpravu za nedostatečnou. 

ROZPOR 

DZ doplněna 
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osobních údajů ústavem se mění. Zvláštní část důvodové zprávy je příliš 
kusá. Jiným příkladem je článek III bod 2, kde absentuje vyhodnocení dopadů 
zpoplatnění ověření údajů .ZÁSADNÍ 

Mpř_044_Z 

ÚOOÚ  Jozef Denk 
<legislativa@uoou.cz 

V článku I bodu 95 se odstavec 5 zrušuje. Tato připomínka je zásadní. 
Předkladatel navrhuje: „Rozsah údajů uváděných na lékařském předpisu 
stanoví prováděcí právní předpis.“ Takovou právní normu nelze považovat za 
vhodnou, neboť nestanoví žádné meze zpracování osobních údajů, což je 
v rozporu s článkem 2 odst. 3 ústavy a článkem 2 odst. 2 Listiny. ZÁSADNÍ 

Neakceptováno 

ROZPOR 

Zmocnění pro uvedení údajů na 
lékařském předpise formou 
prováděcího právního předpisu je 
uvedeno i v navrhovaném novém 
zákoně o zdravotnických prostředcích 
a stejně tak i v zákoně o léčivech ve 
vztahu k receptu.  
Odlišný postup v rámci jediného 
zákona se jeví jako nelogický a 
nepraktický.  
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Mpř_011_Z 

ÚVČR-VÚV  
Martin.Holcat@fnmotol.cz  

cibulka.jan@vlada.cz 

§ 1§ 1 Navrhujeme doplnit, že zákon se nevztahuje na: a) diagnostické 
zdravotnické prostředky, které byly vyrobeny a používají se pouze v daném 
zdravotnickém zařízení a v prostorách, kde byly vyrobeny, nebo v prostorách 
přímo sousedících, aniž byly předány jinému právnímu subjektu, 
b) mezinárodně certifikované referenční materiály a materiály používané pro 
programy externího posuzování systémů jakosti a c) nástroje, přístroje, 
zařízení nebo jiné předměty včetně programového vybavení určené k použití 
pro výzkumné účely bez jakéhokoliv lékařského cíle. Odůvodnění: Návrh 
zákona zcela opomíjí diagnostické zdravotnické prostředky vyjmenované 
v bodech a), b) a c), přičemž zejména ve spojení s § 58 návrhu by to prakticky 
znamenalo znemožnění používání diagnostických zdravotnických prostředků, 
které byly vyrobeny a používají se pouze v daném zdravotnickém zařízení a v 
prostorách, kde byly vyrobeny, nebo v prostorách přímo sousedících, aniž 
byly předány jinému právnímu subjektu, a to se značným negativním 
ekonomickým dopadem na poskytovatele zdravotní péče. Požadavek je 
v souladu s ustanovením nařízení vlády č. 56 ze dne 25. března 2015 o 
technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 
.Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 

U předmětných zdravotnických 
prostředků byla doplněna do § 58 
výjimka, aby je bylo možné používat i 
bez provedení posouzení shody. 

Mpř_023_Z 

ÚVČR-VÚV 
Martin.Holcat@fnmotol.cz 

cibulka.jan@vlada.cz 

§ 5 písm. h): Navrhujeme nahradit pojem „notifikovaná osoba“ pojmem 
„oznámený subjekt“ v souvislosti s platnou legislativou prováděcího nařízení 
Komise č. 920/2013.Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 

Věcně s připomínkou souhlasíme, 
avšak je nutné zachovat terminologii 
užívanou prováděcím právním 
předpisem, který nebude novelizován. 
Úprava bude provedena v novém 
zákoně reagujícím na nařízení 
2017/746. 
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Mpř_024_Z 

ÚVČR-VÚV 
Martin.Holcat@fnmotol.cz 

cibulka.jan@vlada.cz 

§ 5 písm. l): Navrhujeme upravit celé znění tohoto písmena následovně: 
„Návodem k použití informace poskytnuté výrobcem, které uživatele 
informují o určeném účelu a řádném použití daného prostředku a o 
jakýchkoliv opatřeních, jež mají být přijata.“Odůvodnění: Informace, které 
má návod obsahovat, stanovuje Příloha 1 směrnice 98/79/EU (Příloha 1 NV 
56/2015 Sb.) a harmonizované normy (ČSN EN 1041 +A1 nebo ČSN EN ISO 
15223-1). Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 

Jde o definici pojmu, nikoliv o 
stanovení obsahu návodu k použití. 

Mpř_121_Z 

ÚVČR-VÚV 
Martin.Holcat@fnmotol.cz 

cibulka.jan@vlada.cz 

§ 5kTřetí část, bod 4.: Požadujeme nepoužívat pojem „prostředky“ 
definovaný v navrženém § 5k, odstavci 1. Odůvodnění: Pojem "prostředky", 
který zavádí § 5k, odstavec 1: "(1) Pro účely tohoto zákona se prostředky 
rozumí zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in 
vitro" považujeme za nevhodný. V rámci platné právní úpravy v oblasti 
reklamy se vyskytuje také v jiné souvislosti. Navrhujeme použití pojmu 
„zdravotnické prostředky“ nebo ponechání obsahu v plném rozsahu 
„zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Mpř_026_D 

ÚVČR-VÚV 
Martin.Holcat@fnmotol.cz 

cibulka.jan@vlada.cz 

§ 6 odst. 2: Pokud předkladatel odkazuje na prováděcí předpis, měl by tento 
předpis být součástí připomínkového materiálu. 

Neakceptováno 

Ustanovení bylo již provedeno 
současným prováděcím právním 
předpisem č. 62/2015 Sb. 
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