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Úvod 

Zdravotnictví je citlivé téma, které se dotýká každého jednotlivce. Zdravotnické prostředky jsou 

součástí světa zdravotnictví, kdy industrie zdravotnických prostředků je značná a stále 

se rozvíjející se oblast, která je také pozoruhodná z pohledu práva, a především velmi důležitá 

s ohledem na zdraví a bezpečnost každé osoby. Zdravotnické prostředky mohou na jednu stranu 

zachraňovat lidské životy, na druhou však také způsobovat zdravotní problémy. Je důležité 

si uvědomit, kolik zdravotnických prostředků nás obklopuje nejen ve vnějším světě, ale mít 

i na paměti, kolik osob má zdravotnické prostředky implantovány uvnitř svého těla.  

Nejen tohle všechno mě přivádí k názoru, že právu zdravotnických prostředků je nutné věnovat 

více pozornosti. Avšak i přes jasnou důležitost problematiky se stále jedná o téma, kterému 

je věnováno málo odborné literatury, která by posloužila nejen k seznámení s tématem, ale která 

by napomohla i hlubšímu porozumění. Jedná se o odvětví, které není veřejnosti tolik známé, 

přitom na evropské a světové úrovni se jedná o jednu z nejrychleji se rozvíjejících se oblastí. 

Tato práce má posloužit nejen pro vysvětlení základních institutů práva zdravotnických 

prostředků, které jsou důležité pro uvedení do oboru, ale především analyzovat nové změny, 

které nedávno nastaly, právě probíhají či které nastanou v blízké budoucnosti. 

Cílem je se především zaměřit na změny, které upraví vnitrostátní právní úpravu s ohledem 

na nová nařízení EU o zdravotnických prostředcích, která nabydou účinnosti v roce 2020.  

Další část práce si klade za cíl vyjasnění změn, které přinesla novela úhradové regulace 

zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. Jde především o cíl vyjasnit, proč byl starý 

systém nevyhovující, proč ho Ústavní soud zrušil a zda nový systém je schopen naplnit cíle 

Ústavního soudu. Doufám, že text této práce poslouží nejen odborné veřejnosti, ale především 

každému obyvateli ČR, který se zajímá o tuto sféru.  

Tato diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 1. 10. 2019. 
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1 Zdravotnické prostředky 

Zdravotnickými prostředky se rozumí rozsáhlá a různorodá skupina výrobků, které mohou mít 

vliv na bezpečnost a zdraví lidí, a která podléhá přísné právní regulaci. Mezi ZP můžeme zařadit 

např.: magnetickou rezonanci, dioptrické brýle, ortézu, kloubní náhradu, prsní implantát, skalpel, 

inkontinenční pomůcky, injekční stříkačky, nitroděložní tělíska, rentgen a podobně.1 

Těžiště práva zdravotnických prostředků spadá do sféry farmaceutického práva, které spolu 

s jinými oblastmi práva tvoří širší právní odvětví zdravotnického práva.2 Konkrétně 

problematiku zdravotnických prostředků (dále jen „ZP“) lze zařadit do oblasti veřejného práva. 

Předmětem právní úpravy jsou společenské vztahy, které vznikají, mění se a zanikají 

při správněprávní regulaci ZP.3 Tu je nutné chápat v širším smyslu. Spadá sem nejen schvalování 

registrací ZP a dozor nad jejími držiteli, ale i např. zvláštní úprava klinického hodnocení 

či systém vigilance pro ZP. Typické je i nerovné postavení subjektů, vystupují zde orgány státní 

správy jako vykonavatelé veřejné správy, kteří vrchnostensky upravují práva a povinnosti osob 

soukromého práva.4 Zdravotnické právo jako celek nespadá pouze pod veřejnoprávní oblast, 

ale najdeme zde i oblasti, které můžeme zařadit do práva soukromého. Jednou z nich je vztah 

lékaře a pacienta, kde základním právním předpisem je občanský zákoník.5,6 Konkrétními 

příklady jsou ustanovení § 2636 a násl. občanského zákoníku, která upravují samostatný závazek 

tzv. péče o zdraví založený smlouvou. 

1.1 Evropská definice zdravotnických prostředků 

Právo zdravotnických prostředků je definováno celkem ve třech směrnicích. A sice směrnicí 

o zdravotnických prostředcích7 (dále jen „směrnice o ZP“), směrnicí o aktivních implantabilních 

zdravotnických prostředcích8 (dále jen „směrnice o AIZP“) a směrnicí o diagnostických 

zdravotnických prostředcích in vitro9 (dále jen „směrnice o IDV“). Každá z nich obsahuje svoji 

 
1 TĚŠINOVÁ, J., DOLEŽAL, T., POLICAR, R., Medicínské právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. s.359. 
2 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 31. 
3 KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum, 2014. s. 23. 
4 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. op. citace. s. 59. 
5 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
6 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK P., TESKA ARNOŠTOVÁ L. Zdravotnictví a právo. V Praze: C.H. Beck, 2016. 

Praktická knihovna (C.H. Beck). s.239. 
7 Směrnice Rady 93/42/EHS, o zdravotnických prostředcích, v konsolidovaném znění. 
8 Směrnici Rady 90/385/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních 

zdravotnických prostředků, v konsolidovaném znění. 
9 Směrnici Evropského Parlamentu a Rady 98/79/ES, o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, 

v konsolidovaném znění. 
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vlastní definici ZP, a proto vytváří nesystematickou a roztříštěnou úpravu této definice. Tento 

stav je zapříčiněn faktem, že jejich vznik se odehrával v různé časové úseky.10  

Legální vymezení ZP11 v České republice, jakožto členském státu EU, vychází ze směrnice o ZP. 

Obsahuje prvky pozitivního i negativního vymezení, přičemž základem je účel, pro který 

se výrobek používá.12 První část definice stanovuje, o jaký předmět se jedná, druhá vymezuje 

účel, ke kterému má být produkt použit, a třetí určuje, které vlastnosti vylučují, aby byl předmět 

považován za ZP. Směrnice budou brzo nahrazeny novými nařízeními EU.13 Pozitivním 

aspektem těchto nařízení je skutečnost, že definují ZP jednotně. Pokud porovnáme definici, 

kterou stanovuje směrnice o ZP a nařízení o ZP, tak dospějeme k tomu, že v nařízení o ZP 

sice najdeme obsáhlejší definici, ale její struktura je víceméně zachována. V první části, která 

vymezuje, o jaký předmět se jedná, byl do výčtu předmětu přidán implantát či činidlo. V druhé 

části definice dochází k rozšíření jednotlivých účelů, ke kterým má být předmět použit. I slovo 

účel je více specifikováno a je zde vyjádřen požadavek, aby se jednalo o konkrétní a léčebný 

účel.14 

1.2 Zákonná definice zdravotnických prostředků 

Pojem ZP je těžko definovatelný, jelikož v sobě zahrnuje velkou spoustu výrobků. Obsáhlou 

zákonnou definici ZP nalezneme v § 2 a § 3 zákona o ZP.15  

„Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně 

programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo 

léčebné účely a nezbytného ke správnému použití zdravotnického prostředku, materiál nebo jiný 

předmět, určené výrobcem pro použití u člověka za účelem 

 

• stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění onemocnění, 

• stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo 

zdravotního postižení, 

• vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu, 

nebo 

• kontroly početí, 

 
10 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. op. citace. s. 674. Tato práce se zaměřuje především na 

obecné ZP. 
11 Více v kapitole 1. 2. Zákonná definice zdravotnických prostředků. 
12 TĚŠINOVÁ, J., DOLEŽAL, T., POLICAR, R., Medicínské právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. op. citace. 

s. 360. 
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích;  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. 
14 Čl. 2 odst. 1 MDR. 
15 Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu 

farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem; jejich funkce však může být 

takovými účinky podpořena.“16 

Jak již bylo zmíněno, vymezení ZP platné v České republice vychází ze směrnice o ZP. 

Rozborem definice zjistíme, že sestává ze dvou samostatných složek. Jedna má charakter 

subjektivní, druhá objektivní. Subjektivní složka definice představuje text prvního odstavce 

zákonné definice. Konkrétně vychází z textu: „určeného jeho výrobcem ke specifickému použití 

pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného ke správnému použití zdravotnického 

prostředku… určené výrobcem pro použití u člověka za účelem…17 

Aby mohl být určitý výrobek označován za ZP, je nezbytné naplnění taktéž objektivní části 

definice. Ověření, že výrobcem deklarovaného určeného účelu: „stanovení diagnózy, prevence, 

monitorování, léčby nebo mírnění onemocnění, stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění 

nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení, vyšetřování, náhrady nebo modifikace 

anatomické struktury nebo fyziologického procesu, nebo kontroly početí“18, je při použití daného 

produktu reálně dosahováno. Další aspekt objektivní složky se snaží odlišit kategorii ZP 

od léčivých přípravků. V definici je vyjádřeno tímto textem „který nedosahuje svého hlavního 

určeného účinku v lidském těle nebo na jeho povrchu farmakologickými, imunologickými ani 

metabolickými účinky, jehož funkce však může být takovými účinky podpořena“.19,20 

V odborné literatuře lze nalézt materiální a formální pojetí definice ZP. Vymezení, které 

nalezneme v zákoně se označuje jako materiální pojetí definice, do kterého spadá subjektivní 

i objektivní složka definice ZP. U individuálních předmětů se následně zkoumá, zda svým 

určeným účelem a reálnými znaky naplňuje předmětnou definici.21 Opakem materiálního pojetí 

je pojetí formální, kdy zákon o zdravotnických prostředcích dále obsahuje výčet produktů, které 

jsou automaticky ex lege považovány za ZP bez dalšího posuzování.22 Formálním pojetím 

je prostý taxativní výčet v ustanovení § 2 odst. 2 zákona o ZP, obsahující určité podkategorie 

produktů, které jsou automaticky ze zákona označovány za ZP. Příkladem je aktivní 

implantabilní zdravotnický prostředek, diagnostický zdravotnický prostředek in vitro a další. 

 

 
16 Ustanovení § 2 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích. 
17 Tamtéž. 
18 Tamtéž. 
19 Tamtéž. 
20 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s 6 
21 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. op. citace. s. 674 
22 Tamtéž.  
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V zákonné úpravě nalezneme i negativní definici pojmu ZP,23 podle níž ZP nemůže být současně 

léčivým přípravkem, lidskou krví, doplňkem stravy, kosmetickým prostředkem, biocidním 

přípravkem atd. Další odstavce obsahují legální definice vybraných podmnožin kategorie ZP.24 

Mezi tyto kategorie řadíme aktivní ZP, implantabilní ZP, aktivní implantabilní ZP, diagnostické 

ZP in vitro, ZP pro sebetestování.25  

Právní úprava vymezuje i příslušenství ZP.26 Příslušenstvím rozumíme předmět, který není ZP, 

ale je výrobcem určen k aplikaci výhradně společně se ZP, z důvodu, aby umožnil použití tohoto 

výrobku v souladu s jeho určeným účelem. I u příslušenství ZP se vydává prohlášení o shodě 

a opatřuje se označením CE.27  

Problematikou vymezení pojmu zdravotnického prostředků se zabýval NSS. Konkrétně zkoumal, 

zda prohlášení o shodě28 je základním požadavkem, aby mohl být výrobek považován za ZP. 

NSS stanovil, že nelze souhlasit s názorem, že prohlášení o shodě je fakticky jediným důkazem 

pro to, aby vůbec mohl být určitý konkrétní výrobek považován, prodáván, a tedy i deklarován 

coby ZP. Dále zmiňuje, že zákon o ZP prohlášení o shodě za pojmový znak ZP nepovažuje.29 

V praxi může způsobovat problém odlišit ZP od léčivého přípravku. Tímto případem se zabýval 

Městský soud v Praze, který stanovil, že základním důvodem pro klasifikaci výrobku 

jako léčivého přípravku je prezentace jeho léčebných vlastností. Při rozhodování, 

do čí působnosti spadá výrobek, se přihlíží k hlavnímu způsobu účinku výrobku.30 

1.2.1 Varianty ZP 

Zdravotnické prostředky mohou mít různé obměny, které jsou v zákoně označeny jako varianty. 

Legální definice varianty ZP obsahuje jak pozitivní, tak negativní vymezení pojmu. 31 Pozitivní 

vymezení stanovuje variantou zdravotnického prostředků bližší určení konkrétního modelu nebo 

balení ZP. Jednotlivé varianty ZP se mohou lišit např.: velikostí, počtem kusů v balení, 

barevným provedením nebo zdrojem napájení. Tento výčet je demonstrativní. Oproti tomu 

v negativním vymezení legální definice varianty je výčet taxativní. Negativním zákonným 

 
23 Ustanovení § 2 odst. 3 zákona o zdravotnických prostředcích. 
24 Ustanovení § 2 odst. 4-7 zákona o zdravotnických prostředcích. 
25 O jednotlivých druzích ZP více v kapitole 1. 3. 
26 Ustanovení § 3 odstavec 5 zákona o zdravotnických prostředcích. 
27 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 17. 
28 Prohlášení o shodě je dokument, který vydává výrobce. Více v kapitole 4. 
29 Rozsudek NSS ze dne 15. 2. 2012, sp. zn. 2 Afs 81/2011. 
30 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2013, sp. Zn. 9 Ad 17/2010. 
31 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 17 a 18. 
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vymezením se rozumí, že neshodují-li se dvě položky ve svém obchodním názvu, určeném 

účelu, rizikové třídě, materiálovém složení nebo výrobním procesu, pak nemohou být variantami 

jednoho ZP.32  

Varianty se pojí především k Registru zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO“). 

Podstatou je, kolik žádostí o notifikaci bude muset subjekt podat. Jedná-li se o jeden ZP, podává 

se jedna žádost, ovšem jedná-li se o jeho varianty, uvedou se v jedné žádosti o notifikaci ZP.33 

Je tedy nutné rozlišit, zda se jedná o jeden samostatný zdravotnický prostředek, či o varianty 

jednoho ZP, k čemuž jsou kritéria jsou uvedena v definici varianty.34 Způsob, jak se jednotlivé 

varianty uvádí, stanoví zákon, který říká, že je nutné uvést „doplněk názvu označující každou 

variantu zdravotnického prostředku, pokud existuje a katalogové číslo každé varianty 

zdravotnického prostředku přidělené výrobcem, pokud toto číslo existuje“.35 

1.3 Druhy ZP 

ZP se dělí na specifické druhy, mezi které řadíme aktivní zdravotnický prostředek, „jehož 

činnost je závislá na zdroji elektrické nebo jiné energie, která není přímo dodávána lidským 

organismem nebo gravitací“.36 Příkladem je magnetická rezonance. A contrario neaktivní ZP 

je například obvaz či stetoskop. Dále na aktivní implantabilní zdravotnický prostředek, který 

je určený k úplnému nebo částečnému zavedení do lidského organismu s tím, že má zůstat 

po zavedení na místě. Příkladem je kardiostimulátor.  

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) jsou různá činidla, výsledky reakcí 

činidel, kalibrátory a kontrolní materiály určené k použití pro měření vzorků krve a dalších 

tělních tekutin či tkání „s cílem zajistit informace o fyziologickém nebo patologickém stavu, 

o vrozené anomálii, pro stanovení bezpečnosti a kompatibility s možnými příjemci nebo pro 

sledování léčebných opatření“.37 Příkladem jsou činidla pro stanovení krevních skupin systému 

AB0, Rh faktoru,38 dále činidla navržená pro specifické vyhodnocení rizika trizómie 21. 

chromozomu.39 

 
32 Ustanovení § 3 odst. 6 zákona o zdravotnických prostředcích. 
33 Více v kapitole 5. 2. Notifikace zdravotnického prostředků. 
34 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 17 a násl. 
35 Ustanovení § 32 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích. 
36 Ustanovení § 2 odst. 4 zákona o zdravotnických prostředcích. 
37 Ustanovení § 2 odst. 6 zákona o zdravotnických prostředcích. 
38 Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 

příloha 2, Seznam A. 
39 Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 
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Individuálně zhotovený zdravotnický prostředek „je určený pouze pro jednoho konkrétního 

pacienta, pokud je speciálně vyroben podle individuálního návrhu charakteristik jeho provedení 

navržených zdravotnickým pracovníkem s odpovídající odbornou a specializovanou 

způsobilostí“.40 Tyto ZP jsou vyrobeny na objednávku, příkladem je ortopedická obuv. Mezi 

ostatní druhy ZP můžeme dále zařadit: ZP určené pro klinickou zkoušku, také ZP určené 

pro hodnocení funkční způsobilosti a ZP určené pro jedno použití.41,42 

1.4 Klasifikace zdravotnických prostředků 

ZP jsou děleny do rizikových tříd dle stupně zdravotnického rizika odpovídajícího použití 

daného ZP. Tomu, jak je konkrétní ZP rizikový či nebezpečný, pak odpovídá míra povinností 

osob, které s tímto ZP zacházejí, a celková přísnost regulace. Klasifikace se netýká aktivních 

implanatabilních ZP a diagnostických ZP in vitro. Celkem jsou ZP rozděleny do tříd: I, IIa, IIb 

nebo III. Nejméně riziková je třída I (např. obvazový materiál) a nejvíce riziková třída III (např. 

nitroděložní tělíska).43 Do třídy IIa například patří kontaktní čočky, močové katétry a do třídy IIb 

inzulínová pera či ventilátory plic. Zařazení do rizikové třídy provádí výrobce ZP na základě 

klasifikačních pravidel, která jsou uvedena v příloze č. 9 k nařízení vlády č. 54/2015 Sb. 

Pomůckou pro zařazení mohou výrobci sloužit dokumenty MEDDEV 2.4/1 rev.9. Správné 

zařazení ZP do rizikové třídy má velký význam pro celý proces posouzení shody a označování 

značkou CE. Nesprávná klasifikace může vést k nesprávnému vedení celého procesu.  

Po rozebrání definice ZP lze stanovit, že definice ZP je velmi složitá a pro její pochopení 

je nutné zohlednit i její varianty, druhy a rizikové třídy. Mezi základní dvě části definice patří 

složka subjektivní, kde je kladen důraz na výrobce, a složka objektivní, kde je akcent na to, 

aby bylo dosaženo určeného účelu. Dále je nutné ZP nezaměňovat s léčivými přípravky. 

Na základě výše uvedeného lze říci, že legální definice je velmi vyčerpávající a není nutné, 

aby byla dále rozšiřována.  

  

 
příloha 2, Seznam B. 
40 Ustanovení § 3 odst.1 zákona o zdravotnických prostředcích. 
41 Ustanovení § 2 odst. 4-7 zákona o zdravotnických prostředcích. 
42 Příkladem ZP určené pro jedno použití jsou jednorázová gynekologická zrcadla. Při znovupoužití ZP, který je 

určen pro jedno použití dochází k porušení povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání 

zdravotnického prostředků (§ 59 zákona o ZP) a také zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.). 
43 Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 54/2015 Sb. 
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2 Právní prameny 

V kontinentálním typu právní kultury je kladen důraz na tzv. psané právo. Základním pramenem 

jsou normativní právní akty, normativní právní smlouvy, soudní precedenty a právní obyčeje.44 

Prameny jsou dále rozděleny dle původu na mezinárodní, komunitární a vnitrostátní, které se dělí 

dle právní síly na ústavní zákony, zákony či nařízení.  

2.1 Mezinárodní prameny práva 

V dnešním globalizovaném světě je znalost a aplikace mezinárodního práva již jeho běžnou 

součástí. Nejvýznamnějším pramenem mezinárodního práva jsou mezinárodní smlouvy. Vztah 

mezinárodního a vnitrostátního práva upravují různé přístupy, které se dělí na monistický, 

dualistický a smíšený. V monistickém přístupu právo mezinárodní a vnitrostátní tvoří jediný 

právní systém. V dualistickém modulu se jedná o soužití dvou vzájemně oddělených právních 

systémů. Nejčastější je smíšený přístup, který kombinuje monismus a dualismus, v ČR 

konktrétně dualismus s monistickými prvky.45 Na základě čl. 10 Ústavy, který stanoví, 

že „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká 

republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než 

zákon, použije se mezinárodní smlouva“46 jsou tyto mezinárodní smlouvy jsou pramenem práva 

vnitrostátního.47  Tyto mezinárodní smlouvy jsou vymezené dále v čl. 49 Ústavy. 

Právo zdravotnických prostředků je součástí zdravotnického práva. Pro tuto oblast 

je významným právním nástrojem Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

(dále jen „EÚLP“), která zaručuje ochranu těchto práv. Pro oblast poskytování zdravotní péče 

mají význam především ustanovení zakotvující právo na život (čl. 2 EÚLP), zákaz mučení 

a nelidského zacházení (čl. 3 EÚLP), právo na svobodu a osobní bezpečnost (čl. 5 EÚLP), právo 

na spravedlivý proces (čl. 6 EÚLP) a právo na respektování rodinného a soukromého života (čl. 

8 EÚLP). Dodržování EÚLP je kontrolováno Evropským soudem pro lidská práva se sídlem ve 

Štrasburku.  

Dalším významným mezinárodním pramenem je Úmluva na ochranu lidských práv 

a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (dále jen „Úmluva 

 
44 GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 81 a násl. 

45 MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: obecná část a poměr k jiným právním systémům. 6., upr. a 

dopl. vyd. Brno: Doplněk, 2014. str. 378 a násl. 
46 Ústava čl. 10. 
47 GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. op. citace s. 89 
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o lidských právech a biomedicíně“). Tato mezinárodní smlouva, která byla přijata státy Rady 

Evropy již v roce 1997, byla ratifikována Českou republikou v roce 2001 a vyhlášena ve sbírce 

mezinárodních smluv pod č. 96/2001 Sb. m. s.48 Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

upravuje práva pacientů ve spojitosti s lékařstvím, léčením i bádáním. Na straně druhé pak tato 

úmluva upravuje povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb či výzkumníků. V českém 

zdravotnickém právu se jedná o stěžejní Úmluvu, která je ale rámcová. Realizace jednotlivých 

ustanovení se předpokládá vnitrostátní úpravou. 

 Pro problematiku zdravotnického práva je především relevantní čl. 3 Úmluvy o lidských 

právech a biomedicíně, který zakotvuje závazek smluvních stran spočívající v zajištění „rovné 

dostupnosti zdravotní péče patřičné kvality při zohlednění zdravotních potřeb obyvatelstva 

a dostupných zdrojů“.49 V druhé kapitole je zakotven základní předpoklad pro poskytování 

zdravotní péče, jímž se jeví požadavek na informovanost subjektů hodnocení, který je znázorněn 

v pojmu informovaného souhlasu. Další kapitola se týká problematicky vědeckého výzkumu 

v medicíně, přičemž se primárně zaměřuje na záštitu člověka. Ve vztahu k jiným právním 

předpisům má Úmluva o lidských právech a biomedicíně, která byla přijatá Českou republikou 

podle čl. 10 Ústavy, aplikační přednost. Stanoví-li tato MS odlišnou úpravu než právo 

vnitrostátní, použije se úprava obsažená v MS.  

Další mezinárodní smlouvou je Úmluva o právech dítěte, kterou OSN vydala v roce 1989. 

Cílem této Úmluvy je mezinárodní garance ochrany osob mladších 18 let. Smluvní státy v ní 

deklarují právo na život a rozvoj dítěte. Úmluva především zdůrazňuje, že státy musí chránit 

zájem dítěte. Tento postoj je nutné zachovávat při všech činnostech, které se dotýkají dětí. 50 

Specifičtější mezinárodní smlouvou je Úmluva Rady Evropy o padělání léčivých přípravků 

a obdobných trestných činech ohrožujících veřejné zdraví (tzv. Medicrime).51 Cílem této 

Úmluvy je postihnout padělání léčivých přípravků a taktéž potrestat padělání ZP. Aktuálně 

je tato Úmluva podepsána 16cti státy. Ratifikovalo ji zatím pouze 12 států. Jinou specifičtější 

MS není zatím právo ZP nijak upraveno.  

 
48 TĚŠINOVÁ, J., DOLEŽAL, T., POLICAR, R., Medicínské právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. op. citace. 

s. 13. 
49 Čl. 3 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně. 
50 Čl. 3; čl. 6 Úmluvy o právech dítěte.  
51 Webové stránky Rady Evropy věnované Medicrime. Aktuální ke dni 9. 3. 2019. 

Dostupné z WWW: https://www.coe.int/en/web/medicrime/home.  

https://www.coe.int/en/web/medicrime/home
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2.2 Evropské prameny práva 

Problematika zdravotnických prostředků je v rámci komunitárního práva velmi harmonizovanou 

oblastí. Mezi sekundární právní akty EU řadíme nařízení, směrnice, rozhodnutí a doporučení. 

Pro oblast ZP jsou stěžejní směrnice a nařízení. Směrnice vytyčují cíl, kterého musí státy 

dosáhnout. Členské státy jsou tak povinné implementovat obsah směrnic do svého právního 

řádu, prostředky jsou však ponechány na jednotlivých zemích. Oproti tomu nařízení, která platí 

v celém svém rozsahu, jsou přímo aplikovatelná a právně závazná. 

Oblast ZP je od počátku devadesátých let 20. století upravena třemi samostatnými směrnicemi. 

Konkrétně se jedná o směrnici Rady 93/42/EHS, o zdravotnických prostředcích, dále 

o směrnici Rady 90/385/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících 

se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků a směrnici Evropského Parlamentu 

a Rady 98/79/ES, o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. 

Nicméně již v roce 2017 byla zveřejněna nařízení, která ruší výše zmíněné směrnice, a která 

budou upravovat oblast ZP s účinností od roku 2020. Důvodem pro akceptaci nové právní 

regulace byl výskyt nebezpečných zdravotnických prostředků na trhu a obava o ochranu zdraví 

jednotlivců.52 Došlo tak k přezkoumání dosavadní úpravy a zjištění, že odlišné provádění 

směrnic vedlo k odlišné úrovni ochrany zdraví. Jako vhodnější právní nástroj se tedy jeví 

nařízení, která jsou jednotným prostředkem a zajistí jednotnou úpravu ve všech členských 

státech EU. Dá se shrnout, že cílem nových nařízení je především ochrana zdraví a zesílení 

bezpečnosti zdravotnických prostředků.53 

Nová nařízení jsou použitelná od května 2020 s výjimkou určitých ustanovení, jejichž účinnost 

je odložena. Konkrétně bylo dne 5. 5. 2017 zveřejněno ve Věstníku Evropské unie nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických 

prostředcích (dále jen „MDR“), 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. Toto nařízení 

upravuje práva a povinnosti hospodářských subjektů zacházejících se ZP (výrobci, distributoři, 

dovozci, zdravotnická zařízení), stanovuje principy posuzování shody zdravotnických 

prostředků, označování a registrace zdravotnických prostředků či problematiku vigilance. Druhé 

 
52 Problémy s prsními implantáty a kovovými kyčelními náhradami. Srov. The breast implant scandal and European 

Medical Device Regulation. Aktuální ke dni 27. 3. 2019. Dostupné z WWW: 

https://www.donawa.com/medical-device/files/Breast%20implants%20GMP%20Review%20Apr12.pdf 
53 Důvodová zpráva vlády k implementaci nařízení EU. Aktuální ke dni 16. 9. 2019. 

Dostupné z WWW: https://apps.odok.cz/veklepdetail?pid=ALBSBFGJ2G5C  

https://www.donawa.com/medical-device/files/Breast%20implants%20GMP%20Review%20Apr12.pdf
https://apps.odok.cz/veklepdetail?pid=ALBSBFGJ2G5C
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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 bylo taktéž zveřejněno dne 5. 5. 2017 ve Věstníku Evropské 

unie. Toto nařízení EU upravuje práva a povinnosti hospodářských subjektů zacházejících 

s diagnostickými ZP in vitro (výrobci, distributoři, dovozci, zdravotnická zařízení), stanovuje 

principy posuzování shody zdravotnických prostředků, označování a registrace zdravotnických 

prostředků a problematiku vigilance. Vzhledem k tomu, že se jedná o nařízení, implementace 

evropské legislativy fakticky znamená vypuštění těch ustanovení z českého zákona, která 

by duplicitně upravovala oblasti již řešené nařízením. Mezi komunitární prameny se řadí 

i rozhodnutí komise č. 2010/227/EU ze dne 19. dubna 2010 o Evropské databance 

zdravotnických prostředků (dále jen „EUDAMED“). 

2.2.1 Změny, které přinášejí nová nařízení EU 

Nová nařízení EU, která jsou zmíněna výše, přináší svěží vítr do oblasti zdravotnických 

prostředků. První podstatnou změnou je, že jsou přímo aplikovatelná a že přináší stejnou právní 

úpravu do všech členských státu. Konkrétní změny nastanou v několika oblastech. Obecně lze 

říci, že nejvíce novinek mohou očekávat výrobci ZP.54 Podle ustanovení nařízení velká změna 

nastane i pro distributory ZP, kteří si budou muset osvojit nová přísnější pravidla a postupy. 

Oblast ZP čekají i striktnější podmínky vigilance. Konkrétní změny jsou pro lepší přehlednost 

zpracovány níže u jednotlivých institutů. S blížícím se termínem účinnosti nových nařízení 

je připravován nový zákon o ZP. Jeho návrh připravuje vláda a má být dle důvodové zprávy 

k novele dosavadního zákona o ZP připraven v horizontu několika měsíců.55 

2.3 Vnitrostátní prameny práva 

2.3.1 Ústavní pořádek České republiky 

Ústava ČR je základním nejdůležitějším zákonem ČR s nejvyšší právní silou. Zákony musí být 

v souladu s ústavním pořádkem. Právní úprava musí dodržovat ústavně zakotvená pravidla. 

Příkladem je výkon státní moci, kterou „lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, 

které stanoví zákon56 či základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci“.57  

 
54 Rada EU: Politiky: Modernizace pravidel EU týkajících se zdravotnických prostředků. Aktuální ke dni 12.3. 2019. 

Dostupné z WWW: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/new-rules-medical-in-vitro-diagnostic-devices/  
55 Stanovisko vlády k sněmovnímu tisku 438 (novela zákona o zdravotnických prostředcích). Aktuální ke dni 17. 9. 

2019. Dostupné z WWW: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=438&CT1=1 
56 Čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 LZPS. 

57 Čl. 4 Ústavy. 

https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/new-rules-medical-in-vitro-diagnostic-devices/
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=438&CT1=1
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Ústava ČR je polylegální, je tedy tvořena více částmi. Ústavní pořádek, který je vymezen v čl. 

112 Ústavy tvoří „Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této 

Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního 

shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní 

hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992“.58 

LZPS je katalogem základních práv a svobod. Pro oblast zdravotnických prostředků je nutné 

zmínit hned několik článku. Kromě obecných ustanovení je nutné poukázat na čl. 6, který 

deklaruje právo na život; čl. 7 nedotknutelnost osoby a že nikdo nesmí být mučen ani podroben 

krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení; v hlavě Hospodářská, sociální, kulturní 

práva dále čl. 31 který stanovuje právo na ochranu zdraví, na bezplatnou zdravotní péči a na 

zdravotní pomůcky za podmínek stanovených zákonem.  

2.3.2 Zákonná úprava 

Hlavním právním pramenem naší legislativní úpravy je zákon č. 268/2014 Sb., 

o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích, který nabyl účinnosti     

1. 4. 2015.59 Tento klíčový zákon upravuje definici zdravotnického prostředku, pravidla 

pro vstup ZP na trh, distribuci, používání, servis a bezpečnost zdravotnických prostředků. 

Také stanovuje pravidla pro předepisování, vydávání a použití ZP. Dále vymezuje základní 

pojmy, jejichž specifika nalezneme v podzákonných předpisech. K provedení zákona byla 

vydaná vyhláška č. 61/2015 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené 

Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o ZP a dále vyhláška č. 62/2015 Sb., 

o provedení některých ustanovení zákona o ZP, která upravuje náležitosti hlášení nepříznivých 

událostí, pravidla správné dovozní a distribuční praxe, náležitosti dokumentace o ZP a další. 

Dalším klíčovým zákonem této problematiky je zákon č. 22/1997 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky, který upravuje způsob stanovování technických požadavků 

na výrobky, které mohou ohrozit život a zdraví uživatelů, a dále práva a povinnosti osob, které 

vyrábí a distribuují tyto výrobky. Tento zákon stanovuje jednotné principy pro uvádění 

 
58 Ústava čl. 112 odst. 1. 
59 Zákon o ZP má 15 hlav, které obsahují Úvodní ustanovení- definice ZP; Výkon státní správy; Klinické hodnocení 

a hodnocení funkční způsobilosti; Registrace a notifikace; Neoprávněné připojení označení CE a zatřídění; 

Distribuce a dovoz; Předepisování, výdej a prodej; Používání; Servis a revize; Systém vigilance; Odstraňování; 

NISZP a RZPRO; Kontrola; Přestupky; Společná, přechodná a závěrečná ustanovení.  
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tzv. stanovených výrobků na trh. Je považován za lex generalis a všechny ostatní právní předpisy 

jsou v postavení lex specialis.60  

Regulace ZP je upravena dalšími prováděcími nařízeními k zákonu o technických požadavcích 

na výrobky. Patří sem nařízení č. 54/2015 Sb. k zákonu o ZP, které stanovuje technické 

a bezpečnostní požadavky na ZP; nařízení č. 55/2015 Sb. k zákonu o ZP, které stanovuje 

technické a bezpečnostní požadavky na aktivní implantabilní ZP a nařízení č. 56/2015 Sb. 

k zákonu o ZP, které stanovuje technické a bezpečnostní požadavky na diagnostické ZP in vitro. 

Správní řád61 je základní obecnou úpravou veřejné správy. Upravuje správní řízení, kterým v této 

problematice může být řízení u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) o notifikaci 

zdravotnického prostředků v Registru zdravotnických prostředků. Správní řád se také využije 

v problematice stížnosti ve smyslu ustanovení § 175 správního řádu, kterou lze například podat 

v případě průtahu ve výše zmíněném řízení. Ústav je také vázán obecnými správními lhůtami, 

které jsou stanoveny v ustanovení § 71. Dále by měl Ústav ctít základní zásady dobré správy, 

které jsou zakotvené v úvodních ustanoveních správního řádu. Dalším relevantním ustanovením 

správního řádu je § 80, podle kterého se podává návrh na vydání opatření proti nečinnosti.  

2.3.3 Další vnitrostátní právní předpisy 

Jelikož se jedná o oblast veřejného práva, jedná se o velmi regulovanou oblast a najdeme zde 

velkou spoustu právních předpisů, které souvisí s problematikou ZP. Mezi tyto předpisy řadíme 

zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, který primárně upravuje poskytování zdravotních 

služeb v ČR, práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb. Také je zde 

zakotven výdej a prodej ZP.  

Dále zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 

či zákon č. 102/ 2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Tato právní úprava má svůj význam 

vzhledem k obecným požadavkům na bezpečnost výrobků a ochranu zdraví jejich uživatelů. 

Nutné je zmínit i zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, 

kterým byl zřízen Státní ústav pro kontrolu léčiv. 

 
60 KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum, 2014. op. citace. s. 73. 
61 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 



14 

 

Regulace reklamy se řídí obecným zákonem,62 jelikož neexistuje žádná speciální právní 

úprava.63 Pravidla cenové regulace ZP vychází ze zákona o cenách64 ve spojení se zákonem 

o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.65 Na základě těchto předpisů vydává 

následně Ministerstvo zdravotnictví cenové předpisy, ve kterých stanoví podrobná pravidla 

cenové regulace, a dále cenová rozhodnutí, kde je uveden okruh cenově regulovaných ZP. 

V roce 2019 Ministerstvo zdravotnictví připravilo nový cenový předpis: Předpis 1/2019/CAU, 

o regulaci cen zdravotnických prostředků, stanovuje pravidla cenové regulace ZP (cena výrobce, 

maximální obchodní přirážka, oznamovací povinnost), který nahradil cenový předpis MZ 

3/2012/FAR a cenové rozhodnutí MZ 2/13-FAR, které stanovovalo seznam skupin ZP 

s deregulovanými cenami výrobce.66 

Úhradová regulace ZP je upravena zákonem o veřejném zdravotním pojištění,67 který doplňuje 

tzv. úhradová vyhláška68 a seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.69 Mezi podpůrné 

prameny řadíme i doporučující a interpretační dokumenty MEDDEV,70 dále technické normy 

a odpovědi Ústavu na otázky veřejnosti, které zveřejňuje na svém webu. 71 

Vzhledem k výše uvedenému lze stanovit, že rozsah předpisů, který by měly osoby, které 

zacházejí se zdravotnickými prostředky, sledovat, je opravdu široký.  Pro celkové pochopení 

dané oblasti nestačí znát zákon o zdravotnických prostředcích, ale je nutné monitorovat i další 

právní předpisy, které jsou zde zmíněné. 72 

2.3.4 Budoucnost právní úpravy  

Při sepisování této diplomové práce vláda projednává nový zákon o zdravotnických 

prostředcích.73 Nová právní úprava je nutným dalším krokem souvisejícím s blížící se účinnosti 

 
62 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. 
63 NOVÁKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde Praha, 2006. s. 80. 
64 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. 
65 Zákon č. 256/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. 
66 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. op. citace. s. 673. 
67 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 
68 Vyhláška č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 

2019. 
69 Vyhláška č. 134/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s 

bodovými hodnotami. 
70 Evropská komise. Přehled doposud vydaných Pokynů MEDDEV. Aktuální ke dni 17.3.2019. Dostupné z WWW: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/guidance_en#meddevs%C2%A0   
71 Národní informační systém ZP. Aktuální ke dni 17. 6. 2019. Dostupné z WWW: https://www.niszp.cz/legislativa  
72 MZ. Přehled právních předpisů v gesci MZ. Zdravotnické prostředky. Aktuální ke dni 23. 9. 2019. 

Dostupné z WWW: https://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/zdravotnicke-prostredky_3358_11.html 
73 Návrh zákona o zdravotnických prostředcích. Aktuální ke dni 23. 9. 2019. 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/cenove-rozhodnuti-3/13-farkterym-se-stanovi-seznam-zdravotnickych-prostredku-s_7953_921_3.html
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/guidance_en#meddevs%C2%A0
https://www.niszp.cz/legislativa
https://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/zdravotnicke-prostredky_3358_11.html
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nových nařízení. Nový zákon má reflektovat nařízení o ZP, jelikož současný zákon transponuje 

směrnice. Nařízení jsou ze své podstaty přímo aplikovatelná, vnitrostátní právní úprava tak nemá 

obsahovat zdvojené ustanovení, má však obsahovat úpravu, jejíž podobu ponechává nařízení 

na jednotlivých státech, a to ve formě souladné s textem nařízení. 

Ve vládním návrhu zákona je stanoveno, že oproti aktuálnímu zákonu úprava nebude obsahovat 

ty definice základních institutů, které jsou již upraveny nařízeními, dojde tak k vyprázdnění 

úpravy. Návrh zákona je na první pohled kratší a méně obsáhlý než současný zákon. Návrh 

uvádí, že výkon státní správy, jak je dále pojednáno, dnes zajišťuje především Ministerstvo 

zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv. V novém zákoně se taxativní výčet rozšiřuje 

o Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tento krok se zdá být 

správný, jelikož tento úřad už i teď je důležitou institucí v oblasti práva ZP, avšak dle důvodové 

zprávy se mají rozšiřovat především pravomoci Ústavu. 

Jednou z největších navrhovaných změn je, že v návrhu není uveden Registr zdravotnických 

prostředků, ale Národní informační systém zdravotnických prostředků. Jak se tento nový 

informační systém bude lišit od toho předchozího zatím není známo. Národní informační systém 

dle důvodové zprávy má být především nápomocný z důvodu, že se zavádí povinná registrace 

osob do EUDAMEDu. Nařízení nově přináší pojem Obnova prostředků pro jedno použití.74 

Jedná se o znovupoužití ZP pro jedno použití. Obnova je možná, ale pouze pokud to umožní 

vnitrostátní právní úprava a jen za podmínek uvedených v nařízení. Národní právní úprava však 

nepočítá s opakovaným použitím ZP, naopak zakazuje dodávat takový ZP a jeho používání 

na území ČR.75 Provádění obnovy jako takové však zakázané není, aby případně nebránilo 

podnikatelskému plánu. Tyto ZP tak lze například vyvézt do země, kde jsou povoleny.76 Další 

změny mají nastat ve výdeji zdravotnických prostředků či vymezení nových přestupků, jelikož 

nařízení ukládají nové povinnosti. V neposlední řadě jsou stanoveny obrovské pokuty 

za přestupky, které dosahují částky až 30 000 000 Kč.  

Podstatná jsou přechodná ustanovení, které mají napomoci k jednoduššímu přechodu na novou 

právní úpravu. Při přijetí nové regulace tak má dojít ke zrušení prováděcích nařízení vlády 

 
Dostupné z WWW: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBFGJ2G5C   
74 MDR odst. 38 

75 Návrh zákona o ZP: § 9 Obnova: Dodávání obnoveného prostředku pro jedno použití na trh na území České 

republiky nebo jeho používání na území České republiky se zakazuje. 
76 Návrh zákona o zdravotnických prostředcích. Důvodová zpráva. s.4. Aktuální ke dni 24. 9.2019. 

Dostupné z WWW: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBFGJ2G5C  

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBFGJ2G5C
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBFGJ2G5C
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č. 54/2015 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky; č. 55/2015 Sb. 

o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a vyhlášky 

č. 61/2015 Sb. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem 

pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a vyhlášky č. 62/2015 Sb. 

o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích.  

Shora uvedené však platí pouze pro obecné zdravotnické prostředky. Nový zákon nebude 

upravovat diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. S ohledem na fakt, že evropské nařízení 

o diagnostických prostředcích in vitro nabyde účinnosti až v roce 2022, je nutné modifikovat 

dosavadní právní úpravu pro tyto ZP. Proto je zároveň projednávána novela současného 

zákona o zdravotnických prostředcích. Právní úprava zdravotnických prostředků, tak bude 

po určitý čas dvojkolejná.  

Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické 

prostředky in vitro bude do nabytí účinnosti evropského nařízení o diagnostických prostředcích 

in vitro ponecháno stále v platnosti, na rozdíl od výše zmíněných vládních nařízeních.77 

Jaká bude finální podoba nového zákona o ZP a novela současného zákona ukáže legislativní 

proces a čas. Účinnosti by měl nový zákon nabýt dne 26. května 2020.  

 
77 Vláda. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích. Aktuální ke dni 

30. 9. 2019. Dostupné z WWW:  https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBG3DF3AQ 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBG3DF3AQ
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3 Instituce v oblasti zdravotnických prostředků 

V oblasti práva zdravotnických prostředků mají hlavní roli dvě organizační složky státu. Státní 

správu vykonává Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) a Státní ústav pro kontrolu léčiv 

(dále jen „Ústav“).78 Hlavní funkcí těchto kompetentních autorit je zajistit bezpečnost a zdraví 

pacientů či uživatelů ZP. 

3.1 Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) je jedním z ústředních orgánů státní správy v čele 

s členem vlády.79  Na úseku zdravotnictví je z organizačního pohledu vrcholným orgánem státní 

správy.80 Pro zřízení ministerstva a stanovení jeho působnosti platí tzv. výhrada zákona, je tedy 

nutné, aby daná problematika byla upravena na zákonné úrovni.81 Ministerstvo zdravotnictví je 

vedle dalších ústředních správních úřadů vymezeno v kompetenčním zákoně.82 Věcná dílčí 

působnost ministerstva zahrnuje ve svém vymezeném úseku správy i oblast zdravotnických 

prostředků.83 Tento orgán má v oblasti ZP několik funkcí,84 z nichž jedna z nejvýznamnějších je 

funkce legislativní. Ministerstvo na základě a v mezích zákona vydává právní předpisy, je-li 

k tomu zákonem zmocněno, neboť ministerstva na rozdíl od vlády nemají generální zmocnění.85 

Tyto předpisy se označují jako vyhlášky.86  

Vztah ministerstva a vlády je vyvozován z kompetenčního zákona. Vláda dohlíží na činnost 

ministerstva, které má povinnost se kromě zákonů řídit i usneseními vlády.87,88 „Ministerstva 

zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládají 

vládě.“89 V kompetenci jednotlivých ministerstev je mj. zpracovávat legislativní návrhy, které 

 
78 Ustanovení § 7 zákona o zdravotnických prostředcích. 
79 Ustanovení § 1 kompetenčního zákona. 
80 POTĚŠIL, L., BRAŽINA, R., HEJČ D., KRÁLOVÁ, A., VENCLÍČEK., J., Správní právo – zvláštní část (v 

příkladech a otázkách). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 150. 
81 Ústava čl. 79 odst. 1. 
82 Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky. 
83 Ustanovení § 10 odst. 1 kompetenčního zákona. 
84 Ustanovení § 8 zákona o zdravotnických prostředcích stanoví, co vše MZ vykonává v oblasti ZP. 
85 Dle čl. 79 odst. 3 Ústavy, Ministerstvo potřebuje k vydání právního předpisu speciální zákonné zmocnění ve 

spojení s čl. 78 Ústavy. 
86 Například k provedení bližších pravidel správné distribuční a dovozní praxe dle § 45 odst. 2 zákona o 

zdravotnických prostředcích. 
87 Ustanovení § 21 kompetenčního zákona. 
88 Ustanovení § 28 kompetenčního zákona. 
89 Ustanovení § 22 kompetenčního zákona. 
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tematicky zapadají do jejich působnosti. Vláda jim taktéž může uložit přípravu jednotlivých 

návrhu.90 

MZ dále vydává např. závazná stanoviska či metodické pokyny, které publikuje ve Věstníku, 

který slouží jako publikační nástroj ke zveřejňování metodik, cenových předpisů91 a ostatních 

dokumentů za podmínky legitimace zákonem. Příkladem je transplantační zákon.92  

Okruh působnosti MZ je široký.93 MZ může dále ukládat i určité příkazy jemu podřízeným 

správním orgánům 94 či rozhodnout o dočasném stažení ZP z trhu. MZ rozhoduje o odvolání 

v rámci správního řízení či vykovávat úlohu zprostředkovatele v dohodovacím řízení. V jeho 

přímé působnosti se nachází určitý počet nemocnic95 a v neposlední řadě je jeho úkolem 

spolupráce s WHO, mezinárodními orgány a EU. Povinnosti ministerstva je spravovat RZPRO.96 

Zákon dovoluje přenést tuto správu na Ústav, to ministerstvo využívá a pověřuje jej touto 

činností. 

3.2 Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Ústav řadíme mezi jiné správní úřady, které mají celostátní územní působnost.97 Ústav je 

ustavený zákonem98 a je podřízen MZ a plní úkoly svěřené mu ministerstvem.99 Na rozdíl od 

ústředních správních úřadů jiný správní úřad nevydává vyhlášky k provedení zákona.100 

Pravomoc a působnost je úřadu svěřena zákonem.101 Působnost je nadále vymezena v několika 

právních předpisech.  

 
90 Ustanovení § 24 kompetenčního zákona. 
91 Ve věstníku č. 5/ 2019 byl zveřejněn nový cenový předpis o regulaci cen ZP s účinnosti od 1. 6. 2019. Aktuální ke 

dni 11. 6. 2019. 

Dostupný z WWW:https://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2019_17352_3977_11.html  
92 MZ: Věstníky. Aktuální ke dni 11. 6. 2019.  

Dostupné z WWW: https://www.mzcr.cz/legislativa/obsah/vestnik-mz_1768_11.html   
93 MZ je v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 kompetenčního zákona ústředním orgánem státní správy pro 

zdravotní péči či ochranu veřejného zdraví. SLÁDEČEK, V., POUPEROVÁ, O. a kolektiv: Správní právo- zvláštní 

část (vybrané kapitoly). 2. vydání. Praha: Leges, 2014. s. 352. 
94 KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 80. 
95 MZ: Seznam nemocnic. Aktuální ke dni 11. 6. 2019. Dostupný z WWW:  

http://www.mzcr.cz/dokumenty/p_10031_843_1.html  
96 Ustanovení § 78 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích. 
97 KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. op. citace. s. 84. 
98 Ustanovení § 13 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. 
99 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3. aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2013. s. 290. 
100 KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. op. citace. s. 84. 
101 Ustanovení § 13 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. 

https://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2019_17352_3977_11.html
https://www.mzcr.cz/legislativa/obsah/vestnik-mz_1768_11.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/p_10031_843_1.html


19 

 

Ministr zdravotnictví jmenuje hlavního představitele Ústavu, kterým je ředitel. Funkcí ředitele je 

mj. hospodařit se svěřenými prostředky Ústavu. V rámci organizační soustavy se Ústav dělí na 

úseky, sekce, odbory a oddělení. Regionální pracoviště zřízena pro tento ústav mají sídla v Brně, 

Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni a Praze.102  

Pro oblast zdravotnických prostředků je Ústav vykonavatelem veřejné správy a je mu svěřena 

působnost v oblasti ZP, která je vymezená v zákoně.103 Ústav vykonává spoustu úkolů napříč 

celou oblastí zdravotnických prostředků. Předmětem činnosti Ústavu v rámci zájmu ochrany 

zdraví je zajistit, aby byly používány pouze takové zdravotnické prostředky, které jsou podle 

dostupných vědeckých poznatků bezpečné a funkční a jsou vybaveny informacemi umožňujícími 

jejich správné použití.  

Dále se zabývá jak registrací subjektů, tak i notifikací zdravotnických prostředků. Ústav 

je oprávněn rozhodovat o stažení výrobku z trhu, pokud je neoprávněně připojeno označení CE 

a na výzvu Ústavu není zjednána náprava, ať už výrobcem či zplnomocněným zástupcem.104 

Ústav taktéž může rozhodnout o stažení výrobku z důvodu „technického nebo zdravotního, který 

souvisí s vlastnostmi nebo účinností zdravotnického prostředku“.105 

Ústav v oblasti klinických zkoušek registruje jejich zadavatele, povoluje provedení klinické 

zkoušky ZP, vydává souhlas se změnami v dokumentaci klinické zkoušky zdravotnického 

prostředku a podobně.106 Kontrolní činnost vykonává nejen podle zákona o ZP, ale také podle 

zákona upravujícího technické požadavky na výrobky.107 

V rozsahu své působnosti spolupracuje s příslušnými orgány cizích států a Unie,108 například 

spolupracuje s Evropskou Komisí, Světovou zdravotnickou organizací či Medicine Evaluation 

Comittee. Informuje Evropskou Komisi a příslušné orgány členských států o opatřeních přijatých 

nebo zvažovaných s cílem minimalizovat opakování nežádoucích příhod, a to včetně informací 

o těchto nežádoucích příhodách.109 Dále informuje Evropskou Komisi a příslušné orgány 

 
102 SÚKL: Statut SÚKL. Aktuální ke dni 28. 3. 2019. Dostupný z WWW: http://www.sukl.cz/sukl/statut-sukl.   
103 Ustanovení § 9 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích. 
104 Ustanovení § 9 písm. k ve spojení s § 39 zákona o zdravotnických prostředcích. 
105 Ustanovení § 9 písm. l zákona o zdravotnických prostředcích. 
106 Ustanovení § 9 ve spojení s §14 k a § 2 písm. e zákona o zdravotnických prostředcích. 
107 Ustanovení § 9 písm. m zákona o zdravotnických prostředcích.  
108 Ustanovení § 9 písm. p zákona o zdravotnických prostředcích. 
109 Ustanovení § 9 písm. r zákona o zdravotnických prostředcích. 

http://www.sukl.cz/sukl/statut-sukl
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členských států o některých svých rozhodnutích, jako například o neoprávněném připojení 

označení CE spolu s uvedením důvodů, které vedly k vydání těchto rozhodnutí.110 

V rámci své publikační činnosti Ústav vydává věstník či výroční zprávu své činnosti. Věstník 

je vydáván měsíčně a poskytuje odborné veřejnosti informace o zdravotnických prostředcích. 

Také obsahuje opatření při nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků a informace 

o publikovaných technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky. Ústav dále 

vydává Seznam hrazených ZP předepisovaných na poukaz.111 Dále může vypsat cenovou soutěž 

a zveřejňovat její výsledky či rozhodovat o změně úhrady na základě dohody o nejvyšší ceně 

či cenové soutěže. 

3.3 Další subjekty, které se zaobírají problematikou ZP 

3.3.1 Zdravotní pojišťovny  

Zdravotní pojišťovny jsou samostatnými subjekty, jejichž hlavním úkolem je provádět veřejné 

zdravotní pojištění, které je určeno k zajištění zdravotní péče obyvatelstvu. Tento účel 

má veřejnoprávní charakter, zdravotní pojišťovny tak konají činnost ve veřejný prospěch. 

Má však zdravotní pojišťovna bez dalšího veřejnoprávní charakter či je spíše subjektem 

soukromého práva? Případně má obojetnou povahu? Lze uvažovat, že se jedná o veřejný podnik, 

který je definován jako „subjekt, jemuž jsou svěřeny prostředky za účelem zajišťování veřejných 

potřeb“.112 Mezi znaky zdravotní pojišťovny patří, že jsou právnické osoby zřízené zákonem, 

které mají zaměstnance, plní úkoly veřejné správy, ale také podnikají.  

Sládeček se zmiňuje o Všeobecné zdravotní pojišťovně mezi ostatními vykonavateli veřejné 

správy, ve skupině vykonavatelů zbytkové veřejné správy.113 Dodává, že VZP ČR splňuje 

některé atributy veřejného ústavu či veřejného podniku. Existuje množství různých nestátních 

organizací, které poskytují veřejné služby a přitom vyvíjejí podnikatelskou činnost.114 Jak 

Sládeček dodává „množina různorodých nestátních institucí je celkově zmapována či probádána 

jen velmi málo“.115 Určení formy a celkového postavení zdravotní pojišťovny je tak věcí stále 

 
110  Ustanovení § 9 písm. q zákona o zdravotnických prostředcích. 
111 Více v kapitole 6 Úhradová regulace zdravotnických prostředků na poukaz. 
112 KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. op. citace. s. 63. 
113 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3. aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.,  

2013. s. 309 
114 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR, 3. upravené vydání, Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2013. s. 80 a násl.  
115 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3. aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.,  

2013. op. citace. s. 309 
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otevřenou. Lze uvažovat, že se jedná o subjekt sui generis. Ve funkčním pojetí se jedná o správní 

orgán. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má důležité postavení v českém systému veřejného 

zdravotního pojištění, byla ustanovena zákonem 1. ledna 1992.116 S časovým odstupem 

vznikaly další zdravotní pojišťovny podle zákona České národní rady o resortních, oborových, 

podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.117 

Úlohou každé z pojišťoven je vybírat pojistné na zdravotné pojištění a proplácet zdravotní 

služby. Do zdravotních služeb patří i poskytování zdravotnických pomůcek. K problematice 

úhrad zdravotnických prostředků, jakož i o tzv. číselnících více v následujících kapitolách.118 

Dozor fungování zdravotních pojišťoven provádí MZ ve spolupráci s Ministerstvem financí.119 

Zdravotní pojišťovny jsou k tomuto účelu povinny vždy do 60 dnů po skončení kalendářního 

čtvrtletí podat těmto ministerstvům zprávu o svém hospodaření.120 Pojišťovny jsou také povinny 

v návaznosti na termíny stanovené MF pro předkládání návrhu státního rozpočtu a státního 

závěrečného účtu předložit uvedeným ministerstvům návrh zdravotně pojistného plánu 

na následující kalendářní rok, účetní závěrku a návrh výroční zprávy za minulý kalendářní rok 

a zprávu auditora.121 Dále může dojít ke zrušení zdravotní pojišťovny buď na vlastní žádost, 

nebo jestliže jí MZ odejme povolení k provádění všeobecného zdravotního pojištění.122 I zánik 

zdravotní pojišťovny tedy vykazuje veřejnoprávní prvky. 

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (dále jen „SZP ČR“) byl zřízen 15. 5. 1997, kdy nahradil 

Sdružení zdravotních pojišťoven, které vzniklo dne 26. 1. 1993. Úkolem SZP ČR je zastupovat 

potřeby zdravotních pojišťoven a jejich klientů.123 SZP ČR tvoří: Vojenská zdravotní pojišťovna 

České republiky; Česká průmyslová zdravotní pojišťovna; Oborová zdravotní pojišťovna; 

 
116 Zákon č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky. 
117 Zákon č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. 
118 Číselníky jsou katalogem konkrétních zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 

Více v kapitole 6. 4. Úhradové katalogy zdravotnických prostředků. 

119 SLÁDEČEK, V., POUPEROVÁ, O. a kolektiv: Správní právo- zvláštní část (vybrané kapitoly). 2. vydání. Praha: 

Leges, 2014. op. citace. s. 385. 
120 Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. ve spojení s § 7a a § 8 zákona č. 551/1991. 

121 Ustanovení § 15 odst. 2 zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. 

122 Ustanovení § 6 zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. 

123 SZP ČR: Základní informace. Aktuální ke dni 17. 3. 2019.  

Dostupné z WWW: https://szpcr.cz/o-svazu/zakladni-informace/  

https://www.vzp.cz/o-nas/dalsi-zdravotni-pojistovny
https://szpcr.cz/o-svazu/zakladni-informace/
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda; Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky 

a RBP zdravotní pojišťovna.124 

3.3.2 Výbor pro zdravotnictví PSP ČR 

Mezi orgány PSP ČR patří výbory, přičemž pro problematiku ZP je stěžejní Výbor 

pro zdravotnictví PSP ČR. Výbor je složen z poslanců, kteří se specializují na oblast 

zdravotnictví, ale není neobvyklé, že jsou přizváni i hosté. Má také různé podvýbory, např. PV 

pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace či PV 

pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků.125 

Při legislativním procesu se návrh zákona přikáže garančnímu výboru dle jeho věcného 

zaměření. Na jednotlivých schůzích výboru mezi jednotlivými čteními se probírají připravované 

legislativní změny a pozměňovací návrhy. Výbor pak může usnesením doporučit/ nedoporučit 

ať už pozměňovací návrhy, či přijetí zákona jako celku. Vedle legislativní a kontrolní činnosti 

se aktivně účastní veškeré diskuse v oblasti zdravotnictví. Ve Výboru pro zdravotnictví 

se na jednotlivých sezeních (výborech, podvýborech, seminářích, v pracovních skupinách) 

na nejvyšší specializované úrovni za široké účasti odborné i laické veřejnosti diskutuje o všech 

legislativních i mnoha nelegislativních návrzích z oblasti zdravotnictví, popř. o dalších zásadních 

zprávách, materiálech a koncepcích. 

3.3.3 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví vydává české technické normy. 

Jedná se o dokument, který stanoví požadavky, aby byl ZP vhodný pro určitý účel, a především 

nároky na bezpečnost, ochranu zdraví a kvalitu.126 Norma není závazná, má především podobu 

doporučení. Ve Věstníku ÚNMZ jsou pravidelně publikovány nově vydané, změněné či zrušené 

normy se zaměřením na oblast ZP. Dále ÚNMZ vydává pro oblast ZP přehled subjektů 

 
124 RBP pojišťovna více známá pod pojmem Revírní zdravotní pojišťovna prošla v roce 2018 rebrandingem. 

Aktuální ke dni 17. 3. 2019. Dostupné z WWW: 

https://www.zdravotnickydenik.cz/2018/11/revirni-bratrska-pokladna-zmeni-od-1-ledna-svuj-nazev-rbp/ 
125 Další podvýbory jsou: PV pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů; PV pro 

elektronizaci ve zdravotnictví; PV pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, 

propojení vědy a praxe; PV pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky. 
126  ÚNMZ: Co je to technická norma? Aktuální ke dni 13. 9. 2019. 

 Dostupné z WWW: http://www.unmz.cz/urad/co-je-to-technicka-norma-  

https://www.zdravotnickydenik.cz/2018/11/revirni-bratrska-pokladna-zmeni-od-1-ledna-svuj-nazev-rbp/
http://www.unmz.cz/urad/co-je-to-technicka-norma-
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autorizovaných k činnostem při posuzování shody zdravotnických prostředků.127 Uvádí právní 

předpisy upravující autorizaci a činnost subjektů posuzování shody. 

3.3.4 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) je jiným ústředním správním orgánem 

s celostátní působností. Hlavní těžištěm působnosti SÚJB je zajišťování jaderné bezpečnosti 

a radiační ochrany, t.j. „ochrany zdraví a životního prostředí před nepříznivými účinky 

ionizujícího záření“.128 Dále povoluje nakládání se zdroji ionizujícího záření či odpovídá 

na dotazy, které jsou v jejich kompetenci. SÚJB se také potýká s oblastí ZP, kde má tento úřad 

stěžejní funkci v oblasti radiační ochrany. Lékařské ozáření, které se například uplatní 

u rentgenu, může být škodlivé. Jednotliví inspektoři úřadu kontrolují, zda je zaručena radiační 

ochrana na specializovaných pracovištích, a připomínají lékařskému personálu jejich povinnost 

dotazování na předchozí ozáření či prozkoumání příčin opakování úkonu. SÚJB dále vydává 

povolení, jehož držitel může provádět ozáření.129 

3.3.5 Krajské živnostenské úřady 

Krajský úřad je orgán kraje, kterému je svěřen mimo jiné výkon přenesené působnosti, jenž 

„lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon“.130 Orgány ÚSC jsou nepřímými 

vykonavateli státní správy, krajský úřad vykonává přenesenou působnost podle zákona 

o krajích.131 Kompetence Krajského živnostenského úřadu jsou pak vytyčeny zákonem 

o živnostenských úřadech.132 Krajský živnostenský úřad plní úkoly, jejichž míra je stanovena 

v tomto zákoně. Mezi zde uvedenými činnostmi je stanoveno, že úřad koná i činnosti, které jsou 

mu svěřeny zvláštními právními předpisy.133  

Reklama na zdravotnické prostředky nepodléhá speciálnímu právnímu rámci. Pokud 

je prováděna, musí odpovídat obecným požadavkům zákona o regulaci reklamy.134 

 
127  ÚNMZ: Zdravotnické prostředky. Aktuální ke dni 13. 9. 2019.  

Dostupné z WWW: http://www.unmz.cz/urad/zdravotnicke-prostredky  
128 SÚJB: Dozor nad radiační ochranou. Aktuální ke dni 13. 9. 2019.  

Dostupné z WWW:  https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/uvod/   
129 SÚJB: Používání rentgenů - lékařské ozáření. Aktuální ke dni 13. 9. 2019. Dostupné z WWW: 

 https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/oznameni-a-informace/pouzivani-rentgenu-lekarske-ozareni/  
130 Čl. 105 Ústavy. 
131 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 
132 Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. 
133 Ustanovení § 3 odst. 1 písm. f. zákona o živnostenských úřadech. V daném případě je zvláštním právním 

předpisem zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
134 Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. 

http://www.unmz.cz/urad/zdravotnicke-prostredky
https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/uvod/
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Kompetentním orgánem pro výkon dozoru jsou krajské živnostenské úřady.135,136 Ústav není 

oprávněným orgánem v dané oblasti.137 Dozor nad výkonem přenesené působnosti kraje 

je svěřen věcně příslušnému ministerstvu,138 kterým je na úseku reklamy v oblasti zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví. 

  

 
135 SÚKL: Dozor nad reklamou: Otázky a odpovědi. Aktuální ke dni 7. 4. 2019. Dostupné z WWW:  

http://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/otazky-odpovedi-7  
136 Středočeský kraj: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.: Pokuty uložené za reklamu na zdravotnické 

prostředky. Aktuální ke dni 13. 9. 2019. Dostupné z WWW: 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/databaze/-/asset_publisher/XqCJ9jLu3LCW/content/pokuty-ulozene-za-

reklamu-na-zdravotnicke-prostredky;jsessionid=566F3B155E12FC029A7B4AA43FE493FF.liferay_s1  
137 SÚKL: Kontroly osob zacházejících se zdravotnickými prostředky: Dotazy z oblasti výdeje a prodeje 

zdravotnických prostředků. Aktuální ke dni 13. 9. 2019. Dostupné z WWW:  

http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/dotazy-z-oblasti-vydeje-a-prodeje-zdravotnickych-prostredku 
138 KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. op. citace. s. 121. 
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4 Osoby zacházející se zdravotnickými prostředky 

4.1 Výrobce 

Legální definice stanoví, že výrobcem je „osoba zajišťující návrh, výrobu, balení a označování 

zdravotnického prostředku před jeho uvedením na trh pod svým vlastním jménem, obchodní 

firmou nebo názvem, bez ohledu na to, zda tyto činnosti provádí sama, nebo prostřednictvím třetí 

osoby; povinnosti výrobce se vztahují i na osobu, která sestavuje, balí, upravuje, renovuje nebo 

označuje jeden nebo více hotových výrobků nebo jim přisuzuje určený účel, s úmyslem uvést 

zdravotnický prostředek na trh pod svým vlastním jménem“. 139 

Výrobce je hlavní osobou, která vystupuje pod vlastním jménem a nese odpovědnost. Z definice 

vyplývá, že nezáleží, zda vykonává výrobu sama, nebo prostřednictvím jiné osoby. Důležité 

je, kdo uvede ZP na trh pod svým jménem. Výrobci se dělí na OEM výrobce (Original 

Equipment Manufacturer), který uvádí na trh zcela nový ZP, či OBL výrobce (Own Brand 

Labeller), který koupí ZP za účelem opětovného uvedení na trh, pod vlastním jménem a vlastní 

obchodní značkou.140 

Výrobce vydává návod k použití ZP, který musí být vystaven pro všechny ZP s výjimkou těch, 

které spadají do rizikové třídy I a IIa, není-li pro bezpečné používání těchto výrobků takový 

návod potřebný.141 Základním požadavkem je, aby návod byl přeložen do českého jazyka.  

Návod dále musí například obsahovat určený účel prostředku s jasnou specifikací indikací 

a kontraindikací, cílové skupiny nebo skupin pacientů nebo případně určených uživatelů; 

vlastnosti prostředku z hlediska účinnosti; specifikace, které uživatel potřebuje ke správnému 

používání prostředku; označení CE; datum vydání nebo revize atd.142  

Evropské nařízení rozšiřuje a zpřísňuje nároky na výrobce. Zpřísnění pravidel platí 

pro provádění klinických hodnocení a pod drobnohledem bude celá technická dokumentace ZP. 

Mimoto povinnosti výrobce jsou nastavit systém k pokrytí finanční odpovědnosti za újmu 

způsobenou vadným prostředkem, zavést systém řízení rizik, systém řízení kvality a označení 

UDI.143 MDR přichází taktéž s novým institutem, na který musí výrobce myslet. Jedná 

se o osobu odpovědnou za dodržování právních předpisů, která se má vykazovat odbornými 

 
139 Ustanovení § 5 písm. c zákona o zdravotnických prostředcích. 
140 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 24 a 25. 
141 Ustanovení § 5 písm. l zákona o zdravotnických prostředcích ve spojení s § 32 odst. 2 písm. l. 
142 Čl. 13 směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. 
143 O tom více v kapitole 5. 3. 3 Systém jedinečné identifikace prostředku. 
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znalostmi v oblasti ZP, a která bude kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z nové 

právní úpravy. 144 

4.2 Dovozce 

Dovozcem se rozumí „osoba usazená v členském státě“, která dodá ZP na trh, pokud byl 

nakoupen mimo území členských států.145 Území členských státu zákon o ZP chápe šířeji. 

Kromě území členských státu EU toto území dále tvoří: státy Evropského hospodářského 

prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a dále Švýcarsko a Turecko.146 

Evropské nařízení specifikuje pro dovozce velký počet povinností, ne všechny jsou však 

pro dovozce ZP v ČR novinkou. Dovozci jsou již dle současné vnitrostátní legislativy povinni 

ověřit, že byl prostředek opatřen označením CE a bylo k němu vydáno prohlášení o shodě. 

Novinkou je, že dovozci musí dohlížet na řádnou identifikaci konkrétního ZP výrobcem, 

na povinnost výrobce ustanovit zplnomocněného zástupce a označení ZP kódem UDI. Novou 

povinností je pro dovozce i předložit na uváděném ZP či na jeho obale své identifikační údaje – 

obchodní název a sídlo místa podnikání. Tyto informace musí být uvedeny takovým způsobem, 

aby nebyly zakryty údaje poskytnuté ze strany výrobce. Další povinnosti pro dovozce jsou: 

kontrolovat označení ZP a přiložení návodu k použití; informovat o podezření, že ZP není ve 

shodě s MDR; vést registr stížností a uchovávat dokumentaci. 147 

4.3 Distributor 

Distributorem je osoba, která dodá „na trh zdravotnický prostředek, který pořídila na území 

členských států“.148 Rozlišování mezi rolí distributora a dovozce má význam pouze v případě 

plnění ohlašovací povinnosti v RZPRO. V ostatních ohledech jsou povinnosti distributorů 

a dovozců ZP vyplývající ze zákona o ZP a dalších právních předpisů postaveny na roveň. 

Distributoři, stejně jako dovozci, mají již dnes dle vnitrostátní legislativy povinnost kontrolovat, 

že ZP získal označení CE a že k němu bylo vydáno prohlášení o shodě. MDR však rozšiřuje 

povinnosti distributorů souvisejících s dodáním ZP na trh EU.  Mezi nové povinnosti distributorů 

patří ověřit skutečnost, že k ZP byl přiložen návod k použití a že výrobek byl řádně označen 

výrobcem. Dále budou distributoři povinni ověřit, že dovozce ZP splnil svoji informační 

 
144 Čl. 15 MDR. 
145 Ustanovení § 5 písm. e zákona o zdravotnických prostředcích. 
146 Ustanovení § 4 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích. 
147 Čl. 13 MDR. 
148 Ustanovení § 5 písm. f zákona o zdravotnických prostředcích. 
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povinnost a uvedl své identifikační údaje na daném prostředku a také skutečnost, že ZP byl 

výrobcem označen kódem UDI.149 Mezi další povinnosti, které se týkají jak dovozce, 

tak i distributora patří zajištění skladovacích podmínek či nutnost zavést systém řízení kvality. 

4.4 Notifikovaná osoba 

Posuzování shody provádí sám výrobce, pokud není stanoveno, že je nutné vyžádat provedení 

u tzv. notifikované osoby.150 Notifikovaná osoba je vždy autorizovanou osobou, zatímco 

ne každá autorizovaná osoba je osobou notifikovanou.  

Autorizovaná osoba je právnická osoba, která je dle § 11 zákona o technických požadavcích 

pověřena „k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností 

souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených 

v technických předpisech“.151 Aby se autorizovaná osoba mohla stát osobou notifikovanou, 

je nutné, aby Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podal oznámení 

k Evropské komisi na základě zákona o technických požadavcích na výrobky nebo v případech 

stanovených nařízením vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky. 

Notifikované osoby mohou provádět svoji činnost ode dne, kdy jim bylo doručeno sdělení tímto 

Úřadem o tom, že byly notifikovány. Podmínkou je, že proti danému oznámení, Evropská 

komise, případně členské státy EU nevznesly ve lhůtě námitky.152 Od autorizované osoby je pak 

nutné odlišit akreditované osoby.153,154  

Notifikované osoby jsou nepřímými vykonavateli státní správy, jelikož na ně byl v určitém 

rozsahu delegován výkon státní správy. Jedná se o propůjčení výkonu státní správy správním 

aktem na základě zákona. „Zpravidla se autorizací propůjčuje vrchnostenská pravomoc nebo 

výkon určité odborné činnosti soukromoprávním subjektům.“155,156 

 
149 Čl. 14 MDR. 
150 Nevztahuje se na ZP rizikové třídy I, pokud jsou nesterilní a nemají měřící funkci. 

KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum, 2014. op. citace. s. 132. 
151 Ustanovení § 11 odst. 1 zákona o technických požadavcích na výrobky. 
152 Ustanovení § 11 odst. 8 ve spojení s § 7 odst. 7 písm. b zákona o technických požadavcích na výrobky. 
153 Ustanovení § 10 zákona o technických požadavcích na výrobky. 
154 ÚNMZ: Často kladené otázky – Zkušebnictví. Akreditace je osvědčení o splnění požadavků pro provádění 

konkrétní činnosti posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, případně jiné dokumenty platné pro 

oblast posuzování shody. Akreditaci provádí k tomu pověřená právnická osoba, kterou je v současné době Český 

institut pro akreditaci, o.p.s. pověřený vládou České republiky jako národní akreditační orgán. Aktuální ke dni 13. 9. 

2019. Dostupné z WWW: http://www.unmz.cz/urad/casto-kladene-otazky-zkusebnictvi 
155 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 86. 
156 Jiným příkladem autorizace je činnost autorizovaných architektů či veřejné stráže. 
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Notifikovaná osoba je definována v zákoně o zdravotnických prostředcích jako „osoba, která 

byla oznámena členským státem orgánům Unie a ostatním členským státům jako osoba pověřená 

k činnostem při posuzování shody zdravotnických prostředků“,157 také v zákoně o technických 

požadavcích na výrobky jako „právnická osoba, která byla členským státem Evropské unie 

oznámena orgánům Evropského společenství a všem členským státům Evropské unie jako osoba 

pověřená členským státem Evropské unie k činnostem při posuzování shody výrobků 

s technickými požadavky“.158  

Právní forma notifikovaných subjektů není zákonem stanovená. Příkladem jsou jak obchodní 

korporace, tak i státní podnik. Jako notifikované osoby u nás působí Institut pro testování 

a certifikaci, a.s. Zlín, jehož právní forma je akciová společnost, a Elektrotechnický zkušební 

ústav s.p., z jehož názvu vyplývá, že se jedná o státní podnik založený na základě z. č. 77/1997 

Sb., o státním podniku. 

Notifikované osoby kontrolují i klinické hodnocení, pouze pak může být výrobek uveden na trh. 

Výrobce zaplatí notifikované osobě, aby mu nezávisle posoudila ZP, a pak mu vydala certifikát. 

Pokud není certifikát získán u jedné notifikované osoby, nic nebrání výrobci získat ho u jiné. 

Výrobce si může vyžádat posouzení u jakékoliv notifikované osoby.159 Dokumenty vydávané 

notifikovanými osobami jsou podkladem pro označování výrobků evropskou značkou shody CE. 

Tam, kde je nutná přítomnost notifikované osoby, je nutné v žádosti o notifikaci uvést „i číslo 

certifikátu vystaveného notifikovanou osobou, číslo notifikované osoby, která vystavila certifikát, 

a kopii platného certifikátu“.160 Z toho plyne, že každá notifikovaná osoba má svůj vlastní kód, 

kterým jsou označeny certifikáty notifikované osoby. 

Nové nařízení zavádí nejen přísnější podmínky pro jmenování notifikované osoby, ale v českém 

překladu používá nový výraz, kterým je oznámený subjekt. MDR definuje oznámený subjekt 

jako subjekt posuzování shody jmenovaný v souladu s tímto nařízením.161 V příloze nařízení 

jsou specifikovány požadavky, které musí oznámené subjekty splňovat.162 V rámci přechodného 

období budou na trhu dostupné výrobky certifikované jak podle staré úpravy, tedy směrnic, tak 

podle již nových nařízení. Je kladen důraz na to, aby hodnotitelé byli nezávislí na výrobcích 

 
157 Ustanovení § 5 h zákona o zdravotnických prostředcích. 
158 Ustanovení § 2 písm. i zákona o technických požadavcích na výrobky. 
159 Tamtéž.   
160 Ustanovení § 32 odst. 2 písm. j zákona o zákona o zdravotnických prostředcích. 
161 Čl. 2 odst. 42 MDR. 
162 Příloha VII MDR. 
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a jejich prostředcích.163 Požadavek nezávislosti je těžce naplnitelný a jsou stanoveny především 

velké personální požadavky, které jsou nejen finančním problémem. Všechny oznámené 

subjekty budou muset být jmenovány podle nových nařízení, takže pokud dosavadní 

notifikované osoby chtějí nadále vykonávat tuto činnost podle MDR, je nutné podat novou 

žádost o notifikaci.  

Význam oznámeného subjektu je i při poskytování informací, které je potřeba sdělit při registraci 

prostředků či hospodářských subjektů.164 Mezi údaji, které je nutné uvést je i „typ, číslo a datum 

použitelnosti certifikátu vydaného oznámeným subjektem a název nebo identifikační číslo tohoto 

oznámeného subjektu (a odkaz na informace, které jsou uvedeny na certifikátu a které oznámený 

subjekt zadal do elektronického systému týkajícího se oznámených subjektů a certifikátů)“.165 

Členský stát, v němž je oznámený subjekt usazen, by měl být odpovědný za vymáhání 

dodržování požadavků tohoto nařízení souvisejících s uvedeným oznámeným subjektem.166 

4.5 Zplnomocněný zástupce 

Současná právní úprava připouští, aby výrobce, který má sídlo mimo území členského státu EU, 

měl svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je fyzická nebo právnická osoba, 

jejímž hlavním účelem je zastupovat výrobce zdravotnických prostředků, který má sídlo mimo 

území členských států Evropské unie, v jednáních s dotčenými správními orgány, v ČR typicky 

s Ústavem či MZ. Právo zvolit si zplnomocněného zástupce má každý výrobce. Nejedná 

se o běžné zastoupení, jelikož se na něj vztahují právní předpisy přímo, a má povinnosti, 

za něž nese odpovědnost.167 

Pokud jde o zplnomocněného zástupce, zákon o zdravotnických prostředcích, se především 

zaměřuje na jeho definici a na popis jeho registrační a notifikační povinnosti v RZPRO. 

To se však mění v novém nařízení, kde je právní úpravě tohoto subjektu vymezeno více prostoru. 

MDR definuje zplnomocněného zástupce jako fyzickou nebo právnickou osobu, která je usazená 

v EU, a která od výrobce usazeného mimo Unii obdržela a přijala písemné pověření, 

 
163 Zdravotnické prostředky ve třídě I a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro ve třídě A, které jsou méně 

rizikovými prostředky, pro uvedení na trh obvykle nevyžadují zapojení oznámeného subjektu. Všechny ostatní 

prostředky potřebují certifikát vydaný oznámeným subjektem. V takovém případě je za označením CE uvedeno 

číslo oznámeného subjektu. 
164 Čl. 29 odst. 4 a čl. 31 MDR. 
165 Příloha VI MDR. 
166 Čl. 54 MDR. 
167 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 25. 
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aby jménem výrobce jednala při plnění konkrétních úkolů souvisejících s povinnostmi 

výrobce.168  

Nová definice se tak nijak zvlášť neodlišuje od té dosavadní až na specifikaci daného pověření. 

Změna nastane v podrobnější úpravě ve vztahu mezi výrobcem a zplnomocněným zástupcem, 

kde je i specifikován postup v případě ukončení pověření odstupujícího zplnomocněného 

zástupce a pověření nastupujícího zástupce. Zástupce je odpovědný společně a nerozdílně 

za vadné ZP jako výrobce. Dále jsou především v nařízení upraveny jednotlivé povinnosti 

zplnomocněného zástupce, mezi které například patří ověřit, že bylo vydáno prohlášení o shodě 

a technická dokumentace; uchovávat kopie dokumentů či spolupracovat s příslušnými orgány. 

  

 
168 Čl. 2 bod 32 MDR. 
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5 Základní instituty práva zdravotnických prostředků 

Problematika ZP obsahuje mnoho specifických institutů a je protkána názvoslovím, které 

je příznačné pro oblast zdravotnických prostředků. Cílem této kapitoly není poskytnout výklad 

všech institutů, nýbrž upozornit na ty, se kterými se lze při setkání s problematikou ZP 

konfrontovat nejčastěji. Pozornost bude též věnována pojmům, u kterých nastane změna 

v souvislosti s blížící se účinností nových nařízeních EU. 

5.1 Registrace osob zacházející se zdravotnickými prostředky 

Osoba, která chce zacházet se zdravotnickými prostředky a provádět činnost výrobce, dovozce, 

distributora apod., musí být registrována Ústavem v RZPRO. Předpokladem úspěšné registrace 

je ohlášení činnosti169 a následný registrační proces před Ústavem.170 Právní úprava stanoví 

náležitosti ohlášení171 i následný postup registrace Ústavem.172 Registraci podléhají subjekty 

se sídlem a výkonem činnosti na území ČR. Výkon činnosti bez provedení ohlášení naplňuje 

formální znaky skutkové podstaty přestupku,173 za který lze uložit pokutu.174 Po splnění 

ohlašovací povinnosti Ústav ověří, zda byly řádně vyplněny povinné údaje, a poté provede zápis 

osoby do RZPRO bez zbytečného odkladu.175 

Ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích stanoví, že samotná registrace osoby vzniká 

vydáním potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti.176 Registrací vzniká osobám právo pro 

výkon činnosti, např. výrobce, a proto je nutným úkonem. Ústav dále každé osobě zacházející 

se ZP při zápisu do RZPRO přidělí registrační číslo, které je pak nezbytnou náležitosti 

při notifikaci ZP.177 Na základě uvedeného si lze položit otázku, zda použití termínu registrace 

v zákoně o ZP dochází skutečně k registraci ve smyslu kategorizace správních činností 

dle obecné části správního práva. Dle Staši je registrace hmotněprávní podmínkou jiné právní 

skutečnosti. Registrace typicky končí vydáním osvědčení, při odmítnutí se pak vydá správní akt. 

 
169 Ustanovení § 26 zákona o zdravotnických prostředcích označuje tento krok jako ohlašovací povinnost. 
170 Ustanovení § 26 zákona o zdravotnických prostředcích. 
171 Ustanovení § 28 zákona o zdravotnických prostředcích. 
172 Ustanovení § 29 zákona o zdravotnických prostředcích. 
173 Ustanovení § 83 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích. 
174 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 103 a násl. 
175 Jednou ze základních zásad veřejné správy je vyřizování věcí bez zbytečných průtahů.  Při nevydání tohoto 

potvrzení lze postupovat tak, že dle ustanovení (§ 6 SŘ) má správní orgán vyřizovat věci bez zbytečných průtahů. 

Nečiní-li tak orgán, použije se ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80 SŘ). 
176 Ustanovení § 29 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích. 
177 Ustanovení § 29 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích. 
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Důležité je, že právní skutečnost, která je vázáná na registraci, nastává ze zákona a není teda 

výstupem samotné registrace.178  

Na základě výše popsaného, lze říci, že zákon o zdravotnických prostředích koresponduje 

s terminologií obecné části správního práva. Ale jedná se o vhodný postup pro danou situaci? 

Optimálnější variantou by bylo, kdyby tento postup měl podobu správního řízení a ne registrace. 

Správní řízení by se zakončilo rozhodnutí, proti kterému by bylo přípustné odvolání. Není jasné, 

proč zákonodárce nastavil systém tak, že současný systém registrace není správním řízením 

na rozdíl od procesu notifikace. Dá se uvažovat, že registrace osob je chápana jako určitá před 

fáze, která nevyvolává přímé následky. Nejdříve je nutná registrace, aby dále žádost o notifikaci 

nebyla zjevně nepřípustná.  

Jak již bylo výše zmíněno, registrace osoby vzniká vydáním potvrzení o splnění ohlašovací 

povinnosti. Otázkou je, o jakou formu správní činnosti se jedná? Na základě jeho povahy 

lze pravděpodobně posoudit jako úkon dle části čtvrté správního řádu, tzv. osvědčení. Tento 

úkon je neregulativní, jelikož toto potvrzení nezasahuje přímo do práv a povinnosti a není tak 

regulativním úkonem. O osvědčení se jedná, protože potvrzuje informace, které jsou v něm 

obsaženy. Staša dále dodává, že „osvědčení je veřejnou listinou a platí pro ně presumpce 

správnosti. Proti osvědčení se nelze bránit žádným formálním opravným prostředkem, nýbrž 

důkazem opaku. Pokud opak není prokázán, platí, že obsah osvědčení odpovídá skutečnosti“.179 

Když osvědčení není vydáno, je možné dožadovat se ochrany před nečinností ve správním 

soudnictví. 

Nejedná se tedy o rozhodnutí ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu. Je nutné také vyloučit 

doklad dle § 151 SŘ, který by jinak bylo možné zvážit. O doklad dle správního řádu se nejedná, 

jelikož doklad se vydává namísto rozhodnutí, pokud je vyhověno žádosti. Ale rozhodnutí zde 

není. Cílem dokladu je zjednodušit řízení.180 Určení správné formy je nezbytné například 

pro určení náležitých prostředků ochrany, například žaloby ve správním soudnictví.  

Zákon o ZP neupravuje situaci, kdy Ústav shledá v podaném ohlášení nějaký nedostatek. 

Ve své podstatě nepřipouští možnost oficiálního negativního ukončení celého procesu. De lege 

 
178 STAŠA, J. In HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. op. citace. 

s. 197. 
179 STAŠA, J. In HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. op. citace. 

s. 192. 
180 STAŠA, J. In HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. op. citace 

s. 271. 
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ferenda lze uvažovat, že při negativní odpovědi Ústavu by se proces registrace posunul 

do správního řízení, ve kterém je vydáno negativní správní rozhodnutí, proti němuž by byla 

možnost odvolání. Registrace je validní pět let s možností opakovaného prodloužení na dalších 

pět let.181 

Pokud bylo vydáno potvrzení, které je v rozporu s právními předpisy, a u kterého není možná ani 

oprava ani zrušení podpůrně by se dal užít správní řád, podle kterého, když nelze oprava 

na základě ustanovení § 156 odst. 1 SŘ182 nabízí se možnost užití § 156 odst. 2 SŘ. Dané 

ustanovení stanoví, že správní orgán, který vydal toto potvrzení ho anuluje, a to pomocí usnesení 

se „zpětnou platností ode dne, kdy bylo zrušované osvědčení vydáno, pokud zvláštní zákon 

nestanoví jiný postup nápravy takového úkonu. Na řízení o vydávání usnesení o zrušení takového 

úkonu se přiměřeně 183 použijí ustanovení o přezkumném řízení“.184 

Vedral v komentáři ke správnímu řádu však uvádí, že zánik práva, který vyplývá z registrace, 

nelze uskutečnit anulováním tohoto procesu. I přes to, že registrace je podmínkou pro provedení 

daného práva, vzniká daná možnost subjektu chovat se určitým způsobem ex lege, a ne procesem 

registrace. Řešení situace je dle komentáře v tom, že by se vydalo rozhodnutí, které by stanovilo, 

že dané oprávnění nevzniklo z důvodu nesplnění hmotněprávních předpokladů. Proti rozhodnutí 

pak lze podat odvolání podle § 81 SŘ.185 

Proces registrace není vždy jednoznačný a v zákoně o zdravotnických prostředcích lze nalézt 

kolizi mezi dvěma ustanoveními. Jedno ustanovení uvádí, že distribuci smí provádět pouze 

distributor či dovozce, který je registrovaný Ústavem.186 Základní podmínkou pro výkon činnosti 

je tedy registrace subjektu Ústavem. Avšak jiné ustanovení187 uvádí, že povinnost registrace 

se nevztahuje na dovozce a distributora ZP rizikové třídy I a diagnostického ZP in vitro.188 

Nové nařízení upravuje proces registrace výrobců, zplnomocněných zástupců a dovozců.189 

Pouze registrace distributorů je ponechána na vnitrostátní úpravě. Před samotným postupem 

 
181 Ustanovení § 30 zákona o zdravotnických prostředcích. 
182 Ustanovení § 156 odst. 1 stanoví, že jestliže vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu trpí vadami, 

které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán je opraví usnesením, které 

se pouze poznamená do spisu. 
183 K tomu blíže VEDRAL, J., Správní řád - komentář. 2. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012, s. 1235. 
184 Ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu ve spojení s § 94 a následující správního řádu. 
185 VEDRAL, J., Správní řád - komentář. 2. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012. op. citace.  s. 1235 a násl. 
186 Ustanovení § 42 zákona o zdravotnických prostředcích ve spojení § 44 zákona o zdravotnických prostředcích. 
187 Ustanovení § 26 odst. 3 zákona o zdravotnických prostředcích. 
188 Tato chyba by šla nejlépe napravit změnou zákona o zdravotnických prostředcích. 
189 Čl. 31 nařízení MDR. 
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nařízení nejdříve hovoří o elektronickém systému pro registraci hospodářských subjektů.190 

Tento systém, který má být zřízen Komisí, má sloužit k vytvoření jedinečného registračního čísla 

ke shromažďování a zpracovávání nezbytných informací s cílem identifikovat výrobce 

a případně zplnomocněného zástupce a dovozce. V případě úpravy registrace distributorů 

je úprava ponechána na členských státech. Nařízení nově uvádí, že před uvedením na trh 

se přidělí danému prostředku jedinečný identifikátor. 191,192  

Před uvedením ZP na trh je nutné do elektronického systému zadat údaje. 193 Po ověření údajů 

dostane příslušný orgán z elektronického systému uvedeného jediné registrační číslo a vydá 

je žadateli. Výrobce použije jediné registrační číslo při podávání žádosti o posouzení shody 

oznámenému subjektu a pro přístup do databáze Eudamed za účelem splnění svých povinností 

podle čl. 29 (registrace prostředků) MDR. Nařízení dále upravuje postup při změně informací, 

proces potvrzení správností údajů či zpřístupnění údajů veřejnosti. 

5.2 Notifikace zdravotnického prostředků 

Při uvedení ZP na trh je povinnost podat žádost o notifikaci. Cílem je poskytnout jak správním 

orgánům, tak i veřejnosti přehled o všech produktech uváděných na tuzemský trh. V závislosti 

na osobě žadatele zákon rozeznává žádosti o notifikace ZP podávané výrobcem nebo 

zplnomocněným zástupcem tzv. notifikace podle § 31 zákona o ZP a žádosti o notifikaci ZP 

podávané distributory a dovozci tzv. notifikace dle § 33 zákona o ZP. Uvedené druhy žádostí 

se liší jak subjekty, které je podávají, tak i účelem, za kterým jsou požadovaná data 

shromažďována. Data podle notifikace § 31 jsou údaje, které jsou členské státy EU povinny 

předávat do EUDAMEDu. Údaje jsou shromažďovány za účelem získání přehledu, jaké ZP 

se v danou chvíli nacházejí na území ČR. Další rozdíl je v množství vyplňovaných údajů 

a povinně přikládaných příloh.  

Osoby jsou povinné podat žádost o notifikaci ZP Ústavu v patnáctidenní lhůtě ode dne jeho 

uvedení na trh. Nejedná se však o podmínku uvedení ZP na trh.194 Na notifikaci se dá nahlížet 

jako na sekundární povinnost, ze které plyne, že nedodržení lhůty neznamená, že je ZP na trhu 

nelegálně. Zmeškáním lhůty však dojde k nesplnění notifikační povinnosti a subjekt se dopustí 

 
190 Čl. 30 nařízení MDR. 

191 O tom více v kapitole 5. 3. 3 Systém jedinečné identifikace prostředku. 

192 Čl. 29 až 31 MDR. 

193 Informace uvedené v příloze VI části A bodě 1 MDR. 
194 Ustanovení § 85 odst. 2 písm. a. zákona o zdravotnických prostředcích. K tomu blíže KRÁL, J. a kol. Zákon o 

zdravotnických prostředcích. Komentář. op. cit. s. 120. 
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přestupku, za který je možné uložit pokutu.195 Sankce má donucovací charakter a může být 

uložena opakovaně. 

Notifikace se týká všech ZP s výjimkou individuálně zhotovovaných ZP.  Distributor a dovozce 

navíc nemusejí notifikovat ZP rizikové třídy I a některé diagnostické zdravotnické prostředky 

in vitro. Povinnost notifikovat se tak odvíjí od pozice osoby, která zachází se ZP.196 

Notifikace ZP je dovršena nabytím právní moci rozhodnutí o notifikaci.197 Samotný proces 

je na základě zákona správním řízením podle části druhé a třetí správního řádu. Že se jedná 

o správní řízení lze usuzovat z toho, že cílem tohoto procesu je vydání rozhodnutí a že je nutné 

podat žádost o notifikaci. O zjevně nepřípustnou žádost by se dle správního řádu jednalo, pokud 

by osoba zacházející se ZP nebyla registrována. Řízení o takové žádosti by usnesením Ústav 

zastavil.198  

Zákonodárce navíc určuje, že proti kladnému rozhodnutí se nelze dále odvolat,199 zákon 

tak modifikuje obecnou úpravu správního řízení ustanoveními speciálními. Odvolání je však 

možné podat v případě negativního rozhodnutí. Odvolacím orgánem je MZ, odvolání je 

podáváno prostřednictvím Ústavu. Zároveň je v případě odvolání možná autoremedura.200 

Notifikace platí po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o notifikaci, které je možné 

opakovaně prodloužit, vždy na dobu 5 let. Stejně jako u registrace ZP je nutné žádost podat 

6 měsíců předem, nejpozději 2 měsíce před uplynutím.201 

Pojem notifikace představuje oznámení, avšak daný výraz není ve shodě s výše popsaným 

procesem, což je při nejmenším matoucí, a především neodpovídající terminologii obecné části 

správního práva. Při zachování správního řízení, by se jevilo vhodné, nahradit označení 

notifikace například za povolení k uvedení zdravotnického prostředku na trh. Jako další varianta 

se nabízí nahradit proces správního řízení pouhým ohlašovacím řízením. To by v daném případě 

postačilo, pokud by se proces registrace nahradil správním řízením, jak je navrhováno výše. 

Označení notifikace by se pak mohlo zachovat a také by odpovídalo danému postupu.  

 
195 Ustanovení § 84 odst. 1 písm. a ve spojení s § 84 odst. 2 písm. a. 

196 Ustanovení § 31 odst. 1 ve spojení s § 33 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích. 
197 Ustanovení § 35 zákona o zdravotnických prostředcích. 
198 Ustanovení § 66 odst. 1 písm. b správního řádu. 
199 Ustanovení § 35 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích. 
200 Ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 87 správního řádu.  
201 Ustanovení § 36 zákona o zdravotnických prostředcích. 
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5.3 Vnitrostátní i unijní databáze 

Princip transparentnosti je stěžejní pro tuto oblast práva. Prostřednictvím níže zmíněných 

databází si každý může snadno ověřit, zda určitá osoba splnila ohlašovací povinnost ve vztahu 

ke své činnosti nebo zda je zdravotnický prostředek, který uváděn na trh, notifikován. 

5.3.1 Registr zdravotnických prostředků  

Registr zdravotnických prostředků202 je informační systém veřejné správy, jehož správa 

je zákonem svěřena MZ.203 Jak je již výše zmíněno, správcovství databáze je však přeneseno 

na Ústav na základě pověření.204 Provozovatelem je Ústav zdravotnických informací a statistiky 

České republiky. Údaje, které jsou obsahem systému RZPRO se předávají do EUDAMEDu. 

Systém je určený jak ke shromažďování údajů o notifikovaných ZP, tak o osobách zacházejících 

se ZP.205 S ohledem na výše uvedené se dá říci, že do RZPRO se registrují osoby a notifikují ZP. 

Jedná se osoby mající povinnost splnit svou ohlašovací a notifikační povinnost. RZPRO slouží 

pro správu dat v oblasti ZP. Cílem je shromažďování dat nejen o osobách a prostředcích, 

ale i informací o nežádoucích příhodách či o klinických zkouškách. Z výše uvedeného vyplývá, 

že RZPRO se dělí do dvou sekcí: Osoby a ZP.  

Prostřednictvím dálkového přístupu je přístupná tzv. veřejná část RZPRO, která poskytuje 

informace nejen o osobách zacházejících se ZP, ale i o notifikovaných ZP. Systém umožňuje 

vyhledávání osob, zdravotnických prostředků a bezpečnostních nápravných opatření.  

Práce s touto databází je nutná pro osoby zacházející se zdravotnickými prostředky. Není 

uživatelsky velmi přívětivá a intuitivní, její význam je však nepopíratelný. Přínosné by bylo 

zjednodušení používání tohoto systému a jeho přiblížení osobám, které s ním denně pracují.  

5.3.2 Evropská databáze zdravotnických prostředků  

Evropská databáze zdravotnických prostředků (European Database on Medical Devices) byla 

zřízena rozhodnutím Evropské Komise z roku 2010.206 Zřizuje, udržuje a vede ji Komise 

 
202 RZPRO. Online přístup. Aktuální ke dni 27. 6. 2019. 

Dostupný z WWW: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/  
203 Ustanovení § 8 f ve spojení s § 78 odst. 2 a 79 zákona o zdravotnických prostředcích. 
204 MZ: Registr zdravotnických prostředků. Ústav byl pověřen správou RZPRO s účinností od 1. 4. 2015. Aktuální 

ke dni 27. 6. 2019.   

Dostupné z WWW: https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/registr-zdravotnickych-prostredku_1979_3.html 
205 Ustanovení § 9 zákona o zdravotnických prostředcích. 

206 Rozhodnutí Komise ze dne 19. dubna 2010 o Evropské databance zdravotnických prostředků (Eudamed). 

Aktuální ke dni 17. 6. 2019. 

 

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/
https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/registr-zdravotnickych-prostredku_1979_3.html
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po konzultaci s Koordinační skupinou pro zdravotnické prostředky. Úlohou této databanky ZP 

je umožnit příslušným orgánům dostup k informacím o výrobcích a zplnomocněných zástupcích, 

zdravotnických prostředcích a certifikátech a k údajům týkajících se vigilance, umožnit výměnu 

informací o údajích z klinických zkoušek, jakož i přispět k jednotnému uplatňování uvedených 

směrnic, zejména pokud jde o povinnosti v oblasti registrace. 

S účinnosti nových nařízení EU bude databáze poskytovat informace o ZP uvedených na trh 

a o certifikátech, které se týkají určitého ZP. Dále bude obsahovat informace o výrobci 

či dovozci, budou zveřejněny informace o klinických zkouškách a zkouškách funkční 

způsobilosti, sledování po uvedení na trh, vigilanci a dozoru nad trhem. 

5.3.3 Systém jedinečné identifikace prostředků 

Zcela novým charakteristickým prvkem nařízení o zdravotnických prostředcích je systém 

jedinečné identifikace prostředků (dále jen „UDI“), který se bude vztahovat na všechny 

prostředky uváděné na trh EU.207 Jedná se o nový institut, který není součástí aktuálně platných 

směrnic. Inspirace pochází z USA, kde je tento kód zaveden již od roku 2013.  

UDI se budou používat k výslovné identifikaci výrobků. Každý ZP a případně každá úroveň 

jejich obalu budou opatřeny identifikátorem UDI, který bude uveden na označení. Označování 

identifikátory bude probíhat postupně dle rizikové třídy ZP, kdy dokončení je předpokládáno do 

roku 2027. „Členské státy mají vyzvat i zdravotnické pracovníky, aby ukládali a uchovávali 

jedinečnou identifikaci prostředků, které jim byly dodány, a mohou to od nich i vyžadovat.“208 

Nové nařízení definuje UDI jako „sérii číselných či alfanumerických znaků, které jsou vytvořeny 

prostřednictvím mezinárodně přijímaných norem identifikace a kódování prostředků a které 

umožňují jednoznačnou identifikaci konkrétních prostředku na trhu“.209 UDI bude mít podobu 

čárového kódu, kódu QR nebo jakéhokoli jiného strojově čitelného kódu. Přidělování kódů 

budou administrovat soukromé subjekty na základě pověření Evropskou komisí.210 Již bylo 

 
Dostupné z WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0227&from=CS 
207 Čl. 27 MDR a čl. 24 IVDR. 
208 Evropská komise: Informativní přehled pro zdravotnické pracovníky a zdravotnická zařízení. Aktuální ke dni  

19. 6. 2019. Dostupné z WWW:  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/getting-ready-new-regulations/healthcare-professionals-and-

health_en  
209 Čl. 2 bod 15 MDR. 
210 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/939 ze dne 6. června 2019, kterým jsou jmenovány vydávající subjekty 

jmenované k provozování systému pro přidělování jedinečných identifikátorů prostředků (UDI) v oblasti 

zdravotnických prostředků. Aktuální ke dni 19. 6. 2019. Dostupné z WWW: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0227&from=CS
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/getting-ready-new-regulations/healthcare-professionals-and-health_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/getting-ready-new-regulations/healthcare-professionals-and-health_en
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zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise 2019/939 ze dne 6. června 2019, kterým jsou 

ustanoveny subjekty jmenované k provozování systému pro přidělování UDI v oblasti 

zdravotnických prostředků. Výrobci zdravotnických prostředků smějí používat pouze kódovací 

normy poskytnuté subjekty, které jsou jmenovány Komisí. V prosinci 2018 byla 

na internetových stránkách Komise zveřejněna výzva k podávání přihlášek od subjektů, které 

mají zájem být jmenovány k provozování systému pro přidělování UDI. Všechny doručené 

přihlášky splnily kritéria pro jmenování. Byly jmenovány tyto subjekty:  

• GS1 AISBL  

• Health Industry Business Communications Council (HIBCC)  

• ICCBBA 

• Informationsstelle für Arzneispezialitäten – IFA GmbH 

Validita jmenování je na pět let od 27. června 2019 s možností prodloužení o dalších pět let. 

Avšak jedině za podmínky, že subjekt stále splňuje předpoklady pro jmenování. Cílem UDI 

je poskytnout stranám informace o ZP pomocí EUDAMEDu. 

UDI sestává ze dvou složek. První částí je identifikátor ZP (UDI-DI) představující neměnné 

informace o modelu prostředku na úrovni jednotky použití, jenž je specifický pro daného 

výrobce a ZP. Druhou částí je identifikátor výroby (UDI-PI) tvořící dynamické informace 

o sériovém čísle, šarži či datu výroby atd., který identifikuje jednotku výroby prostředku 

a případně balení. Každá úroveň balení bude opatřena jednoznačnou identifikací.211 Označování 

ZP UDI bude postupné a datum označení se liší dle rizikovosti výrobku.212 Umístění tak bude 

probíhat ve fázích a některé ZP nemusí být prozatím vybaveny UDI identifikátory.213  

Účelem tohoto nového systému identifikace je zvýšit transparentnost, bojovat proti padělaným 

výrobkům a poskytnout pomoc při léčbě. Identifikátor taktéž umožní vytyčit zdravotnické 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0939&from=EN 
211 GS1. Identifikace zdravotnických prostředků UDI v praxi. Aktuální ke dni 19. 6. 2019. 

Dostupné z WWW: https://www.gs1cz.org/media/nezarazene/udi-v-praxi_nahled_iv_18.pdf  
212 Riziková třída I bude muset být označena do 26. 5. 2025, na rozdíl od ZP rizikové třídy III, kde je datum 

stanoveno na 26. 5. 2021. Aktuální ke dni 23. 9. 2019. Dostupné z WWW:  

https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/evropske-narizeni-v-oblasti-zdravotnickych-prostredku-otazky-a-

odpovedi_14034_2491_3.html  
213 Čl. 123 odst. 3 písm. f a g MDR; čl. 113 odst. 3 písm. IVDR. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0939&from=EN
https://www.gs1cz.org/media/nezarazene/udi-v-praxi_nahled_iv_18.pdf
https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/evropske-narizeni-v-oblasti-zdravotnickych-prostredku-otazky-a-odpovedi_14034_2491_3.html
https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/evropske-narizeni-v-oblasti-zdravotnickych-prostredku-otazky-a-odpovedi_14034_2491_3.html


39 

 

zařízení, kterému byl dodán ZP.214 Má přinést i zjednodušení nakládání se zdravotnickými 

prostředky, například co se týče jejich nákupu či likvidace.215 

5.4 Proces posouzení shody 

Nakládáním se ZP se rozumí i posouzení shody podle zákona o technických požadavcích 

na výrobky.216 Zacházet se zdravotnickým prostředkem, s výjimkou výroby, lze pouze tehdy, 

byla-li u zdravotnického prostředku posouzena shoda.217 

Procesem posouzení shody se rozumí postup, jímž se zjišťuje, zda výrobek splňuje technické 

a bezpečnostní požadavky stanovené příslušnými evropskými směrnicemi provedenými 

v příslušných nařízeních vlády ČR.218 U jakých výrobků musí být posouzená shoda je stanoveno 

v nařízeních vlády,219 která stanoví, že se jedná o výrobky zobrazující zvýšenou míru nebezpečí 

oprávněného zájmu. Jde o tzv. „stanovené výrobky“.220 Prostřednictvím výše zmíněných nařízení 

jsou pro jednotlivé výrobky stanovené způsoby posuzování shody, mezi které patří podmínky 

pro uvádění výrobků na trh, a to konkretizací nebo kombinací jednotlivých postupů posuzování 

shody. 221 Zákon mezi jednotlivé postupy posuzování shody řadí například posouzení shody 

za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem, dále posouzení shody vzorku výrobku 

autorizovanou osobou (notifikovanou osobou) či posouzení shody, při níž autorizovaná osoba 

zkouší specifické vlastnosti výrobků a namátkově kontroluje dodržení stanovených požadavků 

u výrobků.222 

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce v rámci evropského hospodářského prostoru vydá 

prohlášení o shodě. Judikatura stanoví, že se jedná o „dokument, který prohlašuje, že výrobek 

splňuje všechny základní požadavky právních předpisů (příslušných nařízení vlády) platných pro 

 
214 Čl. 25 MDR a čl. 22 IDVR. 
215 Evropská komise: Informativní přehled pro zdravotnické pracovníky a zdravotnická zařízení. Aktuální ke dni 19. 

6. 2019. Dostupné z WWW:  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/getting-ready-new-regulations/healthcare-professionals-and-

health_en  
216 Ustanovení § 4 odstavec 6 zákona o zdravotnických prostředcích ve spojení s § 9 zákona o technických 

požadavcích na výrobky.  

217 Ustanovení § 4 odstavec 7 zákona o zdravotnických prostředcích. 

218 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2012, čj. 2 Afs 81/2011-158.  

219 Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, nařízení vlády č. 55/2015 

Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o 

technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.   
220 Ustanovení § 12 odst. 1 písm. a zákona o technických požadavcích na výrobky.  
221 Ustanovení § 12 odst. 3 zákona o technických požadavcích na výrobky. 
222 Ustanovení § 12 odst. 3 zákona o technických požadavcích na výrobky. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/getting-ready-new-regulations/healthcare-professionals-and-health_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/getting-ready-new-regulations/healthcare-professionals-and-health_en
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konkrétní výrobek“.223 Po splnění všech povinností by měli tedy výrobci vypracovat prohlášení o 

shodě, což je opravňuje k označení CE. Lze uvažovat, že právní povaha tohoto dokumentu není 

veřejnoprávní, pravděpodobně se jedná o čestné prohlášení, jelikož tento dokument ujišťuje, že 

obsah technické a klinické dokumentace odpovídá realitě.224 Deklaruje, že určitý výrobek byl 

posouzen, že odpovídá parametrům, dále prohlašuje, že splňuje bezpečnostní požadavky, že 

výrobek je bezpečný a určený k použití dle jeho účelu. Pokud bude posuzovat shodu 

notifikovaná osoba, výrobce musí podat žádost, doložit technickou dokumentaci a klinické 

hodnocení. Notifikovaná osoba posoudí dokumentaci, případně vyzkouší výrobek, či také 

provede audit. Při splnění všech požadavků vydá certifikát.225  

Tento certifikát je nutné odlišit od prohlášení o shodě. Ten je vydáván notifikovanou osobou 

a je platný nejdéle po dobu 5 let, přičemž může být prodloužen o dalších 5 let. Certifikát 

deklaruje, že ZP splňuje požadavky zákonných předpisů pro jeho uvedení na trh členských států. 

Je nezbytným předpokladem pro vydání prohlášení o shodě výrobcem v případě ZP rizikové 

třídy IIa, IIb a III.226  

Právní povaha certifikátu není jednoznačná. Již jeho vnější podoba naznačuje, že se patrně 

nejedná o rozhodnutí dle části druhé a třetí správního řádu, jelikož certifikát neobsahuje základní 

náležitosti rozhodnutí, a to výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.227 Teoreticky by se 

dalo posoudit jako neregulativní úkon dle části čtvrté správního řádu, konkrétně o osvědčení. 

Osvědčení je veřejná listina, kterou správní orgán potvrzuje skutečnosti, které jsou 

v ní uvedeny.228 Avšak při delší úvaze, lze usuzovat, že se pravděpodobně jedná o dokument sui 

generis, který nespadá pod žádnou formu správní činnosti, a proto se nejedná o činnost správního 

orgánu.  

Pro srovnání lze institut certifikátu nalézt například ve stavebním zákoně,229 kde se mluví 

o certifikátu autorizovaného inspektora, který taktéž není rozhodnutím, ale jedná se o plnění 

 
223 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2012, čj. 2 Afs 81/2011-158  
224 O čestném prohlášení najdeme zmínku ve správní řádu, kdy u důkazu listinou v ustanovení §53 stanoví, že lze za 

určitých podmínek předložení listiny nahradit čestným prohlášením. 
225 Elektrotechnický zkušební ústav: Proces posuzování shody zdravotnických prostředků. Aktuální ke dni 17. 9. 

2019. Dostupné z WWW: https://ezu.cz/zdravotnicke-prostredky/ 
226 Ustanovení § 4 odst. 11 nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky. Podrobnější 

úprava certifikátu v příloze č. 2, 3 k nařízení vlády. 
227 Ustanovení § 67 a 68 správního řádu. 
228 KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. op. citace. s.200. 
229 Ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

https://ezu.cz/zdravotnicke-prostredky/
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ze soukromoprávní smlouvy.230 Tento právní názor však nebyl jednoznačný a prošel postupným 

vývojem. Z počátku bylo v soudní judikatuře zastáváno mínění, že postup při vydávání 

certifikátu je správním řízením, autorizovaný inspektor byl považován za správní orgán 

a certifikát za rozhodnutí.231 Tento právní názor však byl překonán. Zvláštní senát, který 

je „složený ze tří soudců Nejvyššího soudu a tří soudců Nejvyššího správního soudu“232, 

se v usnesení čj. Konf 25/2012-9 zaobíral postavením autorizovaného inspektora a stanovil, 

že se jedná o soukromou osobu, ne o správní orgán a výsledkem jeho činnosti je plnění 

ze smlouvy. Zvláštní senát dodává, že inspektor vykonává činnost svým jménem, za odměnu 

a ve svém obchodním zájmu. „Autorizovaný inspektor taktéž nemá povinnost certifikát někomu 

doručovat, ani není vázán žádnými lhůtami.“233 

5.5 Označení CE 

Zdravotnický prostředek,234 který splňuje požadavky stanovené nařízením vlády č. 54/ 2015 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky, se před uvedením na trh nebo do provozu opatří 

označením CE (Conformity Declaration), jehož grafickou podobu stanoví předpis Evropské 

unie.235, 236 

ZP mohou být uvedeny na trh jen za předpokladu, že splňují požadavky, díky kterým mohou nést 

označení CE, jak plyne z textu výše. Značka CE se umísťuje na výrobku. Rozumí se jí prohlášení 

výrobce, že výrobek splňuje veškeré náležitosti základních požadavků všech právních předpisů, 

které se na daný ZP vztahují, a též prohlášením, že byly provedeny veškeré postupy posuzování 

shody dle platné legislativy.237 Působí jako průkaz, který autorizuje prostředek k uvedení na trh 

a k volnému oběhu v evropském prostoru. Avšak ne všechna označení mohou být vydána 

prohlášením výrobce. Zda je posouzení shody provedeno výrobcem či notifikovanou osobou 

 
230 POMAHAČ, R. (ed.), Veřejné a soukromé právo (správní a trestní aspekty). 1. vydání. Praha: Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta, 2017. s. 190 a násl. 
231 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2010, čj. 9 As 63/2010 - 111 
232 Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. 
233 Usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních 

sporů, ze dne 6. 9. 2012, čj. Konf 25/2012-9. 
234 S výjimkou individuálně zhotoveného zdravotnického prostředku a zdravotnického prostředku určeného pro 

klinickou zkoušku. 
235 Ustanovení § 6 odst. 1 nařízení vlády o technických požadavcích na ZP. 
236 Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky 

na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. 
237 Ustanovení § 13 odst. 2 zákona o technických požadavcích na výrobky. 
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vyplývá z klasifikace ZP. Značka musí být umístěna na viditelném místě, má být čitelná 

a nesmazatelná a má být uvedena i na obalu.238  

5.6 Klinické hodnocení 

Klinické hodnocení „je proces, jehož účelem je kritické vyhodnocení klinických údajů239 

a prokázání bezpečnosti a účinnosti hodnoceného ZP při dodržení určeného účelu stanoveného 

výrobcem“.240 Určený účel je stěžejním pojmem, jelikož klinické hodnocení se vždy realizuje 

k tomuto účelu, při jeho změně by musel být uskutečněn celý proces od začátku.241 Smyslem 

hodnocení je ověřit účel a bezpečnost ZP. U zdravotnického prostředku se v rámci procesu 

posouzení shody vždy provádí klinické hodnocení, pokud zákon nestanoví jinak.242 Zákon 

stanoví dva způsoby provádění klinického hodnocení. Mezi tyto způsoby řadíme klinickou 

zkoušku243 či literární rešerší.244 Liší se především ve způsobu získávání klinických údajů. 

Od klinického hodnocení je nutné odlišit proces hodnocení funkční způsobilosti, který 

je podobný klinickému hodnocení, nicméně předmětem posuzování nejsou obecné ZP, 

ale diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.  

Zákon dále popisuje proces provádění klinického hodnocení, jeho náležitosti (od sběru 

klinických údajů po závěrečnou zprávu), jeho provedení hodnotitelem, kterým může být pouze 

kvalifikovaný odborník.245 Na hodnotitele je kladeno několik požadavků, mezi které patří, 

aby již byl dobře seznámený s daným typem ZP.246 Od pojmu klinického hodnocení, který 

je pojmem nadřazeným, je nutné oddělit institut klinické zkoušky, která je jedním z prostředků 

získávání klinických údajů.247 Klinickou zkouškou se dle zákona myslí „používání ZP 

na subjektech hodnocení v procesu systematického zkoušení u poskytovatele zdravotních služeb“ 

s účelem posuzování ZP a prokázání, zda konkrétní ZP je vhodný k užívání na základě 

bezpečnosti, účinnosti, vlivu, vedlejších účinků či rizikovosti.248 Mezi hlavní účastníky klinické 

zkoušky patří zadavatel, který si „objedná u poskytovatele zdravotních služeb provedení klinické 

 
238 Ustanovení § 6 odst. 4 nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky. 
239 Dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích se klinickými údaji rozumí informace o 

bezpečnosti nebo účinnosti, jež vyplývají z použití zdravotnického prostředku.  
240 Ustanovení § 11 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích. 
241 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 48. 
242 Ustanovení § 10 zákona o zdravotnických prostředcích- oznámení ústavu. 

243 Ustanovení § 11 odst. 3 zákona o zdravotnických prostředcích. 
244 K tomu blíže ustanovení § 11 odst. 3 písm. c zákona o zdravotnických prostředcích. 
245 Ustanovení § 12 zákona o zdravotnických prostředcích. 
246 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 55. 
247 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 51. 
248 Ustanovení § 11 odst. 4 zákona o zdravotnických prostředcích. 
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zkoušky“; zkoušející, „kterým je zdravotnický pracovník, který má náležité vzdělání a odbornou 

specializaci“ a subjekt hodnocení, „FO na kterou působí zkoušený ZP či pacient i zdravý 

dobrovolník“.249 

Pokud ZP není opatřen označením CE, nebo je v rámci klinické zkoušky použít k jinému než 

určenému účelu je nutné povolení Ústavu k její provedení.250 Klinická zkouška musí být 

zahájena dle zákona do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Ústavu o povolení 

provedení klinické zkoušky, případně ode dne, kdy uplynulo 60 dní ode dne doručení žádosti 

o povolení provedení klinické zkoušky Ústavu v případě, že Ústav o žádosti nerozhodl.251 

Odborné úkony spojené s vydáním povolení k provedení klinické zkoušky zdravotnického 

prostředku je zpoplatněné a aktuální cena je 15 000 Kč.252   

Klinická zkouška může mít dvě fáze. Než je ZP uveden na trh je nutné uskutečnit klinické 

hodnocení. Tato fáze je povinná. Druhá fáze, která již není závazná, představuje následný sběr 

klinických údajů při používání ZP v běžné klinické praxi.253 Klinické hodnocení je ukončeno 

vydáním závěrečné zprávy, která obsahuje základní údaje o ZP a jeho výrobci, dále informace 

o posouzení účinnosti, bezpečnosti ZP a nesporné stanovisko hodnotitele, zda byla bezpečnost a 

účinnost prokázána.254 Tuto závěrečnou zprávu je nutné odlišit od zprávy o klinické zkoušce, 

která není finálním dokumentem.255 

Nové nařízení upravuje oblast klinického hodnocení a klinických zkoušek na evropské úrovni.256 

Úkolem členského státu je stanovit příslušný orgán, jehož úkolem je projednávání žádosti 

o uskutečnění klinické zkoušky a formulace etických komisí, které se mají podílet na povolování 

klinické zkoušky.257 Nová právní úprava formuluje nové termíny a definice. Nařízení definuje 

klinické hodnocení jako „systematický a plánovaný proces spočívající v průběžném vytváření, 

shromažďování a posuzování klinických údajů týkajících se prostředku za účelem ověření 

 
249 Ustanovení § 13 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích. 
250 SÚKL: Klinické zkoušky. Aktuální ke dni 27. 9. 2019. 

 Dostupné z WWW: http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/klinicke-zkousky-zp 
251 Ustanovení § 14 odst. 2 písm. e zákona o zdravotnických prostředcích. 
252 Vyhláška č. 61/2015 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Ústavem podle zákona o 

zdravotnických prostředcích. Konkrétně příloha k vyhlášce č. 61/2015 Sb. Sazebník náhrad výdajů za odborné 

úkony a úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích. 
253 Ustanovení § 12 odst. 4 zákona o zdravotnických prostředcích. 
254 Ustanovení § 22 zákona o zdravotnických prostředcích. 
255 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 93. 
256 MDR čl. 62 až 82. 

257 Návrh zákona o zdravotnických prostředcích. Důvodová zpráva. s.6. Aktuální ke dni 24. 9.2019. 

 Dostupné z WWW: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBFGJ2G5C  

http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/klinicke-zkousky-zp
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBFGJ2G5C
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bezpečnosti a účinnosti prostředku, včetně klinických přínosů, při jeho použití, jak bylo určeno 

výrobcem“.258 V oblasti klinického hodnocení tak klade důraz na to, že klinické hodnocení 

je průběžný a nekončící proces, který je třeba realizovat po celou dobu, kdy je zdravotnický 

prostředek uváděn na trh.  

Mezi nové pojmy patří klinická funkce zdravotnického prostředku či klinický přínos. Klinickou 

funkcí je „schopnost prostředku, v důsledku jakýchkoli přímých nebo nepřímých léčebných 

účinků vyplývajících z jeho technických nebo funkčních vlastností, včetně diagnostických 

vlastností, plnit svůj účel určený výrobcem, a tím při použití v souladu s účelem určeným 

výrobcem dosáhnout klinického přínosu“.259 Klinickým přínosem je „pozitivní dopad prostředku 

na zdraví jednotlivce, vyjádřený jako smysluplný, měřitelný, s klinickým výsledkem nebo výsledky 

relevantními pro pacienty, včetně výsledku nebo výsledků týkajících se diagnostiky, nebo 

pozitivní dopad na léčbu pacientů nebo na veřejné zdraví“.260 

Pro klinické zkoušky stanoví MDR nové přísnější podmínky, které jednoznačně popisují celkový 

postup pro konání klinických zkoušek, od prvotní koncepce po jejich provádění a ohlašování. 

Stejná pravidla byla nastavena pro studia funkční způsobilostí zdravotnických prostředků 

in vitro.261 V obsahu nařízení kromě obecných požadavků na provádění klinických zkoušek 

nalezneme podmínky, které je třeba dodržovat, pokud se klinických zkoušek účastní nezletilé 

osoby či těhotné a kojící ženy.  

Evropská komise by měla dále zřídit elektronický systém pro klinické zkoušky, který má sloužit 

pro celounijní evidenci klinických zkoušek. Zadavatel bude povinen prostřednictvím tohoto 

systému předložit žádost o klinickou zkoušku k posouzení a pro jednoznačnou identifikaci má 

být klinické zkoušce přiděleno celounijní jedinečné identifikační číslo. Systém bude sloužit 

nejen pro posuzování žádostí o klinickou zkoušku jednotlivými členskými státy, ale i pro hlášení 

změn v klinických zkouškách či k zaznamenávání a ohlašování nepříznivých událostí. Aktuálně 

lze jen odhadovat, jaký bude mít vliv nový evropský elektronický systém pro klinické zkoušky 

na současnou praxi v České republice, kde je žádost o klinické zkoušky podávána 

prostřednictvím RZPRO a schvalována Ústavem. Povolování klinických zkoušek zůstane 

 
258 Čl. 2 odst. 44 MDR. 
259 Čl. 2 odst. 52 MDR. 
260 Čl. 2 odst. 53 MDR. 
261 Evropská komise: Informační přehled pro výrobce zdravotnických prostředků. Aktuální ke dni 24. 9.2019. 

Dostupné z WWW: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/getting-ready-new-regulations/manufacturers-md_en 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/getting-ready-new-regulations/manufacturers-md_en
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i nadále v kompetenci Ústavu,262 ovšem jaký bude praktický dopad evropského systému 

pro klinické zkoušky, není patrné. 

5.7 Servis a revize zdravotnických prostředků 

V rámci zacházení se zdravotnickým prostředkem je nutné provádět servis či revizi, 

což je důležité pro bezpečnost a zdraví pacientů a obsluhy zdravotnických prostředků.263 

5.7.1 Servis 

Servis zdravotnických prostředků je nutné vykonávat, aby byl zachován stav, funkčnost, 

bezpečnost a klinická účinnost výrobku.264 Servis nemůže provádět náhodná osoba, a proto 

je nutné, aby osoby, které mohou provádět tuto činnost, byly registrovány u Ústavu. „Servis 

zdravotnického prostředku může vykonávat pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba 

registrovaná Ústavem jako osoba provádějící servis.“ 265,266 Registrace probíhá pomocí RZPRO.  

Daná osoba má tzv. ohlašovací povinnost, kdy je nutné, aby ohlásila svoji činnost ještě před 

samotným započetím této činnosti. 

Co vše obsahuje pojetí servis? Pod tímto pojmem se skrývají jak opravy ZP, tak bezpečnostně 

technické kontroly. Obě tyto činnosti musí být ve shodě s právními předpisy a pokyny výrobce. 

Negativním vymezením, a tedy za servis se nepovažuje oprava a bezpečnostně technická 

kontrola individuálně zhotoveného zdravotnického prostředku.267 Zákon o ZP pod pojmem servis 

zahrnuje dvě samostatné podmnožiny. Těmi jsou odborná údržba a opravy. Zvlášť pak zakotvuje 

tzv. revize.268 

„Odbornou údržbou se rozumí realizace pravidelných bezpečnostně technických kontrol 

a dalších úkonů směřujících k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti ZP.“269 Cílem odborné 

údržby je eliminace jakýchkoli nežádoucích příhod, a to díky pravidelnému preventivnímu 

ověřování funkčnosti a bezpečnosti určitých ZP.270,271 Oprava se od odborné údržby liší tím, 

 
262 Návrh nového zákona o ZP- § 5 odst. 1. Aktuální ke dni 24. 9.2019.  

Dostupné z WWW: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBFGJ2G5C  
263 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 218-9. 

264 Farmaceutické právo KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum, 2014. op. citace. s.151.  

265 Ustanovení § 64 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích. 

266 TĚŠINOVÁ, J., DOLEŽAL, T., POLICAR, R., Medicínské právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. s.366. 
267 Ustanovení § 64 odst. 1  zákona o zdravotnických prostředcích. 

268 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 218. 

269 TĚŠINOVÁ, J., DOLEŽAL, T., POLICAR, R., Medicínské právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. s.366. 
270 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 221. 

271 Ustanovení § 65 zákona o zdravotnických prostředcích. 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBFGJ2G5C
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že není plánovaným periodicky se opakujícím úkonem.272 „Opravou se rozumí soubor úkonů, 

jimiž se poškozený ZP vrátí do původního nebo provozuschopného stavu, přičemž nedojde 

ke změně technických parametrů nebo určeného účelů.“273 

5.7.2 Revize 

Zákon o ZP stanoví skupiny ZP, pro které je nutné provádět revizi.274 Dle zákona o ZP se jedná 

o ZP, „který je pevně připojen ke zdroji elektrické energie, a ZP, jehož součástí je tlakové nebo 

plynové zařízení“. Revizí se rozumí elektrická revize, tlaková revize a plynová revize.275 

• „Elektrickou revizí se rozumí specializovaná kontrola spočívající v souboru vizuálních 

kontrol a elektrických měření u zdravotnického prostředku, který je pevně připojen k 

síťovému zdroji elektrické energie.“ 276 

• „Tlakovou revizí se rozumí specializovaná kontrola spočívající v souboru vizuálních 

kontrol a měření u zdravotnického prostředku, jehož součástí je tlakové zařízení.“ 277 

• „Plynovou revizí se rozumí specializovaná kontrola spočívající v souboru vizuálních 

kontrol a měření u zdravotnického prostředku, jehož součástí je plynové zařízení.“ 278 

5.8 Vigilance zdravotnických prostředků 

Zákon stanoví, že „systémem vigilance se rozumí systém oznamování a vyhodnocování 

nežádoucích příhod279 a bezpečnostních nápravných opatření280,281 týkajících se zdravotnických 

prostředků“.282 Vigilance zahrnuje zjišťování a ohlašování závažných nežádoucích příhod 

a provádění nápravných opatření týkajících se bezpečnosti. Systém vychází z evropské 

 
272 Ustanovení § 66 zákona o zdravotnických prostředcích.  
273 SÚKL: Otázky a odpovědi: Dotazy z oblasti servisu zdravotnických prostředků. Aktuální ke dni 15. 3. 2019. 

Dostupné z WWW: 

http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/dotazy-z-oblasti-servisu-zdravotnickych-prostredku  
274 KRÁL, J. a kol. Zákon o zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 228. 
275 Ustanovení § 67 zákona o zdravotnických prostředcích. 
276 Ustanovení § 67 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích. 
277 Ustanovení § 67 odst. 3 zákona o zdravotnických prostředcích. 
278 Ustanovení § 67 odst. 4 zákona o zdravotnických prostředcích. 
279 Ustanovení § 69 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích definuje nežádoucí příhodu jako jakékoliv selhání 

nebo zhoršení vlastností, popřípadě účinnosti ZP nebo nepřesnost ve značení ZP, nebo v návodu k použití, které 

vedly nebo by mohly vést ke smrti uživatele nebo jiné fyzické osoby anebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního 

stavu.  
280 Ustanovení § 69 odst. 3 zákona o zdravotnických prostředcích rozumí bezpečnostním nápravným opatřením, 

takové opatření, které je stanovené výrobcem s cílem snížit riziko smrti nebo vážného zhoršení zdravotního stavu v 

souvislosti s použitím zdravotnického prostředku, který již byl uveden na trh.  
281 Příkladem takového opatření může být například vrácení či výměna ZP.  K tomu blíže KRÁL, J. a kol. Zákon o 

zdravotnických prostředích. Komentář. op. citace. s. 236. 
282 Ustanovení § 69 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích. 

http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/dotazy-z-oblasti-servisu-zdravotnickych-prostredku
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legislativy a jeho účelem je zlepšení ochrany života a zdraví pacientů, profesionálních uživatelů, 

jakož i třetích osob v souvislosti s používáním zdravotnických prostředků. 283 

V rámci vigilance existuje dvojí povinnost: jednak ohlašovat nežádoucí příhodu nebo „pouhé“ 

podezření na nežádoucí příhodu. Obě hlášení se podávají na Ústav neprodleně, nejpozději však 

do 15 dnů ode dne zjištění této události.284 Za předpokladu, že došlo k újmě na zdraví nebo smrti 

pacienta, je nutné nežádoucí příhody zaznamenávat ve zdravotnické dokumentaci.285 

Zda má subjekt ohlašovací povinnost, závisí především na tom, zda se jedná o výrobce 

usazeného v ČR či případně o jeho zplnomocněného zástupce usazeného v ČR. Na druhou stranu 

povinnost hlásit podezření na nežádoucí příhodu mají pak všechny subjekty, jako dovozce, 

distributor či poskytovatel zdravotních služeb.286 

Výrobce je zavázán v případě, že nastane nežádoucí příhoda, posoudit rizika co do bezpečnosti 

a zdraví osob, a je-li to potřebné, stanovit bezpečnostní nápravné opatření. S bezpečnostně 

nápravným opatřením se pojí i další povinnost ohlašování. Výrobce nebo zplnomocněný 

zástupce usazený na území ČR je především povinen oznámit Ústavu stanovení bezpečnostního 

nápravného opatření a zaslat znění bezpečnostního upozornění287 v českém a anglickém jazyce 

na Ústav. Učinit bezpečnostní nápravné opatření a podat zprávu Ústavu o jeho dokončení 

je povinností výrobce. Dovozci, distributoři a osoby provádějící servis mají také povinnost 

ohlašovat na Ústav informace týkající se bezpečnostně nápravného opatření. Tyto osoby jsou 

povinny především provést bezpečnostní nápravné opatření stanovené výrobcem nebo Ústavem 

a následně zaslat Ústavu informace o stanoveném bezpečnostním nápravném opatření a znění 

bezpečnostního upozornění v českém jazyce a oznámit jeho dokončení. 288 

Nová nařízení přináší podrobnou společnou úpravu vigilance pro všechny členské státy, která 

obsahuje zpřísněná pravidla a nové pojmy. Mezi novými pojmy najdeme nežádoucí příhodu, 

kterou se rozumí „jakákoliv porucha nebo zhoršení vlastností nebo účinnosti prostředku 

 
283 KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum, 2014. op. citace. s.153. 

284 Ustanovení § 70 odst. 1 a 2 zákona o zdravotnických prostředcích. 
285 Ustanovení § 72 zákona o zdravotnických prostředcích. 
286 Ustanovení § 70 zákona o zdravotnických prostředcích. 
287 Ustanovení § 69 odst. 4 zákona o zdravotnických prostředcích rozumí bezpečnostním upozorněním sdělení 

určené distributorům, dovozcům, uživatelům nebo pacientům, které zasílá výrobce nebo zplnomocněný zástupce jako 

informaci o přijatém bezpečnostním nápravném opatření. 
288 UZDAŘOVÁ. B. Nová evropská nařízení pro ZP: Vigilance dle MDR. RE-PORT zdravotnické prostředky, č. 

10/2018.  
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dodaného na trh, včetně uživatelské chyby v důsledku ergonomických vlastností, jakož i jakýkoliv 

nedostatek informací poskytnutých výrobcem a jakýkoliv nežádoucí vedlejší účinek“.289  

Dalším pojmem je závažná nežádoucí příhoda, kterou se rozumí „nežádoucí příhoda, která 

přímo nebo nepřímo vede, mohla vést nebo může vést k některému z těchto následků: smrt 

pacienta, uživatele nebo jiné osoby, dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, 

uživatele či jiné osoby, závažné ohrožení veřejného zdraví“.290 Závažné ohrožení „veřejného 

zdraví je událost, která by mohla mít za následek bezprostřední riziko smrti, vážného zhoršení 

zdravotního stavu určité osoby nebo vážného onemocnění, které může vyžadovat bezodkladný 

léčebný zásah, a která může způsobit významnou nemocnost nebo úmrtnost lidí, nebo která 

je pro dané místo a čas neobvyklá a neočekávaná“.291  

Další pojmy, které nařízení uvádí, jsou: nápravné opatření, bezpečnostní nápravné opatření 

v terénu či bezpečnostní upozornění pro terén.292 Na základě nařízení vzniká nový elektronický 

systém týkající se vigilance a sledování po uvedení na trh293 pro ohlašování závažných příhod, 

bezpečnostních nápravných opatření i dalších údajů týkajících se vigilance. Do tohoto 

elektronického systému by měli mít přístup nejen zdravotničtí pracovníci, ale měl by být otevřen 

i veřejnosti.294 V současné době již je podobný systém součástí EUDAMEDu, ovšem do tohoto 

systému mají nyní přístup pouze orgány příslušných členských států, v případě ČR jde o Ústav. 

V rámci současného systému mají dozorové orgány povinnost předávat do EUDAMEDu 

všechny údaje o nežádoucích příhodách a bezpečnostně nápravných opatřeních, které obdrží, 

aby byly přístupné ostatním dozorovým orgánům členských zemí EU.  

Nový elektronický systém by měl fungovat na jiném principu, a to tak, že by se hlášení podávalo 

výrobci centrálně pomocí Elektronického systému a tato hlášení by se automaticky předávala 

příslušným orgánům členských států EU, kde k nežádoucí příhodě došlo. Zároveň bude tento 

systém částečně otevřen i pro veřejnost, aby mohla reagovat na informace vydávané výrobci 

např. bezpečnostní upozornění pro terén, a dále také pro oznámené subjekty.  

Další ustanovení týkající se vigilance se zabývá ohlašováním nežádoucích příhod, 

bezpečnostních nápravných opatření v terénu výrobci, kde informuje o tom, kteří výrobci mají 

 
289 Čl. 2 odst. 64 MDR. 
290 Čl. 2 odst. 65 MDR. 
291 Čl. 2 odst. 66 MDR. 
292 Tyto pojmy jsou definované v čl. 67, 68, 69 MDR.  
293 Čl. 92 MDR. 
294 Čl. 92 odst. 3 MDR. 
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povinnost ohlašovat, a dále pojednává o lhůtách pro podávání hlášení, které mají zohledňovat 

vážnost závažné nežádoucí příhody. 

MDR obsahuje i postup ohlašování v případě, že dochází se stejným typem ZP k podobných 

nežádoucím příhodám, které jsou časté, dobře zdokumentované a bylo k nim již provedeno 

bezpečnostně nápravné opatření v terénu. V tomto případě se může výrobce po domluvě 

s příslušným koordinujícím orgánem domluvit na poskytování pravidelných souhrnných hlášení 

namísto jednotlivých hlášení o závažných nežádoucích příhodách. Dále je upraveno hlášení 

od zdravotnických pracovníků, uživatelů a pacientů, hlášení dovozci a distributory, hlášení 

trendu. 

Závěrem této kapitoly lze stanovit, že výše zmíněné instituty jsou velmi specifické pro danou 

právní oblast. Kromě komentáře k zákonu o zdravotnických prostředcích se tyto instituty 

objevují v literatuře minimálně. Vzhledem k situaci, že jejich pochopení není jednoduché, bych 

uvítala více zdrojů, jež se věnuji danému tématu.  
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6 Úhradová regulace zdravotnických prostředků na poukaz 

Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Rozsah a podmínky zdravotní 

péče jsou stanoveny v zákoně o veřejném zdravotním pojištění.295 Ze zdravotního pojištění 

se hradí za určitých podmínek i zdravotnické prostředky. Nová právní úprava zákona 

o veřejném zdravotním pojištění vstoupila v účinnost 1. ledna 2019. Novela zakotvuje nový 

systém úhradové regulace ZP, které jsou předepisovány na základě poukazů.296 

ZP na poukaz jsou poskytovány v rámci ambulantní péče, od které je nutné odlišit lůžkovou 

péči, kde jsou všechny ZP plně hrazeny.297  

6.1 Dosavadní úhradová regulace zdravotnických prostředků 

Úhradový systém je zakotven v § 15298 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Klíčovou 

roli zaujímá příloha č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „Příloha č. 3“). 

V rámci „starého“ systému byla označována jako „Seznam zdravotnických prostředků“. 

Součástí tohoto seznamu byl oddíl C, který obsahoval ZP, jež byly financovány z veřejného 

zdravotního pojištění při poskytování ambulantní péče. 299 Byly v ní uvedené ZP hrazené 

na základě poukazů, jakož i seznam nehrazených výrobků. ZP neuvedené v příloze byly 

hrazeny ve výši 75 % konečné ceny. Skutečná jmenovitá výše úhrad byla obsažena 

v číselnících,300 které vydávají zdravotní pojišťovny.301,302 

  

 
295 Ustanovení § 13 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
296 Jedná se o zdravotnické prostředky, které se hradí na poukaz. 
297 Ustanovení § 15 odst. 5 zákona o veřejném zdravotní pojištění nebylo novelou upraveno.  
298 Ustanovení § 15 je velmi široké, úhradová regulace je tam specifikována ve čtyřech odstavcích. 
299 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 3/15, vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 231/2017 Sb.  

bod 84. 

300 Více v kapitole 5. 4. Úhradové katalogy zdravotnických prostředků. 
301 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. op. citace. s. 682-3. 

302 KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum, 2014. op. citace. s. 204 a násl. 
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Pro lepší představu přikládám tabulku: Příloha č. 3 303 
P

o
lo

žk
a

 

S
k

u
p

in
a
 

Název druhu (typu) 

zdravotnického 

prostředku 

Omezení Limitace výše úhrady 

3 1 prostředky pro vlhké 

hojení ran                

max. rozměr 12 x 12 cm; 

po předepsání CHR, 

DIA, DRV, GER, INT, 

J16; předepsání možno 

delegovat na PRL; při 

léčbě delší než 3 měsíce 

po schválení revizním 

lékařem 

100 %; max. 160 Kč za 

1 ks; A 

25 3 systémy urostomické 

dvoudílné – sáčky  

max. 30 ks za měsíc  100 %; max. 5.500 Kč za 

30 ks; B 

83 7 vozík s elektrickým 

pohonem – pro provoz 

obvykle v exteriéru 

max. 1 ks za 7 let; po 

předepsání REH, ORT, 

NEU, INT a po schválení 

revizním lékařem S5 

100 %; max. 136.000 Kč 

za 1 ks; A 

 

Tabulka obsahovala pět sloupců.  

• Položka: Číslo, které ZP zaujímá v této tabulce.  

• Skupina: Skupiny, do níž ZP dle svého druhu náleží, jsou vymezeny číslem. Celkem 

bylo 17 skupin. Příklad: sk. č. 1 obvazový materiál, náplasti; sk. č. 2 pomůcky 

pro inkontinentní; sk. č. 3 pomůcky stomické.304 

• Název druhu ZP: Pojmenování ZP. 

• Omezení: V tomto sloupci je uvedené jak preskripční,305 tak indikační omezení.306 

• Limitace výše úhrady: Výše úhrady byla vyjádřena procentem, případně maximální 

cenou, která byla uvedena konkrétní částkou. Dále v tomto sloupci byly symboly 

úhradových limitů A a B, v důsledku kterých se při výpočtu úhrady nevycházelo z ceny 

konkrétní varianty ZP, nýbrž z ceny ,,ekonomicky nejméně náročné varianty“ ZP. 

Tudíž zdravotní pojišťovna provede úhradu daného typu zdravotnického prostředku 

maximálně do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. 

  

 
303 Příloha č. 3 oddíl C zákona o veřejném zdravotním pojištění. Srov. sněmovní tisk 199, Poslanecká sněmovna, 8. 

volební období, od 2017. Aktuální ke dni 17. 6. 2019.  

Dostupné z WWW: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=199&CT1=0  
304 Příloha č. 3 oddíl A, seznam použitých zkratek a symbolů, za a) zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
305 Preskripční omezení určuje, kdo může ZP předepsat. 
306 Indikační omezení stanoví diagnózu, na kterou lze ZP předepsat. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=199&CT1=0
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Symboly úhradových limitů byly definovány takto:  

A- „Úhrada ve výši ceny pro konečného spotřebitele zdravotnického prostředku v provedení 

nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení 

(dále jen ,,ekonomicky nejméně náročná varianta“); cenu ekonomicky nejméně náročné 

varianty zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu.“  

B- „Úhrada ve výši ceny ekonomicky nejméně náročné varianty celého systému složeného 

ze zdravotnických prostředků skupiny č. 3 tohoto oddílu.“ 307 

Dříve bylo pro určení výše úhrady ZP nutné vymezit jejich ekonomicky nejméně náročnou 

variantu. Co se rozumělo pod pojmem ekonomicky nejméně náročné varianty? Jednalo 

se o neurčitý výraz.308 Pojem nebyl nikde vymezen, právní úprava byla málo určitá, nedostatečná 

a jednalo se tak o nejasný právní pojem. Dané ustanovení bylo zrušeno nálezem Ústavního 

soudu. Samy pojišťovny měly na starost celý proces posouzení. Na to reagoval Ústavní soud, 

který jako negativní zákonodárce zrušil ustanovení, které je v rozporu s ústavním pořádkem.309 

6.2 Jak se k této problematice postavil Ústavní soud 

Ústavní soud (dále jen „ÚS“) jako orgán ochrany ústavnosti rozhoduje 

o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem.310  

Ústavnímu soudu byl předložen návrh skupinou senátorů,311 zda právní úprava, na jejímž 

základě je určována výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění, je dostatečně určitá. 

S důrazem na to, „zda napadená ustanovení dostatečně jasně a předvídatelně vymezují obsah 

základního práva občanů na bezplatnou zdravotní péči a na ZP na základě veřejného 

zdravotního pojištění podle čl. 31 věty druhé Listiny“.312  

Senátoři poukázali na ustanovení, která zakotvuji právo výdejců313 vůči zdravotní pojišťovně 

na úhradu, za podmínek vydání ZP z dané Přílohy. Tato cena pak specifikuje právo pojištěnce 

 
307 Tato část Přílohy č. 3 oddílu C zákona o veřejném zdravotním pojištění byla taktéž zrušena ÚS.  
308 Tento výraz byl uveden § 15 odst. 12 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
309 KROUPOVÁ, K. Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění. Praha, 2018. Rigorózní práce.  

Univerzita Karlova. Právnická fakulta. Dostupná z WWW:  

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/97649/150039693.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
310 Čl. 83 ve spojení čl. 87 Ústavy. 
311 Ústavní stížnost skupiny senátorů byla podaná k Ústavnímu soudu dne 23. 1. 2015. Nález Ústavního soudu je ze 

dne 30. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 3/15, vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 231/2017 Sb.  
312 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 3/15, vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 231/2017 Sb.  

op. citace: bod 94. 
313 Výdejce je dle § 5 písm. g zákona o zdravotnických prostředcích osoba provozující lékárnu, výdejnu 

zdravotnických prostředků nebo oční optiku.  

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/97649/150039693.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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na tento zdravotnický prostředek. Návrh také vedl k přezkoumání příležitosti osob, které 

zacházejí se ZP,314 působit za stejných podmínek na trhu a tím uskutečnit své právo podnikat.  

Ve svém nálezu ÚS deregoval část ustanovení, shledal právní úpravu za neústavní s tím, 

že je nutné ji do konce roku 2018 změnit. Konkrétně ÚS zrušil ustanovení 15 odst. 12 zákona 

o veřejném zdravotním pojištění ve slovech „v provedení nejméně ekonomicky náročném, 

v závislost na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného 

provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu“. Návrh 

směřoval i proti některým ustanovením Přílohy č. 3. ÚS zneplatnil i části oddílu C vymezené 

písmeny „A“ a „B“, kterými se omezovala výše úhrady jednotlivých ZP. Z výše uvedeného 

vyplývá, že „starý“ systém nebyl bezvadný a bylo nutné přistoupit k nezbytným změnám. 

Obdobnou věcí se v minulosti ÚS již zabýval, konkrétně posuzoval, zda ustanovení týkající 

se této problematiky jsou dostatečně jasná, určitá, předvídatelná, srozumitelná a zároveň vnitřně 

jednotná. Již v roce 2014 byl ÚS podán návrh na zrušení oddílu C Přílohy č. 3, v části vymezené 

písmeny „A“ a „B“, v rámci ústavní stížnosti týkající se snížení úhrady ZP z veřejného 

zdravotního pojištění ke dni 1. 1. 2013. Tento návrh byl odmítnut z důvodu pro jeho 

nepřípustnost, jelikož byl návrh podán subjektem zjevně neoprávněným.315 Na závěr podotýkám, 

že na problém věci bylo již upozorněno v roce 2013, rozhodnutí ÚS však přišlo až v polovině 

roku 2017.  

6.3 Nová úprava úhradové regulace zdravotnických prostředků 

Ústavní soud zrušil systém v červnu 2017 s prostorem na nápravu do konce roku 2018. 

Na novele se začalo pracovat až se jmenováním nového ministra zdravotnictví, který byl 

jmenován v prosinci 2017. Ministerstvo se tak ocitlo pod tlakem, aby byla včas přijata ústavně 

konformní úprava a nastaven nový funkční systém úhrad ZP.316 

Jak bylo výše uvedeno, oblast úhradové regulace se v reakci na nález ÚS znatelně změnila. 

Novela nabyla účinnosti prvním dnem roku 2019, změny však následují postupně. V období 

sepisování této práce je přechodné období, které skončí 30. listopadem 2019. 

 
314 K jednotlivým osobám, které zacházejí se ZP více ve 4. kapitole této práce.  
315 Ustanovení § 43 odst. 1 písm. c zákona o Ústavním soudu ve spojení s §74 a contrario zákona o Ústavním soudu.  
316 Ministerstvo zdravotnictví: Tisková zpráva: Ministerstvo zdravotnictví připravilo novou regulaci poukazových 

zdravotnických prostředků. Aktuální ke dni 1. 4. 2019. Dostupné z WWW:  

http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-pripravilo-novou-regulaci-poukazovych-zdravotnickych-

_15183_3801_1.html  

http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-pripravilo-novou-regulaci-poukazovych-zdravotnickych-_15183_3801_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-pripravilo-novou-regulaci-poukazovych-zdravotnickych-_15183_3801_1.html
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Pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků platí nové úhrady již od 

1. 1. 2019. Řídicí roli má na starost Ústav. Odvolacím orgánem je Ministerstvo zdravotnictví. 

6.3.1 Nová podoba přílohy č. 3 – kategorizační strom 

Jak již bylo řečeno, Příloha č. 3 má klíčovou roli. Princip přílohy je sice ponechán, ale nově ji 

doplnil název tzv. kategorizační strom. Tento institut je jedním z klíčových pojmů nové právní 

úpravy. Co si však pod tímto institutem představit a jak moc se odlišuje od předešlé Přílohy 3? 

Úvodem lze konstatovat, že dnešní Příloha č. 3 je podrobnější. Zdravotnické prostředky jsou 

nově členěny do tzv seznamu skupin. Jejich výčet je předložen v tabulce níže.317  

Seznam skupin 

01 - ZP krycí 

02 - ZP pro inkontinentní pacienty 

03 - ZP pro pacienty se stomií 

04 - ZP ortopedicko protetické a ortopedická obuv 

05 - ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu 

06 - ZP pro kompresivní terapii 

07 - ZP pro pacienty s poruchou mobility 

08 - ZP pro pacienty s poruchou sluchu 

09 - ZP pro pacienty s poruchou zraku 

10 - ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy 

11 - ZP nekategorizované 

 

Používání názvu kategorizační strom pro celou přílohu, jak ji označuje odborná veřejnost, lze 

stanovit jako nepřesné. Důvodem je především to, že zákon tímto pojmem označuje pouze jeden 

sloupec, který nese název kategorizační strom. Pro lepší představu přikládám vymezení skupiny 

ZP krycí (01).   

  

 
317 Příloha č. 3 oddíl A zákona o veřejném zdravotním pojištění, Tabulka č. 1   
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Příloha č. 3.318 

Číselný 
kód 

Kategorizační 
strom 

Popis 
Preskripční 

omezení 
Indikační 
omezení 

Množstevní 
limit 

Úhradový 
limit bez 

DPH 

Možnost 
cirkulace 

01 ZP krycí       

01.01 ZP pro klasické 
hojení ran 

      

01.01.01 gázy       

01.01.01.01 gázy skládaná 
– sterilní 

min. 8 
vrstev, 
min. 17 

vláken na 
1 cm2 

– – – 
0,0174 Kč / 

1 cm2 
ne 

01.01.01.02 gázy skládaná 
– nesterilní 

min. 8 
vrstev, 
min. 17 

vláken na 
1 cm2 

– – – 
0,0087 Kč / 

1 cm2 
ne 

01.01.02 netkané textilie       

01.01.02.01 netkaná textilie 
– sterilní 

min. 4 
vrstvy 

– – – 
0,0174 Kč / 

1 cm2 
ne 

01.01.02.02 netkaná textilie  
– nesterilní 

min. 4 
vrstvy 

– – – 
0,0087 Kč / 

1 cm2 
ne 

 

Ráda bych zde věnovala prostor pro jednotlivé sloupce, které tvoří Příloha č. 3. Ty se totiž 

odlišují od původních sloupců.  

• Číselný kód 

• Kategorizační strom (původně Název skupiny): Obsahuje nejdříve název skupiny 

(viz obrázek - zde se jedna o skupiny ZP krycí), které se dále dělí. Např. na ZP 

pro klasické hojení ran a ty se dále člení na již jednotlivé ZP. Ty, u kterých je stanoven 

osmičíselný kód, označujeme jako tzv. úhradovou skupinu. Kategorizační strom je dnes 

uveden v příloze zákona o veřejném zdravotním pojištění, jelikož odráží požadavek 

Ústavního soudu na dodržení potřeby tzv. výhrady zákona. Nárok pacienta tedy vyplývá 

přímo ze zákona.319 Pojem strom se pravděpodobně používá kvůli tomu, že číselný kód 

se větví. 

 
318 Příloha č. 3 oddíl C zákona o veřejném zdravotním pojištění, Tabulka č. 1 
319 MZ také uvedlo, že oslovilo zástupce široké odborné veřejnosti a požádalo je o jejich názor. Většinové 

stanovisko prý bylo takové, že dotčené subjekty preferují uvedení kategorizačního stromu přímo v zákoně (v příloze 

č. 3) a toto považují za jedinou za daných okolností realizovatelnou variantu. Aktuální ke dni 17. 6. 2019.  

Dostupné z WWW: 

https://www.mzcr.cz/dokumenty/otazky-a-odpovedi%C2%A0o%C2%A0uhradove-regulaci-

zdravotnickychprostredku_15957_1.html.  

https://www.mzcr.cz/dokumenty/otazky-a-odpovedi%C2%A0o%C2%A0uhradove-regulaci-zdravotnickychprostredku_15957_1.html
https://www.mzcr.cz/dokumenty/otazky-a-odpovedi%C2%A0o%C2%A0uhradove-regulaci-zdravotnickychprostredku_15957_1.html
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• Popis: Sloupec Popis znamená, jaké minimální kvalitativní parametry musí obsahovat 

ZP. Pro pojištěnce stanoví hranice nároku na úhradu z veřejného zdrav. pojištění.  

• Preskripční omezení: Preskripční omezení určuje, kdo může ZP předepsat. 

• Indikační omezení: Indikační omezení stanoví, na jakou diagnózu lze ZP předepsat. 

• Množstevní limit: Množstevní limit stanovuje realizovatelný počet pomůcek.  

• Úhradový limit bez DPH (původně Finanční limit): Úhradový limit stanoví úhradu. 

U některých položek je uvedena i spoluúčast pacienta, například v 2. skupině 

(ZP pro inkontinentní pacienty). Spoluúčast slouží mj. z důvodu, aby úhrada ZP nebyla 

pacienty zneužívaná.  

• Možnost cirkulace (původně Vlastnictví): Tento sloupec označuje, zda je možná 

cirkulace ZP.320 

Je stanoven seznam skupin, který se dále hierarchicky člení. Zároveň se do kategorizačního 

stromu doplňují nové skupiny produktů, které se dosud nehradily vůbec nebo jen ze 75 %. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zákon stanoví pro každou úhradovou skupinu jednak úhradový 

limit, jednak i preskripční či indikační omezení. Úhradová skupina je důležitým prvkem nové 

úhradové regulace s tím, že jednotlivý ZP je potřeba podřadit pod určitou úhradovou skupinu. 

Na zákonné úrovni je výše úhrady zakotvena v ustanovení § 39r odst. 1 a § 39t odst. 3 zákona 

o veřejném zdravotním pojištění. Úhradové skupiny jsou dle zákona o veřejném zdravotním 

pojištění jen ty položky, které mají osmimístný kód.321 

Z povahy zdravotnických prostředků se lze setkat s tím, že ne všechny ZP jsou v tabulce 

uvedeny. Z hlediska drobnějšího dělení pod jednotlivou položku, která je uvedena v zákoně 

o veřejném zdravotním pojištění, lze zařadit i jí podobné prostředky například z jiných materiálů. 

Toto zařazení má na starost Ústav, který musí stanovit, co vše lze zařadit stále pod jednotlivou 

položku. Jako podklad Ústavu slouží návod k použití či účel k použití ZP. Skupina 

zaměnitelných sice není zcela novým institutem, ale v původním znění zákona byla jen malá 

zmínka. Dnes zákon poskytuje podrobnou úpravu, která má svůj význam především pro 

snižování doplatku či celkovou úhradu, tedy při změně ceny.322 

Kategorizační strom jako takový není fixní a měl by se každoročně aktualizovat. Jeho aktualizaci 

má připravovat Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci ZP (dále jen „Komise“) za účasti 

 
320 K cirkulaci zdravotnických prostředků více v kapitole 6.3.2. této práce.  
321 Ustanovení § 15 odst. 13 písm. a zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
322 Ustanovení § 13 odst. 2 písm. b zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
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zdravotních pojišťoven, odborných společností, pacientských organizací, profesních komor, 

asociací dodavatelů, MZ a Ústavu. Následně by měla být ve formě novely schvalována běžným 

legislativním procesem. Zařazování nových ZP do úhradového systému bude probíhat každý 

měsíc na rozdíl od dnešního stavu, kdy se tak děje jednou za půl roku. Následkem toho je, že 

pacienti by tak měli mít přístup k ZP rychleji. 

6.3.2 Cirkulace zdravotnických prostředků 

Novela taktéž zavádí podrobnou úpravu režimu tzv. cirkulace. Cirkulací zdravotnických 

prostředků se rozumí „režim, kdy zdravotní pojišťovna vlastní zdravotnický prostředek, který 

poskytuje pojištěncům k užívání s ohledem na jejich zdravotní stav, a to opakovaně po celou 

dobu jeho použitelnosti při zachování funkčních vlastností a určeného účelu použití“.323 

Cirkulace zdravotnických pomůcek má usnadnit zdravotní pojišťovně plnění její zákonné 

povinnosti. Ta má zajistit pacientům ZP, jehož původ však zákon nespecifikuje. Zdravotní 

pojišťovna taktéž není povinna dodat předepsaný ZP, může pacientovi poskytnout výrobek, který 

je s ním substituovatelný.324  

ZP, který lze poskytnout v tomto režimu pojištěnci, musí splňovat rozdíl ve výši 2000 Kč mezi 

opravdu uplatněnou částkou pro finálního spotřebitele (konečnou cenou) a výší úhrady. 

Pojištěnec tento rozdíl doplatí. Tento režim platí pro každý ZP v jedné úhradové skupině, pokud 

v této skupině byl již jednou zvolen tento režim. Za podmínky, že výše zmíněný rozdíl 

nepřesáhne 2000 Kč. Pokud rozdíl přesáhne tuto částku, tak ZP bude ve vlastnictví pojištěnce, 

s možností pacienta se rozhodnout, že daný ZP zařadí do režimu cirkulace. Pouze první 

pojištěnec se podílí na úhradě daného ZP. V tom však může být spatřována i výhoda, jelikož 

pro prvního pojištěnce se jedná o nový ZP. Další pojištěnci již získají použitý ZP. Pokud ZP 

již byl v poskytnut v režimu cirkulace, další pojištěnci v pořadí se již nemusejí podílet na úhradě 

tohoto prostředku.  

Tento režim může zvolit zdravotní pojišťovna jen u určitých úhradových skupin. Tyto úhradové 

skupiny jsou označeny v příloze č. 3., konkrétně v posledním sloupci, který je označen názvem 

Možnost cirkulace. Režim cirkulace lze jen u těch, které jsou kladně označeny. S cirkulací 

se často můžeme setkat například u poskytování invalidních vozíků pacientům. 

 
323 Ustanovení § 32a zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
324 Tamtéž. 
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6.3.3 Ohlašování zdravotnických prostředků 

Podmínkou pro uvedení výrobku do úhradové skupiny je jeho ohlášení, které provádí výrobce.  

Hradí se ty zdravotnické prostředky, které jsou předepsané na poukaz a zařazené do úhradových 

skupin.325 Je zde běžně užívaná konstrukce, kdy prvotní zařazení ZP do úhradové skupiny není 

správním řízením. Při nesplnění podmínek ohlašování, je teprve Ústavem zahájeno správní řízení 

o nezařazení zdravotnického prostředku do příslušné úhradové skupiny. V případě, že by dané 

řízení nebylo zahájeno v zákonné lhůtě, ZP bude samočinně umístěn do úhradové skupiny. Z této 

skupiny bude moc být daný ZP vyčleněn Ústavem, pokud k tomu bude dán zákonný důvod. 

Pokud žádosti není vyhověno, jedná se o správní akt negativní, kdy se nemění pozice adresáta. 

Význam to má pro případné nové rozhodování.326 Provést nové řízení a vydat nové rozhodnutí 

ve věci lze tehdy, jestliže novým rozhodnutím bude vyhověno žádosti, která byla pravomocně 

zamítnuta.327 

Tento režim však neplatí pro všechny ZP. Jak bylo řečeno úvodem, máme různé druhy ZP. 

Pro tzv. individuálně zhotovované ZP platí jiný režim a to ten, že tyto výrobky se neohlašují. 

Jejich úhrada je stanovena za podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č. 3.328  U individuálně 

zhotovených ZP není přechodné období a nová úhradová regulace je tak účinná již od 1. ledna 

2019. Ohlášení aktuálně můžeme rozdělit dle toho, zda se jedná o „staré“ či „nové“ ZP. Ohlášení 

bylo možné podávat od 1. 6. 2019. Nové ZP, které byly náležitě ohlášené v červnu 2019, budou 

moci být hrazené od 1. 10. 2019. Zdravotnické prostředky, u kterých dodavatel nepodal pře-

ohlášení, byly vyřazeny a ztratily úhradu od 1. 8. 2019. Včas ohlášené „staré“ hrazené 

zdravotnické prostředky začnou být hrazeny dle nové právní úpravy od 1. prosince 

2019. Esenciální podmínkou je, aby výrobci byli registrování v RZPRO, a také notifikace ZP 

ve stejném registru.329,330 

Ohlášení na Ústav nejsou nijak zpoplatněna. V otázce délky lhůty, kterou má Ústav 

pro zpracování ohlášení, musí veškerá ohlášení splňující obsahové požadavky zákona došlá 

 
325 Ustanovení § 39r odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
326 KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. op. citace. s.160. 
327 Ustanovení § 101 odst. 1 písm. b správního řádu. 
328 Ustanovení § 39r odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
329 Vztahuje se pouze na ZP, u kterých je povinnost notifikace. Více k notifikaci ZP v kapitole 5.2. této práce. 
330 Národní informační systém zdravotnických prostředků. Přehled častých otázek a odpovědí. Informace pro 

ohlašovatele. Aktuální ke dni 17. 6. 2019. Dostupný z WWW:  

https://www.niszp.cz/cs/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-

poukaz/informace-pro-0#faq-Je-podm%C3%ADnkou-ohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-notifikace-v-Registru-

zdravotnick%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF?  
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v jednom měsíci zveřejnit i s přílohami do 10. dne měsíce následujícího. 331 Podaná ohlášení jsou 

dostupná online.332 Na chyby v ohlášení je veřejnosti stanovena lhůta 45 dní. Následkem může 

být vyřazení ZP z úhrad.  Pokud Ústav nezahájí dané správní řízení, zdravotnický prostředek 

je začleněn do nadcházejícího Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků 

6.3.4 Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci ZP 

Při představování nového systému úhradové regulace považuji za potřebné zmínit Komisi 

pro kategorizaci a úhradovou regulaci. Komise byla ustavena jako stálý poradní a koordinační 

orgán MZ, který se má zabývat problematikou úhrad ZP z veřejného zdravotního pojištění. 

Zřízena byla příkazem ministra zdravotnictví č. 1/2019. Mezi její členy patří zástupci České 

lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, zástupci pojišťoven, Pacientské rady MZ 

a další.333 

Působnost Komise je vymezena široce. Má na starost, jak sledovat aplikaci nové právní úpravy, 

tak projednávat aktualizaci kategorizačního stromu či připravovat podklady pro novelizaci. 

V neposlední řadě vypracovávat stanoviska k ohlášení nekategorizovaných ZP, kterým má být 

přiznána úhrada jen se souhlasem MZ.334 V návaznosti na poslední bod je níže pojednáno více 

o Komisi. Na závěr si dovolím podotknout, že i přes to, že se Komise podílí na důležitých 

rozhodnutích, není o ní žádná informace v zákoně.  

6.3.5 Nekategorizované zdravotnické prostředky 

Pod pojem nekategorizovaný ZP lze zařadit prostředek, který je nový nebo obsahuje zásadní 

odlišnost od jiných výrobků a který nelze umístit do ani z jedné úhradové skupiny. Tyto ZP jsou 

hrazeny jen v případě, že s tím vysloví souhlas Ministerstvo zdravotnictví. Úhrada tohoto 

zdravotnického prostředků činí buď 50 % nebo 100 %. Tato úhrada je podmíněna získáním 

písemného souhlasu MZ, který je nepřezkoumatelný a na jehož vydání není právní nárok. Zákon 

nepřipouští žádné prostředky ochrany.  

 
331 Ustanovení § 39r odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

332NISZP: Zveřejňování informací o ohlášení úhrad zdravotnických prostředků. Aktuální ke dni 24. 7. 2019. 

Dostupné z WWW:  

https://www.niszp.cz/cs/zverejnovani-informaci-o-ohlaseni-uhrad-zdravotnickych-prostredku.  

Podaná ohlášení jsou dostupná na tomto odkazu: http://www.sukl.cz/modules/delivery/?a=devicesRegistration 
333 Statut Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci ZP. Aktuální ke dni 18. 6. 2019. Dostupný z WWW: 
https://ppo.mzcr.cz/upload/files/prikaz-ministra-c-1-2019-statut-a-jednaci-rad-komise-pro-kategorizaci-a-

uhradovou-regulaci-zp-prikaz-ministra-c-1-2019-statut-a-jednaci-rad-komise-pro-kategorizaci-a-uhradovou-

regulaci-zp-5c5839eec6b3a.pdf 
334 Portál Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Aktuální ke dni 26. 9. 2019.  
Dostupný z WWW: https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121 

https://www.niszp.cz/cs/zverejnovani-informaci-o-ohlaseni-uhrad-zdravotnickych-prostredku
http://www.sukl.cz/modules/delivery/?a=devicesRegistration
https://ppo.mzcr.cz/upload/files/prikaz-ministra-c-1-2019-statut-a-jednaci-rad-komise-pro-kategorizaci-a-uhradovou-regulaci-zp-prikaz-ministra-c-1-2019-statut-a-jednaci-rad-komise-pro-kategorizaci-a-uhradovou-regulaci-zp-5c5839eec6b3a.pdf
https://ppo.mzcr.cz/upload/files/prikaz-ministra-c-1-2019-statut-a-jednaci-rad-komise-pro-kategorizaci-a-uhradovou-regulaci-zp-prikaz-ministra-c-1-2019-statut-a-jednaci-rad-komise-pro-kategorizaci-a-uhradovou-regulaci-zp-5c5839eec6b3a.pdf
https://ppo.mzcr.cz/upload/files/prikaz-ministra-c-1-2019-statut-a-jednaci-rad-komise-pro-kategorizaci-a-uhradovou-regulaci-zp-prikaz-ministra-c-1-2019-statut-a-jednaci-rad-komise-pro-kategorizaci-a-uhradovou-regulaci-zp-5c5839eec6b3a.pdf
https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121
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Jaká forma činnosti je souhlas MZ? Lze stanovit, že se jedná o bezprocedurální správní akt,335 

jako jsou například souhlasy podle stavebního zákona. Ze správního hlediska by šlo uvažovat 

o zásahu336 či nečinnosti. Proti těmto úkonům by se pak dalo bránit v řízení o žalobě na ochranu 

před nezákonným zásahem. Není to správní rozhodnutí dle § 67 SŘ, proto se neužije řízení 

o žalobě proti rozhodnutí.337  

Zákon ustanovuje, že je potřeba podat žádost u MZ. Žadatel musí žádost vyplnit zvlášť 

pro každý ZP, který musí splňovat podmínku, že již není zařazen v současném kategorizačním 

stromě a je doložen veřejný zájem. Jaké dokumenty je potřeba přiložit k žádosti a co vše 

je potřeba k získání souhlasu, je upraveno na stránkách Komise. V přehledu potřebných příloh 

jsou zmíněné podmínky navíc, u kterých nelze dohledat oporu v zákoně. Například je potřeba 

přiložit „Doklad o předběžném projednání návrhu se zdravotními pojišťovnami na hlavičkovém 

papíře (např. zápis na hlavičkovém papíře zdravotní pojišťovny)338 či Stanovisko dotčených 

odborných společností (výboru) na hlavičkovém papíře“.339 

Z výše uvedeného vyplývá, že o těchto úhradách se rozhoduje mimo zákon, který nestanoví 

ani bližší procesní úpravu či opravné prostředky. Z posledních dokumentů Komise vyplývá, 

že se uvažuje o změně a že MZ chce přesunout tuto agendu na zdravotní pojišťovny.340 V zákoně 

je jen malá zmínka o nekategorizovaných prostředcích. Dovolím si říci, že úprava je v tomto 

směru nedostatečná a měla by být novelou doplněna. Ustanovení ani neobsahuje zmocnění 

k vyhlášce. Lze uvažovat, že by se to dalo upravit nařízením MZ. Bohužel zatím nebyl ani vydán 

komentář k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, který by mohl sloužit jako další zdroj. 

6.4 Úhradové katalogy zdravotnických prostředků 

Úhradové katalogy zdravotnických prostředků, tzv. číselníky, jsou katalogem konkrétních ZP 

hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které pojišťovna musí vydávat.341 Lze si je také 

 
335 STAŠA, J. In HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019.op. citace 

s. 139. 
336 Zásah je faktickým úkonem, kdy se jedná o jednostrannou činnost s přímými závaznými účinky vůči jejich 

adresátům. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. op. citace. s.192 
337 KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. op. citace. s.159 
338 Příloha č. 3 Žádosti o udělení souhlasu Ministerstva zdravotnictví ČR s 50 % úhradou nekategorizovaného 

zdravotnického prostředku. Aktuální ke dni 26. 9. 2019. Dostupná na WWW: https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121 
339 Příloha č. 7 Žádosti o udělení souhlasu Ministerstva zdravotnictví ČR s 50 % úhradou nekategorizovaného 

zdravotnického prostředku. Aktuální ke dni 26. 9. 2019. Dostupná na WWW: https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121 
340 Konzultace ze dne 17. 06. 2019 s MUDr. Soharová. 
341 KROUPOVÁ, K. Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění. Praha, 2018. Rigorózní práce.  

Univerzita Karlova. Právnická fakulta. Dostupná z WWW:  

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/97649/150039693.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121
https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/97649/150039693.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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představit jako číselné kódy pro vykazování výkonů lékaři, které jsou oceňovány pojišťovnou 

a které stanovují maximální úhradu. Pro lepší uchopení číselníku pojišťovna vydává i metodiky. 

Postup zdravotních pojišťoven ve věci tzv. číselníku není v právním řádu ČR zakotven. Zmíněny 

jsou pouze ve vyhlášce č. 618/2006 Sb. o rámcových smlouvách a vyhlášce č. 418/2003 Sb., 

kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného 

zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven. 

Pro zařazení ZP do číselníku bylo nutné požádat zdravotní pojišťovnu a předložit jí požadované 

dokumenty. Požadavky na předložení dokumentace i jednotlivé termíny si pojišťovna 

stanovovala sama. Často byla vyzdvihována záležitost, zda se vydávání číselníku považuje 

za správní rozhodnutí. NSS ve svém rozhodnutí342 zdůrazňuje, že podle tehdejší právní úpravy 

nedocházelo ke vyměření výše úhrad ZP v režimu správního řízení a zdravotní pojišťovny tedy 

neměly pravomoc publikovat o této věci správní rozhodnutí. Tato záležitost byla vyzdvihována 

z důvodu, zda je možné podat opravný prostředek, například za situace nastavení 

diskriminačních úhrad pro jednotlivé ZP. Převládající postavení zdravotních pojišťoven by mělo 

být do budoucna odstraněno, je taktéž zmiňováno v rozhodnutí NSS. Daná působnost 

by se mohla převést na Ústav, jenž by mohl stanovovat úhradu prostřednictví OOP. 

Úvahy soudu se v určitém směru naplnily. Úlohu číselníku na sebe přebírá Ústav, 

který v souladu se zákonem343 zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále 

jen „Seznam ZP“). Seznam ZP je publikován k 20. dni kalendářního měsíce.344Jeho obsahem 

jsou všechny hrazené ZP na poukaz, které jsou předkládané včetně max. cen výrobce a úhrad, 

které jsou závazné pro nadcházející měsíc. Úhrady jsou však zatím jen přejaté z číselníků. 

Koncem roku má být stanoven kompletní Seznam hrazených ZP (pře-ohlášených i nových). 

Největší rozdíl je především v tom, že Seznam ZP má svou oporu v zákoně, na rozdíl 

od číselníků zdravotních pojišťoven. 

To však neznamená, že se jedná o náhradu číselníků zdravotních pojišťoven. Ty nadále vydávají 

číselníky ve stejném rozpětí i datovém rozhraní jako doposud. Číselníky tak slouží ke své 

původní funkci, a to k přenosu dat od lékaře k pojišťovně, která bude výkony hradit, 

ke komunikaci a ke snížení administrativní zátěže.  

 
342 Rozhodnutí NSS ve věci 4 Ads 69/2013 ze dne 23. 10. 2013.  
343 Ustanovení § 39t odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
344 SÚKL: Seznam zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. Aktuální ke dni 13. 9. 2019.  
Dostupné z WWW: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz 

http://www.sukl.cz/sukl/seznam-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz
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6.5 Další vývoj úhradové regulace zdravotnických prostředků 

V návaznosti na výše uvedené lze říci, že rok 2019 je rok změn. Aktuálně je stále přechodné 

období, kdy v jednotlivých částech roku nastupují změny. Již proběhlo pře-ohlášení ZP, kdy 

do 30. června byl termín pro pře-ohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků. 

ZP ohlášené hned v červnu 2019 jsou hrazené od 1. října. 2019, je to tak začátek vstupu nových 

zdravotnických prostředků do úhrad.345 ZP, které nebyly pře-ohlášeny do 1. srpna 2019, přestaly 

být hrazeny a ztratily úhradu. Ústav uvádí, že úplný počet ZP v Seznamu ZP hrazených 

na poukaz před ohlášením v červnu 2019 byl 13 407 ZP. Počet ohlášených subjektů činí přes 500 

a stále vzrůstá. V průběhu měsíce června bylo ohlášeno 9 455 ZP, z čehož 8 527 bylo pře-

ohlášeno a 928 ohlášeno nově (ZP, které neměly dosud úhradu z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění). Během července bylo podáno 200 nových ohlášení, za srpen bylo podáno 

268 nových ohlášení. Ohlášení však provázely chyby. Mezi častými chybami Ústav uvádí 

například výše úhrady, ceníky či měrné jednotky.346 Do prvního listopadu 2019 Ústav může 

zahájit správní řízení v případech excesů při pře-ohlášení. Klíčovým datem je pak 1. prosince 

2019, kdy začínají být ZP hrazeny ponovu a v účinnost vstupuje nový číselník. 

Dále je nutné dodat, že na Komisi se projednávají úpravy kategorizačního stromu (např. změny 

úhradových limitů či preskripční a indikační omezení) a také zařazení nových ZP.347 Pravidelná 

aktualizace kategorizační stromu je tak v procesu. Závěrem lze podotknout, že snad se naplní 

očekávání, že nový úhradový systém nastolí vyšší právní jistotu a stanoví zřetelně, 

zda je zdravotnický prostředek hrazen a za kolik. 

  

 
345 NISZP: Kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. Aktuální ke dni 17. 

6. 2019. Dostupné z WWW: 

https://www.niszp.cz/cs/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz/dulezite-

terminy 
346 MZ: Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.  Aktuální ke dni 26. 9. 2019. 

Dostupné z WWW: 

https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121  
347 MZ: Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Aktuální ke dni 26. 9. 2019. 

Dostupné z WWW: https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121  

https://www.niszp.cz/cs/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz/dulezite-terminy
https://www.niszp.cz/cs/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz/dulezite-terminy
https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121
https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121
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Závěr 

Předmětná práce je věnována problematice právní úpravy zdravotnických prostředků. Zprvu bylo 

nezbytné charakterizovat základní instituty této právní úpravy, jelikož se domnívám, že bez 

pochopení stěžejních definic nelze dále pokračovat. V návaznosti na výše uvedené je nutné říci, 

že v této zákonné regulaci lze nalézt mnoho různorodých pojmů, které, nutno dodat, nejsou 

častým předmětem zpracování v odborné literatuře. Obecně se dá říct, že je malý počet autorů, 

kteří se věnují tomuto tématu. Nedostatečná pozornost je pak věnována právní povaze 

jednotlivých dokumentů a také jednotlivým postupům při uvádění zdravotnických prostředků 

na trh. V rámci zpracování této diplomové práce je uvedeno, jaké správní činnosti se skrývají 

za občas matoucími názvy jednotlivých správních úkonů a zda podoba jednotlivých úkonů 

odpovídá konstruktům obecné části správního práva. Taktéž byly posuzovány jednotlivé procesy 

při uvádění zdravotnických prostředků na trh.  

Do podrobnosti byla zkoumána registrace osob, které chtějí zacházet se zdravotnickými 

prostředky a rovněž byla posuzována notifikace zdravotnických prostředků, která je nutná při 

uvedení ZP na trh. Tato práce dospívá k závěru, že registrace sice odpovídá standardní 

systematice forem správní činnosti, avšak v dané oblasti se nejeví jako nejvhodnější forma. Není 

totiž jasné, proč oprávnění, dnes vznikající v důsledku registrace, není výsledkem správního 

řízení, podobně jako je tomu u procesu notifikace. Přitom notifikace evokuje akt oznámení, který 

se v poměrech zákona o zdravotnických prostředcích realizuje správním řízením. Takto užívaná 

terminologie uplatňovaná ve zvláštním zákoně nedopovídá terminologii obecné části správního 

práva.  

Dle mých závěrů, při zachování správního řízení by měl být název notifikace nahrazen například 

výrazem povolením k uvedení zdravotnického prostředku na trh. Jako další varianta se nabízí 

nahradit proces správního řízení pouhým ohlašovacím režimem, které by bylo v daném případě 

postačující, za předpokladu, že by se dnešní registrace proměnila ve správní řízení, 

jak je navrhováno výše v textu práce. Označení notifikace by se pak mohlo zachovat a také 

by odpovídalo dané formě správního úkonu. 

Samotná registrace osoby vzniká vydáním potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti. Tato listina 

byla výše v textu práce vyhodnocena dle její skutečné povahy jako úkon ve smyslu části čtvrté 

správního řádu, tzv. osvědčení. Posuzována byla taktéž povaha certifikátu, který vydává 

notifikovaná osoba.  



64 

 

Nejdříve bylo potřeba se zaměřit na otázku, kým je dle měřítek obecné části správního práva 

zmíněna notifikovaná osoba. Bylo dovozeno, že tento subjekt je vždy autorizovanou osobou, 

zatímco ne každá autorizovaná osoba je notifikovanou osobou. Aby se autorizovaná osoba mohla 

stát osobou notifikovanou, je nutné, aby Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví podal oznámení k Evropské komisi. Nebylo jednoduché určit povahu certifikátu, 

který vydává notifikovaná osoba. Po srovnání s institutem certifikátu autorizovaného inspektora, 

který se nachází ve stavebním zákoně a který byl předmětem posouzení soudy, lze usuzovat, 

že není rozhodnutím, ale že se jedná o plnění ze soukromoprávní smlouvy. Tento názor však 

nebyl vždy jednoznačný a v judikatuře se vyvíjel. 

Blíží se účinnost nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 

2017 o zdravotnických prostředcích a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 

ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a na základě této 

skutečnosti se v blízké době bude zákonodárce muset zabývat novou právní úpravou, která 

naváže na tato nařízení EU. V současné době však stále zůstává účinný zákon č. 268/2014 Sb., 

o zdravotnických prostředcích. Nařízení mají přímou účinnost, stejná právní úprava tak bude 

bezprostředně závazná ve všech členských státech EU. Při komparaci aktuální české právní 

úpravy s nařízeními lze obecně říci, že nová nařízení velmi zpřísňují právní úpravu a přinášejí 

velké množství změn a pravidel pro subjekty, které zacházejí se ZP. Mám za to, že pro ochranu 

zdraví a bezpečnost je to vítaný krok. Avšak na druhou stranu, náklady na zavedení nových 

postupů nebudou malé. Problematickým může být i fakt, že zainteresované subjekty budou řešit 

nová pravidla pozdě a nestihnou se na novou úpravu včas připravit. To může vést k omezení 

podnikatelské činnosti osob, které zacházejí se zdravotnickými prostředky. Národní autority 

by měly konat více osvěty, a tak pomoci subjektům s přechodem na novou právní úpravu. Přece 

jenom právní úprava pro tyto subjekty představuje základní rámec jejich činnosti.  

Nová nařízení EU značně rozšiřují povinnosti pro osoby, které zacházejí se zdravotnickými 

prostředky. Ať už pro distributory, mezi jejichž nové povinnosti patří např. ověřit skutečnost, 

že k ZP byl přiložen návod k použití, a že výrobek byl řádně označen výrobcem. Mezi další 

povinnosti, které se týkají jak dovozce, tak i distributora, patří zajištění skladovacích podmínek 

či nutnost zavést systém řízení kvality. Výrobci musí nově například plnit povinnosti související 

s kódy UDI, které umožní identifikaci a usnadní vysledovatelnost prostředků, a přidělit 

ho každému ZP. V rámci své činnosti je taktéž povinen sledovat každý ZP po uvedení na trh. 

Zplnomocněný zástupce je pak odpovědný společně a nerozdílně za vadné ZP stejně jako 

výrobce.  
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Nová pravidla se dotknou i ustanovování notifikovaných osob, které jsou nově označené jako 

oznámené subjekty. Pro certifikaci zdravotnických prostředků podle nových nařízení je potřeba, 

aby oznámené subjekty podaly novou žádost. Navíc limitovaný počet oznámených subjektů 

pozdrží uvádění nových zdravotnických prostředků na trh. Nová nařízení tak výrazně promění 

evropské prostředí pro zdravotnické prostředky.  

Rok 2019 přinesl velkou novelu a svěží vítr do úhradové regulace ZP. Novela je reakcí na nález 

Ústavního soudu z roku 2017, který dosavadní úhradovou regulaci poukazových zdravotnických 

prostředků, postavenou na tzv. číselnících vydávaných zdravotními pojišťovnami, prohlásil 

za protiústavní a zrušil ji k 31. prosinci 2018. Nový systém regulace úhrad ZP výrazně omezil 

zásahy zdravotních pojišťoven.  Při psaní této práce je pořád tento systém v zaváděcí fázi, avšak 

v průběhu roku 2019 nastoupilo několik důležitých termínů, které jsou klíčové pro realizaci 

jednotlivých kroků týkajících se nové úhradové regulace.  

Ode dne 1. června 2019 začalo běžet ohlášení nových zdravotnických prostředků na Ústav. 

Souběžně s tím proběhlo pře-ohlašování stávajících zdravotnických prostředků. Okno 

pro ohlášení již hrazených ZP bylo do 30. června 2019. Dne 1. srpna 2019 nastal konec úhrad 

do té doby hrazených ZP, pokud nebylo podáno ohlášení v období od 1. června do 30. června 

2019. Od 1. října 2019 jsou pak vydávány Seznamy s nově ohlášenými ZP Ústavem. V období 

mezi 1. 10. 2019 až 1. 12. 2019 budou v systému jak úhrady přehlášených stávajících ZP 

postaru, tak i nově ohlášené ZP. Lze shrnout, že v tomto období se bude jednat o souběh staré 

a nové úpravy. Klíčovým datem je pak 1. prosinec 2019, kdy budou platné pouze nové úhrady.  

Jak bylo uvedeno, nová pravidla a principy úhrad se týkají ZP na poukaz. Nárok na úhradu nyní 

vyplývá ze zákona a konkrétní úhrada je zveřejňována v seznamu Ústavu. Zachoval se princip 

přílohy a vstup do úhrad je stanoven na principu ohlášení. Příloha č. 3 má klíčovou roli 

a obsahuje nové sloupce. Nově ji doplnil název tzv. kategorizační strom, kterým bývá nepřesně 

označována celá příloha č. 3. Sloupec kategorizační strom obsahuje nejdříve název skupiny ZP, 

která se dále člení na již jednotlivé ZP. Také je zde nový sloupec Cirkulace, Popis a úhrada 

je nově uvedena v Kč bez DPH. Cílem sloupce Popis je vztáhnout úhrady k minimálním 

kvalitativním parametrům, což má význam jak pro pacienta, tak pro výrobce ZP, 

tak i pro poskytovatele zdravotních služeb.   

Oprava jednotlivých položek v kategorizačním stromě je možná pouze přes legislativní proces. 

Podklady pro novelizaci připravuje Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci ZP, která byla 
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zřízena příkazem ministra zdravotnictví. Nejedná se o rychlý proces a příprava novelizace 

by měla touto Komisí probíhat alespoň 1x ročně.  

Vzhledem k výše uvedenému docházím k závěru, že se jedná o oblast práva, která se 

v posledních letech velmi rozvinula, a lze očekávat další vývoj v tomto odvětví. Není radno 

zapomínat, že zdravotnické prostředky mají vliv na lidské zdraví a bezpečnost osob.  
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Zdravotnické prostředky 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je problematika zdravotnických prostředků. Předkládaná práce 

pojednává o této problematice s akcentem na její úhradovou regulaci. Práce je po obsahové 

stránce rozdělena do šesti kapitol. Úvodní výklad je věnován pojmu zdravotnického prostředků 

a je rozebrána jak evropská definice zdravotnického prostředků, tak vnitrostátní zákonná 

definice. Další část kapitoly se zabývá nejrůznějším dělením těchto výrobků, konkrétně jeho 

variantami, druhy a také klasifikací zdravotnických prostředků dle rizikových tříd.  

Druhá kapitola je věnována právním pramenům. Kapitola nás seznamuje nejdříve 

s mezinárodními prameny práva, dále jsou především rozebrány prameny práva evropského, 

a to od aktuálních směrnic po nová nařízení, jejichž účinnost nastane v roce 2020. V této kapitole 

je dále obecně pojednáno o změnách, které přinesou nová nařízení a které jsou dále rozvedeny 

v následující kapitole. V neposlední řadě jsou analyzovány vnitrostátní prameny práva. Široce 

je zmíněna zákonná úprava obohacena o nastínění budoucí právní úpravy, která čeká oblast 

zdravotnických prostředků.  

Další kapitola je věnována institucím. Ministerstvo zdravotnictví i Státní ústav pro kontrolu léčiv 

jsou stěžejními institucemi v oblasti ZP, nejsou však jedinými orgány, které vykonávají státní 

správu v problematice zdravotnických prostředků. Lze na ně pohlížet jako na hlavní autority. 

Na druhou stranu je zde spousta dalších důležitých subjektů, z nichž každý má svoji roli. V této 

kapitole je tak dále pojednáno o Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii, zkušebnictví 

či krajských živnostenských úřadech. 

Čtvrtá kapitola představuje některé osoby, které zacházejí se zdravotnickými prostředky. Jsou 

jimi výrobce, dovozce či distributor. Také je ale rozebrána notifikovaná osoba či zplnomocněný 

zástupce.  

Základní specifické instituty práva zdravotnických prostředků jsou představeny a rozebrány 

v páté kapitole. Základem je objasnění pojmu registrace osob, které zacházejí se ZP, a notifikace 

zdravotnických prostředků. Dále je tato část práce zaměřena na databáze a systém jedinečné 

identifikace. Nelze ani vynechat proces posouzení shody, označení CE, klinické hodnocení, 

servis a revizi ZP. Závěr této kapitoly je věnován vigilanci.  
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Následná kapitola práce pojednává o problematice úhradové regulace zdravotnických 

prostředků. Po uvedení dosavadního úhradového systému byl zmíněn postoj Ústavního soudu 

a následně byla podrobně rozebrána nová úprava úhradové regulace od kategorizačního stromu 

po nekategorizované zdravotnické prostředky.  

Závěr práce upozorňuje na blížící se účinnost nové evropské právní úpravy, která zpřísňuje 

právní úpravu a přináší spoustu novinek a pravidel pro subjekty, které zacházejí s ZP. Také 

předjímá i budoucí vnitrostátní právní úpravu. V neposlední řadě jsou shrnuty poznatky o novém 

systému úhradové regulace.  
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Medical devices 

Abstract 

The subject of this master thesis is the issue of medical devices. This thesis focuses on its 

reimbursement regulation. The work is divided into six chapters. The introductory explanation is 

devoted to the concept of medical device and it analyzes both the European definition of medical 

device and the national legal definition. The next part of the chapter emphasizes various division 

of these products, namely its variants, types and also classification of medical devices according 

to risk classes. 

The second chapter describes legal sources. The attention is paid to international sources of law, 

then furthermore to European law, from current directives to new regulations, which will come 

into force in 2020. In this chapter is generally discussed what changes this new regulations bring, 

as it is further elaborated in the next chapter. Last but not least, the national sources of law are 

analyzed. The legal regulation enriched by the outline of the future legal regulation awaiting the 

area of medical devices is widely mentioned. 

The next chapter defines institutions. The Ministry of Health and the State Institute for Drug 

Control are the key institutions in the field of medical devices, however, they are not the only 

authorities to carry out state administration in the field of medical devices. On the one hand, they 

can be viewed as major authorities, on the other hand, there are other important authorities, each 

with a significant role. This chapter provides further information of Czech Office For Standards, 

Metrology and Testing as well as regional trade offices. 

The fourth chapter presents some entities who operate with medical devices. They are the 

manufacturer, importer or distributor. Moreover, the notified body or authorized representative is 

also analyzed. 

Basic specific institutes of the law of medical devices are introduced and discussed in the fifth 

chapter. The basis is to clarify the concept of registration of persons handling medical devices 

and notification of medical devices. Furthermore, this part is focused on databases and a unique 

identification system. The conformity assessment process, the CE marking, the clinical 

evaluation, the service and the revision of the medical devices cannot be omitted. The conclusion 

of this chapter is dedicated to vigilance. 
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The following chapter discusses the issue of reimbursement regulation of medical devices. After 

the introduction of the previous reimbursement system, the Constitutional Court's position was 

mentioned and the new regulation of reimbursement regulation from the categorization tree to 

non-categorized medical devices was discussed in detail. 

The conclusion of the thesis draws attention to the approaching effectiveness of the new 

European legislation, which tightens the legislation and brings a lot of innovations and rules for 

entities working with medical devices. It also anticipates future national legislation. Last but not 

least, the knowledge about the new system of payment regulation is summarized 
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