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HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE:

 Přehled právního rámce a regulací ZP;

 Úhradové mechanismy ZP;

 Nový přístup ke komplexitě zakázek na 
zdravotnické prostředky ve zdravotnictví.

CO NÁS ČEKÁ?

KONFERENCE
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
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NÁVRH NOVELY 
ZÁKONA Č. 268/2014 SB., 
O ZDRAVOTNICKÝCH 
PROSTŘEDCÍCH

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č.
268/2014 Sb., o zdravotnických prostředních
(sněmovní tisk č. 438)

 Stav: 30. 05. 2019 projednáno v prvním čtení a
přikázáno Výboru pro zdravotnictví

- Jednání výboru proběhlo dne 02. 08.
2019 s doporučením schválit

 Předmět novely:
- Povinnost osoby provádějící servis

zajistit u všech pracovníků provádějících
servis školení výrobcem

NOVELA ZÁKONA O ZP31. října 2019
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NÁVRH NOVELY 
ZÁKONA Č. 268/2014 SB., 
O ZDRAVOTNICKÝCH 
PROSTŘEDCÍCH

 Konkrétní změny:
- Povinnost osoby, která ZP dodala, zajistit 

jednorázové školení pracovníku 
poskytovatele 

- Školení: bezpečnostně technická kontrola, 
oprava

- Povinnost vystavit časově neomezitelné 
potvrzení

- Školení pouze za úhradu účelně 
vynaložených nákladů

 Sankce:
- porušení povinnosti zajistit školení =

přestupek > pokuta až 300.000,- Kč
- vydání časově omezeného potvrzení? =

nicotnost ustanovení o časovém omezení, bez
sankce

NOVELA ZÁKONA O ZP31. října 2019
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NAŘÍZENÍ 
A 

DŮVODY JEJICH PŘIJETÍ
–

STRUČNĚ NA ÚVOD
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 Současná úprava je založena na harmonizačním principu

 v rámci EU existují směrnice upravující danou materii a každý
členský stát je povinen tyto směrnice transponovat do vlastního
právního řádu

 Směrnice je legislativní akt tzv. znějící na výsledek = členské
státy jsou při transpozici směrnice vázány jejím účelem, nikoli
přesným zněním = směrnice je nástrojem přiblížení národních
právních řádů, nemá za cíl vytvořit shodnou právní úpravy napříč
celou EU

 Text směrnice není sám o sobě pro jednotlivce přímo závazný (až
na specifické výjimky stanovené judikaturou SD EU), rozhodující
je až obsah národních předpisů

NAŘÍZENÍ A DŮVODY JEJICH PŘIJETÍ

SOUČASNÁ 
ÚPRAVA
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Nadcházející 
legislativa v 
oblasti ZP

 Nová právní úprava je založena na unifikačním principu

 V rámci EU existují nařízení, která jsou právním předpisem
přímo zavazujícím jeho adresáty

 V případě nařízení již není třeba transponovat jeho text či
jednotlivé články (dokonce to je výslovně zakázáno) s výjimkou
situací, kdy je nezbytné přijmout národní právní úpravu za účelem
aplikace nařízení (např. stanovit příslušnost orgánů dozoru)

 Jak je patrné, nařízení je nástrojem sjednocení národních úprav =
jakákoliv národní úprava, která je v rozporu s nařízením (úprava
obsahující shodnou materii), není nadále aplikovatelná a musí být
zrušena

31. října 2019 NAŘÍZENÍ A DŮVODY JEJICH PŘIJETÍ
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Trio Evropských směrnic:

 Směrnice 93/42/ES o ZP  NV 54/2015, technické pož. na ZP;
 Směrnice 90/385/ES o aktivních implantabilních ZP  NV 55/2015
 Směrnice 98/79/ES o diagnostických ZP in vitro  NV 56/2015

 zákon č. 268/2014 Sb., o ZP;
 vyhláška č. 61/2015 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné

výkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona
o zdravotnických prostředcích;

 vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení ZoZP:
 podrobnosti, týkající se systému vigilance;
 náležitosti správné distribuční a dovozní praxe ZP (dokumentace,

prostory a skladování, nápravná opatření);
 seznam skupin ZP, které mohou ohrozit život nebo zdraví člověka;
 náležitosti poukazu ZP;
 seznam ZP, jejichž použití a nakládání s nimi je všeobecně známé;
 náležitosti dokumentace používaných ZP;
 generické skupiny ZP.

SOUČASNÁ 
ÚPRAVA

31. října 2019 NAŘÍZENÍ A DŮVODY JEJICH PŘIJETÍ
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Nadcházející 
legislativa v 
oblasti ZP

 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

 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

 05.05.2017 publikováno v Úředním věstníku EU (příprava a
projednávání cca 5 let);

 účinnost 25.05.2017 (x tříleté přechodné období pro většinu
povinností  tvrdý provoz od května 2020, pětileté u IVD ZP
tvrdý provoz od května 2022)

31. října 2019 NAŘÍZENÍ A DŮVODY JEJICH PŘIJETÍ
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Nadcházející 
legislativa v 
oblasti ZP

 Nová nařízení zcela ruší a od data účinnosti nahrazují výše
uvedené trio směrnic!

 Dojde tedy ke zrušení všech výše uvedených národních právních
předpisů = budou zcela nahrazeny nařízeními

 Nicméně ani obě nařízení neřeší všechny aspekty zdravotnických
prostředků = dojde tedy k přijetí tzv. prováděcího zákona

 Co bude prováděcí zákon řešit?
 Kompetence národních orgánů (MZ a SÚKL)
 Přestupky
 Povolování výjimek podle čl. 59 odst. 1 MDR („Odchylně od článku
52 může jakýkoliv příslušný orgán na základě řádně odůvodněné
žádosti povolit na území dotyčného členského státu uvedení na trh nebo
do provozu konkrétního prostředku, u kterého nebyly provedeny
postupy podle uvedeného článku, ale jehož použití je v zájmu ochrany
veřejného zdraví nebo bezpečnosti či zdraví pacientů.“)

31. října 2019 NAŘÍZENÍ A DŮVODY JEJICH PŘIJETÍ
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MDR

AKTUÁLNÍ STAV

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ



31. října 2019 12AKTUÁLNÍ STAV



31. října 2019 13

 MDR jak jsem na tom s přípravami na přechod?

 Implementační akty – pro MDR je zatím publikován pouze
jeden (Codes for the designation of Notified Bodies in the
field of medical devices and in vitro diagnostic medical
devices) x v připomínkovém řízení je pak ještě jeden
(Common Specifications for the reprocessing of single-use
medical devices)

 Implementační akty pro EUDAMED – Q4 2019 –
EUDAMED by měl být spuštěn kolem března 2020

 Společné specifikace pro ZP bez určeného léčebného účelu?
Podle posledních informací Q1 2020. = účinnost úpravy v
této oblasti je na vydání společných specifikací vázána

AKTUÁLNÍ STAV

NAŘÍZENÍ 
2017/745
(obecné ZP + 
aktivní 
implantabilní)
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 Subjekty vydávající UDI kódy (4):

 GS1 AISBL
 Health Industry Business Communications Council

(HIBCC)
 International Council for Commonality in Blood Banking

Automation (ICCBBA)
 Informationsstelle für Arzneispezialitäten — IFA GmbH

 Vydávající subjekt = subjekt, který provozuje systém pro
přidělování UDI

AKTUÁLNÍ STAV

NAŘÍZENÍ 
2017/745
(obecné ZP + 
aktivní 
implantabilní)
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NOTIFIKOVANÉ OSOBY DLE MDR (stav k 23.10.2019)

 MDR designace – 5 NB:

 BSI UK – 0086 (Velká Británie)
 DEKRA Certification – 1024 (Německo)
 IMQ S.p.A – 0051 (Itálie)
 TÜV Rheinland – 0197 (Německo)
 TÜV SÜD – 0123 (Německo)

 Dalších 12 čeká na jmenování

AKTUÁLNÍ STAV

NAŘÍZENÍ 
2017/745
(obecné ZP + 
aktivní 
implantabilní)
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NOTIFIKOVANÉ OSOBY (NB) – Čl. 120 odst. 1 MDR

„Ode dne 26. května 2020 pozbývá platnost jakékoliv zveřejnění
oznámení ohledně oznámeného subjektu v souladu se
směrnicemi 90/385/EHS a 93/42/EHS.“

Konec platnosti notifikace podle směrnice, nařízení 920/2013,
zákona č. 22/1997 Sb., nařízení č. 54 a 55/2015 Sb. X POZOR
v případech podle čl. 120 odst. 3 je NB oznámená dle staré
právní úpravy povinna vykonávat dozor nad vydanými
certifikáty:

„…zůstává oznámený subjekt, který vydal certifikát podle
prvního pododstavce, odpovědný za odpovídající dozor ve
vztahu ke všem příslušným požadavkům týkajícím se prostředků,
k nimž vydal certifikáty.“

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

NAŘÍZENÍ 
2017/745
(obecné ZP + 
aktivní 
implantabilní)
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PLATNOST CERTIFIKÁTŮ (NB) – Čl. 120 odst. 2 MDR

Certifikáty vydané oznámenými subjekty v souladu se
směrnicemi 90/385/EHS a 93/42/EHS před 25. květnem 2017
zůstávají platné až do konce doby platnosti uvedené na
certifikátu, s výjimkou certifikátů vydaných v souladu s přílohou
4 směrnice 90/385/EHS nebo přílohou IV směrnice
93/42/EHS, které pozbývají platnost nejpozději dne 27. května
2022.

Certifikáty vydané oznámenými subjekty v souladu se
směrnicemi 90/385/EHS a 93/42/EHS po dni 25. května 2017
zůstávají platné až do konce doby platnosti uvedené na
certifikátu, která nesmí překročit dobu pěti let od jeho vydání.
Pozbývají však platnosti nejpozději dne 27. května 2024.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

NAŘÍZENÍ 
2017/745
(obecné ZP + 
aktivní 
implantabilní)
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 CERTIFIKÁTY VYDANÉ:

 před 25.5.2017 zůstávají platné do konce doby jejich
platnosti;
 kromě certifikátů postupem podle přílohy 4 [ES

ověřování (shody)] max. do 27.5.2022;

 po 25.5.2017 zůstávají platné do konce doby jejich
platnosti (max. 5 let), nejdéle ale do 27.5.2024  tj.
max. do 27.5.2019 bylo možné získat certifikáty s
maximální 5letou dobou platnosti, jinak skončí dříve
podle nařízení, a to 27.5.2024;

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

NAŘÍZENÍ 
2017/745
(obecné ZP + 
aktivní 
implantabilní)
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NAŘÍZENÍ 
2017/745
(obecné ZP + 
aktivní 
implantabilní)

DOPRODEJE aneb pravidla pro uvádění na trh

 Uvedení na trh = fyzický nebo právní převod nebo
vyčlenění zboží ve výrobním skladu pro distribuci
(konkrétního distributora)

 Upraveno v čl. 120 odst. 3, 4 a 10 MDR
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NAŘÍZENÍ 
2017/745
(obecné ZP + 
aktivní 
implantabilní)

DOPRODEJE – Čl. 120 odst. 3 

„Odchylně od článku 5 tohoto nařízení může být prostředek s
certifikátem vydaným v souladu se směrnicí 90/385/EHS nebo
93/42/EHS, který je platný na základě odstavce 2 tohoto článku,
uveden na trh nebo do provozu pouze, pokud ke dni
použitelnosti tohoto nařízení je i nadále v souladu s některou z
uvedených směrnic a pokud nedošlo k podstatným změnám v
konstrukci a určeném účelu prostředku. Požadavky tohoto
nařízení se však použijí, pokud jde o sledování po uvedení na
trh, dozor nad trhem, vigilanci, a registraci hospodářských
subjektů a prostředků, místo odpovídajících požadavků
uvedených směrnic.“
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NAŘÍZENÍ 
2017/745
(obecné ZP + 
aktivní 
implantabilní)

DOPRODEJE – Čl. 120 odst. 3 

 i po 26.05.2020 lze uvádět na trh ZP se starými platnými
certifikáty = „dojezd“ uvádění na trh podle starých
platných certifikátů (včetně dozoru NB nad certifikáty =
ten je třeba si smluvně zajistit), pokud nedošlo k podstatným
změnám v konstrukci a určenému účelu ZP (k tomu viz dále)

 použijí se ale požadavky MDR co se týče sledování po
uvedení na trh, dozoru nad trhem, vigilance a registrace;

 Nevztahuje se na ZP třídy I (self-declared devices) a není
rozhodné, zda by podle MDR byl takový ZP zařazen do vyšší
rizikové třídy
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NAŘÍZENÍ 
2017/745
(obecné ZP + 
aktivní 
implantabilní)

 Co jsou to ale ty podstatné změny v konstrukci a určeném
účelu?

 Výklad není zcela jasný, bude třeba každou změnu
vyhodnocovat individuálně

 Podstatné jsou zejména změny, které:

 Ovlivňují účinnost či bezpečnost ZP
 Rozšiřující určený účel použití
 Zahrnují novou skupinu pacientů
 Ovlivňují použitelnost ZP
 Vyžadují další klinická data (data o používání ZP)
 Přinášejí nová rizika
 Přinášejí změnu klíčových dodavatelů
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NAŘÍZENÍ 
2017/745
(obecné ZP + 
aktivní 
implantabilní)

„SELL OFF“ – Čl. 120 odst. 4 

Prostředky, které byly v souladu s právními předpisy
uvedeny na trh podle směrnic 90/385/EHS a 93/42/EHS
přede dnem 26. května 2020, nebo prostředky, které byly
uvedeny na trh po dni 26. května 2020 na základě
certifikátu vydaného podle odstavce 2 tohoto článku,
mohou být nadále dodávány na trh nebo uváděny do
provozu do dne 27. května 2025.
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NAŘÍZENÍ 
2017/745
(obecné ZP + 
aktivní 
implantabilní)

 „SELL OFF“:

 ZP uvedené na trh před 26.05.2020 nebo po, ale s
platným certifikátem podle čl. 120 odst. 2 MDR, lze i
nadále dodávat (distribuce) na trh nebo uvádět do
provozu do 27.05.2025.

 POZOR konec všech starých certifikátů nastává dle čl.
120 odst. 2 MDR již 27.05.2024!
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Děkujeme za 
pozornost !

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

31. října 2019


