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ABSTRAKT  

 

Analýza a dopady nových evropských nařízení o zdravotnických prostředcích 

z pohledu výrobců 

Diplomová práce byla zaměřena na problematiku zavádění nových legislativních 

požadavků vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745  

o zdravotnických prostředcích. Cílem práce bylo identifikovat, analyzovat 

 a vyhodnotit možné dopady tohoto nařízení na výrobce zdravotnických 

prostředků na trhu Evropské unie. Pro potřeby naplnění cílů práce byla zvolena metoda 

komparativní analýzy současných legislativních požadavků uvedených ve směrnici Rady 

93/42/EHS 

 o zdravotnických prostředcích v porovnání s novými požadavky. Výsledkem 

komparativní analýzy byl přehled nejzásadnějších změn a sestavení procesních map.  

Bylo využito také dotazníkové studie, jejíž účelem bylo získat přehled o 

připravenosti českých výrobců na nové požadavky. V diskuzi bylo kriticky nahlíženo na 

zpracování a výsledky práce. Ze závěrů kvalitativního výzkumu práce bylo možno 

sestavit seznam doporučení pro výrobce. 

 

Klíčová slova 
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ABSTRACT 

 

Analysis and implications of new European regulations on medical devices from 

the perspective of manufacturers 

The thesis was focused on the implementation of new legislative requirements 

resulting from Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council 

on medical devices. The aim of the thesis was to identify, analyze and to evaluate the 

possible impacts of this Regulation on the manufacturers of medical devices on the 

European Union market. For the purposes of fulfilling the objectives of the thesis, it was 

made a comparative analysis of the current legislative requirements set out in Council 

Directive 93/42/EEC on medical devices compared to new requirements. The result of 

the comparative analysis was an overview of the most fundamental changes and 

compilation of process maps. Questionnaire studies were also used to gain insight into 

the readiness of Czech manufacturers to meet new requirements. The discussion was 

critically reviewed for the thesis and the results of the thesis. It was possible to compile a 

list of recommendations for the manufacturers thanks to the conclusions of the qualitative 

research of the thesis. 
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Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

Čl. Článek 

ČR Česká republika 

EEC European economic community 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

EUDAMED Evropská databanka zdravotnických prostředků 

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Nařízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. 

dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 

2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o 

zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS 

Norma Norma ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2 Zdravotnické prostředky - 

Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů 

NV č. 54/2015 Sb. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. o technických požadavcích na 

zdravotnické prostředky 

NV č. 55/2015 Sb. Nařízení vlády č. 55/2015 Sb. o technických požadavcích na aktivní 

implantabilní zdravotnické prostředky 

NV č. 56/2015 Sb. Nařízení vlády č. 56/2015 Sb. o technických požadavcích na 

diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 

Odst. Odstavec 

PMCF Klinické sledování po uvedení na trh (Post-market Clinical Follow-up) 

PMS Sledování po uvedení na trh (Post-market Surveillance) 

QMS Systém řízení kvality (Quality management system) 

RZPRO Registr zdravotnických prostředků 

Směrnice Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických 

prostředcích 

SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 

UDI Jedinečný identifikátor prostředku (Unique device identificator) 

ÚNMZ Úřad pro normalizaci, metrologii a technické zkušebnictví 



 

  

Zákon č. 102/2001 

Sb. 

Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 

některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 

Zákon č. 22/1997 

Sb. 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů 

Zákon č. 268/2014 

Sb. nebo Zákon o 

ZP 

Zákon č. 268/2014 ze dne 22. října 2014 o zdravotnických prostředcích 

a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 366/2017 

Sb. 

Zákon č. 366/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o 

zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 

183/2017 Sb. 

ZP Zdravotnický prostředek 

ZZ Zdravotnické zařízení 



 

  

ÚVOD 

Současný evropský trh se zdravotnickými prostředky není považován za 

dostatečně sjednocený a modernizovaný. Chybí zde jednotný systém registrace 

zdravotnických prostředků a diagnostických prostředků in vitro. V minulosti tak mohlo 

docházet k rizikovým situacím či nepřehledné manipulaci se zdravotnickými prostředky. 

Na tato negativa zareagovala Evropská unie definováním nového jednotného systému 

registrace zdravotnických prostředků a zavedením nových kontrolních metod. Právě na 

tato nová evropská nařízení se zaměřuje téma této diplomové práce. V rámci ročníkového 

projektu bylo na problematiku nahlíženo ze širší perspektivy, díky čemuž bylo zaměření 

diplomové práce zúženo pouze na perspektivu výrobců zdravotnických prostředků.  

Základem celé problematiky je srovnání stávající směrnice 93/42/EHS ze dne 

14. června 1993 o zdravotnických prostředcích o zdravotnických prostředcích (v 

angličtině 93/42/EEC, dále jen Směrnice) s novým nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích (dále jen 

Nařízení). K pochopení širších souvislostí je ovšem nutné prvotní nahlížení tématu z širší 

perspektivy a znalost souvisejících právních předpisů a procesů. V rámci ročníkového 

projektu proběhlo studium základních změn v legislativě vztahující se k výrobě, 

distribuci, servisu atd. zdravotnických prostředků. Další konkrétnější analýza obsáhlého 

Nařízení a obdobně obsáhlých nových pravidel je obsažena v komparativní analýze této 

diplomové práce [1]. 

Nařízení reguluje podmínky vstupu zdravotnického prostředku na trh a definuje 

práva a povinnosti zainteresovaných stran. V Nařízení jsou uvedeny podstatné definice 

související se zdravotnickými prostředky včetně specifikace výrobců, distributorů, 

oznámených subjektů a dalších významných rolí manipulujících se ZP. Nařízení také 

obsahuje specifikace procesů u životního cyklu ZP a to sice podmínky vstupu ZP na trh, 

klinického hodnocení, procesu posouzení shody, systému vigilance a další.  

Podstatnou novinkou v porovnání se Směrnicí jsou kapitoly věnované jedinečné 

identifikaci zdravotnických prostředků, povinnosti mít k dispozici osobu zodpovědnou za 

plnění požadavků Nařízení, neohlášeným kontrolám či sledování po uvedení na trh. 

Signifikantní změnou pro výrobce bude také rozšířená definice zdravotního prostředku 

o výrobky, které podle současných legislativních podmínek, nemají léčebný účel 

Nařízení nabyde účinnosti 26. května 2020, do té doby je ovšem nutno uvést další 

specifikace pomocí prováděcích aktů, které bude postupně formulovat a vydávat Komise 

EU. Nařízení bude povinné pro všechny členské státy EU bez povinnosti transpozice 

do státní legislativy. V současné době je tedy tzv. přechodné období, kdy by se měly 

zainteresované strany informovat o nastávajících změnách legislativních požadavků a 

připravovat na jejich implementaci [2]. 

Jedním z cílů diplomové práce je analýza Nařízení a jeho porovnání se stávající 

Směrnicí metodou komparativní analýzy. Popis a analýza konkrétních změn je popsána 

v následujících kapitolách empirické části práce. Diplomová práce má dále za cíl 



 

  

identifikovat možné dopady těchto nových nařízení na výrobce zdravotnických 

prostředků. Díky analýze dopadů diplomová práce zobrazuje procesní změny pro výrobce 

zdravotnických prostředků pomocí procesních map a srovnávací tabulky. 

Výsledkem diplomové práce je, na základě všech zjištění, návrh doporučení pro 

výrobce při zavádění nového Nařízení [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

TEORETICKA ČÁST 

1 Regulační rámec ZP pro členské státy EU 

1.1 Směrnice 

Česká republika se stala členským státem Evropské unie 1.května 2004. Od tohoto 

data je ČR povinna plnit legislativní požadavky EU v oblasti zdravotnických prostředků 

i dalších rovinách [3].  

Jednou z výhod organizace EU je volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu 

v rámci vnitřního trhu. Aby byla tato podmínka splněna i z hlediska zdravotnických 

prostředků, ale zároveň byl na trh povolen pouze prostředkům splňujícím dostatečnou 

úroveň kvality a bezpečnosti, byla 14. června 1993 vytvořena Směrnice. Směrnice je 

nástroj EU, který je určen k právní regulaci zacházení se zdravotnickými prostředky. 

Směrnice je povinná pro výrobce všech členských států, je ovšem nutno její požadavky 

transponovat do národních předpisů. Směrnice uvádí definice související se 

zdravotnickými prostředky, definuje role výrobce, notifikovaných osob a dalších, dále 

popisuje podmínky procesů klinického hodnocení či posuzování shody. Přestože 

Směrnice od svého vzniku prošla pěti změnami v letech 1998, 2000, 2001, 2003 a 2007 

a jednou opravou v roce 2007, z pohledu potřeb dnešního trhu ze ZP, nesplňuje Směrnice 

dostačující a aktuální souhrn požadavků. Ve Směrnici nejsou uvedeny přestupky či 

sankce vyplývající z přestupků výrobců, dovozců, distributorů či notifikovaných osob. 

Z pohledu výrobce ve Směrnici chybí například detailnější popis povinnosti sledování 

výrobku po uvedení na trh, které dnes zaujímá čím dál větší roli zejména v souvislosti 

s vigilancí neboli hlášením nežádoucích příhod. Sledovatelnost prostředku za hranice 

výrobního státu je ale možné pouze pokud je prostředek opatřen mezinárodně 

rozpoznatelným specifickým označením. Směrnice uvádí informace o existenci Evropské 

databanky (dále EUDAMED), ale pouze ve smyslu zkušebního provozu. EUDAMED 

v současnosti není veřejná databáze a rozsah registrace prostředků není pro členské státy 

sjednocen [4, 5, 6, 7, 8, 9,10]. 

 Další direktivou týkající se zacházení se zdravotnickými prostředky je Směrnice 

Rady ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkající se 

aktivních implantabilních zdravotnických prostředků (90/385/EHS), která je ovšem 

v některých bodech pouze kopií Směrnice [11]. 

Legislativní podmínky pro výrobce diagnostických zdravotnických prostředků 

in vitro jsou uvedeny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady o diagnostických 

zdravotnických prostředcích in vitro (98/79/ES), která je zacílena na používání 

prostředků, u kterých chybí používání v přímém kontaktu s pacientem [12]. 

 



 

  

1.2 Nařízení 

Nové evropské Nařízení vstoupilo v platnost 5. dubna 2017 a reguluje zacházení 

se zdravotnickými prostředky na trhu EU.  Jedná se rozšíření nynějšího legislativního 

regulátoru v podobě Směrnice. Zároveň Nařízení svou účinností zruší platnost Směrnice 

[2]. 

Účelem Nařízení je směřovat k bezproblémovému systému trhu se 

zdravotnickými prostředky tak, aby bylo docíleno vysoké úrovně ochrany zdraví 

uživatelů zdravotnických prostředků a současně dosaženo vysoké hladiny bezpečnosti a 

jakosti zdravotnických prostředků. Celkové fungování trhu by díky Nařízení mělo být 

regulováno zřetelnými, transparentními, predikovatelnými a udržitelnými legislativními 

požadavky, ale zároveň by měla být podporována inovace v systému [2]. 

Dalším z cílů Nařízení je sjednotit systém regulace zdravotnických prostředků na 

mezinárodní úrovni a směřovat tak ke zvýšení ochrany zdraví celosvětově [2]. 

Funkcí Nařízení je určení pravidel pro pohyb zdravotnického prostředku či 

příslušenství na trhu Evropské unie a regulovat podmínky a náležitosti z oblasti 

klinických zkoušek. Zároveň Nařízení reguluje práva a povinnosti výrobců, distributorů, 

dovozců, zplnomocněných zástupců a oznámených subjektů, v současnosti působících 

pod názvem notifikované osoby [2]. 

Nařízení posiluje právní jistotu týkající se ZP zaváděním mnoha nových definic 

z oblasti trhu se ZP [2]. 

Nařízení přináší novinky v oblasti identifikace prostředků, systému řízení kvality 

či sledování prostředku po uvedení na trh a systému hlášení nepříznivých příhod. Další 

změny jsou popisovány v souvislosti s klinickým hodnocením či zodpovědnosti za vadné 

výrobky [2]. 

Aby se předešlo četným diskuzím a sporům, Nařízení také uvádí prostředky, které 

nespadají do působnosti Nařízení [2]. 

Za účelem správné adaptace na zavedení Nařízení by měla Komise zajišťovat 

členským státům podporu na vědecké, technické či logistické úrovni [2]. 

 

1.3 Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích 

V roce 2014  vznikl v současné době stále platný zákon č. 268/2014 Sb. ze dne 

22. října 2014 o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon o ZP) [16].  

V zákoně o ZP jsou obsaženy kapitoly odpovídají požadavkům uvedeným ve 

Směrnici, ale navíc v zákoně o ZP nalezneme části týkající se zacházení se ZP, pokuty 

vyplývající z nedodržení právních předpisů či likvidace ZP [16]. 

Požadavky Směrnice jsou transponovány do české legislativy v Nařízení vlády 

(dále NV) č. 54/2015 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky [13]. 



 

  

 NV č. 55/2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické 

prostředky je českou transpozicí směrnice 90/385/EHS a NV č. 56/2015 o technických 

požadavcích na diagnostické zdravotnické požadavky in vitro popisuje požadavky 

směrnice č. 98/79/ES [14, 15].  

Všechny tyto vyhlášky byly vydány Ministerstvem zdravotnictví ČR. Nejedná se 

o doslovný přepis Směrnice, přesto jsou nařízení vlády jsou povinným nástrojem [13, 14, 

15]. 

 

1.4 ČSN EN ISO 13485: 2016 ed. 2 

Aby byl výrobce schopen plnit požadavky Směrnice, která není příliš specifická 

v metodách dosažení svých cílů, je možno využít mezinárodní tzv. harmonizovanou 

normu ČSN EN ISO 13485: 2016 ed. 2- Zdravotnické prostředky - Systémy 

managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů (dále Norma). Splnění požadavků 

Normy znamená také splnění požadavků směrnic 90/385/EHS a 98/79/ES. Shoda 

s požadavky v Normě je potvrzena udělením certifikátu Normy posuzované organizaci. 

Norma je nástroj pro členské státy nepovinný, je to však nejspolehlivější cesta, jak 

dosáhnout požadované kvality produktů a procesů. Pro výrobce zdravotnických 

prostředků je Norma známkou vysoké kvality, spolehlivosti výrobku a důvěryhodnosti. 

Investice do certifikačního auditu za účelem získání certifikátu Normy je tedy 

z dlouhodobého hlediska velmi výhodná a do budoucna prakticky nezbytná k dosažení 

vysoké úrovně systému managementu kvality (dále QMS) ve zdravotnictví, jak tomu 

bude požadováno předpisy Nařízení [17].  

Základem Normy je ČSN EN ISO 9001:2016 ed. 2 Systémy managementu kvality 

-Požadavky. Tato norma má poslední revizi v roce 2016, ale stále je znakem vysoké 

kvality procesů a výrobků podniku. Zaměřuje se ovšem na požadavky ve vztahu 

k obecným výrobkům a pro zdravotnické prostředky je tedy do budoucna nedostačující 

[18]. 

1.4.1 Části Normy 

Protože Norma není povinný předpis, není její text veřejně přístupný. Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) však zveřejňuje 

počáteční kapitolu Normy a názvy všech kapitol Normy. Z obsahu je tedy možno zmínit 

zejména: 

• Procesní přístup 

• Vztah k ostatním normám 

• Předmět normy 

• Systém managementu jakosti 

• Požadavky na dokumentaci 



 

  

• Odpovědnost managementu 

• Osobní angažovanost a aktivita managementu 

• Zaměření na zákazníka 

• Politika jakosti 

• Plánování 

• Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

• Přezkoumání systému managementu 

• Management zdrojů 

• Poskytování zdrojů 

• Lidské zdroje 

• Infrastruktura 

• Pracovní prostředí 

• Realizace produktu 

• Plánování realizace produktu 

• Procesy týkající se zákazníka 

• Návrh a vývoj 

• Nakupování 

• Výroba a poskytování služeb 

• Měření, analýza a zlepšování 

• Analýza údajů 

• Zlepšování [17]. 

   

Nařízení uvádí, že pro dostatečné prokázání souladu úrovně systému řízení kvality 

v podniku s požadavky Nařízení, lze využít certifikaci harmonizovanými normami. 

Nejedná se ovšem o jakýsi automatický systém, který pouhým vlastnictvím certifikátu 

Normy prokazuje naplnění všech požadavků Nařízení. Pokud výrobce splnil jednotlivé 

požadavky Normy předpokládá se, že tímto splnil odpovídající části požadavků Nařízení. 

Nařízení ovšem obsahuje ještě další požadavky, které se v Normě nevyskytují [2, 17]. 

Dle položek v obsahu Norma pokrývá široké spektrum oblastí výroby a také 

z toho důvodu může být efektivní využívat těchto postupů pro účely managementu řízení 

kvality výroby, pracovních postupů, managementu lidských zdrojů a dalších. 

1.5 Vstup ZP na trh 

Celý systém řízení kvality je nástroj určený k dosažení takové úrovně kvality a 

bezpečnosti ZP, která prostředku umožní vstup  na trh Evropské unie. Jakmile produkt 

splní všechny podmínky Směrnice, nejlépe prostřednictvím certifikace na Normu či ČSN 

EN ISO 9001 a další normy a díky nástrojům uvedeným níže, je mu umožněn pohyb na 

evropském trhu. Z tohoto hlediska jsou pro výrobce důležité kroky vstupu ZP na trh EU. 

Tyto nutné kroky lze shrnout do základních devíti: 



 

  

1. Vývoj 

2. Definování, zda se jedná o ZP a formulace „určeného účelu“ 

3. Zařazení do rizikové třídy 

4. Preklinické hodnocení 

5. Klinické hodnocení 

6. Posouzení shody 

7. Prohlášení o shodě 

8. Certifikace CE 

9. Notifikace ZP [4, 16] 

1.5.1 Vývoj ZP 

Vývojová část probíhá většinou přímo v podniku kvalifikovanými odborníky 

na základě konceptu určitého nápadu. Realizací této ideje je na základě výpočtů vznik 

prototypu, který je dále testován v rámci preklinického hodnocení. V této fázi mohou být 

výrobci nápomocné doporučující dokumenty EU, např. MEDDEV 2.1/1 Definice 

„zdravotnického prostředku“, „příslušenství“ a „výrobce“ nebo MEDDEV 2.1/2 rev 2 či 

MEDDEV 2.1/2.1 o oblasti užití aktivních implantabilních prostředků, dále MEDDEV 

2.1/3 rev. 3 o hraničních výrobcích, výrobcích pro podávání léků a zdravotnických 

prostředcích obsahujících jako nedílnou součást pomocnou léčivou látku nebo vedlejší 

derivát lidské krve. Pro navrhnutí atributů zdravotnického prostředku s měřící funkcí lze 

použít MEDDEV 2.1/5 a nápomocný může být také dokument o interferencích s dalšími 

směrnicemi MEDDEV 2.1/4 [19, 20, 21, 22, 23, 24]. 

Prostředek také musí splňovat obecné požadavky na bezpečnost podle zákona č. 

102/2001 Sb. o obecných požadavcích na bezpečnost [25]. 

ZP působící na trhu v České republice musí zároveň splňovat technické 

požadavky na ZP dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na stanovené 

výrobky [26]. 

 

1.5.2 Definování, zda se jedná o ZP 

Rozhodnutí, zda lze vyvíjený výrobek zařadit mezi zdravotnické prostředky, 

vyplývá z NV č. 54/2015 Sb. čili přeneseně ze Směrnice a definice je také uvedena v §2 

zákona o ZP. Je také nutné stanovit tzv. určený účel prostředku, čili definovat, s jakým 

účelem bude prostředek použit. Tento určený účel ovšem musí odpovídat kategorii 

zdravotnických prostředků. V tomto směru může výrobce využít také pomocný nástroj 

Manual on borderline and classification in the community regulatory framework for 

medical devices, kde jsou uvedeny další podrobnosti k definici zdravotnických 

prostředků [13, 4, 16, 27].  



 

  

Podle zákona č. 268/2014 Sb. o ZP je orgánem, který má pravomoc určit, že daný 

výrobek do definice ZP nespadá, Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále SÚKL) a to buď na 

žádost či ze soudní moci [16]. 

1.5.3 Zařazení do rizikové třídy 

Zdravotnické prostředky jsou rozděleny do čtyř tříd dle úrovně rizika, které 

představují pro uživatele či veřejné zdraví. Klasifikace zdravotnických prostředků je 

uvedena v dokumentu MEDDEV 2.4/1 rev.9, opět v NV č. 54/2015 Sb. a v příloze IX 

Směrnice, kde je uvedeno rozdělení ZP do čtyř tříd: 

 

Třída rizika Příklad 

I Neinvazivní, nesterilní prostředky 

IIa Invazivní prostředky pro připojení 

méně než 30 dní 

IIb Invazivní prostředky pro připojení 

více než 30 dní 

III Prostředky, jejichž součástí je 

léčivo, které působí pomocným účinkem 

na lidský organismus 

Tabulka 1: Třídy rizika ZP [28, 13, 4] 

Směrnice ovšem uvádí také osmnáct pravidel, podle kterých jsou prostředky 

do těchto tříd zařazeny. Tyto atributy, na základě kterých se provádí zařazení, jsou ve 

shrnutí zda je prostředek invazivní či ne, připojení k energetickému zdroji a zvláštní 

pravidla [4]. Pro výrobce je ale velmi nápomocný další z řady doporučujících dokumentů 

EU, a to sice MEDDEV 2.4/1 rev. 9, kde je přehledně a obrazově uvedeno všech osmnáct 

pravidel řazení do tříd [28].  

Grafické znázornění rozdělení prostředků do tříd podle všech definovaných 

pravidel je uvedeno v příloze práce č. 1. 

 

1.5.4 Preklinické hodnocení 

Než je produkt vyroben, je nutno vyšetřit mnoho hledisek, z kterých by měl být 

produkt funkční, bezpečný, účinný atd. Každý výrobek  musí splňovat podmínky uvedené 

v příloze I NV č. 54/2015 v kapitolách o obecných požadavcích a požadavcích na návrh 

a konstrukci. Dále je nutné, aby prostředek splňoval podmínky ohledně biokompatibility 

uvedené v jednotlivých normách ČSN EN ISO 10993. Požadavky na elektrickou 

bezpečnost prostředků popisují normy ČSN EN 60601. Plnění těchto podmínek se 

ověřuje pomocí výpočtů, mechanických a elektrických zkoušek, funkčními zkouškami, 

hodnocení biokompatibility, experimenty na zvířatech, validací či verifikací [13, 29, 30]. 



 

  

V rámci preklinického hodnocení je nezbytné také sestavit návod k použití ZP a 

přiložit poté tyto informace ke každému kusu ZP či obalu každého jeho kusu, „pokud je 

to proveditelné a vhodné“, jak uvádí příloha I NV č. 54/2015. V této příloze je také 

uvedeno, že povinnosti přiložit k prostředku návod k jeho použití jsou zbaveni výrobci 

prostředků třídy rizika I a IIa, pokud tyto informace nejsou nezbytné pro bezpečné 

používání ZP [13]. 

Informace uvedené v návodu k použití úzce souvisí s analýzou rizika, která je 

další povinností výrobce v preklinické fázi životního cyklu zdravotnického prostředku. 

Postupy pro analýzy rizika obsahuje norma ČSN EN ISO 14971. Nejnovější verze je 

z roku 2012. V této normě jsou uvedeny podrobnosti k plánu řízení rizika, dokumentaci 

řízení rizika, identifikaci rizik vztahujících se k bezpečnosti zdravotnického prostředku, 

hodnocení a snížení rizika, analýze rizika a zhodnocení zbytkových rizik a další [13, 31]. 

1.5.5 Klinické hodnocení 

„Proces, který je zacílen na kritické zhodnocení klinických dat a na prokázání 

bezpečnosti a účinnosti daného ZP za podmínky užívání pouze určeným účelem 

a v běžných podmínkách jeho používání, se nazývá klinické hodnocení“, jak uvádí §11 

zákona  o ZP, kde jsou vymezeny pojmy týkající se klinického hodnocení a výstupy, které 

klinické hodnocení musí obsahovat. Pokud klinické hodnocení shrneme do základních 

kroků, dá se říci, že klinické hodnocení se sestává ze sběru dat, identifikace relevantních 

dat, analýzy těchto dat a závěrečné zprávy z klinického hodnocení [16]. 

Praktický a přehledný návod pro výrobce k provádění klinického hodnocení 

poskytuje znovu MEDDEV 2.7/1 rev. 4 [32]. 

Ve Směrnici je klinické hodnocení regulováno v příloze X. Zde je uvedená 

povinnost, že pro „potvrzení shody s požadavky, které se týkají vlastností a funkční 

způsobilosti… musí být založeny na klinických údajích“. Tyto údaje jsou vyhodnocovány 

na základě stanovených postupů a může se jednat o kritické posouzení dat uvedených 

v odborné literatuře, kdy je nutno prokázat rovnocennost s prostředkem, který byl 

posuzován v rámci daných odborných studiích, a zároveň je nezbytné, aby informace 

obsažené ve studiích prokazatelně splňovaly shodu s příslušnými legislativními 

požadavky. Druhou možností provedení klinického hodnocení je provést klinickou 

zkoušku [4].  

Ve Směrnici je popsána možnost neprovedení klinického hodnocení a to sice u 

prostředků, které mají povahu zvláštní interakce s tělem člověka. V případě, že u 

takového prostředku je na základě analýzy rizik, klinické funkce a prohlášení výrobce 

ověřeno, že u daného prostředku není povinnost provést klinické hodnocení, výrobce 

skutečně klinické hodnocení není povinen vykonat [4]. 

Směrnice také uvádí povinnost klinické hodnocení dokumentovat a na závěr 

klinického hodnocení sestavit závěrečnou zprávu o klinickém hodnocení. Dokumenty 



 

  

popisující klinické hodnocení jsou pak součástí obsáhlého souboru s názvem technická 

dokumentace [4]. 

Zákon o ZP jmenuje možnosti klinického hodnocení konkrétněji a to sice třemi 

způsoby. Jako první možnost uvádí provedení jedné či více klinických zkoušek u 

prostředku, který je hodnocen. Druhá možnost uvádí opět jednu nebo více klinických 

zkoušek či odborných studií, tentokrát ovšem týkajících se prostředku, u něhož je 

prokázána rovnocennost s naším hodnoceným prostředkem. Poslední možná volba je 

využití zveřejněných či nezveřejněných klinických údajů a informací o klinickém 

používání hodnoceného ZP nebo prostředku opatřeného CE značením a u kterého je 

prokázána rovnocennost s naším hodnoceným ZP. Na závěr kapitoly o klinickém 

hodnocení zákon o ZP také popisuje požadavky na závěrečnou zprávu z klinického 

hodnocení [16].  

1.5.6 Klinická zkouška 

Klinická zkouška je, vedle důkazu rovnocennosti s jiným ZP, dalším způsobem 

provedení klinického hodnocení. Jedná se o praktické používání testovaného prostředku, 

které má vést k posouzení, zda je posuzovaný prostředek bezpečný, účinný, jaký má vliv 

na uživatele či jaké má vedlejší efekty a jaká představuje rizika pro zdraví uživatele či 

okolí [4]. 

Tématu klinické zkoušky se Směrnice věnuje více, a to jednak v základním textu, 

tak v příloze X. Například Směrnice uvádí, že klinická zkouška je povinná pro prostředky 

třídy rizika III a aktivní implantabilní ZP s výjimkou případů, kdy je řádně zdůvodněno 

dostatečné prokázání splnění požadavků prostředku na základě již existujících klinických 

údajů. Dále je ve Směrnici uvedeno etické hledisko klinických zkoušek, povinnost 

klinickou zkoušku písemně plánovat, dokumentovat a podat písemnou závěrečnou zprávu 

z klinické zkoušky včetně závažných nepříznivých událostí [4].  

Jako pomocný nástroj může sloužit opět MEDDEV 2.7/1 rev. 4 či norma  

ČSN EN ISO 14155:2011 o správné klinické praxi pro klinické zkoušky 

zdravotnických prostředků pro lidské subjekty, jak uvádí Nařízení [32, 33].  

Podrobný popis zainteresovaných stran, postupu či dalších pravidel pro klinické 

zkoušky je uveden také v §13-§21 zákona o ZP. Pro výrobce jakožto zadavatele klinické 

zkoušky je zejména podstatná povinnost nejdříve podat oznámení o záměru provádět 

klinickou zkoušku na SÚKL. Pokud SÚKL nepodá odpověď na toto oznámení do 60 dní 

od obdržení oznámení, má výrobce právo klinickou zkoušku zahájit. Nutnost uvedená 

v zákoně o ZP je také souhlas etické komise s provedením klinické zkoušky 

a informovaný souhlas hodnocených subjektů, čili dobrovolné potvrzení účasti na 

klinické zkoušce ze strany účastníků klinické zkoušky. Etickou komisí se rozumí skupina 

odborníků stanovená při poskytovateli zdravotních služeb, který klinickou zkoušku 

zajišťuje. Etická komise má právo zkoušku dozorovat a zasahovat do ní. Klinická 

zkouška může být zahájena pouze se souhlasem etické komise. Další náležitostí klinické 



 

  

zkoušky jsou smlouvy, které je zadavatel klinické zkoušky povinen uzavřít před 

zahájením zkoušky- pojištění pro případ škody, újmy na zdraví nebo smrti a také smlouvy 

s účastníky klinické zkoušky. V zákoně o ZP jsou kromě povinností zadavatele a 

zkoušejícího uvedeny také okolnosti povolení, přerušení či zastavení klinické zkoušky, 

podrobnosti týkající se etické komise, informovaného souhlasu či dokumentace klinické 

zkoušky [16].  

 

 

1.5.7 Technická dokumentace  

V rámci procesu posouzení shody je nutno shromáždit mnoho zpracovaných 

materiálů a systematických dat o prostředku. K těmto datům patří také technická 

dokumentace. Do technické dokumentace, kromě jiného, patří zpráva z klinického 

hodnocení a analýza rizik, kterou je nutno řídit dle normy ČSN EN ISO 14971. Kompletní 

požadavky na obsah technické dokumentace uvádí  příloha č. 7 k NV č. 54/2015 Sb. Jedná 

se především o popis prostředku a variant, které jsou k němu plánovány, definování 

určeného účelu prostředku, konstrukční a výrobní schémata, seznam harmonizovaných 

norem, které byly při procesu klinického hodnocení využity, případně informace týkající 

se validace a verifikace a preklinické hodnocení. Významnou součástí technické 

dokumentace je také klinické hodnocení, značení ZP a návod k použití v českém jazyce. 

Konkrétnější struktura v současnosti není legislativně upravena [13, 31]. 

 

1.5.8 Posouzení shody 

Technická dokumentace slouží jako jeden z podkladů v procesu posuzování 

shody. Proces posuzování shody je soubor kroků, které posuzují, zda daný prostředek 

splňuje všechny požadavky nezbytné k získání označení CE a tedy k volnému vstupu na 

trh EU [4]. 

Pro výrobce může být velmi nápomocný opět dokument MEDDEV 2.7/1 rev. 4. 

Neopomenutelným upozorněním je právě název tohoto dokumentu a sice Příručka 

pro klinické hodnocení pro výrobce a notifikované osoby. Dá se tedy očekávat, že 

v situaci, kdy se bude procesu posouzení shody s legislativními požadavky účastnit také 

notifikovaná osoba, bude prostředek posuzovat podle souladu s tímto dokumentem. Je 

tedy více než žádoucí, aby výrobce tento praktický nástroj využíval k usnadnění procesu 

posouzení shody. Jsou definovány tři cesty procesu posuzování shody: 

• posouzení založené na QMS a technické dokumentace 

• posouzení založené na přezkoušení typu 

• posouzení založené na ověření shody výrobku. [13, 32].  



 

  

Přičemž situace, kdy v procesu posouzení shody neparticipuje notifikovaná osoba, 

platí pro nesterilní a neměřící prostředky rizikové třídy I a výrobce postupuje podle 

přílohy VII ES Prohlášení o shodě. Tato příloha uvádí obecnou povinnost vypracovat 

písemné prohlášení o shodě, přičemž konkrétní podoba prohlášení není formulována. 

Dále je výrobce povinen prostředek označit symbolem CE v standardizovaných 

rozměrech a vypracovat technickou dokumentaci. Tato dokumentace musí být 

k dispozici, pokud si ji kontrolní orgán vyžádá a to po dobu pěti let ode dne výroby 

posledního výrobku či po dobu patnácti let pokud se jedná o implantabilní prostředek [4]. 

Jakmile se jedná o prostředek rizikové třídy I s měřící funkcí či sterilní prostředek, 

je nutno postup podle přílohy VII doplnit ještě postupy podle přílohy II, IV, V nebo VI. 

Příloha VII Směrnice je použitelná i pro prostředky třídy IIa za podmínky, že při 

současném použití dalších příloh IV, V nebo VI, je vypracováno pouze jedno souhrnné 

prohlášení o shodě, které splňuje požadavky všech použitých příloh [4]. 

Prostředky třídy IIa, které nejsou využívány v rámci klinické zkoušky ani nejsou 

definovány jako prostředek na zakázku, je tedy nutno posuzovat podle přílohy VII spolu 

s přílohou IV ES Ověřování shody, podle které je notifikovanou osobou kontrolován 

každý výrobek. Další možností pro prostředky rizikové třídy IIa je spolu s přílohou VII 

využít přílohu V Zabezpečování jakosti výroby. V této příloze je prověřován systém 

řízení kvality výroby a notifikovaná osoba pravidelnými audity ověřuje, zda výrobce 

zavádí, dodržuje a dokumentuje dostačující postupy pro splnění požadované kvality 

výroby [4]. 

V praxi je pro případy posuzování jakosti výroby jistě výhodné udržovat systém 

řízení kvality podle Normy a nebo alespoň podle ČSN EN ISO 9001. 

Poslední možností kombinace přílohy VII pro ZP rizikové třídy IIa je příloha VI ES 

Prohlášení o shodě- zabezpečování jakosti výrobků. Příloha VI uvádí postup posuzování 

shody kontrolou každého výrobku nebo reprezentativního vzorku spolu s posuzováním 

dokumentace řízení kvality a četnými audity notifikovaných osob. Pokud se jedná o 

sterilní ZP, je ale nutné postupovat také podle příslušných částí přílohy V [4]. 

ZP rizikové třídy IIb mohou být posuzovány podle přílohy II ES Prohlášení o shodě- 

systém komplexního zabezpečování jakosti. V tomto případě jsou zahrnuty pravidelné 

inspekce notifikovanou osobou za účelem prověření dodržování, dokumentování a 

monitorování systému kvality. Zároveň je prověřována podrobná dokumentace týkající 

se řízení procesů, kontroly výroby, testování výrobků a dalších [4]. 

Další možností pro výrobce ZP třídy rizka IIb je postupovat v souladu s přílohou III 

ES Přezkoušení typu, kdy v procesu posouzení shody opět participuje notifikovaná osoba 

a prověřuje vybrané kusy výrobků stejně jako veškerou dokumentaci týkající se výroby. 

Je nutno zároveň s přílohou III aplikovat postupy podle přílohy IV, V nebo VI [4]. 



 

  

Příloha III také uvádí povinnost notifikované osoby v procesu posouzení shody u ZP 

obsahujícího jako svou součást substanci považovanou při samostatném použití za 

léčivou látku zažádat o odborné vyjádření Evropské agentury pro léčivé přípravky 

(EMEA) a následně je notifikovaná osoba toto stanovisko povinna náležitě zvážit při 

posuzování shody prostředku s legislativními požadavky [4]. 

Prostředky rizikové třídy III jsou posuzovány buď na základě samostatné přílohy II 

nebo na základě postupů uvedených v příloze III zároveň s přílohou IV nebo přílohou V 

[4]. 

Nehledě na třídu rizika posuzovaného prostředku, tyto přílohy týkající se posuzování 

shody se neuplatňují pro případy prostředků používaných pro klinické zkoušky a 

prostředků vyráběných na zakázku. Taktéž pro výrobce prostředků všech rizikových tříd 

platí povinnost sledování ZP po uvedení na trh a hlášení nežádoucích příhod, vyplývající 

z příloh II-VII. Přílohy II-VI uvádějí v rámci účasti notifikované osoby v procesu 

posuzování shody také povinnost písemné žádosti o posouzení shody pro notifikovanou 

osobu [4].  

 

 

1.5.9 Prohlášení o shodě 

Pokud výrobce splní veškeré podmínky uvedené ve Směrnici a všechny 

hodnocené atributy daného produktu jsou vyhodnoceny jako shodné s platnými 

legislativními požadavky, výrobce vydává písemné prohlášení o shodě. Konkrétní 

podoba vydaného prohlášení o shodě ve Směrnici uvedena není. Pokud je do procesu 

posouzení shody zapojena notifikovaná osoba, prohlášení o shodě je výrobcem 

přikládáno již do žádosti o posouzení shody [4]. 

 

1.5.10 Označení CE 

Na základě kladného závěru z procesu posouzení shody je k výrobku připojeno 

označení CE, které potvrzuje, že výrobek splňuje veškeré požadavky vstupu na trh EU. 

Pokud se jedná o prostředek třídy I, kdy probíhá proces posouzení shody bez účasti 

notifikované osoby, je označení CE uvedeno bez čísla jakékoliv notifikované osoby. 

Symbol CE musí splňovat standardizované poměry dle požadavků EU. Symbol CE je 

umístěn viditelně na prostředku a obalu prostředku, pokud je to vhodné a proveditelné, 

spolu s číslem notifikované osoby, která prostředek ověřila. Pouze výrobky s platným 

označením CE mohou vstoupit na trh CE. Díky tomuto kroku již následuje reálné uvedení 

ZP na trh EU [4]. 

 



 

  

1.5.11 Uvedení na trh 

Z perspektivy výrobce je uvedení produktu na trh hlavním cílem v životním cyklu 

ZP. Nesmí se však opomíjet oznamovací povinnost, která s tímto procesem souvisí.  

Před uvedením prvního prostředku na trh EU je výrobce ze zákona o ZP povinen 

ohlásit svou výrobní činnost na SÚKL a následně je výrobce registrován v seznamu osob 

na RZPRO [16].   

 

1.5.12 Notifikace ZP 

Povinnost zdravotnický prostředek oznámit, čili notifikovat na Registru 

zdravotnických prostředků, vyplývá ze zákona o ZP a je jednou z řad povinností výrobce. 

Touto povinností se ovšem rozumí čistě krok podání žádosti o notifikaci ze strany 

výrobce, nikoliv nutnost mít daný prostředek uveden v seznamu RZPRO. Povinnost 

žádosti o notifikaci ZP výrobce však musí splnit do 15 dní od uvedení prostředku na trh. 

Pokud tak výrobce neučiní, je toto považováno za přestupek a podle zákona o ZP je mu 

vyměřen poplatek 200 000 Kč až 1 000 000 Kč dle povahy přestupku [16]. 

 

1.5.13 Používání ZP 

Užívání zdravotnického prostředku je opět podřízeno zákonu o ZP, kde jsou v 

§58-63 podrobněji uvedeny povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání 

ZP, ale zejména také informace pro uživatele, které by měly být součástí převzetí 

prostředku. Jedná se o návod použití v českém jazyce, ale také podrobné informování 

uživatele lékařem, pakliže je tak vyžadováno dle povahy prostředku. U některých 

prostředků je povinná také instruktáž pro používání a v zákoně o ZP jsou také uvedeny 

možnosti zvláštního použití týkající se spíše rozhodnutí lékaře [16].  

 

1.5.14 Likvidace ZP 

Po individuálně dlouhém období používání prostředku dřív nebo později nastávají 

indikace k jeho zlikvidování. Likvidací se rozumí odstraňování prostředku např. 

po uplynutí doby jeho použitelnosti. Konkrétní situace, za kterých je nutno prostředek 

odstranit, jsou uvedeny v §76 zákona o ZP. Za likvidaci zodpovídá osoba používající 

prostředek. Případně dochází k situacím, kdy je nutná likvidace výrobku, který nebyl 

nikdy používán z důvodu určité závady. V takovém případě se i na tento výrobek vztahují 

legislativní podmínky likvidace [16]. 

Konkrétní zacházení s prostředkem za účelem likvidace se řídí dle obecného 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů [16, 34]. 

 



 

  

1.5.15 Systém vigilance 

Směrnice i český zákon o ZP uvádí povinnost hlášení nežádoucích příhod neboli 

je nezbytné jakékoliv ohrožení zdraví uživatele či veřejného zdraví je výrobce povinen 

hlásit na SÚKL prostřednictvím elektronického formuláře a to nejpozději do 15 dní od 

nežádoucí příhody. Náležitosti hlášení jsou podrobně uvedeny taktéž na webových 

stránkách SÚKL [16, 35]. 

Následně je daný prostředek i výrobce uveden v souboru Nápravná opatření pod 

hlavičkou Bezpečnostní upozornění pro terén v databázi RZPRO [4, 16, 36]. 

Všechny informace týkající se systému vigilance uvedené v zákoně o ZP jsou 

obsaženy v §69-75 [16].   

Podrobný návod k uchopení problematiky systému vigilance popisuje pomocný 

dokument MEDDEV 2.12/1 rev.8 Guidelines on a Medical Devices Vigilance System 

[37]. 

Do této problematiky zapadá také dokument MEDDEV 2.7/3 Clinical 

investigations: serious adverse event reporting [38]. 

 

 

1.5.16 PMS, PMCF  

S rostoucí poptávkou po bezpečnosti a sledovatelnosti ZP přichází čím dál více 

do popředí téma sledování po uvedení na trh (Post-market Surveillance, dále PMS) a 

klinické sledování po uvedení na trh (Post-market Clinical Follow-up, dále PMCF). Tato 

sledování jsou dalším logickým krokem v procesu zvyšování kvality a přesto, že PMCF 

není doslovně zakotveno ve Směrnici, již nyní může výrobce využít další 

z doporučujících dokumentů EU a sice MEDDEV 2.12/2 rev.2  Post Market Clinical 

Follow-up studies, pokud správně pochopil, že je vhodné se na nové požadavky začít 

připravovat předem [39]. 

1.6 Legislativní změny v ČR vyplývající z Nařízení 

Aktuálně je účinný také zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených 

výrobků při jejich dodávání na trh [40].  

Zároveň je měněn zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

zákonem č. 91/2016 Sb. ze dne 3. března 2016, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony [41].   

V současné době je také platný zákon Zákon č. 366/2017 Sb., kterým se mění 

zákon č. 268/2014 Sb., ovšem změna se týká pouze několika oblastí méně podstatných 

pro výrobce ZP. Pro úplnost je ovšem nutné tento zákon uvést [42] 

hhttps://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/guidance_en#meddevs


 

  

V horizontu tří let bude také nutná novelizace zákona č. 268/2014 Sb., kde je třeba 

modernizovat práva a povinnosti regulátorů, požadavky na klinické hodnocení, registrace 

subjektů a notifikace ZP. Bude třeba aktualizovat znění legislativního rámce týkajícího 

se RZPRO a neoprávněného označení CE. Důležitými body k renovaci budou také 

hraniční výrobky, systém vigilance a správní delikty [43]. 

 

 

 



 

  

EMPIRICKÁ ČÁST 

 

2 Metody analýzy současného stavu 

Pro zajištění adekvátních podkladů, naplnění cílů diplomové práce a pro analýzu 

současného stavu jak v EU, tak v ČR byly zvoleny čtyři rozdílné metody – literární 

rešerše, dotazníkové šetření, komparativní analýza a procesní mapy. Výstupem empirické 

části je návrh doporučení pro výrobce ZP a srovnávací tabulka největších změn. 

2.1 Výzkumná část 

Výzkumem se rozumí systematický, dlouhotrvající sběr dat, jehož účelem 

je nalezení, prezentování či parafrázování informací z pozorovatelných skutečností. 

Metody sběru dat jsou dvojí typu dle zdroje informací, a to sice sběr primárních dat, kdy 

pozorováním, experimentem či pomocí dotazníkového šetření docílíme zisku údajů 

přímo. Další metodou je kolekce sekundárních dat čili informací z publikací 

a databázových zdrojů. Tato metoda nese název literární rešerše. 

V práci byla využita literární rešerše, kdy byla získávána data z různých 

odborných zdrojů za účelem získání přehledu současných znalostí o dané problematice. 

Empirická část práce následně vychází ze získaných informací v teoretické části. V této 

části byla získána primární data, která bývají nejdůležitější součástí empirického 

výzkumu. Následně je v práci provedena komparativní analýza, jsou sestaveny procesní 

mapy a doporučení pro výrobce 

Uvádí se čtyři základní druhy metod empirického výzkumu: dotazování, 

pozorování, experiment a analýza věcných skutečností [44].  

Mezi druhy dotazování patří písemné a osobní dotazování. Písemné dotazování je 

vhodné pro oslovení většího množství počtu lidí. Výhodou písemného dotazování je, že 

nedochází k ovlivňování respondenta a on sám si může určit vhodnou dobu pro 

zodpovězení otázek. Problematické může být díky tomu správné formulování a struktura 

otázek kvůli možné nesprávné interpretaci. Dále je zde nižší návratnost a nelze provést 

kontrolu, kdo skutečně vyplnil dotazník. V této práci bylo využito písemného dotazování 

vzhledem k potřebě anonymizace získaných dat [44].  

Osobní dotazování je založeno na interakci mezi tazatelem a dotazovaným, 

prostřednictvím které se tazatel snaží získat od dotazovaného potřebného informace. 

Jednou z výhod této metody je, že umožňuje získat informace hlubšího i širšího zaměření. 

Průběh dotazování má tazatel stále pod kontrolou, lze připojit dodatečné otázky dle 

potřeby. Nevýhodou je naopak to, že se jedná o relativně dražší a časově náročnější 



 

  

metodu. Také může vzniknou prodlení realizace dotazování kvůli nezastižení 

dotazovaného [44]. 

2.2 Literární rešerše 

Cílem literární rešerše je vytvořit souhrnný přehled získaných teoretických 

poznatků ke konkrétnímu tématu z dostupné literatury. Správná rešerše by neměla být 

jenom soupis odborných informací, ale měla by splňovat určité znaky, jako například: 

• Návaznost informací a odstavců 

• Relevantní odkazy  

• Správně použitá terminologie 

• Syntéza předložených informací [44].   

Pro literární rešerši byly vybrány databáze Google, Pubmed, Web of science, Google 

scholar. Na základě klíčových slov byl vytvořen vyhledávací dotaz ve formě MeSH: 

 medical[All Fields] AND ("equipment and supplies"[MeSH Terms] OR 

("equipment"[All Fields] AND "supplies"[All Fields]) OR "equipment and supplies"[All 

Fields] OR "device"[All Fields]) AND eu[All Fields] AND ("social control, 

formal"[MeSH Terms] OR ("social"[All Fields] AND "control"[All Fields] AND 

"formal"[All Fields]) OR "formal social control"[All Fields] OR "regulation"[All Fields]) 

AND ("2013/08/14"[PDat] : "2018/08/12"[PDat]) 

Kromě klíčových slov byl důležitým parametrem literární rešerše rok studie. Při 

vyhledávání bylo zadáno omezení na posledních 5 let. Pro relevantní a aktuální výsledky 

bylo třeba hodnotit studie pouze od roku 2014 a novější, což také vyplývá z povahy 

tématu diplomové práce a data účinnosti Nařízení. Bylo nalezeno celkem 64 výsledků. 

Byly vyřazeny studie nevyhovující tématu diplomové práce a dále byly vyřazeny studie 

s nedostupným abstraktem či plným textem. Ze zpracování relevantních studií bylo 

vytvořen přehled a shrnutí současného stavu problematiky ve světě. 

 

2.2.1 Přehled současného stavu problematiky ve světě 

Porovnáním regulačního systému zdravotnických prostředků v Evropě a 

Spojených státech amerických bylo zjištěno, že oba systémy se liší v jejich nařízeních a 

orientaci, organizaci, požadavcích na důkazy před a po uvedení na trh a transparentnosti 

procesu. Navzdory těmto rozdílům se obě jurisdikce potýkají s podobnými výzvami. Aby 

zajistily, že na trh přicházejí jen bezpečná a účinná zařízení, monitorují užívání a 

vyměňují si relevantní informace o zařízeních s klíčovými uživateli, jako jsou lékaři a 

pacienti. K řešení těchto otázek byly v nedávné době zavedeny v USA a Evropě reformy, 

které se zaměřují zejména na posílení regulačních procesů, posílení regulace trhu 



 

  

prostřednictvím robustnějších systémů dohledu a zlepšení sledovatelnosti a sledování 

zařízení [45].  

Evropská unie schválila zásadní změny ve svém předpisovém rámci pro ZP, který 

platil dosavadních 20 let. Tyto změny stanovují přísnější pravidla a vyšší standardy pro 

výrobu, povolení a prodej zdravotnických prostředků. 

Evropská komise předložila návrh změn legislativy v roce 2012.  Jedním ze 

spouštěcích bodů byl incident z roku 2011, kdy vyšlo na povrch použití vadného 

silikonového gelu u prsních implantátů vyráběných francouzskou společností Poly 

Implantát Prothèse (PIP). Prsní implantáty původně splnily všechny právní požadavky, 

ale vysoce kval itní lékařský silikon byl později nahrazen levnou průmyslovou odrůdou 

[46]. 

V případě klinických studií a výzkumu je obecný přístup holistický. Potřeby 

klinického výzkumu, např. v oblasti výzkumu rakoviny, jsou nesprávně pochopeny 

a legislativa se zaměřuje buď na zdravotní péči, nebo na komercializaci výrobku, 

a nikoliv na klinický výzkum. V posledních 2 letech EU vypracovala několik důležitých 

předpisů týkajících se klinických hodnocení, in vitro diagnostiky, ZP a ochrany údajů, 

které mají dopad na klinický výzkum, přestože silová mentalita činí celý rámec 

nekonzistentní a potenciálně velmi škodlivý pro schopnost Evropské unie provádět rychlý 

pokrok v oblasti personalizované medicíny [46]. 

Rostoucí využívání údajů z registrů spěje k požadavku, aby shromažďování údajů 

bylo standardizované a harmonizované a aby byly využívány klasifikační nebo hodnotící 

postupy. Regulační orgány, jako je Komise EU, plánují v budoucnu posílení monitoringu 

zdravotnických prostředků. Podstatným aspektem tohoto požadavku bude nutnost, aby 

všechny údaje byly k dispozici k přezkoumání a využity k důležité péči o pacienty. 

Záměrem je vytvořit pravidelný dozorový systém zastoupený odborníky z registrů 

prostředků. Jako jádro nástrojů pro sledování trhu bude zvolen právě jednotný registr 

zdravotnických prostředků [47].  

V roce 2012 začala Evropská komise diskutovat o lepším fungování a vyšší 

bezpečnosti zdravotnických prostředků. Dne 5. 4. 2017 došlo v Evropském parlamentu k 

finálnímu hlasování o nových nařízeních EU pro zdravotnické prostředky a diagnostické 

prostředky in vitro. Výsledkem hlasování bylo schválení obou ustanovení s konečnou 

platností, které platí pro 27 členských států EU. Implementace nové legislativy je 

u zdravotnických prostředků stanovena na 3 roky a u zdravotnických prostředků in vitro 

na 5 let [48]. 

Navrhované změny umožňují vnitrostátním orgánům provádět náhodné inspekce 

výrobců. V současné době se připravují další nové předpisy, jejichž cílem je zvýšit 

účinnost a transparentnost v celém životním cyklu ZP. 



 

  

V Evropské Unii se nyní pohybuje cca 25 000 výrobců zdravotnických 

prostředků, kteří budou muset provést opatření plynoucí z nových pravidel vedoucích k 

vyšší kvalitě, výkonnosti a bezpečnosti ZP [49]. 

Shrnutí současného stavu problematiky ve světě 

Novými evropskými nařízeními končí v Evropské Unii platnost současné 

směrnice 93/42/EHS. Výsledkem zavedení těchto nových pravidel by mělo být zlepšení 

sledovatelnosti i transparentnosti zdravotnických prostředků jak pro stranu výrobce, tak 

pro stranu dovozce. Nová legislativa zavádí striktnější podmínky pro kontrolu, 

technickou dokumentaci a klinická hodnocení zdravotnických prostředků. Větší kontroly 

bude dosaženo například díky unifikaci kódů zdravotnických prostředků [48]. 

Na trhu EU je manipulováno s více než 500 000 typy zdravotnických prostředků 

a každý z tohoto množství prostředků bude identifikován díky jedinečnému identifikátoru 

UDI. Dá se očekávat, že zavádění nových pravidel s sebou ponese negativní následky 

v podobě větší administrativní zátěže a jak uvádí JUDr. Jakub Král, Ph.D., ze společnosti 

PortaMedica „pro malé a střední firmy budou nová nařízení znamenat omezení, dojde 

k posílení role velkých korporací.“ [48]. 

Dle nových evropských nařízení můžeme očekávat pozitivní vývoj zejména 

v oblasti: 

• Jedinečné identifikace prostředku (UDI) - vytvoření 

jedinečných mezinárodních kódů a aktualizace nynější evropské databáze 

zdravotnických prostředků 

• Posouzení shody před uvedením na trh - náročnější 

podmínky pro technickou dokumentaci 

• Dohledu po uvedení na trh - oznámené subjekty- nyní 

notifikované osoby budou mít přísnější pravidla kvalifikace 

• Sledovatelnosti prostředku od výrobce až k dodavateli - 

díky UDI 

• Neohlášených inspekcí - u výrobců, dodavatelů a 

subdodavatelů [2, 50, 51]. 

Stručně řečeno, legislativní objasnění existence zdravotnických prostředků je 

vítaným vývojem. Vzhledem k tomu, že regulace zdravotnických prostředků (dále MDR) 

stanovuje nový přístup, a to sice volný pohyb zboží s ohledem na zdravotnické prostředky 

v Evropské unii za předpokladu, že bylo prokázáno, že zboží splňuje základní požadavky 

řádného postupu posuzování shody, nebo jsou nezbytná povolení od kontrolních orgánů. 

Na druhé straně MDR zahrnuje řadu změn souvisejících s výrobkem a procesy, 

jejichž realizace bude výrobcům v průběhu přechodného období představovat výzvu [52]. 

 Bude rozhodující - zejména v nadcházejících měsících - dospět k vhodnému 

výkladu ustanovení, která jsou nyní dostupná prostřednictvím konzultací se zákonodárci 

[52]. 



 

  

 

2.2.2 Přehled současného stavu problematiky v ČR 

V České republice se zacházení se zdravotnickými prostředky nyní řídí dle zákona 

č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Dále se Česká republika, z pozice člena 

Evropské Unie, podřizuje směrnici Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Dle 

současné Směrnice Česká republika povoluje vstup na trh prostředkům označeným CE, 

což znamená, že u tohoto prostředku byla posouzena shoda prostředku s platnou 

legislativou [4]. 

V České republice je v současnosti výroba zdravotnického prostředku vázána 

oznamovací povinností vůči Ministerstvu zdravotnictví. Povinnost především výrobce 

zavazuje, že všechny jím uvedené výrobky budou uvedeny na trh na základě posouzení 

shody a dalších specifických požadavků vyplývajících z rizikovosti a povahy 

zdravotnického prostředku [4].  

Podmínky registrace zdravotnických prostředků je obsažena v rozhodnutí 

Evropské komise o Evropské databance zdravotnických prostředků. Tato legislativa ale 

nezavazuje členské státy Evropské unie ke striktnímu dodržování a jednotlivé státy si 

mohou určit rozsah registrace volitelně [4]. 

Vzniká tím pádem určitá nejednotnost a tudíž podnět k unifikaci systému. 

V české legislativě momentálně existuje Registr zdravotnických prostředků 

zastupující národní databázi, který spravuje SÚKL [43]. 

Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Tato směrnice byla 

vydána dne 14. 6. 1993. Směrnice definuje zdravotnický prostředek jako „nástroj, 

přístroj, zařízení, programové vybavení, materiál nebo jiný předmět, použitý samostatně 

nebo v kombinaci, včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke 

specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného k jeho správnému 

použití, určený výrobcem pro použití u člověka za účelem 

- stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění 

choroby, 

- stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo 

kompenzace, 

- poranění nebo zdravotního postižení, 

- vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo 

- fyziologického procesu nebo 

- kontroly početí, 

 a který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho 

povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem, jehož funkce 

však může být takovými účinky podpořena“ [4].  

Označení CE zahrnuje přísná pravidla pro označování, která zajišťují bezpečnost 

použití. V současné době probíhá změna v organizaci sledovatelnosti formou 



 

  

mezinárodních jednoznačných identifikátorů. Pro zdravotnické prostředky budou 

vytvořeny harmonizované údaje o štítcích, čárové kódy a standardizovaná terminologie. 

Na základě toho bude vytvořena evropská a mezinárodní databáze. Cílem je zavést 

povinné identifikátory jednotek v EU do roku 2017 [53].  

V praxi se tato povinnost skládá zejména z posuzování shody a z dalších 

specifických požadavků vyplývajících z rizikovosti a povahy zdravotnického prostředku. 

Co se týče rizikové třídy I, sám výrobce vydává posouzení o shodě nesterilního 

a neměřícího zdravotnického prostředku, čímž prostředek dostává označení CE 

s pětiletou platností [4]. 

Označení CE znamená, že prostředek musí být od výrobce opatřen některým 

z těchto určených účelů: 

• „Stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčba nebo mírnění 

onemocnění 

• Vyšetření, náhrada nebo modifikace anatomické struktury či 

fyziologického procesu 

• Stanovení diagnózy, monitorování, léčba, mírnění nebo 

kompenzace poranění či zdravotního postižení 

• Kontrola početí“[4]. 

Konkrétní účel zdravotnickému prostředku ovšem přisuzuje sám výrobce dle 

subjektivního uvážení. Pro platný vstup prostředku na zdravotnický trh je nutno, aby 

zdravotnický prostředek prošel klinickým hodnocením. Klinické hodnocení můžeme 

charakterizovat jako  souhrn několika kroků, které vedou k vyhodnocení klinických údajů 

a průkazu, že je prostředek, při dodržení výrobcem nařízeném účelu, bezpečný a účinný. 

Dosáhnout klinického souhlasu k uvedení prostředku na trh, lze několika způsoby, 

z nichž je nejefektivnější, ale taktéž nejnákladnější klinická zkouška [43]. 

V České republice je v současnosti výroba zdravotnického prostředku vázána 

oznamovací povinností vůči Ministerstvu zdravotnictví. V praxi se tato povinnost skládá 

zejména z posuzování shody a z dalších specifických požadavků vyplývajících 

z rizikovosti a povahy zdravotnického prostředku. Co se týče rizikové třídy I, sám 

výrobce vydává prohlášení o shodě nesterilního a neměřícího zdravotnického prostředku, 

čímž prostředek dostává označení CE [4]. 

Posouzení shody vyšších rizikových tříd zaopatřuje notifikovaná osoba, která 

následně vystaví prostředku certifikát CE opravňující ke vstupu na trh zdravotnických 

prostředků. Dalším krokem je povinnost výrobce zdravotnický prostředek notifikovat na 

Registru zdravotnických prostředků (dále RZPRO), které slouží jako zástup národní 

databáze [4, 43]. 

Podmínky registrace zdravotnických prostředků je obsažena také v rozhodnutí 

Evropské komise o Evropské databance zdravotnických prostředků (dále EUDAMED). 

Tato legislativa ale nezavazuje členské státy Evropské unie ke striktnímu dodržování 

a jednotlivé státy si mohou určit rozsah registrace volitelně [4]. 



 

  

Vzniká tím pádem určitá nejednotnost a tudíž podnět k unifikaci systému. 

Shrnutí současného stavu v České republice 

Zákon. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích je stále nadřazeným 

předpisem. O změnách, které Nařízení přinese je možné se informovat cestou 

specializovaných seminářů, které nejsou povinné a navíc je jejich kapacita omezena. Jsou 

očekávány vyšší nároky na kvalifikaci notifikovaných osob, což může vést ke snížení 

jejich kapacit. Při současném počtu dvou notifikovaných osob pro ZP v České republice 

může tato skutečnost vést k oddálení vstupu nových výrobků na trh. Nyní je ČR, stejně 

jako ostatní členské státy, ve fázi přípravy na Nařízení a očekávání upřesňujících 

prováděcích aktů [54]. 

  



 

  

3 Dotazníkové šetření  

Další metodou pro analýzu současné situace v ČR v praxi byla zvolena metoda 

dotazníkového šetření, které pomohlo zmapovat informovanost a připravenost českých 

výrobců ZP na zavedení nového Nařízení. 

Aby bylo možno oslovit co nejvíce respondentů, byl tento dotazník rozeslán 

pomocí e-mailu. Jako respondenti byli zvoleni výrobce registrovaní v Asociaci výrobců 

a distributorů zdravotnických prostředků.  

V úvodu dotazníku autorka vysvětluje, za jakým účelem dotazník vznikl, jak s ním 

bude nakládáno a jaký by mohl mít význam v případě, pokud budou upřímně a otevřeně 

odpovídat a vyjadřovat k otázkám v dotazníku.   

Sestavený dotazník měl polostrukturovanou formu a obsahoval otevřené 

i uzavřené otázky. V úvodní části dotazníku byla představená práce a stanoveny okolnosti 

vyplňování dotazníku. Dotazy byly rozděleny do tří částí. První část se věnovala 

procesům v podniku v současné době. V další části se jednalo o připravenost výrobců na 

účinnost Nařízení od 26. 5. 2020. Poslední část dotazů byla směřována na systém řízení 

rizika v podniku. 

Byla snaha vyhnout se velkému počtu otevřených otázek, a to na základě 

zkušeností z dotazníkové studie v bakalářské práci, kde bylo patrno, že mnoho lidí má 

problém zformulovat svoje názory a většinou tyto otázky přecházejí bez povšimnutí. 

3.1 Složení dotazníku 

Ke zjištění současného stavu připravenosti českých výrobců byly zvoleny dotazy 

ze tří oblastí. První část dotazů byla směřována na současný stav procesů týkajících se 

chodu podniku, velikosti podniku a využívání dostupných nástrojů řízení procesů. Další 

část otázek se týkala informovanosti o změnách, které Nařízení přináší. Respondenti byli 

tázáni také na důležitý bod v Nařízení, a to sice neohlášených kontrol nově i v prostorách 

dodavatelů a subdodavatelů.  

Poslední druh dotazů byl cílen na rizika, která výrobci v Nařízení vidí a na 

opatření, která plánují provést, aby tato rizika byla snížena.  

Konkrétní forma dotazníku je uvedena v příloze č. 2. 

3.2 Oslovení žadatelé 

Jako respondenti byli zvoleni výrobci registrovaní v Asociaci výrobců a 

distributorů zdravotnických prostředků, kteří na svých webových stránkách uváděli svou 

činnost spojenou s výrobou ZP.  Jako kontaktní cesta byla zvolena e-mailová forma. 

V tomto případě byl dotazník vytvořen ve wordovém formátu. 



 

  

V prvním kole dotazování bylo celkem odesláno 35 dotazníků výrobcům 

uvedeným v databázi Asociace, vyplněno bylo 8 dotazníků. Jeden dotazník byl vrácen 

nevyplněný s vysvětlením, že se jednalo o distributora. 

Další kolo dotazování proběhlo prostřednictvím databáze osob uvedené v rámci 

RZPRO. Bylo odesláno 225 dotazníků, z nichž bylo 70 vyplněno. 25 dotazníků bylo 

vráceno s vysvětlením, že se jedná o distributora nebo že byla ukončena činnost výroby 

zdravotnických prostředků. Z tohoto vyplývá, že by bylo vhodné databázi osob na 

RZPRO aktualizovat, aby v sekci výrobci obecných zdravotnických prostředků byli 

uvedeni pouze aktivní výrobci. 

Všechny grafy uvedené v dotazníkovém šetření, jakožto grafické zpracování 

výsledků dotazníků, pochází z vlastních zdrojů. 

3.3 Zhodnocení odpovědí  

3.3.1 Dotazy ohledně současného stavu 

A. Prodej ZP pouze v rámci EU 

Vzhledem k nutnosti dodržování legislativních požadavků plynoucích 

ze Směrnice či Nařízení, které jsou platné pouze v rámci EU, byl vznesen dotaz, zda firmy 

dodávají jen v rámci EU nebo i mimo EU. Z navrátivších se dotazníků je patrné, že 

převládá prodej na trhu EU, což může znamenat výhodu pro firmy, které mají zkušenosti 

například s trhem v USA, který je v některých ohledech náročnější. 

 

  

Graf 1: Prodej produktů v rámci EU 
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B. Kontrola legislativních postupů a změn 

Základem tohoto dotazu byla potřeba zjistit, zda je v organizační struktuře 

dotazovaných firem jasně dáno, které oddělení je zodpovědné za kontrolu legislativních 

postupů a změn a pro kolik zaměstnanců je toto náplní práce.  
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Graf 2: Kontrola legislativních postupů a změn 

 

Z výsledku šetření vyplývá, že v průměru se věnují legislativním postupům 

a změnám 2-3 pracovníci. Významnou výjimkou z navrátivších dotazníků jsou dvě firmy, 

kde jedna uvádí 8 zaměstnanců a druhá 15 zaměstnanců, kteří mají tuto činnost na 

starosti. Dle dotazníkového šetření mnoho výrobců také pravděpodobně využívá efektivní 

rozdělení rolí a zodpovědností. Opakujícími odděleními jsou oddělení Kvality (jakosti), 

Legislativní oddělení (Regulatory) a oddělení technické. 

 

C. Pravidelná školení o změnách v legislativě 

Každá z firem má možnost zajistit zaměstnancům odpovědným za legislativu 

pravidelná školení. Z grafu je patrné, že tuto možnost využívá většina dotazovaných 

firem.  

 

Graf 3: Pravidelná školení o změnách v legislativě 

D. Odpovědnost za technickou dokumentaci  

Ne vždy je pravidlem, že oddělení odpovědné za legislativní změny, je ve firmě 

zároveň odpovědné za veškerou technickou dokumentaci spojenou s výrobou ZP. 

Dotazníkové šetření nám ukázalo, že ve většině případů oddělení odpovědné za 

legislativní změny je zároveň odpovědné za technickou dokumentaci k výrobku. 
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Graf 4: Zodpovědnost za technickou dokumentaci 

E. Kategorie velikosti podniku 

 Kategorizace velikosti podniku byla zvolena dle definic EU. Byl použit 

aktuální kurz na českou korunu: 1 euro = 25, 3 Kč. Jednotlivé definice kategorií podniku 

jsou následující: 

• Mikropodnik – zaměstnává méně než 10 osob a její obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 50.600.000,- Kč = 2 miliony eur 

• Malý podnik – zaměstnává méně než 50 osob a její obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 253.000.000,- Kč = 10 miliony eur 

• Střední podnik – zaměstnává méně než 250 osob a její obrat 

nepřesahuje 1.265.000.000,- Kč = 50 milionů eur nebo bilanční suma roční 

rozvahy nepřesahuje 1.087.900.000,- Kč = 43 milionů eur 

• Velký podnik – nezapadá do žádné z uvedených definic 
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Graf 5: Kategorie podniku 

 

Většina z dotazovaných firem, které odeslaly dotazník zpět, spadá do kategorie 

mikropodniku. Přiměřeně stejným poměrem jsou zastoupeny ostatní kategorie podniků. 

V dotazníkovém šetření jsou tedy zastoupeny všechny kategorie podniku. 

 

 

F. Využití softwaru pro kontrolu legislativních postupů 

Existuje celá řada softwarů pro kontrolu legislativních postupů. Není však striktně 

nařízeno, že musí výrobce nějaký softwaru pro tuto činnost používat.  

Z grafu je patrné, že většina firem možnost specializovaného softwaru pro 

kontrolu legislativních postupů nepoužívá. Pokud firma uvedla Ano, tak se jedná ve všech 

případech o software CODEXIS, který je navržený pro efektivní práci s informacemi 

ze všech oblastí práva. 
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G. Doba uvedení nového ZP na trh 

 Uvedením nového ZP na trh je zde rozuměn celý proces Návrhu a vývoje 

ZP, který je popsáno v ČSN EN ISO 13485:2016 edice 2. Zde jsou nutné jednotlivé kroky 

a dokumenty ze strany výrobce, ale i uvedení výrobku na trh pomocí notifikované osoby. 

V průzkumu není zohledněna doba, která se odehrává na straně výrobce a na straně 

notifikované osoby. Což může být velmi zkreslující, jelikož notifikovaná osoba může 

možnost uvedení výrobku na trh značně prodloužit.  

 Dotazníkové šetření ukázalo, že průběžná doba uvedení nového ZP na trh 

se nejčastěji pohybuje mezi 1-2 roky a následně 2-3 roky. Delší doba uvedení nového ZP 

na trh může být ekonomicky a organizačně velmi nákladná a jak se z výsledků 

dotazníkového šetření ukazuje, takto postupuje jen menší procento výrobců. 
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Graf 6: Použití specializovaného softwaru 



 

  

 

 

H. Třídy rizika ZP 

Zařazování ZP do tříd dle míry rizika se provádí dle legislativních požadavků a 

klasifikačních pravidel. V  praxi řadíme ZP do tříd I, IIa, IIb, III.  

Nejvíce je dle dotazníkového šetření zastoupena třída ZP IIb, a to v necelých 50 

%. Většina výrobců má ve svém portfoliu ZP s více třídami ZP. Většinou je to kombinace 

I a IIb. 
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Graf 7: Průměrná doba uvedení nového ZP na trh 

Graf 8: Třídy ZP dle míry rizika 



 

  

I. Proces posouzení shody 

Účelem této otázky je pokusit se zjistit, na čem je v dané firmě založen proces 

posouzení shody. Bylo dáno na výběr ze čtyř možností a bylo možné vybrat více možností 

zároveň. Na výběr byly tyto možnosti Posouzení shody: 

• přezkoušení prototypu, 

• systém řízení kvality a posouzení technické dokumentace, 

• ověření shody výrobku. 

Nejvíce je zastoupen Proces posouzení shody založený na Systému kvality 

a posouzení technické dokumentace. 

 

 

 

Graf 9: Proces posouzení shody 

 

J.  Metody využívané pro klinické hodnocení 

 U ZP třídy rizika IIa, IIb, III jsou různé metody využívané v rámci 

klinického hodnocení. Je možno dané metody kombinovat dle typu ZP a volby výrobce. 

Počet výrobců volících převážně cestu literárních rešerší byl zhruba stejný jako 

počet výrobců využívající klinické zkoušky i literární rešerše. Naopak zastoupení 

výrobců využívající pouze klinické zkoušky nebo pouze literární rešerše, byl výrazně 

menší. 
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Graf 10: Způsoby klinického hodnocení 

K.  Notifikovaná osoba 

 V České republice jsou výrobcům ZP k dispozici pouze 2 notifikované 

osoby, které prošly náročným procesem akreditace ze strany EU. Na obě notifikované 

osoby je vyvíjen ze strany výrobců obrovský tlak na urychlení procesu stanovení shody 

ZP s danými požadavky a tím urychlení procesu uvedení výrobku na trh. Někteří výrobci 

se ale kvůli časové vytíženosti českých NO obracejí na zahraniční notifikované osoby. 

 Většina oslovených firem spolupracuje s notifikovanou osobou. Z toho 

33% s EZÚ (Elektrotechnický zkušební ústav). Výrobce vyrábějící IVD 

nejpravděpodobněji spolupracují s ITC Zlín vzhledem k tomu, že je to jediná 

notifikovaná osoba v ČR v rámci trhu s IVD. Z dotazníků ale také vyplývá, že mnoho 

výrobců již navázalo spolupráci se zahraniční notifikovanou osobou, což je do budoucna 

jistě moudré řešení. 
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Graf 11: Notifikovaná osoba 

 

L. Klinické hodnocení dle MEDDEV 2.7/1 rev. 4 

 Jedním z dokumentů úzce se dotýkajících  Směrnice i Nařízení je 

MEDDEV 2.7/1 rev. 4, který je určen výrobcům a notifikovaným osobám a udává 

možnosti přístupu a realizace klinického hodnocení. 

 MEDDEV 2.7/1 rev. 4 udává, že prokázání shody se základními 

požadavky na ZP musí obsahovat klinické hodnocení, které se provádí v souladu s 

přílohou X Směrnice nebo s přílohou 7 směrnice 90/385 / EHS. 

Podporuje společný přístup ke klinickému hodnocení ZP upravených směrnicemi 

90/385 / EHS a Směrnice. Nereguluje diagnostické přístroje in vitro. Hloubka a rozsah 

klinických hodnocení by měly být upraveny a měly by být přiměřené k povaze, účelu a 

míře rizika  hodnoceného ZP. 

Většina výrobců udává, že postupuje při klinickém hodnocení dle MEDDEV 2.7/1 

rev. 4. Z toho 41% zcela a  32% z větší části. 
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Graf 12: Použití MEDDEV 2.7/1 rev. 4 

 

M.  Povýrobní sledování výrobků 

 Povýrobní sledování výrobků je jedna z fází životní cyklu ZP. Bývá 

označována jako post-produkční/povýrobní fáze života ZP. Do této fáze například patří 

skladování a distribuce, instalace, poskytování servisu včetně vyřazení a likvidace ZP. 

 Respondenti byli dotazováni, zda pro zmapování této fáze ZP mají určenou 

osobu, která je za to odpovědná nebo mají jiný způsob sledování. Více než polovina 

výrobců uvádí, pro PMS má pověřenou pouze jednu osobu, která sleduje všechny 

produkty. 

 

 

Graf 13: Povýrobní sledování ZP 

 

41%

32%

12%

6%
9%

Použití MEDDEV 2.7/1 rev. 4

Ano, zcela

Ano, z větší části

Ano, pouze v několika
bodech

Převážně ne

Ne

9%

16%

58%

17%

Povýrobní sledování ZP

Ano, u každého produktu jiná
osoba

Ano, vždy pro skupinu
produktů jedna osoba

Ano, vždy pro všechny
produkty jedna osoba

Ne, povýrobní fázi řešíme
operativně



 

  

N.  Systém řízení kvality a povýrobní fáze ZP 

 S rostoucími nároky na systém managementu kvality dodavatelů a výrobců 

ZP vznikla v roce 2001 norma ČSN EN ISO 13485:2001. Tato norma rozšířila požadavky 

normy ISO 9001:1995 (sterilizace, požadavky na technickou dokumentaci, 

sledovatelnost, atd.). Norma prošla několika revizemi a v prosinci 2016 proběhlo vydání 

v českém jazyce pod označením ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2.  Pro firmy je ustanoveno 

tříleté přechodné období do 31. 3.2019 pro její zavedení.  

Významnou změnou v poslední revizi je kladení velkého důrazu na přístup 

založený na řízení rizik v průběhu celé životní cyklu ZP. Tedy od návrhu a vývoje, přes 

výrobu, po povýrobní fázi a dále poskytování souvisejících činností. Pro firmy, které mají 

souběžnou certifikaci i normou ČSN EN ISO 9001 je po poslední revizi ISO 13485 

nevýhodné mít obě certifikace a pro zjednodušení byrokratické zátěže je vhodné zvolit si 

jeden systém řízení kvality a tedy ISO 13485 vzhledem k tomu, že jsou výrobci ZP. 

Výrobcům toto usnadňuje proces prokázání shody s požadavky  EU týkajících se 

zdravotnických prostředků. 

Dotazníkové šetření ukázalo, že 58% výrobců ZP má systém řízení kvality dle 

ISO 13485, ale čtvrtina výrobců uvádí neznámý vlastní systém řízení kvality. Je tedy 

otázkou, zda tento systém bude dostačující pro požadavky Nařízení. 

 

 

Graf 14: Systém řízení kvality 

 

O.  Interní audit v rámci systému řízení kvality 

 Pro většinu výrobců ZP je získání a obhájení certifikace Systému řízení 

kvality dle Normy existenčně důležité. Externí audity od notifikované osoby se konají 

každý rok většinou ve stejnou dobu, ačkoliv dle Nařízení budou probíhat i neohlášené 

audity jednak u výrobce, jednak u dodavatelů a subdodavatelů. Většina výrobců musí dle 
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příručky kvality konat interní audity jednotlivých oddělení firmy a je tedy výhodou před 

obdobím konání externího auditu provést interní audit, aby byly případné nedostatky včas 

odhaleny. 

Většina oslovených firem možnost interního auditu využívá, ostatní firmy situaci 

řeší dle povahy produktů nebo interní audity neprovádějí. 

 

 

Graf 15: Interní audit 

3.3.2  Dotazy spojené s Nařízením 2017/745 o zdravotnických 

prostředcích (dále Nařízení), které vejde v účinnost 26. 5. 2020  

V této části dotazníkového šetření bylo snahou zjistit připravenost a způsoby 

zavedení změn spojených s novým Nařízením v dotazovaných firmách. 

A. Způsob zavádění změn v souvislosti s novým Nařízením  

 Možností zavádění změn je několik a je zcela na výrobci ZP, kterou 

z možností zvolí. Do dotazníkového šetření byly vybrány tři možnosti zavádění změn: 

• svépomocí, 

• využitím externí agentury, 

• nábor nových specializovaných pracovníků. 

Firmy mohly vybrat jednu možnost nebo kombinaci více možností. Z grafu je 

patrno, že v 81 % se firmy pokusí zavést nové změny svépomocí, bez nutnosti vytváření 

nových pracovních míst a náboru specializovaných zaměstnanců. Externí pomoc dle 

dotazníkového šetření bude volit pouze menší část výrobců. 
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B.  Způsob přípravy na zavedení nového Nařízení 

 Stejně tak jako je více možností způsobu zavedení změn, tak je i více 

způsobů, jak se na zavedení připravit a získat co nejvíce informací a co je nejdůležitější, 

aby se zbytečně neplýtvalo jak časovým fondem zaměstnanců odpovědných za zavedení, 

tak finančními zdroji potřebných pro zavedení nového Nařízení. 

 Respondenti měli opět na výběr z několika možností: 

• specializované semináře, 

• vlastní zdroje informací, 

• konzultace s příslušnými kontrolními orgány. 

Poslední možností z výběru je, že firmy se zatím nijak nepřipravují. 

 Většina firem blížící se termín zavedení Nařízení nepodceňuje a plně se 

připravuje na jeho implementaci. Využívají kombinaci specializovaných seminářů 

a získávání informací za pomoci vlastních zdrojů.  

Graf 16: Způsob zavádění změn 
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 C. Osoba odpovědná za dodržování kontroly legislativních požadavků, 

činností v oblasti Systému vigilance a povýrobní fáze ZP 

Nařízení stanovuje nově povinnost mít k dispozici alespoň jednu řádně 

kvalifikovanou osobu zodpovědnou za dodržování kontroly legislativních požadavků 

a činností v oblasti vigilance a povýrobní fáze ZP.  Podrobnější charakteristiky vzdělání, 

specializace a odpovědností dané osoby jsou popsány v Nařízení. Firmy mohou využít 

stávající interní pracovníky, kteří splňují danou charakteristiku a jen jim rozšíří oblast 

jejich působení. Pokud takového zaměstnance firma nemá, musí přijmout nového 

pracovníka nebo celý tento proces outsourcovat.  

Dotazníkové šetření ukázalo, že ve většině firem zodpovědnost připadně 

stávajícímu zaměstnanci a bude mu rozšířena působnost a popis pracovního místa o 

kontrolu legislativních požadavků, činností v oblasti systému vigilance a povýrobní fáze 

ZP. Samozřejmě musí tento zaměstnanec splňovat charakteristiku uvedenou v Nařízení. 

V některých firmách už se takový zaměstnanec nachází a některé firmy uvedly, že o 

následujícím postupy ještě nejsou rozhodnuty. 

37%

35%

18%

10%

Způsob přípravy na zavedení

Specializované semináře

Vlastní zdroje informací

Konzultace s příslušnými
kontrolními orgány

Zatím bez přípravy

Graf 17: Způsob přípravy na zavedení nového Nařízení 



 

  

  

 D. Informačně-technologické nároky a zavedení Nařízení 

 Zavedení změn plynoucích z Nařízení bude nutno zajistit i z pohledu IT 

technologií. I zde si firmy mohou zvolit, zda využijí stávajícího zaměstnance IT oddělení 

a rozšíří mu pole působnosti nebo zda neberou někoho nového anebo budou outsoursovat. 

I zde se firmy spíše přiklání k volbě stávajícího zaměstnance a rozšíření pole jeho 

působnosti. Šetření také ukázalo, že není zajištění potřebných změn v oblasti IT prioritou 

a u 23% firem ještě není rozhodnuto, jak se daná situace bude řešit. 

 

 

Graf 19: Pracovník IT oddělení 
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Graf 18: Osoba odpovědná za kontrolu legislativních požadavků 



 

  

E. Interní auditoři 

 Jak již bylo uvedeno i v dotazníku výše, je pozice compliance (interního) 

auditora/-ů pro firmu velmi prospěšná. Narůstající požadavky plynoucí nejen z Nařízení 

vede firmy, aby si proškolovaly své interní auditory, kteří pravidelně provádí interní 

audity všech oddělení dle norem v platném znění.  

Dotazníkové šetření potvrdilo, že pozice interního auditora je důležitá a 68% 

dotazovaných již má tuto pozici v současné době ve firmě obsazenu. Pokud není, tak ani 

není firma rozhodnuta, jak bude danou situaci řešit. 

 

 

 

F. Prověřování distributorů, dodavatelů a subdodavatelů 

 S Nařízením přichází i povinnost provádění neohlášených auditů 

u firemních distributorů, dodavatelů a subdodavatelů. 

 Většina firem v dotazníkovém šetření ovšem důkladnější prověřování 

sub/dodavatelů neplánuje. 
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Graf 20: Interní auditor/-ři 



 

  

 

 

G. Povinnost neohlášených auditů v prostorách dodavatelů a 

subdodavatelů 

 V návaznosti na předchozí otázku bylo záměrem zjistit, zda jsou si firmy 

vědomi skutečnosti, že se zavedením Nařízení jsou neohlášené audity u daných subjektů 

povinností notifikovaných osob. 

 Výsledné odpovědi z dotazníků vedly k potvrzení, že většina firem si je 

vědoma povinnosti neohlášených auditů v prostorách dodavatelů a subdodavatelů. 23% 

negativních odpovědí je poměrně významný údaj a naznačuje nedostatečnou 

informovanost výrobců. 

 

 

Graf 22: Povinnost neohlášených auditů 
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Graf 21:  Prověřování distributorů, dodavatelů a subdodavatelů 



 

  

 

 

H. Revize smluv s dodavateli a subdodavateli 

 Aby bylo možno danou povinnost dodržovat a předešlo se neočekávaným 

komplikacím či dokonce nechtěnému ukončení spolupráce mezi firmou a jejími 

současnými dodavateli a subdodavateli, je vhodné danou klausuli implementovat 

do revidovaných smluv s danými subjekty. U nových subjektů by toto mělo být již 

samozřejmostí. 

 Stejně na problematiku pohlíží pouze 20% z dotazovaných firem. 

Zbývajících firmy danou problematiku buď ještě nemají definitivně vyřešenou nebo 

budou reagovat s ohledem na ochotu a přístup jednotlivých (sub)dodavatelů. 

 

 

Graf 23: Revize smluv se subjekty 

 

CH. Kategorizace výrobků dle nové legislativy 

 Nová legislativa může výrobci změnit pohled na kategorizaci svých 

výrobků. Zároveň se může stát, že výrobek, který v současné době ZP není, se může 

zavedením nové legislativy ZP stát. Je tedy vhodné si s časovým předstihem novou 

kategorizaci ZP nastudovat, aby výrobce nebyl nucen daný výrobek stáhnout předčasně 

z trhu nebo mu nebylo jeho uvedení na trh pozastaveno. 

 Ukazuje se, že téměř všechny firmy budou zachovávat stejnou 

kategorizaci výrobků jako doposud a pouze malý počet výrobců z dotazovaných bude 

měnit označení třídy rizika u svých výrobků. 
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Graf 24: Kategorizace výrobků 

 

I. Zřízení certifikace dle ISO 13485 

 Již v první části dotazníkového šetření byly popsány výhody vlastnictví 

certifikace dle Normy. Většina firem uvedla, že dle této normy řídí svůj Systém řízení 

kvality. Pro potvrzení byla do druhé části dotazníkového šetření vložena otázka: „Pokud 

již tuto certifikaci nevlastníte, budete v budoucnu zřizovat certifikaci dle ISO normy 

13485?“ 

 Ukazuje se, že v dotazníkové studii sice nadpoloviční většina uvádí 

vlastnictví certifikace Normou, ale téměř čtvrtina dotazovaných tuto certifikaci nevlastní 

a ani tak do budoucna nezamýšlí. Znovu se nabízí otázka, jakou cestu pro dosáhnutí 

dostatečné úrovně systému řízení kvality takové firmy budou volit, aby vyhověly 

požadavkům Nařízení. 
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Graf 25: Zřízení certifikace dle ISO 13485 

 

 

J. Nové kódové značení ZP 

Jedná se o prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2185 z 23. listopadu 2017 

o seznamu kódů a odpovídajících typů prostředků za účelem určení rozsahu jmenování 

oznámených subjektů v oblasti zdravotnických prostředků podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/745 a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746. 

V současné době 68% dotazovaných firem kódové značení ZP dle nového 

prováděcího nařízení Komise neprovádí, což nelze hodnotit jako výrazně negativní 

vzhledem k tomu, že označení vzniklo zejména pro potřeby oznámených subjektů. 
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3.3.3 Náklady a řízení rizika při zavádění nového Nařízení 

V poslední části dotazníkového šetření je cílem výzkumu zjistit, zda firmy mají 

představu, jaké náklady a rizika jsou spojené s implementací Nařízení. A v neposlední 

řadě je dotazník směřován na zjištění, zda výrobci spatřují zavedení Nařízení nějaké 

přínosy. 

 

 

A. Odhadované náklady na zavedení nového Nařízení EU o ZP 

 Dle poznatků z diplomové práce a praxe je usuzováno navýšení nákladů 

zavedením nového Nařízení v těchto oblastech: 

• navýšení lidských zdrojů, 

• IT podpora, 

• časová prodleva vstupu ZP na trh, 

• změny vnitřních předpisů, 

• nový způsob posouzení shody. 

Náklady spojené s implementací výrobci odhadují většinou v řádu miliónů korun, 

což může být pro malé výrobce velký, možná až existenční problém. Z výsledků 

dotazníků byl vybrán reprezentativní vzorek, protože až na 4 výjimky byly odhady 

výrobců buď velmi podobné nebo žádné. 
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Graf 26: Kódové značení ZP 



 

  

 

 

 

Zároveň 78% výrobců nedokáže v současné době odhadnout, jak velké náklady 

by to mohly být. To může vyplývat z detailní neznalosti dané problematiky nebo 

nedostupných adekvátních, ucelených a konstruktivních informací. 

 

 

Graf 28 Schopnost odhadu 

 

B. Změny vnitřních předpisů 

 Se zavedením Nařízení bude nutné revidovat vnitřní předpisy a směrnice. 

Je na posouzení firmy, které dokumenty se rozhodne zrevidovat. 

 Jak je patrné i z dotazníkového šetření, není možné jednoznačně říci, který 

z vnitřních předpisů je pro firmy nejdůležitější. Dle výsledků jsou hodnoceny jako 

nejdůležitější technická dokumentace a organizační řád. 
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Graf 27: Náklady na implementaci 
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Graf 29: Změna vnitřních předpisů 

 

C. Míra rizika nesouladu s požadavky Nařízení 

 Pro zjištění, zda jsou si firmy vědomy jisté míry rizika vzniku nesouladu, 

byly v dotazníkovém šetření firmy vyzvány, aby se pokusily odhadnout míru rizika 

vzniku nesouladu. Zároveň výsledky mohou napovědět, zda se firmy obávají nového 

Nařízení a jak vidí svoje šance na úspěšnou implementaci. 

 V 41% se opakuje míra rizika 20-30 %, což svědčí o dobré informovanosti 

o implementaci a dopady nového Nařízení. 
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Graf 30: Odhad míry rizika vzniku nesouladu 

 

 D. Reálná rizika 

 Jako reálné riziko vidí výrobci zejména nárůst cen výrobku. Následuje 

prodloužení časové osy procesu vstupu výrobku na trh, ztráta některých (sub)dodavatelů 

a omezení počtu druhů produkovaných výrobků. 
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Graf 31: Reálná rizika 
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E. Přijatelná rizika 

Téměř většina výrobců nehodnotí žádná rizika jako přijatelná, případně uvádějí 

jako přijatelné riziko zvyšování cen či prodloužení časové osy vstupu produktu na trh. 

 

 

Graf 32: Přijatelná rizika 

 

 F. 3 hlavní opatření v rámci systému risk managementu implementace 

Nařízení 

 Mezi 3 hlavní opatření v rámci risk managementu implementace Nařízení 

patří dle vyplněných dotazníků: 

• absolvování seminářů od kvalifikovaných lektorů, 

• konzultace s kontrolními orgány 

• samostudium 



 

  

 

Graf 33: Opatření systému managementu rizik 
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 G. Přínosy Nařízení 

 Aby bylo podníceno konstruktivní a pozitivnější nahlížení na změny, které 

Nařízení přinese, byli respondenti vyzváni k uvedení přínosů zavedení Nařízení, mnoho 

výrobců ale v zodpovězených dotaznících uvádí, že žádné změny nespatřuje.  

 

 

 

Graf 34: Pozitiva Nařízení 

 

3.3.4 Zhodnocení výsledků dotazníkového šetření 

První část dotazníku se zabývala současným stavem ve firmě s ohledem na 

kategorii podniku, prodej produktů, kontrolu legislativních postupů, školení, technické 

dokumentace a software. Většina dotazovaných firem spadá do kategorie středního 

podniku. 

Z šetření vyplývá, že dotazované firmy mají stanoveno, které oddělení se zabývá 

kontrolou legislativních postupů a změn a firmy hojně využívají školení týkající se právě 

těchto změn. Na sledování legislativních změn existuje několik softwarů, nicméně většina 

firem tento nástroj nevyužívá. Zároveň vybrané oddělení je zodpovědné i za technickou 

dokumentaci, ale není to pravidlem. 
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V každé firmě je důležitým procesem uvádění nového ZP na trh, většině 

dotazovaných firem průměrně trvá mezi 1-4 roky, než uvedou nový ZP na trh. Tato doba 

je zároveň i vázána na třídu rizika ZP, která je v těchto případech od IIa, po III. 

Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina osob s notifikovanou osobou 

spolupracuje, ale již několik firem z dotazníkového šetření uvádí spolupráci se zahraniční 

notifikovanou osobou. 

Důležitou částí životního cyklu ZP je povýrobní část, kdy většina firem uvedla, 

že i na toto mají zodpovědnou osobu. Také vyplynulo, že většina firem má zavedený 

systém řízení kvality ISO 13485 a většina firem využívá interního auditu. 

Účelem druhé části dotazníkového šetření bylo zjišťování, jak jsou firmy 

připraveny na zavedení změn nového Nařízení a jakými způsoby budou změny zavádět, 

případně zavádějí. 

Většina firem se rozhodla změny zavést svépomocí, a to především účastí 

na specializovaných seminářích a pomocí vlastních zdrojů informací. Dle Nařízení je 

třeba, aby firma měla alespoň jednu řádně kvalifikovanou osobu, která bude odpovědná 

za kontrolu legislativních požadavků v oblasti vigilance a povýrobní fáze ZP. 

Z průzkumu vyplývá, že většina firem chce využít některého ze stávajících zaměstnanců 

a rozšířit jeho působnost a pravomoce. Kromě této kvalifikované osoby bude třeba využít 

i kapacity z oddělení IT. Z dotazníku vyplynulo, že tento aspekt není nyní pro většinu 

firem prioritou. 

S novým Nařízením budou kontrolní orgány provádět neohlášené audity u svých 

(sub)dodavatelů a distributorů. Většina firem o tomto ví, ale uvedla nezájem o revizi 

stávajících smluv s dodavateli. 

Nové Nařízení může změnit výrobci kategorizaci výrobků, téměř žádné firmě ale 

dle dotazníků Nařízení v tomto směru změnu nezpůsobí. 

Třetí část šetření se zaměřovala na náklady a řízení rizik při zavádění nového 

Nařízení. Náklady jsou pro firmu vždy velmi klíčové a z průzkumu vyplynulo, že 78% 

dotazovaných výrobců neumí nyní odhadnout, jaké budou tyto náklady. Předpokládají 

navýšení nákladů v oblasti lidských zdrojů, IT, dále očekávají prodlevy vstupu ZP na trh 

a v neposlední řadě náklady kvůli novým vnitřním předpisům a způsobu posouzení 

shody. Náklady jsou odhadovány v řádech milionů korun a vzhledem k tomu, že většina 

firem spadá do kategorie mikropodniku, může pro ně budoucí fungování být velmi 

problematické. 

Míru rizika v zavedení nového Nařízení odhaduje většina firem na 20-30 %, 

přičemž největší riziko vidí v nárůstu cen výrobků a prodloužení doby vstupu ZP na trh. 

Přijatelné riziko je pro téměř polovinu výrobců není žádné z uvedených. 

Na závěr byly firmy dotázány, v čem spatřují přínos zavedení nového Nařízení. 

Přínosů bylo uvedeno několik, především větší sledovatelnost povýrobní fáze výrobku, 

v jednotném kódování prostředků a sjednocení systému kontroly ZP pro celou EU. 

Zhruba polovina dotazovaných firem uvedla, že žádná pozitiva v zavedení nového 

Nařízení nespatřují. 



 

  

4 Komparativní analýza 

Standardizovaný postup pro tvorbu komparativní analýzy neexistuje. Každá 

takováto analýza je odlišná zejména na základě oblasti, na kterou se zaměřuje. Obecně 

lze říci, že se jedná o porovnání předmětu A s předmětem B, kdy oba předměty mají své 

podobnosti a své odlišnosti. Předměty jsou zasazeny v jednotném kontextu a analýza 

je zastřešuje jedním tématem. V případě diplomové práce se dá za nadřazené téma 

považovat legislativa v oblasti vstupu zdravotnického prostředku na trh. 

Pro význam studie je důležité stanovit důvod, proč jsou srovnávány právě předmět 

A s předmětem B, a ne například s předmětem C či D. Smysl komparace Směrnice 

a Nařízení je jasně definovaný, jelikož vstupem Nařízení v účinnost se zruší platnost 

právě Směrnice. Dalším krokem analýzy je také popis vztahu předmětu A s předmětem 

B. Nařízení vychází ze Směrnice, rozšiřuje Směrnici a ruší její účinnost. Do budoucna 

nebudou tyto dva právní předpisy fungovat společně, je tedy velmi důležité pochopit 

rozdíly a nové povinnosti v Nařízení. 

Organizační schéma komparativní analýzy poskytuje dvě cesty realizace. První 

cesta je zvolit způsob komentování celého textu A a následně komentování textu B. Tento 

postup je nejlepší v případě, že text B pouze rozšiřuje text A. Druhou možností 

je porovnávat a diskutovat bod po bodu v textu A se srovnatelnými body v textu B. Tato 

metoda je vhodná zejména pro texty, kde je patrný prostor pro diskuzi. Pro lepší orientaci 

v práci je ale vhodné vyhnout se tzv. ping-pongovému efektu, kdy se pouze přeskakuje 

od textu A do textu B. Takovéto situaci se dá předcházet seskupením více bodů 

do jednoho širšího tématu.  

Posledním obecným návodem je propojení předmětu A s předmětem B, které 

by mělo vyústit k hlavnímu tématu práce, aby práce měla logickou návaznost [39]. 

Vzhledem k nižší významnosti Směrnice z dlouhodobého hlediska je za základní 

předmět komparace bráno Nařízení a celá analýza je tedy nahlížena primárně 

z perspektivy Nařízení. Na základě specifického tématu práce a zaměření na pohled 

výrobce byla také komparativní analýza zhotovena pouze na článcích Nařízení 

a Směrnice, které se výrobců přímo týkají, aby se předešlo přílišné obsáhlosti diplomové 

práce. Pro lepší dohledatelnost v oficiálním textu Nařízení ovšem byly ponechány názvy 

kapitol včetně očíslování článků. 

4.1  Právní závaznost Směrnice a Nařízení  

Pokud analyzujeme změny v legislativě týkající se zdravotnických prostředků, 

je důležité zohlednit otázku změny v samotné právní závaznosti. Právo Evropské unie 

je ztělesněno souborem právních norem, které mají za cíl zabezpečovat fungování 

společného evropského trhu, který se pohybuje na hranicích mezinárodního práva 

a vnitrostátních práv členských států. Právo EU zahrnuje dvě dílčí samostatné 

části - právo unijní a právo komunitární. Unijní právo zahrnuje zejména legislativu 



 

  

týkající se společné bezpečnostní a zahraniční politiky a také justiční kooperace 

v trestních záležitostech. Unijní právo je tedy založeno na vzájemné koordinaci států EU. 

Komunitární právo, nazýváno také právem Evropských společenství (dále ES), se zabývá 

převážně realizací a dodržování podmínek Smluv o evropském sdružení uhlí a oceli, 

o Evropském hospodářském prostoru a smlouvy o Evropském společenství pro atomovou 

energii. Právo ES znamená pro členské státy podřízenost vůči ES. Komunitární právo 

je dále děleno na tzv. primární a sekundární právo. Legislativa primárního práva 

je založena na několika zakládajících smlouvách tvořících základnu společného 

fungování států EU. V návaznosti na primární právo vzniklo právo sekundární, které 

se k těmto smlouvám vztahuje a blíže je specifikuje pro praxi. Za přijímání konkrétních 

složek sekundárního práva jsou zodpovědné jednotlivé orgány Společenství stanovené 

primárním právem. Tyto orgány ovšem mohou přijmout pouze takové legislativní 

požadavky, pro které zplnomocněny ze strany primárního práva. Sekundární právo 

je zakotveno v nařízeních, směrnicích, rozhodnutích, doporučeních a stanoviscích [55, 

56]. 

V současnosti EU podléhá Směrnici, což je nástroj určený adresovaným členským 

státům EU a tyto jsou povinny vyhovět požadavkům Směrnice. Ve směrnicích jsou 

obsaženy konkrétní výsledky, kterých má stát dosáhnout, ne však forma a prostředky 

k dosažení těchto výsledků. Je tedy pravděpodobný určitý nesoulad vyplývající z jisté 

benevolence Směrnice. Každý stát je sice povinen požadavky směrnice transponovat 

do svého legislativního rámce, ale konkrétní legislativní úprava nebývá ve všech státech 

stejná, a proto Směrnice neposkytuje dostatečné sjednocení systému činností v oblasti 

životního cyklu zdravotnického prostředku.  Po vydání evropských směrnic v Úředním 

listu Evropského společenství Úřadem pro oficiální publikace ES v Lucembursku bývá 

určeno také přechodné období a účinnost směrnic je podmíněna právě vydáním 

dokumentu v Úředním listu ES. Směrnice byla transponována do nařízení vlády 

č. 54/2015 Sb. 

Nařízení je, co se týče právní závaznosti, silnější nástroj EU. Obecně jsou 

evropská nařízení závazná pro všechny členské státy a jsou závazná, aniž by musela být 

transponována do systému legislativy členských států. Platnosti a účinnosti nabývají 

evropská nařízení díky zveřejnění v Úředním listu ES. Od zveřejnění nového Nařízení 

v Úředním listu ES 5.5. 2017 jsou tedy požadavky uvedené v Nařízení právně závazné 

pro všechny členské státy a žádný stát nemá povinnost upravovat svou legislativu. 

Z tohoto vyplývá nepatrná úspora administrativních nákladů ve srovnání s nutností 

legislativních úprav jako tomu bylo v případě zavedení Směrnice.  



 

  

4.2 Oblast působnosti a definice (Kapitola I Nařízení) 

4.2.1 Definice (Čl. 2) 

Nařízení rozšiřuje definici zdravotnického prostředku. Nová definice ZP zní: 

„Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, zařízení, software, implantát, 

činidlo, materiál nebo jiný předmět určené výrobcem k použití, samostatně nebo 

v kombinaci, u lidí k jednomu nebo několika z těchto konkrétních léčebných účelů…“ 

a nově jsou tedy zařazeny  do kategorie ZP také implantáty a činidla, která do této 

kategorie nepatří ani podle úpravy Směrnice z roku 2007, ani podle zákona o ZP. 

Implantáty tedy budou podléhat větší sledovanosti, což bude znamenat změny zejména 

pro pacienty, pro které je nyní nereálné po provedení implantace zjistit informace 

o implantátu vzhledem k tomu, že mají implantát zaveden v těle. Nyní by pacienti měli 

získat větší přehled a přístup k informacích díky kartě s informacemi o implantátu 

z článku 18 (pozn. rozvedeno níže). 

Výrobce je povinen do technické dokumentace ZP uvést určený účel, který musí 

být zařazen do několika kategorií uvedených ve Směrnici i Nařízení. Nově se určeným 

účelem bude rozumět také predikce a prognóza nemoci a vyšetřování nejen 

fyziologického, ale také patologického procesu nebo stavu.  Nařízení do léčebného účelu 

ZP zahrnuje také „poskytování informací prostřednictvím vyšetření in vitro, pokud jde 

o vzorky pocházející z lidského těla, včetně darovaných orgánů, krve a tkání“. 

Nařízení uvádí v příloze XVI také seznam výrobků, které nemají léčebný účel, 

nejsou definovány jako zdravotnické prostředky, ale nově podléhají požadavkům 

Nařízení jako například prostředky určené k čištění, dezinfekci nebo sterilizaci či barevné 

kontaktní čočky a další.  

V Nařízení, stejně jako ve Směrnici, ovšem není uveden konkrétní seznam 

výrobků, které nejsou definovány jako zdravotnické prostředky. V tomto ohledu je česká 

legislativa konkrétnější, jelikož je v zákoně č. 268/2014 Sb. uveden také seznam výrobků, 

které nejsou považovány za ZP a předchází se tím tedy lépe diskuzím o kategorizaci 

výrobků. Podle české legislativy nejsou zdravotnické prostředky biocidní přípravky. 

V Nařízení se takové vyjádření neobjevuje a legislativu týkající se biocidních přípravků 

upravují směrnice 98/8/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 528/2012.  

V Nařízení i Směrnici je popisováno „příslušenství“ zdravotnického prostředku. 

V Nařízení je tato definice rozvinuta o přispívání příslušenství ke zdravotnické 

funkčnosti ZP. 

V definici „prostředku na zakázku“ se již objevuje znatelný rozdíl. Ve Směrnici 

se uvádí, že osobou, která vystavuje předpis k výrobě takového předmětu, je osoba pro 

tuto činnost kvalifikovaná. Pouze v Nařízení se ale uvádí, že tato kvalifikace podléhá 

vnitrostátním předpisům a je tedy přesněji určena. 

V Nařízení zcela chybí definice diagnostického zdravotnického prostředku in 

vitro, která ovšem v úpravě Směrnice z roku 1998 uvedena je. Tato nesrovnalost je 



 

  

způsobena tím, že legislativní rámec diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 

obsahuje samostatné nařízení EU 2017/746. 

Dále Nařízení pokračuje definicí aktivního prostředku, který je charakterizován 

jako ZP, který funguje pouze pokud je mu dodávána energie, která nepochází z lidského 

těla ani není gravitačního původu. Tato definice ve Směrnici zcela chybí, ale je naopak 

obsažena v zákoně 268/2014 Sb. V naší legislativě pouze není uvedena doplňující 

informace z Nařízení o tom, že prostředky přenášející energii mezi jiným ZP a pacientem, 

které ale neznamenají signifikantní změny, nejsou definovány jako aktivní prostředky. 

Nová je tím pádem také informace v Nařízení o tom, že mezi aktivní prostředky 

se řadí také software. Pomocným návodem pro interpretaci v tomto případě může být 

doporučující dokument EU MEDDEV  2.1/1. EU Komise o Definicích „zdravotnických 

prostředků“, „příslušenství“ a „výrobce“ a další specifikace jsou uvedeny v dokumentu 

MEDDEV 2.1/6 o Kvalifikaci a klasifikaci samostatného softwaru. 

Nařízení definuje „implantabilní prostředek“ pro všechny prostředky zaváděné 

do lidského těla, které zůstávají v těle alespoň 30 dní. Toto definování však ve Směrnici 

zcela chybí, a naopak je v článku 1 odstavci 5 uvedeno, že Směrnice se nevztahuje 

na aktivní implantabilní prostředky, které jsou regulovány směrnicí 90/385/EHS. Česká 

legislativa také v zákoně č.268/2014 definuje pouze aktivní implantabilní prostředek, ale 

ne samotný implantabilní prostředek. 

Nařízení uvádí také definice pro invazivní prostředek, generickou skupinu 

prostředků, prostředek pro jedno použití, padělaný prostředek, soupravu prostředků 

a systém kombinace výrobků. Tyto definice nejsou uvedeny ani ve Směrnici, ani 

v zákoně č. 268/2014, budou tedy přínosem pro jasnější vymezení regulačního rámce 

zdravotnických prostředků. Díky jasně vymezené definici padělaného prostředku bude 

nyní toto porušení legislativy trestně postižitelné. Pro praxi je také přínosné určení rozdílu 

mezi systémem a soupravou, kde je zřejmé, že prvky systému jsou určeny pro určité 

společné zapojení do funkce a součásti soupravy jsou sice ve společném balení, ale nejsou 

při použití propojeny. Toto vyjasnění hranice ve Směrnici nebylo popsáno. 

V popisu „určeného účelu“ se Směrnice i Nařízení shodují, Nařízení ovšem navíc 

udává, že tento účel musí být v souladu s účelem vyplývajícím z klinického hodnocení. 

Nařízení, na rozdíl od Směrnice, popisuje také „označení“ jakožto informace 

na prostředku či jeho obalu a „návod k použití“, jehož funkcí je sdělit uživateli určený 

účel a pravidla používání ZP a navíc také doporučená preventivní opatření při užívání ZP. 

Zcela novým termínem v Nařízení ve srovnání se Směrnicí je „jedinečný 

identifikátor prostředku“ (dále UDI), který je charakterizován jako „série číselných či 

alfanumerických znaků, které jsou vytvořeny prostřednictvím mezinárodně přijímaných 

norem identifikace a kódování prostředků…“ a slibuje tedy specifické označení každého 

prostředku na trhu. Toto téma je specifikováno v kapitole 6.4. o identifikaci 

a sledovatelnosti ZP. 



 

  

Nařízení nově definuje „neživé“ a „derivát“. Velmi podrobně se věnuje také 

popisu „nanomateriálu“ a dalších termínů s nanomateriálem spojených, což je 

nepochybně velmi důležité v dnešní době pokroku technologií. 

Nařízení dále nově definuje „účinnost“, „riziko“ a „určení poměru přínosů a 

rizik“. Novým pojmem v Nařízení je „kompatibilita“, která je velmi důležitá v procesu 

rozhodování o nákupu prostředků či softwarů. Výrobce totiž má možnost použít pouze 

takový spotřební materiál, který je buď přímo určen výrobcem hlavního ZP jako 

kompatibilní nebo materiál od jiného výrobce, ale tento materiál musí splňovat podmínky 

kompatibility s hlavním prostředkem. V případě, že se výrobce některého prostředku 

přímo vysloví v dokumentaci o ZP proti kompatibilitě spotřebního materiálu od jiných 

výrobců, je povinnost využít spotřební materiál pouze od výrobce hlavního prostředku. 

Kompatibilní je tedy takový prostředek či software, který funguje při použití v kombinaci 

s jiným ZP, je zapojen do provozu bez potřeby změny připojeného ZP a který 

nezapříčiňuje nežádoucí reakce či kolize.  

Od kompatibility je odlišen termín „interoperabilita“, který popisuje schopnost 

dvou nebo více ZP či softwarů spolu komunikovat, fungovat či předávat informace. Tyto 

prostředky mohou pocházet od jednoho výrobce nebo od různých výrobců. 

Dalšími termíny Nařízení se vrací ke Směrnici, přidává ovšem pojem „dodání na 

trh“, které není identické s „uvedením na trh“. Zatímco uvedením na trh se rozumí „první 

dodání prostředku…na trh Unie“, nový pojem dodání na trh je definován jako „dodání 

prostředku… k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, 

ať už za úplatu nebo bezplatně“. Jakmile je tedy produkt vyroben v jakémkoliv členském 

státě EU a je již uveden na trh výrobního státu, jakýkoliv další pohyb mezi státy EU nebo 

v rámci jednoho státu EU, je považován za distribuci. Distribuci je nutno odlišit 

od dovozu, který je přiblížen definicí „dovozce“, čili „fyzická nebo právnická osoba 

usazená v Unii, která uvádí na trh Unie prostředek ze třetí země.“ Distributor následně 

podle Nařízení zaujímá místo v dodavatelském řetězci, není ani výrobcem ani dovozcem 

a jeho činností je dodávání ZP na trh až do momentu uvedení do provozu. 

„Uvedení do provozu“ je v Nařízení rozšířeno o výjimku o prostředcích, které 

se používají v rámci klinických zkoušek, ale stále se jedná o období v životním cyklu ZP, 

kdy je poprvé připraven k použití pro určený účel na trhu EU. 

Pojmem společným pro Nařízení i Směrnici je „výrobce“. Překvapivě ovšem 

Nařízení předpis pro výrobce zkracuje. Směrnice specifikovala, že takto může být 

definována i třetí strana, která provádí činnost výroby pod jménem výrobce. Toto 

rozšíření ovšem Nařízení neobsahuje. Směrnice také jako výrobce zahrnuje také fyzické 

či právnické osoby provádějící sestavování, balení, úpravě, renovaci a/nebo označení ZP 

a/nebo určení účelu ZP v případě, kdy ZP uvádí na trh pod svým jménem. 

V Nařízení je uveden popis „celkové obnovy“ prostředku, kdy dochází k „celkové 

přeměně“ prostředku, který již na trhu či v provozu v minulosti byl, a nebo se jedná 

o prostředek nově vzniklý, který je vyroben z jiných prostředků. Podstatným faktem je, 

že podle Nařízení má takto vzniklý prostředek novou životnost. Tato změna může 



 

  

znamenat posun směrem k efektivnějšímu využívání prostředků a potenciálně k úspoře 

výrobních nákladů. Podrobně se touto problematikou zabývá čl. 17 Nařízení. 

Definice zplnomocněného zástupce je v úpravě Směrnice z roku 1998 a 

v Nařízení zahrnuta prakticky v neměnné podobě. Zplnomocněného zástupce využívá 

výrobce, který nemá sídlo v Unii, ale prodává své prostředky v některém členském státě. 

Jeho zplnomocněný zástupce je pak osoba, která má přímo písemné potvrzení o tom, že 

může jednat ve jménu výrobce při plnění povinností výrobce. Nařízení, co se týče 

zplnomocněného zástupce, mění „pravidla hry“. Od zahájení účinnosti Nařízení totiž 

bude nově zplnomocněný zástupce zodpovědný za vadné výrobky stejnou měrou 

za vadné výrobky jako výrobce. Tato změna se pravděpodobně projeví zejména ve výši 

příjmů, které budou zplnomocnění zástupci od výrobců žádat jako kompenzaci vyšší 

trestní zodpovědnosti a v obtížnosti nalézt osobu, která by tuto zodpovědnost chtěla nést. 

Dá se tedy předpokládat, že zplnomocněných zástupců bude méně, což vyvolá snížení 

dostupnosti a méně pestré spektrum nabízeného zboží. Celá situace může vést 

k pozitivnímu závěru, že evropský trh může být hůře dostupný pro mimoevropské zboží, 

které nesplňuje evropské standardy kvality. Přesnou formulací této zodpovědnosti 

zástupců se zabývá čl. 11 odst. 6 Nařízení. 

Nařízení váže do nadřazeného pojmu „hospodářský subjekt“ termíny výrobce, 

zplnomocněný zástupce, dovozce, distributor a další osoby. Dále je nově uveden pojem 

„zdravotnické zařízení“, „uživatel“, „laická osoba“, „obnova“, „posuzování shody“ 

a „subjekt posuzování shody“. Výraznou změnou v praxi je zavedení „oznámeného 

subjektu“, což je nový název pro notifikovanou osobu. Novinky v oblasti dozoru 

oznámených subjektů budou doprovázeny povinnými změnami v dokumentaci 

prostředků. 

Nově jsou popsány také „označení shody CE“ a „klinické hodnocení“ jakožto 

nadřazený pojem „klinické zkoušce“. Všechny tyto termíny jsou podrobněji popsány 

v samostatných článcích. 

Z definic společných současným i novým pravidlům lze jmenovat také prostředek 

vyrobený pro použití u klinických zkoušek. Nová definice je poněkud zúžená, protože 

už neobsahuje povinnost používání kvalifikovaným lékařským specialistou a upřesnění 

dalších osob, které mohou prostředky za účelem používání u klinických zkoušek 

používat. Definování těchto osob je ovšem uvedeno v čl. 62 odst. 6.   

Pouze ve Směrnici je popsán prostředek na zakázku jakožto prostředek výrobou 

individualizován pro konkrétního uživatele. 

 Nařízení také přesně popisuje další terminologii týkající se klinických zkoušek, a 

to sice „plán klinické zkoušky. Dále je rozšířena definice „klinických údajů“ ve smyslu 

zdrojů získávání těchto dat z oblasti PMS a klinického PMS. Nově je uvedena definice 

„zadavatele“, „klinického důkazu“, „klinické funkce“, „klinického přínosu“, 

„zkoušejícího“ a „informovaného souhlasu “. 

Novinkou bude také složení „etické komise“, jelikož Nařízení podle čl. 62 odst. 

3 uvádí povinnost účasti minimálně jedné laické osoby na procesu etického přezkoumání. 



 

  

Bližší práva a povinnosti této laické osoby ovšem nejsou specifikovány. Jak naznačuje 

samotná definice, bude se jednat o osobu se vztahem k pacientské komunitě. 

Dále je nově jmenována charakteristika „nepříznivé události“, „závažné 

nepříznivé události“ a „nedostatku prostředku“. 

Pojmy, které naopak Nařízení vyřadilo, jsou „podskupiny prostředků“, „skupina 

generických prostředků“ a „prostředek pro jedno použití“, které se nikde v Nařízení 

nevyskytují.  

Následně Nařízení nově charakterizuje pojmy v rámci pohybu ZP na trhu. Je 

popsáno „sledování po uvedení na trh“, které bude hrát velkou roli a je dále popsáno 

v samostatné kapitole VII oddíl 1 Nařízení.  

Nově jsou popsány i procesy a další pojmy týkající se trhu a to sice „dozor nad 

trhem“, který je dále přiblížen v čl. 93 a „stažení z oběhu“ jakožto nápravné opatření 

v případě, kdy byl ZP již užíván koncovým uživatelem. Odlišně je charakterizováno 

„stažení z trhu“, které se zaměřuje na přerušení dodávání prostředku, který byl 

v dodavatelském řetězci, na trh.   

Následně Nařízení formuluje „nežádoucí příhodu“, která je vztažena na účinky 

zdravotnického prostředku, dále „závažnou nežádoucí příhodu“ s následky jakými může 

být smrt uživatele či trvalé zhoršení zdravotního stavu uživatele a další následky. Jako 

neočekávaná událost vedoucí k ohrožení, negativnímu dopadu na zdraví nebo smrti lidí 

je vymezeno „závažné ohrožení veřejného zdraví“.  

Nově jsou vymezeny základní termíny týkající se systému vigilance a to sice 

„nápravné opatření“ a „bezpečnostní nápravné opatření v terénu“ jakožto kroky 

podniknuté výrobcem prostředku k zamezení rizika souvisejícího s dodáním ZP na trh. 

V souvislosti s tím přichází v Nařízení definice „bezpečnostního upozornění pro terén“, 

což obnáší výrobcem odeslané sdělení uživatelům ZP. Specifika této problematiky lépe 

popisuje doporučující nástroj MEDDEV 2.12/1 rev. 8 Pokyny k systému vigilance 

u zdravotnických prostředků.  

Dále se Nařízení odkazuje na nařízení EU č. 1025 z roku 2012 o evropské 

normalizaci, kde je uvedena „harmonizovaná norma“ jako „…evropská norma přijatá 

na základě žádosti Komise za účelem uplatňování harmonizačních právních předpisů 

Unie“ a Nařízení tuto definici přejímá.  

Poslední, sedmdesátou první, definicí jsou „společné specifikace“ vymezené jako 

souhrn požadavků odlišných od normy a sloužících jako návod pro splnění legislativních 

požadavků týkajících se prostředku, postupu či systému. 

4.2.2 Změna určitých definic (Čl. 3) 

Vzhledem k neustálému technologickému a vědeckému pokroku se předpokládá, 

že bude například vymezení nanomateriálu pro platnost v rámci Unie s postupem času 

měněno pro tento účel vzniklými akty. Konkrétní pravomoci Komise jsou rozvedeny 

v čl. 115 o Výkonu přenesené pravomoci.                    



 

  

4.2.3 Regulační status výrobků (Čl. 4) 

Nařízení připouští existenci nejasné klasifikace předmětů do zdravotnických 

prostředků, příslušenství, kosmetických prostředků, biocidních přípravků, léčivých 

přípravků či obecných výrobků. Členské státy mají pravomoc individuálně u každého 

případu zvlášť, zda se na vyšetřovaný předmět vztahuje Nařízení, tedy zda je předmět 

zdravotnický prostředek či příslušenství zdravotnického prostředku. V takovém případě 

si podá členský stát žádost Komisi o přezkoumání a Komise následně situaci konzultuje 

s Koordinační skupinou pro zdravotnické prostředky. Poté Komise stanoví, zda daný 

předmět splňuje vymezení ZP. Komise také může, po absolvování konzultace 

s Koordinační skupinou, vydat prováděcí akty, které budou upřesňovat hranice mezi ZP 

a příslušenstvím. V Nařízení se také Komise zavazuje k zajištění komunikačního 

propojení mezi členskými státy ve věci sdělování profesních poznatků z odvětví 

zdravotnických prostředků. V opodstatněných případech dalších tzv. hraničních výrobků, 

u kterých je součástí léčivý přípravek, biocidní přípravek, lidská tkáň či potravinářský 

výrobek, Komise podnikne kroky ke konzultaci s příslušnou odbornou společností pro 

léčivé přípravky (EMA), pro chemické látky (ECHA) či pro bezpečnost potravin (EFSA).                                                                                                                                                                                               

4.3 Dodání prostředků na trh a jejich uvedení do provozu, 
povinnosti hospodářských subjektů, obnova, označení 
CE, volný pohyb (Kapitola II) 

4.3.1 Uvedení na trh a uvedení do provozu (Čl. 5) 

Nařízení se neodchyluje od obecných nároků Směrnice na vstup ZP na trh ve 

smyslu splnění bezpečnostní úrovně ZP a správné instalace, údržby používání ZP 

v souladu se svým určeným účelem. Obecné požadavky týkající se účinnosti a 

bezpečnosti ZP jsou uvedeny v příloze I u Nařízení a také u Směrnice.  

Další odstavce článku 5 Nařízení jsou zcela nové. V praxi je důležitá podmínka, 

kterou Nařízení nastavuje ohledně prokázání shody s obecnými požadavky. Díky 

Nařízení je stanoveno, že shodu je možné prokázat pouze formou klinického hodnocení, 

uvedeného ve vlastním článku.  

Následně se Nařízení zabývá prostředky vyrobenými a používanými v témže 

zdravotnickém zařízení. Takové prostředky jsou považovány za uvedené do provozu 

a musí splňovat obecné požadavky z přílohy I Nařízení. Další požadavky Nařízení se na 

ně ovšem nevztahují, pokud splňují několik dalších podmínek. Z těchto podmínek lze 

jmenovat, že takovéto prostředky nesmí být uznány jiným právním subjektem a že je 

nutno dodržovat adekvátní QMS nejen při výrobě, ale i při užívání prostředků. Dále 

je nutno do dokumentace ZZ vložit odůvodnění výroby a používání vlastního ZP 

u cílových uživatelů místo fabrikovaného prostředku. O daném prostředku musí být 

zhotoveno prohlášení, kde je uveden název a adresa ZZ, identifikační údaje prostředku 

a deklarování, že je prostředek v souladu s obecnými požadavky na bezpečnost 



 

  

a účinnost. Je nezbytné, aby zdravotnické zařízení vyrábějící prostředky pro vlastní 

potřebu, vypracovalo veškerou dokumentaci umožňující porozumění procesu návrhu, 

výroby a určenému účelu prostředku tak, aby bylo možno podle této dokumentace 

prostředek znovu vyrobit. ZZ je povinno vyhodnocovat poznatky získané používáním 

prostředku v praxi a na základě těchto poznatků činit potřebná nápravná opatření. 

Veškerá výrobní činnost zdravotnických zařízení ovšem spadá do kontrolního rámce 

členského státu, který má následně pravomoci výrobu a používání prostředků pro vlastní 

potřebu ZZ prověřovat či omezovat. 

Komise disponuje pravomocí pomocí prováděcích aktů zajistit jednotné 

provádění přílohy I o obecných požadavcích na bezpečnost a účinnost. 

4.3.2 Prodej na dálku (Čl. 6) 

Nařízení nově reguluje prostředky, které jsou předmětem prodeje služeb 

informačních společností a je pravomocí členského státu, za účelem ochrany veřejného 

zdraví, požadovat od daného poskytovatele, aby svou obchodní aktivitu na území daného 

státu skončil na základě pravomocí uvedených ve směrnici EU č. 2015/1535.  

V případě, že ZP nabízený v rámci informačních služeb, není uveden na trhu EU, 

ale je využíván pro účely obchodní aktivity s cílem terapeutických či diagnostickým, ať 

už za finanční úhradu či bez jakékoliv úhrady, je nutné, aby tento ZP splnil podmínky 

Nařízení a aby zodpovídající osoba poskytla kopii dokumentace s EU prohlášením 

o shodě k danému ZP, pokud si tak vyžádá kontrolní orgán příslušného státu. 

4.3.3 Tvrzení (Čl. 7) 

Nařízení také stanovuje, kromě kontroly značení prostředku na trhu a v provozu, 

regulaci reklamy o zdravotnických prostředcích. Není povoleno uvádět lživé informace 

co se týče efektu, určeného účelu či bezpečí pacienta při používání ZP. Nařízení zakazuje 

vyvolávání klamných očekávání o terapii, vyšetření, funkci či atributů, kterými daný ZP 

nedisponuje. Dále není povoleno uživateli postupovat odlišné používání prostředku, než 

je v souladu s určeným účelem ZP. Nařízení nedovoluje nesdělit uživatelům či pacientům 

očekávaná rizika při používání ZP s ohledem na určený účel ZP. 

V současné době podléhá reklama o zdravotnických prostředcích pouze obecným 

požadavkům zákona 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. Nařízení tedy přináší možnost z trhu EU eliminovat zejména ZP třídy I, 

u kterých byla posouzena shoda bez účasti notifikované osoby, a které profitují 

na reklamách s klamným tvrzením. 



 

  

4.3.4 Používání harmonizovaných norem (Čl. 8) 

 Nařízení i Směrnice uvádějí, že pokud prostředek splňuje požadavky norem, které 

jsou v Úředním věstníku EU zveřejněny jako harmonizované s Nařízením, splňuje 

zároveň požadavky odpovídajících požadavků Nařízení. Stejné podmínky se uplatní i pro 

systémy či postupy, které jsou dle Nařízení povinni plnit hospodářské subjekty 

či zadavatelé. Do těchto systémů je zahrnuto zejména QMS, systém řízení rizik, PMS, 

klinické hodnocení a zkoušky a PMCF. Tyto body Nařízení jsou pro výrobce velmi 

podstatné a znamenají, že pokud firma disponuje certifikátem Normy nebo dalších 

harmonizovaných norem, bude pro ni daleko jednodušší vyhovět veškerým požadavkům 

Nařízení než pro firmy, které zatím nemají certifikaci žádné z harmonizovaných norem. 

Nařízení shodně se Směrnicí popisují stejné okolnosti pro uznání shody 

s požadavky Nařízení pro monografie Evropského lékopisu zahrnující obzvláště lékopisy 

o materiálech pro chirurgické šití a o interakcích mezi léčivými látkami, kdy jsou tyto 

látky součástí zdravotnického prostředku. 

Ve směrnici je navíc popsána situace, ve které by Komise či členský stát pojal 

podezření, že harmonizovaná norma není v souladu s požadavky Směrnice uvedenými 

v příloze I o obecných požadavcích. V takovém případě pak členské státy přijímají 

nápravná opatření týkající se znění dotyčné normy a následně by došlo k opravě 

předchozích odstavců z článku 5 Směrnice.  

4.3.5 Společné specifikace (Čl. 9) 

 V Nařízení je takovýto případ podezření nedostatečnosti požadavků 

harmonizovaných norem či podezření na ohrožení veřejného zdraví popsán také. Komise 

v takové situaci bude konzultovat případ s Koordinační skupinou na základě čehož 

je Komise oprávněna vydat prováděcí akty se společnými specifikacemi. Právě společné 

specifikace budou účelně tvořeny pro splnění obecných požadavků na bezpečnost 

a účinnost z přílohy I Nařízení, dále mají za úkol zajistit plnění požadavků týkající 

se technické dokumentace v přílohách II a III a požadavků vyplývajících z přílohy XIV 

o klinickém hodnocení a PMCF. Společné specifikace budou sloužit také k vyhovění 

požadavkům klinické zkoušky uvedených v příloze XV. 

Dodržování společných specifikací je pro výrobce, včetně výrobců uvedených 

v příloze XVI, povinné a Nařízení předpokládá, že pokud výrobci vyhoví požadavkům 

společných specifikací, splňují zároveň požadavky Nařízení.  Pokud výrobce prokáže 

přijetí jiných opatření zajišťujících srovnatelnou úroveň účinnosti a bezpečnosti, nemá 

potom povinnost řídit se společnými specifikacemi. 

4.3.6 Obecné povinnosti výrobců (Čl. 10) 

Nařízení identifikuje četné povinnosti výrobců, které ve Směrnici chybí. Dopad 

v praxi bude mít zejména povinné zavedení systému řízení rizik, změny v klinickém 

hodnocení a bude nutné mít zavedený systém pro sledování výrobku po uvedení na trh. 



 

  

Budou nezbytné změny v technické dokumentaci. Dle Nařízení je nutné mít k dispozici 

kompletní technickou dokumentaci ke všem prostředkům a uchovávat tuto dokumentaci 

po dobu deseti let. U implantabilních prostředků je povinnost uchovávat technickou 

dokumentaci patnáct let ode dne uvedení na trh posledního kusu prostředku tohoto typu. 

Významnou novinkou je povinná dokumentace trvale k dispozici i v případě 

zplnomocněných zástupců. Dále je každý výrobce povinen plnit požadavky související 

se zavedením systému UDI. Mandatorní podmínky pro výrobce ovšem mohou být 

průběžně aktualizovány prováděcími akty Komise, a i tyto nové podmínky jsou výrobci 

povinni plnit. Důraz je kladen na zavádění, udržování a neustálém zlepšování systému 

řízení kvality. Body QMS, které jsou výrobci povinni sledovat a dodržovat, jsou přesně 

uvedeny. K dosažení takovéto úrovně QMS je proto doporučena certifikace Normou. 

Stejně tak bude Norma do budoucna prakticky jedinou jistou cestou k dosažení 

nařízeného systému vigilance. 

Jediným společným bodem ze seznamu povinností výrobců je pro Nařízení 

i Směrnici návod k použití pro koncového uživatele. Ve Směrnici je ovšem uvedena 

pouze možnost vyžadování návodu k použití v úředním jazyce a v podobě srozumitelné 

pacientovi. Tato možnost je ponechána každému členskému státu individuálně. Nařízení 

naopak úřední jazyk a jasně pochopitelnou formu návodu uvádí jako povinnost pro 

výrobce.  

Co se týče situace nesplnění či podezření na neplnění požadavků Nařízení, je 

výrobce výslovně povinen provést nápravná opatření a v případě podezření na závažné 

riziko na zdraví uživatele či veřejnosti je nutno o této skutečnosti informovat kontrolní 

orgány státu, na jehož trhu výrobek působí či přímo oznámený subjekt, který daný 

prostředek posuzoval. 

Nově je také výrobcům nařízena povinnost poskytnout bezplatně vzorek 

od vyšetřovaného produktu. Pokud dojde k situaci, že výrobce odmítá spolupráci 

s kontrolním orgánem nebo pakliže předá nekompletní či nesprávná data v dokumentaci, 

má stát pravomoc jeho výrobní činnost omezit či zastavit do doby, než docílí naplnění 

všech svých povinností uvedených v Nařízení. 

4.3.7 Zplnomocněný zástupce (Čl. 11)  

Zatímco nyní je možno mít pouze jediného zplnomocněného zástupce pro členský 

stát, Nařízení povoluje možnost většího počtu zástupců za dodržení podmínky, že každá 

generická skupina bude mít maximálně jednoho zástupce. Čili je povoleno, aby více 

skupin mělo jednoho zástupce. K této variantě se pravděpodobně budou výrobci více 

přiklánět než k většímu počtu zástupců vzhledem k nové trestně-právní zodpovědnosti 

zástupců. Nařízení stanovuje, že veškeré následky za porušení podmínek vstupu na trh, 

nesplnění požadavků či vadný výrobek, nese zplnomocněný zástupce pro výrobek stejnou 

měrou, jako výrobce. Je tedy vysoká pravděpodobnost, že bude dosti komplikované najít 



 

  

ochotnou osobu, která podstoupí takové riziko a že za tuto zvýšenou zodpovědnost budou 

chtít zástupci vysokou finanční kompenzaci.   

Nově také bude nutné obchodní vztah mezi výrobcem a zástupcem smluvně 

a oboustranně potvrdit. Na základě tohoto vztahu má zplnomocněný zástupce povinnost 

prověřit technickou dokumentaci, proces posouzení shody a prohlášení o shodě. 

Je stanoveno, že zástupce musí disponovat kopií veškeré technické dokumentace, 

certifikátů a prohlášení o shodě a že musí spolupracovat s kontrolními orgány pro ZP. 

Samozřejmou nutností ze strany zástupce je hlášení nežádoucích příhod výrobci, ať už se 

jedná o hlášení pacientem či zaměstnancem. 

4.3.8 Osoba zodpovědná za dodržování právních předpisů (Čl. 15) 

Nařízení stanovuje, že výrobci či zplnomocnění zástupci musí mít přímo 

v podniku anebo trvale k dispozici alespoň jedno osobu, která bude odpovídat za plnění 

legislativních požadavků v oblasti oznamovací povinnosti, posouzení shody, technické 

dokumentace a prohlášení o shodě. Musí se jednat o osobu k těmto činnostem 

kvalifikovanou a požadavky na kvalifikaci jsou v Nařízení rovněž uvedeny. 

4.3.9 Prostředky pro jedno použití a jejich obnova (Čl. 17) 

V současnosti jsou podmínky týkající se obnoveného používání jednorázových 

produktů regulovány členskými státy. Nařízení tuto situaci upravuje v tom smyslu, že tzv. 

reprocessing, čili používání obnoveného ZP, je možný pouze v případě, že je členským 

státem výslovně povolen. Regulace je tedy opět ponechána částečně v rukou států. Osoba, 

která reprocessing zajistí, je považována za výrobce tohoto obnoveného výrobku a je tedy 

povinna splňovat všechny požadavky týkající se výrobků. V případě používání 

obnoveného ZP ve zdravotnických zařízeních, má členský stát možnost nevyžadovat 

po zařízení splnění podmínek výrobcům, a dokonce má pravomoc povolit zařízení import 

obnovených ZP z vnějších zdrojů. 

4.3.10  Karta s informacemi o implantátu a informace, jež mají být 

poskytovány pacientům s implantovaným prostředkem (Čl. 18) 

Nově je v Nařízení popsána problematika implantovaných ZP, kdy je nutno, aby 

výrobce společně s prostředkem vydal veškeré identifikační údaje prostředku, které 

budou umožňovat jednoduchou dohledatelnost prostředku i výrobce. Dále je nezbytné 

uvést veškerá upozornění a opatření, která je nutno brát v úvahu pro případy interakcí 

s jiným materiálem či vyšetřením a ošetřením. Výrobce má povinnost uvést délku 

životnosti daného prostředku. Všechny tyto informace je nutné sdělit koncovému 

uživateli formou pro něj srozumitelnou. Konkrétní prostředky zproštěné plnění těchto 

požadavků, Nařízení konkrétně jmenuje. 



 

  

4.3.11  EU prohlášení o shodě (Čl. 19) 

Kladným výsledkem procesu posouzení shody je prohlášení o shodě, které vydává 

výrobce. Je tedy povinností výrobce postarat se o splnění všech náležitostí, které 

prohlášení musí splňovat. Nově jsou konkrétní body v příloze IV Nařízení uvedeny. 

Je tedy nutno, aby prohlášení o shodě obsahovalo identifikační údaje výrobce 

či zplnomocněného zástupce, informace o odpovědnosti výrobce za vydání prohlášení 

o shodě. Dále je nutno uvést identifikační údaje prostředku včetně UDI kódu, určeného 

účelu a rizikové třídy. Prohlášení o shodě také musí obsahovat informaci o tom, 

že prostředek splňuje požadavky Nařízení, popř. dalších nezbytných předpisů.  Nově 

bude také nezbytné, aby prohlášení o shodě bylo přeloženo do úředních jazyků daného 

členského státu, kde se má ZP pohybovat. 

Jakmile je vyžadováno z povahy produktu, aby plnil podmínky více právních 

předpisů, bude vyhotoveno jediné prohlášení o shodě, které bude sdružovat všechny 

povinné prvky. 

4.3.12 Označení shody CE (Čl. 20) 

Nařízení rozvíjí podmínky Směrnice ohledně atributů označení CE ve smyslu 

nutného umístění symbolu CE viditelně na prostředku či obalu, ale také v návodu 

k použití a symbol musí být viditelnou součástí každého z prodejních obalů a kusů 

prostředku. Detailní podoba symbolu CE je uvedena v příloze V Nařízení. 

4.3.13 Volný pohyb (Čl. 24) 

Nařízení, stejně jako i nyní Směrnice uvádí, že pokud produkt prokáže plnění 

platných legislativních požadavků Nařízení, a pokud členský stát nezamítne daný produkt 

na svém území, pohyb daného prostředku v rámci trhu EU není omezen. 

4.4 Identifikace a vysledovatelnost prostředků, registrace 
prostředků a hospodářských subjektů, souhrn údajů 
o bezpečnosti a klinické funkci, evropská databáze 
zdravotnických prostředků (Kapitola III) 

4.4.1 Nomenklatura zdravotnických prostředků (Čl. 26) 

V Nařízení se Komise zavazuje k zprostředkování databáze Eudamed výrobcům 

a dalším osobám, které budou uznány za vhodné, bezplatně. Nynější podmínky jsou 

takové, že GMDN nomenklatura je k dispozici za poplatek a s nezbytnou licencí. 

V současnosti stále není známo, kdy a jak budou provedeny kroky, které Nařízení 

stanovuje. Je ovšem velmi pravděpodobné, že propojení evropské databáze se všemi 

členskými bude velmi nákladný a časově náročný proces. Pokud se tak ale podaří, 

výsledek by velmi podpořil efektivní regulaci zdravotnických prostředků na trhu EU. 



 

  

4.4.2 Systém jedinečné identifikace prostředku (Čl. 27) 

Velmi důležitou a praktickou změnou bude povinná adaptace systému UDI, který 

je dále specifikován v příloze VI Nařízení a vznikl za účelem posílení možnosti sledovat 

ZP za hranice státu výrobce až ke koncovému uživateli. Z povinnosti být opatřeny UDI 

kódem jsou vyňaty prostředky v rámci klinických zkoušek a prostředky vytvořené na 

zakázku. Označení UDI obnáší dvě části, UDI-DI a UDI-PI. Kombinace znaků a číslic 

uvedených v UDI-DI bude obsahovat detaily produktu a výrobce. Pomocí UDI-DI se také 

postupuje v části B přílohy VI Nařízení. Druhým údajem je UDI-DI, který označuje 

informace ke konkrétní jednotce produkce výrobku, popř. balených produktů uvedených 

v části C přílohy VI Nařízení. 

Systém UDI by měl fungovat bezplatně v rámci Eudamed, k čemuž by Komise 

měla zprostředkovat lidské zdroje, aby byl tento proces realizován a výrobci získali 

veškerou potřebnou podporu při zavádění systému UDI. Dalším úkolem komise je také 

jmenovat orgány, které budou disponovat pravomocí UDI označení vydávat, tzv. 

vydávající subjekty. 

Jedním z logických účelů značení unikátním kódem je využívání tohoto značení 

v rámci systému ohlašování nežádoucích příhod. 

Významnou povinností a novinkou v procesu vstupu prostředku na trh EU je 

nutnost, aby byl prostředek označen UDI-DI kódem ještě než bude ZP uveden na trh a 

tento kód musí být uveden v databázi UDI. Pakliže se procesu posuzování shody bude 

účastnit oznámený subjekt, bude nezbytné konkrétní podobu UDI-DI realizovat ještě před 

žádostí o posouzení prostředku od oznámeného subjektu. Pokud celý proces skončí 

pozitivně pro výrobce, je kód UDI-DI daného prostředku uveden rovněž v certifikátu CE 

vydaném oznámeným subjektem a taktéž v Eudamed, za což zodpovídá oznámený 

subjekt. 

 

4.4.3 Registrace výrobců, zplnomocněných zástupců a dovozců (Čl. 

31) 

Nařízení zavádí nové podmínky i co se týče registrace osob, které dle Směrnice 

fungují na úrovni jednotlivých státních systémů, ale dle Nařízení bude nezbytná registrace 

pro výrobce, zplnomocněné zástupce a dovozce. Povinnost registrovat distributory závisí 

na rozhodnutí každého členského státu individuálně. 

Registrační podmínka je časově zařazena před uvedení produktu na evropský trh 

a je specifikována na povinné uvedení typu hospodářského subjektu, jméno, adresu a 

kontaktní informace výrobce či zastupující osoby a kontaktní informace kvalifikované 

osoby zodpovědné za dodržování požadavků Nařízení.  

Registrační platforma by měla být realizována opět skrze Eudamed a opět vše 

zastřešuje Komise. Databáze osob bude také veřejně přístupná a bezplatná. Komise se 

v Nařízení zavazuje k vypracování plánu realizace databáze Eudamed do 26. května 2018 



 

  

a do spuštění funkční databáze do 25. května 2020. Zda jsou tyto plány reálné se tedy 

ukáže velmi brzy. 

4.5 Klasifikace a posuzování shody 

4.5.1 Klasifikace prostředků (Čl. 51) 

Systém pro rozdělení prostředků do čtyř tříd podle úrovně rizika, které 

představují, Nařízení nijak zvlášť neobměňuje. Nově jsou pouze zahrnuty nanomateriály.  

Nadřazenou autoritou je v situacích sporů o klasifikaci přímo Komise, která, na 

žádost či z ze soudní moci, rozhoduje o zařazení prostředku. Na úrovni členských států je 

tato problematika řešena individuálně. V České republice je reálné, že tato pravomoc 

bude převedena na SÚKL, což ale bude nutno oficiálně potvrdit. 

 

4.5.2 Postupy posuzování shody (Čl. 52) 

Existují tři cesty procesu posuzování shody- posouzení založené na QMS a 

technické dokumentaci, posouzení založené na přezkoušení typu a poslední možnost je 

posouzení založené na ověření shody výrobku. Nařízení nově přímo uvádí podmínku 

splnění posuzování shody produktu s požadavky v přílohách  IX, X a XI Nařízení před 

uvedením na trh. 

Pro výrobce produktů z třídy III je závazná příloha IX, popř. výrobce může zvolit 

postup dle přílohy X spolu s přílohou XI. 

Co se týče posuzování výrobků třídy IIb, výrobce se řídí přílohou IX Nařízení o 

posuzování shody založené na QMS a technické dokumentaci a nebo si může vybrat 

kombinaci zbývajících metod, čili příloh IX a X Nařízení. Výrobcům ZP třídy IIb je 

dovoleno postupovat podle přílohy IX Nařízení či podle přílohy XI Nařízení a vypracovat 

tedy technickou dokumentaci pro ověření shody výrobku.  

Pro nesterilní a neměřící výrobky ze třídy I je i nadále ponechána volnější 

regulace, protože i Nařízení legalizuje možnost prokázání shody samotným výrobcem, 

pakliže vypracuje patřičnou technickou dokumentaci uvedenou v přílohách II a III 

Nařízení. 

Jakmile ZP třídy I slouží k měřící funkci či je podmíněn sterilitou, výrobce je 

povinen plnit požadavky z části I a III přílohy IX nebo z části A přílohy XI a je tedy 

zahrnuta účast oznámeného subjektu. 

Z dodržování podmínek pro posuzování shody jsou osvobozeny výrobky určené 

pro klinické zkoušky a prostředky vyrobené na zakázku.  

 



 

  

4.5.3 Klinické hodnocení (Čl. 61) 

V porovnání se Směrnicí klade Nařízení mnohem vyšší a podrobnější nároky ve 

smyslu požadavků na klinické hodnocení. Ke splnění těchto nároků ovšem dobře slouží 

již zmiňovaný dokument MEDDEV 2.7/1 rev. 4, který je již nyní využíván také 

notifikovanými osobami v následném procesu posuzování shody. Předpokládá se, že 

jakmile výrobce, včetně výrobců produkující prostředky třídy I, postupuje podle toho 

dokumentu, je pro něj velmi reálné splnění všech požadavků týkajících se klinického 

hodnocení a tato část Nařízení pro něj nebude znamenat extrémně negativní následky. Je 

tedy silně doporučováno, aby se výrobci tímto dokumentem začali zcela a co nejdříve 

řídit. 

Směrnice je v popisování podmínek klinického hodnocení stručnější než Nařízení. 

Nařízení však na klinické hodnocení nahlíží jako na dlouhodobý, dá se říci téměř 

nekonečný proces od vývoje, výroby, testování a posuzování prostředku přes uvedení na 

trh ke sledování výrobku po uvedení na trh s vyústěním v další výpočty, analýzy a vývoj. 

Původní základní fáze klinického hodnocení jsou doplněny o detailní popis PMCF a 

povinnost zhotovit plán klinického hodnocení . Na základě tohoto vývoje je v Nařízení 

uvedena povinnost výrobců alespoň jednou ročně aktualizovat zprávu o klinickém 

hodnocení z hlediska PMCF a bezpečnosti a účinnosti ZP. 

Nový atribut klinickému hodnocení také dodává přítomnost tzv. odborné skupiny, 

která bude, dle Nařízení, k dispozici výrobci pro konzultace klinického hodnocení. 

Odborná skupina, jak z názvu vyplývá, je skupina odborníků, kteří by měli být schopni 

konzultovat danou problematiku a následně jsou jejich názory zpracovány ve zprávě o 

klinickém hodnocení. 

V Nařízení jsou uvedeny přesně také výjimky, kdy lze daný prostředek vyjmout 

z povinnosti klinického hodnocení. 

Nepřehlédnutelnou změnou v Nařízení je cesta důkazu rovnocennosti v rámci 

klinického hodnocení. Nově budou muset být splněny dvě podmínky, pokud výrobce 

zvolí postup prokázání rovnocennosti s jiným prostředkem a to sice uzavření smlouvy 

s výrobcem prostředku, u něhož byla dokázána rovnocennost a dále podmínka, že 

klinické hodnocení rovnocenného prostředku musí být v souladu s požadavky Nařízení. 

Význam smluvního vztahu mezi výrobci tkví zejména v doslovném vyjádření, že výrobci 

hodnoceného prostředku bude nepřetržitě k dispozici kompletní dokumentace 

rovnocenného prostředku. Tato situace bude pravděpodobně pro mnoho výrobců 

závažná, jelikož se dá očekávat, že dokumentaci svého ověřeného zdravotnického 

prostředku nebude poskytovat žádný výrobce bez úplaty nebo bude komplikované 

formulovat podobu smlouvy mezi výrobci a jejíž přesné body nejsou v Nařízení popsány. 

Proto bude pravděpodobně část výrobců nucena zvolit klinické hodnocení cestou klinické 

zkoušky, která ale může být až mnohonásobně nákladnější než dosavadní důkaz 

rovnocennosti. Pokud se výrobce rozhodne pro možnost prokázání rovnocennosti, příloha 

XIV Nařízení o klinickém hodnocení uvádí biologické, technické a klinické atributy, 



 

  

v nichž se musí hodnocený a rovnocenný prostředek shodovat, aby bylo možno tento 

postup klinického hodnocení využít. 

4.5.4 Klinické zkoušky (Čl. 62-82) 

Detailní povinnosti zadavatele klinické zkoušky jsou uvedeny v příloze XV 

Nařízení. Z podstatných změn týkajících se klinických zkoušek a dopadů na výrobce je 

například nové složení etické komise, kdy Nařízení stanovuje povinnost účasti alespoň 

jedné laické osoby v etické komisi dozorující proces klinické zkoušky. V praxi je ale 

významnější změna týkající se souhlasu etické komise. Podle Nařízení totiž nově není 

podmínkou obdržet souhlas etické komise, ale zkouška může být zahájena, pokud 

zadavatel neobdrží negativní vyjádření etické komise k zahájení klinické zkoušky. Co 

naopak nově povinností bude, je získat písemné potvrzení k zahájení zkoušky ze strany 

zodpovědného orgánu členského státu. Vyjádření členského státu by mělo, dle Nařízení, 

proběhnout do 45 dnů od obdržení žádosti od klinickou zkoušku. Tento interval má 

členský stát právo prodloužit o dalších 20 dnů, pokud jsou nalezeny otázky, které je třeba 

konzultovat s odborníky v oboru. 

V dalších kapitolách popisujících téma klinické zkoušky jsou uváděny okolnosti 

nutné k provedení klinické zkoušky, podoba informovaného souhlasu či podrobnosti 

vztahující ke zkouškám na specifických subjektech. Nařízení řeší také otázku ochrany 

osobních údajů a finanční motivace subjektů. 

 

4.6 Sledování po uvedení na trh, vigilance a dozor nad trhem 
(Čl. 78-95) 

Nařízení ukládá výrobci povinnost plánu, zavedení, dokumentování, uplatňování, 

udržování a aktualizování systému sledování ZP po uvedení na trh (dále PMS). 

V Nařízení jsou také uvedeny jednotlivé fáze PMS a kroky, které v této oblasti výrobce 

bude povinen podnikat. Ve srovnání s pravidly Směrnice tedy nastavuje mnohem 

přísnější požadavky, což se ale dá vyhodnotit jako pozitivní, protože data z PMS jsou 

využívána v analýze rizik, potažmo celý proces vede k dalšímu zvyšování kvality 

produktů na trhu EU. Výrobce je rovněž povinen formulovat plán sledování po uvedení 

na trh a tento dokument zapojit do souboru technické dokumentace spolu se zprávou o 

PMS, kde budou uvedeny informace shrnující analýzy a výsledky z PMS stejně jako  

Co se týče již zmíněné vigilance, Nařízení využívá doporučujícího dokumentu 

MEDDEV 2.12-1 rev.8, který již v současnosti dobře funguje a jsou v něm uvedeny 

všechny náležitosti systému vigilance. Pro výrobce je nejdůležitější pro praxi stanovená 

povinnost neodkladně hlásit každou nežádoucí příhodu prostřednictvím databáze 

Eudamed, nejpozději však do 15 dní. 



 

  

4.7 Spolupráce mezi členskými státy, koordinační skupina 
pro zdravotnické prostředky, odborné laboratoře, 
odborné skupiny a registry prostředků 

Novým přínosem v oblasti regulačních orgánů může být vznik tzv. koordinační 

skupina. Jedná se o skupinu odborníků, kde je zastoupen z každého členského státu 

minimálně jeden člen, maximálně však dva členové. Tato skupina má v Nařízení 

konkrétně jmenovány své úkoly a pravomoce. Zejména je koordinační skupina určena 

k poradenství, monitoringu a pomoci v oblastech klasifikace ZP, klinických zkoušek, 

vigilance či dozorem nad trhem. Každý členský stát si může zvolit, zda do koordinační 

skupiny jmenuje jednoho odborníka za oblast obecných ZP a AIZP a jednoho odborníka 

pro oblast in vitro diagnostických ZP či zda bude vybrána pouze jedna osoba disponující 

znalostmi v obou oblastech. Pozitivem pro každý členský stát je hlasovací systém 

koordinační skupiny, kdy díky rovnoměrnému rozložení může mít každá členská země 

stejné hlasovací právo bez ohledu na úroveň ekonomiky či politických vlivů. 

4.8 Důvěrnost, ochrana údajů, financování a sankce (Čl. 109-
113) 

Ve vztahu k výrobcům je podstatná zejména zmínka o nastavení sankcí za 

nesoulad s požadavky Nařízení. Je uvedeno, že výše sankcí i nápravná opatření si určují 

individuálně členské státy. Částka uložená dotyčnému za porušení požadavků by však 

měla být odrazujícího charakteru, ale zároveň přiměřená, čili by neměla způsobit 

likvidaci podniku. Stanovit jednotlivé výše sankcí jsou členské státy povinny sami a do 

25. února 2020 je nutné konkrétní podobu sankcí předložit Komisi. 

 

4.9 Přílohy Nařízení 

4.9.1 Příloha I Obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost  

V této kapitole Nařízení obsáhle popisuje nároky na bezpečnost a ochranu zdraví, 

které prostředek musí splňovat. Zde je rozdíl ve srovnání se Směrnicí v podmínce, že 

výrobce je, pro splnění těchto obecných podmínek, povinen zavést, uplatňovat, 

dokumentovat a udržovat systém řízení rizik. 

V kapitole Požadavky na návrh a výrobu Nařízení jsou podrobněji uvedeny 

podmínky chemické i fyzikální, požadavky týkající se ochrany proti ionizujícímu záření, 

ftalátů, návrhu a konstrukce. Další kapitola je zaměřena na zevrubný popis požadavků 

vztahujících se k informacím, které jsou poskytovány s prostředkem, kde dochází opět 

k rozšíření požadavků ze strany Nařízení z důrazem na zbytková rizika, ochranu a 

bezpečnost uživatele ZP. 



 

  

4.9.2 Příloha II Technická dokumentace  

Jednotlivé složky technické dokumentace jsou v Nařízení regulovány větší měrou 

než ve Směrnici. Jsou zde jmenovány povinné soubory, jako je popis a identifikace ZP 

včetně jeho variant a příslušenství, informace o návrhu a výrobě, obecné požadavky na 

bezpečnost a účinnost, analýza přínosů a rizik, ověřování a validace prostředku a údaje 

týkající se preklinického a klinického hodnocení včetně plánu PMCF a zprávy z PMCF. 

4.9.3 Příloha III Technická dokumentace týkající se sledování po 

uvedení na trh  

Tato příloha se zaměřuje na konkretizování požadavků nutný pro zhotovení plánu 

sledování prostředku po uvedení na trh, čili například metody a postupy sběru dat, 

ukazatele a prahové hodnoty při užívání výrobku. 

4.9.4 Příloha IV EU prohlášení o shodě 

Nařízení stanovuje konkrétní body, které v prohlášení o shodě musí být zavedeny, 

kde největší změnou je obsažení jedinečného UDI- DI kódu podle přílohy VI. 

4.9.5 Příloha V Označení CE o shodě  

V příloze V se Nařízení jen velmi stručně vyjadřuje k CE poměrům, v kterých musí 

být symbol vyhotoven a které odpovídají EU standardům. 

4.9.6 Příloha VI Informace, které mají být poskytnuty při registraci 

prostředků a hospodářských subjektů v souladu s čl. 26 odst. 3 a 

článkem 28, a základní prvky údajů, které mají být zadány do 

databáze UDI spolu s UDI-DI v souladu s články 25 a 26, a systém 

UDI  

Unifikovaný systém pro identifikaci zdravotnických prostředků je jednou 

z největších změn, které Nařízení přináší. Každý prostředek bude označen jedinečným 

kódem UDI-DI představující model prostředku a dalším kódem UDI-PI, který zastupuje 

jednotku výroby prostředku. Oba tyto údaje tvoří dohromady systém UDI, který je nutno 

zaznamenat na každou úroveň balení a každou část zdravotnického prostředku. Díky 

tomuto systematickému a důkladnému značení se předpokládá vyšší možnost 

sledovatelnosti a dohledatelnosti výrobků a to včetně sledování za hranice státu, kde byly 

vyrobeny. V této příloze jsou jmenovány další podrobnosti k praktické implikaci systému 

UDI, další informace o praktické podobě kódů UDI budou zveřejněny prostřednictvím 

prováděcích aktů Komise. 



 

  

Pro registraci prostředku je nutno uvádět mnoho informací ohledně identifikace 

výrobce, obsahu speciálních látek ve výrobku a další záznamy. Jednotlivé požadavky 

Nařízení uvádí také v této příloze. 

4.9.7 Příloha VIII Klasifikační pravidla  

Ve srovnání se Směrnicí v oblasti klasifikace ZP Nařízení nepřináší radikální změny, 

ale pouze rozšiřuje stávající počet klasifikačních pravidel z 18 na 22. Tyto specifikace 

mohou sloužit k jednodušší diagnostice při rozhodování, zda se jedná či nejedná o 

zdravotnický prostředek. Jakmile se u prostředku kumuluje několik tříd rizika, 

rozhodující je vyšší riziková třída. 

4.9.8 Příloha IX Posuzování shody založené na systému řízení kvality 

a na posouzení technické dokumentace 

Zásadním novým požadavkem Nařízení je v této příloze téma odborné skupiny. Po 

výběru oznámeného subjektu v procesu posuzování shody u implantabilních ZP třídy 

rizika III a aktivních ZP třídy rizika IIb vybraný oznámený subjekt posoudí proběhlé 

klinické hodnocení a sestaví zprávu o posouzení klinického hodnocení. Následuje předání 

zprávy o posouzení  klinického hodnocení  a další žádané dokumenty Komisi, která celou 

dokumentaci zprostředkuje odborné skupině. Tato skupina odborníků následně 

prostřednictvím přiložené dokumentace posuzuje relevanci klinických dat, bezpečnost či 

účinnost hodnoceného prostředku a má následně právo vydat souhlasné stanovisko 

s pokračováním procesu posuzování shody oznámeným subjektem nebo má možnost 

vydat záporné stanovisko a nebo se může odborná skupina rozhodnout, že žádné 

stanovisko vydávat nebude. V prvním případě, kdy se odborná skupina rozhodne pro 

vydání stanoviska, je nutno tento vědecký názor vyjádřit do 60 dnů ode dne, kdy odborná 

skupina obdržela dokumentaci od oznámeného subjektu. Jakmile odborná komise usoudí, 

že v dokumentaci není dostatek důkazů či že informace v dokumentaci nejsou dostatečně 

relevantní pro prokázání, že byly splněny legislativní požadavky v rámci klinického 

hodnocení prostředku, má odborná skupina právo ve stanovisku uvést doporučení ke 

změnám, doplnění, omezení či přepracování a notifikovaná osoba je povinna toto 

stanovisko náležitě zvážit. Pokud se oznámený subjekt rozhodne jednat jinak, než 

v souladu se stanoviskem odborné skupiny, je nutno tento krok náležitě písemně 

odůvodnit a následně je odůvodnění, stejně jako stanovisko odborné skupiny, zveřejněno 

v databázi EUDAMED. Pokud odborná skupina svůj názor na závěry z klinického 

hodnocení prostředku nezveřejní do 60 dní od obdržení informací o klinickém hodnocení, 

má oznámený subjekt povolení pokračovat v dalších krocích v rámci posouzení shody. 

Pakliže se tato skupina odborníků shodne na závěru, že své odborné vědecké stanovisko 

poskytovat nebude, je povinna tak učinit do 21 dnů opět od obdržení dokumentace. 

V každém případě je nutno, aby odborná skupina prostřednictvím EUDAMED 



 

  

v intervalu 21 dnů od převzetí dokumentů z klinického hodnocení oznámila, zda se bude 

či nebude odborně vyjadřovat ke klinickému hodnocení daného prostředku. 

4.9.9 Příloha X Posuzování shody založené na přezkoušení typu  

Nařízení poměrně stanovuje tři postupy posuzování shody a to sice posuzování shody 

založené na systému řízení kvality a na posouzení technické dokumentace, posuzování 

shody založené na přezkoušení typu a posouzení shody na základě zabezpečování kvality 

výroby. Kromě zásadních změn uvedených v příloze IX k významným rozdílům ve 

Směrnici a Nařízení v této oblasti z pohledu výrobce nedochází. V příloze jsou uvedeny 

body, které je nutno při formulaci žádosti uvést, dále jsou uvedeny povinnosti 

oznámeného subjektu a další podrobnosti. 

4.9.10 Příloha XI Posuzování shody založené na ověření shody výrobku 

Pokud výrobce postupuje v procesu posuzování shody na základě ověření shody 

výrobku, cílem tohoto procesu je prokázat, že posuzovaný prostředek je ve shodě 

s výrobkem, který byl označen certifikátem EU prostřednictvím přezkoušení typu. 

Výrobce podává žádost oznámenému subjektu o přezkoumání výrobních postupů a 

celkového systému řízení kvality výroby. Navíc dochází ke kontrole každého výrobku 

laboratorními a fyzikálními testy a pokud dojde oznámený subjekt ke kladnému závěru, 

je každý výrobek schválen a doplněn o číslo oznámeného subjektu, který také zhotoví 

certifikát o shodě s požadavky Nařízení. Atributy certifikátů vydávaných oznámenými 

subjekty jsou v Nařízení také důkladně popsány v příloze XII.   

4.9.11 Příloha XIII Postup pro prostředky vyrobené na zakázku 

Návod pro postup při výrobě prostředků na zakázku je novou kapitolou ve srovnání 

se Směrnicí. Jsou zde obsaženy informace, které je výrobce spolu s prostředkem povinen 

dodávat, zdůrazněna je opět transparentnost dat a sledování prostředku po uvedení na trh. 

 

4.9.12 Příloha XIV Klinické hodnocení a následné klinické sledování po 

uvedení na trh 

V oblasti klinického hodnocení představuje Nařízení několik novinek. Novým 

termínem je odborná skupina, se kterou je možno konzultovat klinické hodnocení ohledně 

prostředků rizikové třídy IIb nebo III. Předmětem takové konzultace může být například 

strategie klinického hodnocení, která bude pro výrobce nejhodnější. Následně se výrobce 

ke konzultaci s odbornou skupinou vyjádří písemně ve zprávě o klinickém hodnocení. 

Využít možnosti konzultace s odbornou skupinou může být výhodné vzhledem k tomu, 

že Nařízení zavádí povinnou participaci odborné skupiny v procesu posouzení shody u 

aktivních ZP třídy rizika IIb a implantabilních ZP třídy rizika III a preventivní konzultace 



 

  

s odbornou skupinou pro potřeby v rámci klinického hodnocení by mohly předejít 

prodlevě a nesouladům v procesu posouzení shody. 

V příloze jsou popsány podmínky rovnocennosti prostředků či povinnost zhotovit 

závěrečnou zprávu z klinického hodnocení a všechny výsledky či nepříznivé události 

vzniklé během klinického hodnocení do ní zaznamenat. Konkrétní požadovaná podoba 

zprávy z klinického hodnocení, stejně jako ve Směrnici, v Nařízení uvedena není.  

Druhou částí této přílohy je sledování po uvedení na trh, kde dochází k výrazným 

změnám ve smyslu neustálé aktualizace klinického hodnocení na základě dat získaných 

z PMS a PMCF. Sběr těchto dat musí být systematicky naplánován v dokumentech plán 

PMS a plán PMCF. Oba tyto dokumenty jsou součástí technické dokumentace a při sběru 

dat se postupuje právě v souladu s nimi. V této části přílohy jsou uvedeny základní body, 

které je nutno v plánu PMCF obsáhnout. 

4.9.13 Příloha XV Klinické zkoušky 

V oblasti klinických zkoušek dochází k několika významným změnám. Jsou 

konkrétně jmenovány body, které musí žádost o klinickou zkoušku obsahovat. Žádost 

bude spolu s požadovanou dokumentací podle přílohy XV kapitola 2 podávána 

elektronicky pověřenému orgánu kontrolního státu a následně výrobce obdrží unikátní 

číselný údaj platný v rámci EU, který zaštiťuje veškeré jednání týkající se této klinické 

zkoušky. Co se týče povolení klinickou zkoušku provést, Směrnice uvádí povinnost mít 

souhlas od etické komise a pokud nevyjádří negativní stanovisko příslušný kontrolní 

orgán daného členského státu, kde má být provedena klinická zkouška, výrobce má 

povolení klinickou zkoušku zahájit. Naopak Nařízení systém souhlasu mění zcela 

opačným směrem. Výrobce je povinen před provedením zkoušky obdržet souhlas 

kontrolního orgánu a pokud výrobce neobdrží negativní stanovisko od etické komise, má 

právo klinickou zkoušku provést. 

Nařízení obsahuje detailní výčet položek, které je nutno zahrnout do plánu klinické 

zkoušky, jako jsou například cíle, koncepce, monitoring či provádění zkoušky, ale také 

plán financování zkoušky nebo informace o subjektech. 

4.9.14 Příloha XVI Seznam skupin výrobků bez určeného léčebného 

účelu podle čl. 1 odst. 2 

Jak bylo uvedeno v čl. 1 Nařízení, požadavky Nařízení se nevztahují pouze na 

výrobky definované jako zdravotnické prostředky, ale také na některé prostředky bez 

léčebného účelu, jako jsou například skupiny barevných kontaktních čoček, přístroje 

určené pro odbourávání tuku, výrobky určené k modifikaci anatomie těla chirurgicky 

invazivním způsobem, lasery či pulsní zdroje světla k depilaci či přístroje s funkcí 

mozkové stimulace a ovlivňující činnost mozkových neuronů. 



 

  

Nařízení také doslovně jmenuje dva typy prostředků, které do působnosti Nařízení 

nespadají a to sice tetování a piercing. 

 



 

  

4.10 Srovnávací tabulka nejzásadnějších změn z pohledu 
výrobců 

Na základě zhodnocení výsledků komparativní analýzy byly shrnuty, dle 

subjektivního hlediska autorky, nejzásadnější změny pro výrobce vyplývající z Nařízení. 

Změny jsou uvedeny v přehledné tabulce spolu se sloupcem pomocných nástrojů, které 

danou situaci pomohou pro lepší pochopení problematiky. 



 

  

 Oblast Směrnice Nařízení Pomocný nástroj 

Definice ZP Estetické kontaktní 

čočky, lasery, 

botulotoxin, atd. 

nepodléhají 

požadavkům 

Směrnice 

Podléhají do požadavků 

Nařízení i skupiny 

prostředků bez 

léčebného účelu;  

Změna zařazení do 

třídy rizika u některých 

prostředků 

Čl. 2 Nařízení+ 

příloha XVI 

Nařízení 

Identifikace ZP Národní systémy 

číslování 

UDI Příloha VI 

Nařízení 

Databáze ZP Národní povinná, 

mezinárodní 

v individuálním 

rozahu 

Národní povinná, 

mezinárodní povinná 

Eudamed (čeká se 

na prováděcí 

akty) 

Zplnomocněný 

zástupce 

Funguje jako 

zprostředkovatel 

Plná zodpovědnost, 

smluvní vztah 

Čl. 11 Nařízení 

Klinické 

hodnocení 

Obecnější 

požadavky; 

dokumentace na 

vyžádání; 

dostačující ČSN 

EN ISO 9001 

Dokumentace celou 

dobu k dispozici; 

smluvní vztah 

s výrobcem 

rovnocenného výrobku; 

žádost oznámeného 

subjektu o stanovisko 

odborné komise- možné 

prodloužení; nezbytná 

ČSN EN ISO 13485; 

žádost o kl. zkoušku 

Elektronicky přes 

EUDAMED 

MEDDEV 2.7/1 

rev.4, 

Příloha II a III 

Nařízení, 

ČSN EN ISO 

13485 

PMS, PMCF Uvádí tuto 

povinnost zejména 

ve vztahu 

k nežádoucím 

příhodám a plánu 

PMS 

Povinné pro všechny 

jako součást klinického 

hodnocení- zavést, 

dokumentovat, udržovat 

Čl. 83-86 

Nařízení, 

MEDDEV 2.12/2 

rev.2 

Vigilance RZPRO Eudamed Čl. 87-89 

Nařízení, 

MEDDEV 2.12/1 

rev. 8 

Tabulka 2: Srovnávací tabulka nejzásadnějších změn z pohledu výrobců 



 

  

4.11 Procesní mapy 

Životní cyklus ZP je velmi dobře zřetelný díky procesním mapám, které mapují 

jednotlivé procesní kroky nutné k uvedení výrobku na trh. Byla vytvořena procesní mapa 

současného stavu a mapa procesů v podobě, která bude povinná díky Nařízení.  

V procesních mapách byly červeně znázorněny, z pohledu autorky, podstatné 

milníky a rozhodovací procesy. Zeleně znázorněné kroky jsou legislativně méně 

regulované a poskytují tudíž větší možnosti v procesu řešení. Modrou barvou jsou 

znázorněné legislativní dokumenty vstupující do jednotlivých kroků procesu uvedení 

výrobku na trh a jejichž požadavky je nutno plnit. V případě dokumentů MEDDEV se 

nejedná o povinnost plnění, ale je doporučeno podle těchto dokumentů v praxi 

postupovat. Většina modrých obrazců je znázorněna dvojitě pro silnější zdůraznění 

potřeby či možnosti většího množství dokumentů ve srovnání s kroky, kde vstupuje 

pouze jeden konkrétní dokument a modrý obrazec je tedy zakreslen pouze samostatně. 

V mapě se vyskytující odkazy na Směrnici, ale také odkazy na NV č. 54/2015 

Sb. Toto dvojí odkazování je odůvodněno tím, že Směrnice a NV č. 54/2015 Sb. nejsou 

dva identické dokumenty a údaje v nich tudíž nejsou duplicitní. Proto byla například pro 

definování, zda se jedná o zdravotnický prostředek zvolena Směrnice a nikoliv NV č. 

54/2015 Sb., jelikož se kompletní definice ZP vyskytuje pouze ve Směrnici. Naopak 

například podrobnosti týkající se klinické zkoušky ve Směrnici nejsou detailně popsány, 

ale mnohem větší prostor jim věnuje zákon o ZP. 

Životní cyklus výrobku je možné na mapě sledovat pomocí silných šipek od 

nápadu až po likvidaci ZP. Slabé šipky znázorňují možnosti, kdy v jednotlivých krocích 

nedojde k pozitivním závěrům a je nutný návrat k diskuzi o nápadu či přímo určenému 

účelu. V praxi jistě probíhá mnoho kontrol ze stran středního či top managementu a 

vedení firmy v průběhu jednotlivých kroků, pravděpodobně je ale systém kontrol a 

hodnocení projektů individuální pro každou firmu. 

V procesních mapách není znázorněna registrace výrobce v databázi RZPRO. 

Pro potřeby tvorby procesní mapy se předpokládá, že se jedná o výrobce, který již splnil 

svou oznamovací povinnost vůči SÚKL a v rámci procesní mapy pouze dojde ke 

kontrole platné registrace na RZPRO před uvedením daného ZP na trh. 

Dále se pro účely vzniku procesních map v diplomové práci předpokládá, že 

výrobce má již zaveden, dokumentován a hodnocen dostačující systém řízení kvality 

výroby. U procesní mapy současného stavu je považována za dostačující certifikace 

normou ČSN EN ISO 9001. Co se týče budoucího stavu, bude považována za 

dostačující QMS certifikace normou týkající se přímo zdravotnických prostředků, čili 

norma ČSN EN ISO 13485. 

Procesní mapa současného stavu je uvedena v příloze č. 3 a procesní mapa budoucího 

stavu je uvedena v příloze č. 4. 

 



 

  

5 Doporučení pro výrobce 

Zejména na základě komparativní analýzy a výsledků dotazníkové studie byl 

zhotoven seznam doporučujících kroků, které by mohly snížit riziko nesouladu 

s požadavky Nařízení. Doporučení uvedená v brožuře jsou ovšem subjektivního 

charakteru a vycházejí z komparativní a literární analýzy zpracované v práci a ze znalostí 

získaných studiem oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Vzhledem 

k nákladnosti, kterou bude pravděpodobně zavedení Nařízení obnášet, byla doporučení 

rozdělena zvlášť pro malé a střední podniky a odděleně pro velké podniky. U malých 

a středních podniků byla snaha poukázat na možné cesty přijetí Nařízení a na pozitiva 

Nařízení. U velkých podniků byla doporučení mířena na rozvoj a využívání příležitosti 

k unikátnosti vyplývající z většího množství zdrojů, než mají malé podniky. 

 

 



 

  

Diskuse 
V diskuzi je rozvedeno kritické nahlížení na výsledky práce. Diskuze se týká tří 

základních oblastí: 

• Zhodnocení potenciálních nedostatků ve výsledcích a vlivů na 

výsledky 

• Porovnání výsledků diplomové práce s jinými dostupnými 

výsledky 

• Rozvedení získaných výsledků práce v rámci širšího kontextu 

s nástinem dalšího směru výzkumu. 

Literární rešerší byl proveden základní náhled na problematiku. Z výsledných 

studií je ovšem patrné, že ve vztahu k problematice chybí vyjádření kontrolních orgánů. 

V rámci rešerše nahlíží práce na problematiku velmi často z pohledu firem, které 

poskytují odborné semináře týkající se legislativní problematiky či notifikovaných osob. 

Obě tyto zainteresované strany na legislativních změnách pravděpodobně mohou 

profitovat, protože často změny znamenají zvýšení poptávky po jejich službách. Dá se 

tedy usuzovat, že perspektiva literární rešerše uvedené v práci, je příliš jednostranně 

zaměřená. Vzhledem k povaze tématu a plánované účinnosti v rámci dvouletého intervalu 

se ovšem dá předpokládat, že počet a spektrum studií do budoucna naroste. 

Dotazníkové šetření bylo realizováno za účelem zjištění připravenosti výrobců 

na přijetí Nařízení. Dotazníků bylo rozesláno 260 dotazníků a vyplněno bylo 78 

dotazníků.  

Z některých dotazníků je rovněž patrné, že zvlášť dotazy ohledně nákladů na zavedení 

Nařízení, někteří respondenti nebyli schopni, a nebo nechtěli vyplnit, pravděpodobně 

například kvůli citlivosti interních údajů podniku.  

Druhou metodou zpracování empirické části diplomové práce byla komparativní 

analýza. Jak již bylo předneseno v úvodu kapitoly s komparativní analýzou, tato metoda 

není standardizována a proto má její zpracování v této práci nepochybně subjektivní 

charakter. Pravděpodobně je také nereálné, aby studentka FBMI, jakožto teoreticky 

nahlížející osoba, dokázala plně pochopit a prohlédnout celou perspektivu výrobce 

zdravotnických prostředků v praxi. Pro účely dalšího podrobnějšího výzkumu se tedy jeví 

efektivnější spojení teoretického základu změn v regulaci ZP s praktickou zkušeností 

stáže u výrobce ZP nebo přímo téma práce zacílit na aplikaci a dopady Nařízení 

v konkrétní organizaci zaměřující se na výrobu ZP. 

Dalším výsledkem diplomové práce je srovnávací tabulka nejvýraznějších změn 

vyplývající z komparativní analýzy. V tomto směru je výsledek ovlivněn faktorem 

subjektivity z dvojího pohledu. Svůj subjektivní pohled na váhu změn do údajů v tabulce 

vložila autorka a subjektivně tabulka bude jistě nahlížena i ze stran každého výrobce, 

protože každý výrobce může vnímat významnost změn jinak podle povahy, možností a 

omezení své organizace. 



 

  

Výsledné procesní mapy by neměly podléhat subjektivnímu hodnocení autorky, 

jelikož se jedná o pevně a legislativně ukotvené procesy. 

Podobný charakter jako srovnávací tabulka mají i doporučená opatření vydaná 

jako oddělený výtisk k praktickému využití pro výrobce. Při tvorbě takovýchto 

doporučení nelze oddělit individuální pohled na problematiku. Ze seznamu doporučení je 

patrný optimistický a konstruktivní postoj autorky, který ovšem může pramenit z již 

zmíněné možnosti nedostatečně hloubkového a dokonalého prohlédnutí problematiky. 

Pokud by tato doporučení sestavoval přímo výrobce, nepochybně by byla více zaměřená 

na praxi. Praktické rady by zřejmě mnoho výrobců ocenilo. Za tímto účelem existují 

mnohé semináře vedené odborníky, kteří se problémy se zaváděním Nařízení zabývají 

dlouhodobě.  

V čem tedy spočívá přínos této práce a subjektivního hodnocení doposud spíše 

teoreticky zaměřené osoby? Právě náhled situace zvenčí či z jiné perspektivy mnohdy 

poukazuje na doposud přehlížené problémy či řešení. 

Z porovnání výsledků diplomové práce s výsledky studií uvedených v literární 

rešerši vycházejí podobné závěry. Zejména se jedná o předpokládané vysoké náklady 

na splnění požadavků Nařízení, o předpokládané prodloužení doby vstupu ZP na trh či 

o predikované omezení až ukončení výroby některých malých výrobců. Pokud ale 

zvážíme fakt, že přechodné období, a tedy čas na přípravy přijetí změn, bude trvat ještě 

dva roky, bylo by předčasné vyvozovat jakékoliv definitivní či radikální závěry. 

Pokud se tedy, hypoteticky, výrobci na trhu EU v rámci dvou let zbývajících 

do nabytí účinnosti Nařízení připraví na změny a podniknou veškerá vyplývající opatření, 

nastává ale důležitá otázka - bude tyto změny schopna implikovat Evropská unie? 

V Nařízení je uvedeno mnoho úkolů, ke kterým se Komise zavazuje, jako například 

zprovoznění aktualizované databáze Eudamed a jeho propojení se všemi národními 

registry ZP, dále zprostředkování komunikačního kanálu ke sdílení vědeckých poznatků 

mezi členskými státy, zveřejnění seznamu kódů UDI, vyřizování žádostí o klinické 

zkoušky via Eudamed a jiné. Konkrétně propojení Eudamedu a národních registrů bylo 

nastíněno již ve Směrnici v roce 1993, ale doposud tak učiněno nebylo. Tato realizace 

tedy nepochybně může být nahlížena skepticky.  

Významnou roli v adaptaci na změny plynoucí z Nařízení hrají také české 

kontrolní orgány a notifikované osoby. Dokud jsou v ČR pouze dvě organizace 

vykonávající činnost notifikované osoby, a navíc je jejich činnost snížená kvůli vysokým 

nárokům na kvalifikaci, je do budoucna velmi rizikové spoléhat na včasné plnění 

plánovaných termínů jak ze stran notifikovaných osob, tak ze stran kontrolních orgánů. 

V neposlední řadě je vhodné zvážit, jaké dopady přinese Nařízení na koncového 

uživatele. Výsledků komparativní analýzy, dotazníků a doporučení pro výrobce vyplývá, 

že i samotný uživatel prostředku pocítí změnu. S velkou pravděpodobností dojde 

k ukončení výroby některých produktů, které nebudou pro podniky dostatečně přínosné, 

co se týče zajištění zisku. Z nově nabyté zodpovědnosti zplnomocněného zástupce 

vyplývá, že trh Evropské unie bude méně otevřen například asijským výrobkům, které ne 



 

  

vždy vykazují dostatečnou kvalitu. Dá se tedy usuzovat, že produkty z Asie se na 

evropský trh budou dostávat ve zúžené škále.  



 

  

ZÁVĚR 

 

Cílem práce bylo analyzovat a identifikovat  dopady Nařízení na výrobce 

zdravotnických prostředků. Tento cíl byl naplněn zejména formou komparativní 

analýzy, kde byly porovnávány současné legislativní požadavky  s požadavky 

uvedenými  v Nařízení.  Problematika byla posuzována z perspektivy výrobce 

zdravotnických prostředků.  

Z největších dopadů na výrobce byly identifikovány změna systému kódování 

zdravotnických prostředků, změna vedení technické dokumentace či změna v oblasti 

klinického hodnocení. 

Jako zásadní dopady lze jmenovat také budoucí vysoké nároky na systém řízení 

kvality v podniku a povinnou registraci zdravotnického prostředku UDI systémem do 

databáze Eudamed. 

Splnění cíle analýzy změn, které Nařízení přináší je patrné také díky zhotovení 

srovnávací tabulky v závěrečné části komparativní analýzy. Přestože vzhledem 

k obsáhlosti tématu nebylo možné zhodnotit naprosto všechny aspekty Nařízení, hlavní 

změny z Nařízení vyplývající byly uvedeny v přehledné tabulce. 

K dosažení uceleného přehledu o problematice  byly vytvořeny dvě procesní 

mapy. Mapa č. 1 zobrazuje životní cyklus  zdravotnického produktu za současných 

legislativních podmínek a mapa č. 2 popisuje životní cyklus produktu tak, jak jej bude 

upravovat Nařízení. V procesních mapách byla snaha zachytit všechny podstatné kroky, 

které musí výrobce podniknout, aby docílil vstupu produktu na trh EU. Byly zachyceny 

také dokumenty, které do těchto kroků a procesů vstupují.  

Naplnění podružného cíle získat hrubý odhad v oblasti připravenosti českých 

výrobců na přijetí Nařízení nebylo zcela dosaženo. Vzhledem k nízké návratnosti 

dotazníků nelze hodnotit výsledky dotazníků jako statisticky významné.  

Prostřednictvím splnění cílů práce bylo dosaženo důkladnému nahlížení 

problematiky. Mnohé změny, které Nařízení přinese, jsou patrné již nyní. Například 

zavádění zcela nového kódovacího systému UDI nebude jednoduchým ani rychlým 

procesem. Některé dopady Nařízení ovšem lze hodnotit velmi pozitivně. 

Z dlouhodobého hlediska je žádoucí, aby byl každý konkrétní prostředek dohledatelný 

pro případ nežádoucích příhod. Je více než vhodné sledovat účinnost i bezpečnost 

prostředku i po uvedení na trh. 

V neposlední řadě lze usuzovat na významné změny v řízení procesů u výrobců 

zdravotnických prostředků, které nemusí nutně znamenat jen změny v negativním 

směru, ale mohou přinést pozitiva co se týče managementu procesů firmy. 

Nařízení ovšem nabyde účinnosti 26. května 2020 a výrobci proto mají ještě 

téměř dva roky na adaptaci nových požadavků. Momentálně lze trh se zdravotnickými 

prostředky v Evropské unii zařadit do fáze vyčkávání na další prováděcí akty Komise, 



 

  

které by měly některé změny specifikovat. Bylo by tedy předčasné nyní vyvozovat 

jakékoliv závěry a predikce. 

Závěrem lze konstatovat, že problematika  této diplomové práce je velmi 

obsáhlá a vstupuje do ní mnoho zainteresovaných stran.  Za účelem zvýšení 

pravděpodobnosti souladu výrobců zdravotnických prostředků  s požadavky Nařízení by 

byla přínosná větší podpora ze stran kontrolních  orgánů v České Republice. Nařízení je 

nástroj EU povinný pro všechny členské státy.  Zavádění takového rozsahu změn, jaké 

přináší Nařízení, by mělo být v praxi vyjádřeno pokyny z míst nejvyšších. V rámci 

podnětů pro další pokračování řešené problematiky diplomové práce, je možno 

navrhnout vytvoření metodických pokynů a zahrnutí všech zainteresovaných stran 

českého trhu se zdravotnickými prostředky. Takové pokyny by mohly vytvořit 

pomocnou osnovu pro kroky, které následující měsíce bude nutné podniknout v procesu 

adaptace na změny, které budou vyplývat z Nařízení. Zároveň by konkrétní forma 

doporučení ze strany státu, čili  vyjádření SÚKLu či samotného Ministerstva 

zdravotnictví ČR, mohla znamenat  možnost konzultování dotazů se zaškoleným 

personálem kontrolních orgánů, což by vyústilo v hladší průběh přijetí nových 

požadavků EU a ve výsledku by mohlo přinést vyšší konkurenceschopnost  České 

Republiky na evropském trhu se zdravotnickými prostředky.
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Příloha č. 2 Dotazník 

 

 

 

  

 

 

Dobrý den,  

jmenuji se Petra Melounová a jsem studentkou magisterského studia v oboru 

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví na fakultě biomedicínského inženýrství 

ČVUT v Praze. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který se vztahuje 

k mé diplomové práci s názvem 

Analýza a dopady nového evropského nařízení o zdravotnických 

prostředcích: perspektiva výrobců.  

Dotazník vznikl jako nástroj monitoringu současné situace v České republice a 

zároveň je jeho účelem druhotně upozornit na klíčové oblasti v legislativních změnách u 

zdravotnických prostředků.  

Vyplnění dotazníku Vám zabere zhruba 10 minut. Aby výsledky dotazníků mohly 

být včas zpracovány, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku nejpozději do 

10.8.2018. 

Informace v dotazníku budou použity anonymně a pouze k účelům mé diplomové 

práce. 

Děkuji za Váš čas a ochotu. 

S pozdravem Petra Melounová 

petramelounova.melounova@gmail.com 

 

Část A) Dotazy ohledně současného stavu 

1. Prodáváte Vaše produkty pouze v rámci Evropské unie? 

☐ Ano     ☐Ne 

 

2. Prosím uveďte, které oddělení se v současnosti ve Vašem podniku 

zabývá kontrolou legislativních postupů a sledováním změn v této oblasti? Jaký 

je počet zaměstnanců v tomto oddělení? 

 

 

 

3. Absolvuje uvedené oddělení pravidelná školení o změnách 

v legislativě? 

☐ Ano      ☐ Ne 



 

  

 

4. Nese zodpovědnost za technickou dokumentaci stejné oddělení 

jako v případě kontroly legislativy?  

☐ Ano      ☐ Ne 

Pokud ne, uveďte prosím zodpovědné oddělení/pozici. 

 

5. Uveďte, do jaké kategorie velikosti podniku Vaše společnost patří 

dle níže uvedených definic podle EU (převedeno dle aktuálního kurzu na české 

koruny- 1 euro=25,3 Kč):  

      ☐ Mikropodnik (zaměstnává méně než 10 osob a jejichž roční 

obrat nebo   bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 50.600.000,- Kč= 2 

miliony eur) 

      ☐ Malý podnik (méně než 50 osob a jeho roční obrat 

nepřesahuje 253.000.000,- Kč= 10 milionů eur) 

      ☐ Střední podnik (méně než 250 osob a jejichž roční obrat 

nepřesahuje 1.265.000.000.,- Kč= 50 milionů eur nebo jejichž bilanční suma 

roční rozvahy nepřesahuje 1.087.900.000,- Kč= 43  milionů eur) 

      ☐ Velký podnik (nezapadá do žádné z uvedených definic) 

6. Využíváte ke kontrole a řízení legislativních postupů nějaký 

software? 

☐ Ano      ☐Ne 

Pokud ano, uveďte jeho název.  

 

7. Jak dlouhá je průměrně doba uvedení nového zdravotnického 

prostředku na trh (od začátku vývoje až po vstup na trh)?  

☐ 1-2 roky     ☐2-3 roky     ☐3-4 roky     ☐4-5 let     ☐5-6 let   

   ☐6 a více let 

 

8. Vyberte, do kterých tříd rizika jsou zařazeny Vaše produkty:  

☐ I           ☐ IIa          ☐ IIb         ☐ III? 

 

9. Proces posouzení shody je ve Vaší organizace založené zejména 

na (případně vyberte více možností):  

□ Přezkoušení typu 

□ Systému řízení kvality a posouzení technické 

dokumentace 

□ Ověření shody výrobku 

 

 

 



 

  

10. Při procesu posouzení shody u výrobků třídy IIa, IIb a III 

využíváte literární rešerše či klinické zkoušky? Vyberte jednu z položek: 

□ Pouze literární rešerše 

□ Převážně literární rešerše 

□ Převážně klinické zkoušky 

□ Obojí zhruba stejným podílem 

 

11. Pokud při procesu uvádění výrobku na trh spolupracujete 

s notifikovanou osobou, tak uveďte se kterou (případně vyberte více možností):  

□ ITC Zlín 

□ EZU 

□ Zahraniční notifikovaná osoba 

□ S žádnou notifikovanou osobou nepracujeme 

 

 

12. Řídíte se při klinickém hodnocení dokumentem MEDDEV 2.7/1 

rev. 4? 

☐ Ano, zcela  ☐Ano, z větší části  ☐Ano, pouze v několika bodech   

  ☐Převážně ne  ☐Ne  

 

13. Máte určenou konkrétní osobu zodpovědnou za činnosti 

související s povýrobním sledováním produktů (PMS)? Vyberte jednu možnost: 

□ Ano, u každého produktu jiná osoba 

□ Ano, vždy pro skupinu produktů jedna osoba 

□ Ano, vždy pro všechny produkty jedna osoba 

□ Ne, povýrobní fázi řešíme operativně 

 

14. Jakým způsobem je u Vás zajištěno PMS (sledování výrobku po 

vstupu na trh) a systém řízení kvality?  

☐ ISO norma 13485    ☐ Vlastní systém 

 

 

15. Využíváte před externím auditem ze strany notifikované osoby 

také audit interní k včasnému odhalení neshod? 

☐ Ano    ☐Ne   ☐ Převážně   ☐Občas   ☐Podle povahy produktů 

                   ☐Máme již zaměstnaného compliance auditora                                                                           

 

 

 



 

  

 

 

 

 

                                                                                                                         

Část B) Od 26.5.2020 vejde v účinnost Nařízení 2017/745 o zdravotnických 

prostředcích (dále Nařízení). Další dotazy jsou směřovány na tyto změny: 

16. Změny v souvislosti s novým nařízením budete zavádět (Případně 

zvolte více možností): 

□ Svépomocí 

□ Využijeme externí agenturu 

□ Budeme přijímat nové specializované zaměstnance 

 

17. Jak se připravujete na zavádění nových nařízení (Případně zvolte 

více možností)? 

□ Specializované semináře 

□ Vlastní zdroje informací 

□ Konzultace s příslušnými kontrolními orgány 

□ Zatím bez přípravy 

 

18. Nové nařízení stanovuje nově povinnost mít k dispozici alespoň 

jednu osobu (řádně kvalifikovanou) zodpovědnou za dodržování kontroly 

legislativních požadavků a činností v oblasti vigilance a PMS. Budete za tímto 

účelem vytvářet novou pracovní pozici/pozice či nikoli? 

□ Ano, v naší organizaci 

□ Ne, využijeme stávající pozici a rozšíříme její 

působnost 

□ Ne, využijeme externích osob 

□ Zatím není rozhodnuto 

 

 

19. Jakým způsobem budete zavádět kontrolu legislativních 

požadavků ve vztahu k informačně-technologickým nárokům? 

□ Využijeme externích služeb 

□ Vytvoříme novou pozici v IT oddělení naší firmy 

□ Přidělíme tuto zodpovědnost stávajícímu zaměstnanci 

□ Přidělíme tuto zodpovědnost stávajícímu zaměstnanci 

□ Zatím nerozhodnuto 

 



 

  

20. Vaše situace ve vztahu k funkci compliance/interní auditor. 

Vyberte jednu možnost. 

□ V současnosti tuto pozici máme 

□ Uvažujeme o jejím zavedení přímo v organizaci 

□ Využíváme externích zdrojů pro tuto funkci 

□ Budeme chtít v budoucnu využívat externích zdrojů za 

tímto účelem 

□ Plánujeme vytvořit design pravidelných interních 

auditů 

□ Zatím nerozhodnuto 

 

 

 

21. Plánujete důkladnější prověřování distributorů, dodavatelů a 

subdodavatelů? 

☐ Ano    ☐ Ne    ☐Zatím nerozhodnuto 

 

22. Jste si vědomi nové povinnosti neohlášených auditů i v prostorách 

dodavatelů a subdodavatelů? 

☐Ano     ☐Doposud ne 

 

23. Budete v souvislosti s touto novou povinností implementovat tuto 

povinnost do smluv s dodavateli a subdodavateli? 

☐Ano     ☐Ne    ☐Zatím nerozhodnuto   ☐V závislosti na ochotě a 

přístupu (sub)dodavatelů 

 

24. Vyrábí Vaše organizace také výrobky, které nejsou, podle 

současné legislativy, kategorizovány jako zdravotnické prostředky, ale od roku 

2020 budou? 

☐Ano     ☐Ne 

 

25. Pokud již tuto certifikaci nevlastníte, budete v budoucnu zřizovat 

certifikaci dle ISO normy 13485? Vyberte jednu možnost. 

□ Ano 

□ Pravděpodobně ano 

□ Ne 

□ Zatím nerozhodnuto 

□ V současnosti již tuto certifikaci máme  

 

 



 

  

26. Využíváte již nyní nového kódového značení zdravotnických 

prostředků uvedeného v prováděcím nařízení komise (eu) 2017/2185 z listopadu 

2017 v žádosti o posouzení shody zdravotnického prostředku? 

□ Ano 

□ Ne 

□ Doposud jsem si nebyli vědomi existence nového 

prováděcího předpisu 

□ V prováděcím předpisu není uveden typ některého 

našeho výrobku 

 

 

 

 

 

 

 

Část C) Náklady a řízení rizika při zavádění nového Nařízení 

27. Jaké odhadujete náklady spojené se zavedením nového EU 

nařízení o ZP (odhadněte v Kč): 

• Navýšení lidských zdrojů- 

• IT podpora- 

• Časová prodleva vstupu ZP na trh-  

• Změny vnitřních předpisů- 

• Nový způsob posouzení shody- 

 

28. Plánujete změny vnitřních předpisů (vyberte, prosím, formy či 

odpověď „ne“): 

□ Změnu organizačního řádu 

□ Změnu pracovněprávních podmínek zaměstnanců 

□ Změnu pracovního řádu 

□ Změnu podpisového řádu 

□ Změnu technologických postupů 

□ Změnu organizační struktury 

□ Změnu vedení technické dokumentace 

□ Změnu předpisů BOZP 

□ Změnu pracovních postupů 

□ Změnu pravidel pro postup při vzniku škody 

□ Ne 

□ Jiné (Prosím, uveďte konkrétně) 



 

  

  

29. Jak vnímáte riziko nesouladu s požadavky Nařízení (odhadněte):  

☐0-10%      ☐10-20%       ☐20-30%      ☐30-40%      ☐40-50%     

                   ☐50-70%      ☐70-100% 

 

30. Která rizika zavedení nového Nařízení hodnotíte jako reálná 

(případně zvolte více možností)? 

□ Zvyšování cen                                                                 

□ Pokuty při nesplnění ohlašovacích povinností                                                                 

□ Omezení počtu druhů produkovaných výrobku  

□ Prodloužení časové osy procesu vstupu výrobku na trh 

□ Trvalé neshody s požadavky Nařízení 

□ Poškození dobrého jména podniku 

□ Ztráta některých (sub)dodavatelů 

□ Záporný hospodářský výsledek podniku 

□ Nutnost zvýšit firemní kapitál z cizích zdrojů 

□ Ukončení výrobní činnosti 

□ Žádná rizika nevidíme 

 

31. Která rizika zavedení nového Nařízení hodnotíte jako přijatelná 

(případně zvolte více možností): 

□ Zvyšování cen 

□ Pokuty při nesplnění ohlašovacích povinností 

□ Omezení počtu druhů produkovaných výrobku 

□ Prodloužení časové osy procesu vstupu výrobku na trh 

□ Trvalé neshody s požadavky Nařízení 

□ Poškození dobrého jména podniku 

□ Ztráta některých (sub)dodavatelů 

□ Záporný hospodářský výsledek podniku 

□ Nutnost zvýšit firemní kapitál z cizích zdrojů 

□ Ukončení výrobní činnosti 

□ Žádná rizika nevidíme 

 

32. Vyberte z níže uvedených 3 hlavní opatření, která plánujete 

v rámci systému risk managementu při implementaci nového Nařízení: 

□ Absolvování přípravy formou seminářů od 

kvalifikovaných lektorů 

□ Konzultace s pracovníky SÚKL, ÚNMZ, MZ ČR či 

notifikovaných osob  

□ Samostudium požadavků Nařízení 



 

  

□ Změna organizační struktury podniku 

□ Změna vnitřních předpisů podniku 

□ Nábor nových zaměstnanců 

□ Zvýšení cen produktů 

□ Omezení počtu druhů produktů 

□ Omezení výrobní kapacity 

□ Navyšování rezervních fondů 

□ Vytvoření funkce compliance auditor 

□ Zvýšení počtu pravidelných interních auditů 

□ Získání certifikace pro ISO normu 13485 

□ Zhotovení analýzy rizik pro zavedení Nařízení 

□ Jiné (Uveďte prosím konkrétně) 

 

33. V čem vidíte přínosy Nařízení (případně zvolte více možností)? 

□ V jednotném kódování prostředků 

□ V potenciálně větší sledovatelnosti povýrobní fáze 

výrobku 

□ V neohlášených kontrolách výrobců a (sub)dodavatelů 

□ Ve větších požadavcích na notifikované osoby 

□ V rozšíření počtu definic 

□ V bližší specifikaci definice zdravotnického prostředku 

□ Ve sjednocení systému kontroly zdravotnických 

prostředků pro celou EU 

□ V potenciální možnosti snížení počtu menších výrobců 

□ V současnosti nemáme dostatek informací na 

vyhodnocení situace 

□ Žádná pozitiva nevidíme 

□ Jiná pozitiva (prosím, uveďte konkrétně) 

 

Na závěr bych Vám chtěla znovu poděkovat za vyplnění dotazníku a pokud je to 

možné, zanechejte zde, prosím, kontaktní informaci pro případ nejasností v dotazníku, 

děkuji. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha č. 3 Procesní mapa životního cyklu ZP- Směrnice  



 

  

Příloha č. 4 Procesní mapa životního cyklu ZP- Nařízení 



 

  

 


