
 
 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

Katedra biomedicínské techniky  

 

Kladno 2021 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopady nové evropské regulace MDR na notifikované osoby  
 
 
 

Consequences of the new European MDR regulation 
 to notified bodies  

 
 
 

Diplomová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika  
Studijní obor: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví 
 
Vedoucí práce: Ing. Mariia Gorelova  
 

 
 

Bc. Zuzana Stránská  



 

 

  

 
  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Dopady nové evropské regulace MDR 

na notifikovanou osobu samostatně a použila k tomu úplný výčet citací použitých 

pramenů, které uvádím v seznamu přiloženém k diplomové práci.  

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona  

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

V Kladně dne 12. 5. 2021            …...….………...………………... 

      Bc. Zuzana Stránská  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Ráda bych poděkovala Ing. Marii Gorelové za odborné vedení této práce, její ochotu 

a trpělivost během celé naší spolupráce. Vždy velmi přínosné rady a připomínky, které 

napomohly k dokončení této diplomové práce.  



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT 

 

Dopady nové evropské regulace MDR na notifikované osoby 

Regulace MDR je nově vydané evropské nařízení o zdravotnických prostředcích, které 

po uvedení v platnost bude mít dopad na oblast zdravotnických prostředků. Práce je 

zaměřena na analýzu dopadů nové evropské regulace MDR na notifikovanou osobu 

a na tvorbu protokolu pro posouzení shody zdravotnického prostředku, který by mohla 

notifikovaná osoba využívat k záznamu o splnění požadavku dle MDR. Platnost nové 

regulace bude mít mimo jiné dopad na výrobce, postupy posuzování shody, uvedení 

prostředku na trh a recertifikaci zdravotnických prostředků. Tyto dopady jsou v práci 

podrobně analyzovány za účelem vytvoření komplexního přehledu změn mezi stávající 

a budoucí situací na trhu se zdravotnickými prostředky. Protokol vytvořený v rámci této 

práce je plně připraven pro použití oznámenými subjekty a za účelem zjednodušení 

práce s ním je součástí práce i návod k jeho vyplnění. 

Klíčová slova 

MDR, posouzení shody, oznámený subjekt, protokol pro posouzení shody   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Consequences of the new European MDR regulation to notified bodies  

The MDR regulation is a newly issued European medical device regulation, which, 

once in force, will have an impact on the field of medical devices. The thesis is focused 

on the analysis of the impacts of the new European regulation on the notified body and 

on the creation of a protocol for assessing the conformity of a medical device, which the 

notified body could use to record compliance with MDR. The new medical devices 

regulation will have, among other effects, an impact on manufacturers, conformity 

assessment procedures, placing on the market, and the recertification of medical 

devices. These impacts are also in detail analyzed for creating the complex review of 

changes between the current and future situation at the market of medical devices. 

The protocol created within the framework of this study is fully ready for use by 

the notified bodies. A part of the thesis is a guide for its completion in order to simplify 

work with it. 
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MDR, conformity assessment, notified body, conformity assessment protocol 
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

BTK Bezpečnostně technická kontrola 

ČR Česká republika  

ČMI Český metrologický institut 

EU  Evropská unie 

EZÚ Elektrotechnický zkušební ústav 

FDA Správa potravin a léčiv (Food and Drug Administration 

GMDN Globální nomenklatura zdravotnických prostředků (Global Medical Device 

Nomenclature) 

ICT  Institut pro testování a certifikace, Zlín 

MDD Směrnice rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích 

MDR Nařízení evropského parlamentu a rady 2017/745 o zdravotnických 

prostředcích (Medical Devices Regulation) 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NANDO New Approach Notified and Designated Organisations – Nový přístup 

pro oznámené a určené organizace – informační systém 

NBOG Operační skupinu pro notifikované osoby (Notified Body Operations Group) 

OS Oznámený subjekt  

PIP Poly Implant Prothèse 

PMCF Následné klinické sledování po uvedení na trh 

PMS Sledování po uvedení na trh  

PSUR Zpráva o pravidelné aktualizaci bezpečnosti (periodic safety update report) 

SÚKL Státní úřad pro kontrolu léčiv 

systém UDI Systém jedinečné identifikace prostředků  

ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

WHO  Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 



 

10 

 

1 Úvod 

Nová evropská regulace MDR (Medical Devices Regulation) je nařízení 

evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745. Toto nařízení o zdravotnických 

prostředcích bylo vydáno dne 5. dubna 2017 a mělo být uvedeno v platnost 26. května 

2020 [1]. Vzhledem k celosvětové pandemii COVID-19 vyhlášené Světovou 

zdravotnickou organizací (WHO) 11. března 2020 Evropská komise rozhodla 

Nařízením 2020/561 vydaným 24. dubna 2020 o roční odklad uvedení v platnost nové 

regulace, aby tak umožnila zdravotnickým institucím a hospodářským subjektům 

upřednostnit boj proti SARS-CoV-2, kdy je zvýšená potřeba dostupnosti životně 

důležitých zdravotnických prostředků [2][3]. 

MDR se vztahuje na prostředky, které se dělí na humánní zdravotnické prostředky, 

jejich příslušenství a nově na výrobky bez léčebného určeného účelu. Jedná se 

o výrobky, které splňují estetický či jiný neléčebný účel, ale v rizikovosti a způsobu 

fungování se podobají zdravotnickým prostředkům, jako jsou například barevné 

kontaktní čočky, lasery k vyhlazení vrásek nebo odstranění tetování. Tato skupina nyní 

patří do tzv. „šedé zóny“, která není regulovaná, přestože funguje na stejném principu, 

má srovnatelnou rizikovost a může tedy způsobit ohrožení zdraví a bezpečnost pacienta 

[4]. 

Vzniku regulace MDR předcházelo hned několik selhání systému trhu 

zdravotnických prostředků. Jedno z nejznámějších selhání se týkalo francouzské firmy 

PIP, kdy firma použila do prsních implantátů levnější technický silikon, který 

nesplňoval zdravotnické normy. Dále pevnost pouzdra implantátů neodpovídala 

požadavkům, takže docházelo k jejím protrhnutím, a následnému vylití gelu do tkáně, 

kdy tato situace vyvolá zánět. Vzhledem k nedostatkům systémů vigilancí implantátů 

bylo těžké dohledat všechny ohrožené pacientky. Odhadem se tato událost týkala 

čtyřistatisícové skupiny žen. Touto událostí bylo ohroženo zdraví pacientek [5]. 

Hlavním cílem regulace MDR je zajistit plynulý průběh fungování vnitřního trhu 

zdravotnických prostředků, zajistit co nejvyšší úroveň ochrany zdraví pacientů 

a uživatelů, stanovit vysoké standardy kvality a bezpečnosti zdravotnických prostředků. 

Zlepšení bezpečnosti by mělo být dosaženo posílením regulačních přístupů, tedy 

pomocí dohledu nad oznámenými subjekty, postupy posuzování shody, klinickými 

zkouškami, klinickým hodnocením, vigilancí, dozoru nad trhem a zajištění snadnější 

dohledatelnosti a informovanosti o zdravotnických prostředcích. Usnadnění 

dohledatelnosti zdravotnických prostředků by mělo být docíleno pomocí nově obnovené 

a propracovanější Evropské databáze zdravotnických prostředků (Eudamed), která bude 

propojovat různé elektronické systémy za účelem shromažďování a zpracovávání 

informací týkajících se prostředků na trhu, posuzování shody, oznámených subjektů, 
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certifikátů, klinických zkoušek, vigilance a dozoru nad trhem. Tato vylepšená databáze 

by měla dosáhnout zvýšení celkové transparentnosti prostřednictvím snadnějšího 

přístupu k informacím pro veřejnost a zdravotnické pracovníky, také by měla usnadnit 

tok informací mezi hospodářskými subjekty, oznámenými subjekty nebo zadavateli 

a členskými státy. V MDR je vypsáno mnohem více definic, některé jsou lehce 

pozměněny, jiné jsou úplně nové nebo pozměněny významně. Tyto definice jasněji 

vymezují celou řadu pojmů. Vhodnější definice v nařízení by měly posílit právní jistotu 

a zároveň být v souladu s dobře zavedenou praxí v dané oblasti na úrovni Unie a 

mezinárodní úrovni. Pro usnadnění a zpřehlednění prostředků MDR zavádí systém 

jedinečné identifikace prostředku (systém UDI). Ten by měl docílit vyšší bezpečnosti 

prostředků a po jejich uvedení na trh usnadnit ohlašování nežádoucích příhod, 

nápravných opatřeních v terénu a zjednodušit monitorování ze strany příslušných 

orgánů. Toto opatření by také mělo zamezit možnosti padělání prostředků. Vysokou 

bezpečnost a důvěru systému by mělo zajistit řádné fungování oznámených subjektů. 

Pozice oznámených subjektů vůči výrobcům by měla být posílena, mimo jiné i ohledně 

jejich práva a povinnosti vykonávat neohlášené audity na místě a provádět fyzikální 

nebo laboratorní zkoušky prostředků za účelem zajištění toho, že budou výrobci 

po obdržení původního certifikátu i nadále plnit své povinnosti. Postupy posuzování 

shody prostředků jsou tímto nařízením zpřísněny a zefektivněny. Požadavky 

na oznámené subjekty jsou v MDR jasně specifikovány, aby byly zajištěny rovné 

podmínky. MDR se také zabývá pravidly pro uvedení a dodávání prostředků na trh 

a uvedení do provozu. [1, 4]. Tato diplomová práce se zaměřuje na teoretické 

zpracování analýzy dopadů regulace MDR na notifikované osoby. Cílem diplomové 

práce je vytvořit protokol k posouzení o shodě pro praktické použití u notifikovaných 

osob. Aby byla celá problematika lépe pochopena, byla částečně provedena i na analýza 

dopadů na výrobce zdravotnických prostředků, na analýzu dopadů na procesy 

posuzování shody a procesy uvedení nového zdravotnického prostředku na evropský trh 

a analýzou postupu recertifikaci podle nové evropské regulace MDR zdravotnického 

prostředku, který již byl uveden na trh EU. 
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2 Přehled současného stavu 

2.1 Teoretický úvod – základní pojmy 

Tato kapitola popisuje základní pojmy, které jsou důležité pro problematiku 

diplomové práce. Tyto pojmy vycházejí ze současné legislativy, tedy MDD (Směrnice 

rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích). Spolu se základními pojmy je 

v kapitole provedená analýza současné legislativy MDR vzdalující se k problematice.  

2.1.1 Notifikovaná osoba  

Notifikovaná osoba je subjekt, který je pověřený k činnosti posouzení shody 

zdravotnických prostředků. Notifikovaná osoba je jmenována příslušným orgánem 

členského státu Evropské unie, v České republice je tímto orgánem ÚNMZ (Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Notifikovaná osoba ověřuje, 

zda je posuzovaný prostředek v souladu s příslušnými nařízeními a splňují tedy všechny 

předepsané požadavky. Po provedení posouzení shody vydá notifikovaná osoba 

certifikát na základě, kterého může výrobce označit prostředek značkou shody CE. 

Pokud notifikovaná osoba zjistí, že výrobce nesplňuje nebo nadále nedodržuje 

požadavky, může pozastavit nebo odebrat certifikát. V takovém případě musí 

notifikovaná osoba informovat ÚNMZ, který uvědomí ostatní členské státy. ÚNMZ 

na vyžádání informuje notifikovanou osobu o certifikátech vydaných jinou 

notifikovanou osobou [6].  

V České republice činnosti notifikovaných osob vykonávají dva subjekty - Institut 

pro testování a certifikaci ve Zlíně a Elektrotechnický zkušební Ústav v Praze [7][6]. 

Požadavky na notifikované osoby podle MDD 

MDD v příloze XI (kritéria pro jmenování oznámených subjektů) požaduje, aby 

pracovníci odpovědní za ověřování a posuzování nebyli autory návrhu, výrobci, 

dodavateli ani montéry či uživateli prostředků, u kterých provádějí inspekci. Nesmějí 

být ani zplnomocněnými zástupci žádné z těchto stran ani se nesmí přímo podílet 

na návrhu, konstrukci, prodeji nebo údržbě prostředků ani zastupovat strany zúčastněné 

na těchto činnostech. To však nevylučuje možnost výměny technických informací mezi 

výrobcem a subjektem. Oznámený subjekt i jeho pracovníci musí svoji činnost provádět 

na nejvyšší úrovni profesní důvěryhodnosti a potřebné způsobilosti v oblasti 

zdravotnických prostředků. A nesmí být pod žádným tlakem, zejména finančním, který 

by mohl ovlivnit jejich rozhodování či výsledky inspekcí. V případě subdodavatelů se 

musí oznámený subjekt ujistit, že subdodavatel splňuje požadavky MDD. A následně 

musí uchovávat dokumenty ohledně kvalifikací a prováděné práce. Činnosti ohledně 

posouzení shody musí být oznámený subjekt schopen sám provést nebo je může dát 

provést, ale na svou odpovědnost. Oznámený subjekt musí mít k dispozici zejména 
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nezbytné pracovníky a vlastnit potřebné vybavení, které mu umožní řádně plnit 

technické a správní úkony spojené s posuzováním a ověřováním. Oznámený subjekt 

musí mít řádnou odbornou kvalifikaci pro všechny posuzovací a ověřovací postupy, pro 

které byl jmenován. Dále musí mít dostatečné znalosti pravidel inspekcí, které provádí, 

a odpovídající zkušenosti s těmito inspekcemi. A také musí mít schopnosti potřebné 

k vypracovávání certifikátů, protokolů a zpráv prokazujících, že byly inspekce 

provedeny. Dále musí být zaručena nestrannost oznámeného subjektu. Oznámený 

subjekt je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti osob, pokud tato odpovědnost není 

zajištěna někým jiným. Pracovníci oznámeného subjektu musí zachovávat služební 

tajemství o všech informacích získaných při plnění svých povinností [8]. 

Aby byla směrnice MDD lépe pochopena, byl vytvořen nezávazný dokument 

Meddev 2.10-2 o určení a monitorování notifikovaných osob v rámci MDD, který 

popisuje pokyny pro jmenování notifikované osoby. Na základě toho dokumentu byla 

vytvořena NBOG příručka pro orgány odpovědné za jmenování notifikovaných osob, 

která vychází Meddev 2.10-2, ale snaží se zaměřit na praktickou stránku problematiky 

[9].  

Notifikovaná osoba musí splňovat podmínky podle směrnice, pro kterou chce 

provádět činnost posouzení shody. Těmito směrnicemi může být Směrnice 

90/385 / EHS o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích, Směrnice 

o zdravotnických prostředcích 93/42 / EHS nebo směrnice 98/79 / ES o diagnostických 

zdravotnických prostředcích in vitro. V dalších podkapitolách jsou popsány požadavky 

na personál a podání žádosti o jmenování, které vycházejí s příručky pro orgány 

odpovědné za jmenování a z dokumentu Meddev 2.10-2 [9]. 

Podrobné požadavky na personál provádějící posouzení shody  

• Úspěšně ukončené univerzitní nebo technické vysokoškolské vzdělání nebo 

rovnocennou kvalifikaci v příslušných studiích (např. medicíně, přírodních 

vědách atd.)  

• Odborné zkušenosti (např. s diagnostickými, zdravotnickými prostředky 

nebo farmaceutický průmysl, zdravotnické profese, lékařské laboratoře nebo 

zkušební ústavy)  

• Prokázané znalosti příslušných právních předpisů 

• Prokázaná znalost postupů řízení kvality (např. účast na školeních, kurzech 

neb praktické zkušenosti)  

• Technické znalosti a zkušenosti s kontrakcí, výrobou a kontrolou kvality 

zdravotnických prostředků 

• Zkušenosti s posuzováním a řízením rizik u zdravotnických prostředků  

• A podle rozsahu jmenování notifikované osoby musí mít pro postupy 

posouzení shody zajištěné i odborné znalosti na posouzení sterilních 

zařízení, vyhodnocení biologické kompatibility, vyhodnocení biologické 
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a medicínské funkčnosti a účinnosti zařízení, hodnocení zařízení obsahující 

zvířecí tkáň nebo lidské deriváty krve a hodnocení elektrické bezpečnosti. 

Pro směrnice o aktivních implantabilních prostředcích a diagnosticích prostředcích 

in vitro jsou tyto požadavky ještě rozšířenější [9].  

Žádost o jmenování podle MDD 

Není jasně definován formát žádosti, ale orgán odpovědný za jmenování 

notifikovaných osob by měl definovat informace, které požaduje. Příručka vytvořená 

NBOG obsahuje doporučení uvádějící informace, které by měla žádost ideálně 

obsahovat.  

• V žádosti musí být uveden rozsah činnosti, kterou chce notifikovaná osoba 

provádět, tedy podle kterých postupů bude posuzovat shodu a podle jaké 

směrnice. Včetně rozsahu výrobků a technologií, které chce posuzovat.  

• Obecné informace – jméno, adresa, místo, právní postavení organizace, 

podrobnosti o pojištění odpovědnosti, organizační schéma, popis práce 

klíčových zaměstnanců a posuzovatelů shody, prohlášení o nezávislosti 

a nestrannosti, jméno nejodpovědnějšího manažera, informace 

o financování činnosti a písemný závazek, že v případě jmenování bude 

dodržovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů.  

• Řízení kvality – interní příručka kvality, podrobnosti o postupech kontroly 

dokumentů, postupy v případě nápravných a preventivních opatření 

a vyřizování stížností a postupy týkající se interních auditů.  

• Personální zabezpečení– kompletní podrobnosti o odborných znalostech 

(jména, odbornosti, životopisy, zkušenosti s výrobními procesy), totéž pro 

subdodavatele, postupy pro posuzování a ověřování, přehled poskytovaných 

vzdělávacích programů a postupy k předcházení vzniku střetu zájmů.  

• Zařízení – podrobnosti o interních zařízeních i zařízení u subdodavatele, 

včetně smluv se subdodavateli. 

• Proces posouzení shody – kopie návrhů dokumentací, které bude používat 

k činnosti (všeobecné obchodní podmínky, marketingové materiály, 

formuláře, smlouvy), postupy pro posouzení, podrobnosti o postupech 

k zajištění certifikátů a postupy pro zajištění nestrannosti a nezávislost 

při rozhodnutí o certifikaci [9].  

Příručka uvádí, že kritéria pro jmenování by měla byt provedena kontrolou 

v papírové podobě, ale že ze zkušeností vychází, že by bylo vhodné provést kontrolu 

i u žadatele. Orgán odpovědný za jmenování provede kontrolu veškerých dokumentů 

a rozhodne se, zda souhlasí s jmenováním v plném nebo částečném rozsahu nebo 

s jmenováním nesouhlasí. V příručce pro orgány odpovědné za jmenování je detailní 

seznam všech otázek, který by si měl tento orgán při posuzování položit. Své rozhodnutí 

sdělí Komisi a ostatním členským státům prostřednictvím databáze NANDO. V případě, 
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že bude následně notifikovaná osoba chtít svoji činnost rozšířit, musí celý proces znovu 

opakovat. V případě neplnění svých povinností může dojít až k odebrání jmenování 

notifikované osoby [9].  

2.1.2 Posouzení shody podle MDD 

Aby bylo prokázáno, že jsou splněny všechny legislativní požadavky týkající se 

daného prostředku, je proveden postup, který se nazývá posouzení shody.  

Zdravotnické prostředky se dělí podle míry rizika, kterou představuje používání 

prostředku pro uživatele, do čtyř tříd rizik – I, IIa, IIb, III. Do těchto skupin se 

zdravotnický prostředek zařazuje podle klasifikačních pravidel, které jsou dle stávající 

legislativy uvedeny v příloze č. 9 MDD. Zdravotnické prostředky se do klasifikačních 

pravidel zařazují podle určeného účelu. Ve stávající legislativě se klasifikace prostředku 

rozděluje na neinvazivní prostředky, invazivní prostředky, aktivní prostředky a zvláštní 

pravidla. Celkově je ve stávající legislativě 18 klasifikačních pravidel [8]. 

Posouzení shody se podle třídy rizika zdravotnického prostředku se doposud 

prováděly podle příslušného postupu v přílohách MDD, zvláštní skupinou jsou 

individuálně zhotovené zdravotnické prostředky a prostředky určené pro zdravotnickou 

zkoušku, ty tedy nespadají do následujícího dělení [6].  

Zdravotnické prostředky třídy rizika I  

Posouzení shody u třídy rizika I provádí výrobce podle MDD přílohy č. 7 

(ES prohlášení o shodě), kdy se jedná o základní posouzení shody, kdy výrobce 

vypracuje technickou dokumentaci, která umožňuje posouzení shody. V případě 

sterilních prostředků a prostředků s měřící funkcí musí být pomocí notifikované osoby 

tyto prostředky posouzeny i podle přílohy 4 (ES ověření shody), 5 (ES prohlášení 

o shodě – zabezpečování jakosti výroby) nebo 6 (ES prohlášení o shodě – zabezpečení 

jakosti výrobků) MDD [6, 8]. Grafické schéma postupu posouzení shody pro třídu 

rizika I podle MDD znázorňuje následující obrázek č. 2.1. 
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Zdravotnické prostředky třídy rizika IIa   

Tyto prostředky jsou posuzovány podle přílohy č. 7 MDD a také společně s jednou 

následujících z příloh  

• přílohou č. 4 MDD, která popisuje ES ověření, tedy zdravotnický 

prostředek byl přezkoumán notifikovanou osobou a odpovídá typu 

popsanému ve vydaném certifikátu  

• přílohou č. 5 MDD o zabezpečení jakosti výroby   

• přílohou č. 6 MDD o zabezpečení jakosti zdravotních prostředků.  

Nebo může vybrat postup podle MDD přílohy II (systém kompletního zabezpečení 

jakosti) bez bodu 4 (přezkum návrhu výrobku)[6, 8].  

Grafické schéma postupu posouzení shody pro třídu rizika IIa podle MDD 

znázorňuje následující obrázek č. 2.2. 

Obrázek 2.1: Grafické znázornění postupu posuzování shody zdravotnických prostředků třidy 

rizika I (převzato z [17]) 
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Zdravotnické prostředky třídy rizika IIb 

Posuzování shody těchto prostředků se řídí dle:  

• přílohy č. 2 MDD (zaměřující se na ES prohlášení o shodě – Systém 

úplného zabezpečení jakosti) nespadají sem body 8 až 10, kdy bod 8 – se 

zabývá přezkoumáním návrhu, bod 9 léčivy nebo deriváty z lidské krve 

jako integrální součást a bod 10 změnami  

• nebo postupem podle přílohy č. 3 MDD (zabývající se ES přezkoušením 

typu) ve spojení s postupem podle přílohy č. 4, 5 nebo 6 MDD [6, 8].  

Grafické schéma postupu posouzení shody pro třidu rizika IIb podle MDD 

znázorňuje následující obrázek č. 2.3. 

Obrázek 2.2: Grafické znázornění postupu posouzení shody pro třídu rizika IIa 

(převzato z [17]) 
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Zdravotnické prostředky třídy rizika III postupují podle 

• přílohy č. 2 MDD 

• nebo přílohy č. 3 ve spojení s postupem podle MDD přílohy č. 4 nebo 5. 

Grafické schéma postupu posouzení shody pro třidu rizika III podle MDD 

znázorňuje obrázek č. 2.4. 

Před uvedením každého individuálně zhotoveného zdravotnického prostředku 

na trh nebo do provozu postupuje výrobce podle přílohy č. 8 MDD (o prohlášení 

o zdravotnických prostředcích pro zvláštní účely) [6, 8].  

Systém úplného zabezpečení jakosti je postup, kterým výrobce zajišťuje 

a prohlašuje, že příslušný zdravotnický prostředek splňuje ustanovení nařízení vlády, 

které se na něj vztahují. Výrobce zajišťuje zavedení a provozování systému jakosti 

schváleného pro návrh, výrobu a výstupní kontrolu zdravotnického prostředku [6].  

Přezkoušení typu zdravotnického prostředku se rozumí postup, kterým notifikovaná 

osoba zjišťuje, že reprezentativní vzorek posuzované výroby zdravotnického prostředku 

neboli typ splňuje příslušná ustanovení nařízení vlády. Ve spojitosti s tím výrobce 

zaručuje a prohlašuje, že zdravotnické prostředky dodávané na trh odpovídají 

certifikovanému typu. Tento postup, kdy výrobce zajištuje a prohlašuje, že byl 

Obrázek 2.3: Grafické znázornění postupu posouzení shody třídy rizika IIb (převzato z [17]) 
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prostředek přezkoumán notifikovanou osobou a typ certifikátu odpovídá přezkoušení 

typu a splňuje požadavky nařízení vlády, se nazývá ověření [6]. 

2.2 Metodika tvorby literární rešerše  

V této části je popsán proces vyhledávání studií, zabývajících se tématem dopadů 

uvedením v platnost MDR na trh se zdravotnickými prostředky. 

Pro základní přehled sloužící k následné analýze dopadů nového Nařízení 

o zdravotnických prostředcích byla použita literární rešerše. Vzhledem k aktuálnosti 

tématu, lze předpokládat, že odborných článků zaměřených na dopady MDR na trh se 

zdravotnickými prostředky bude jen malé množství. Tato diplomová práce se zaměřuje 

hlavně na dopady pro notifikované osoby, k tomuto tématu se věnovalo ještě menší 

množství oborných článků. Cílem této literární rešerše je tedy provést základní přehled 

teoretických informací o dopadu MDR na trh se zdravotnickými prostředky. Literární 

rešerše pro tuto práci by měla být přehledem dostupných odborných článků zaměřených 

na dopady přinášející MDR.  

Obrázek 2.4: Grafické znázornění postupu posouzení shody pro třídu rizika III 

(převzato z [17]) 
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Pro vyhledávání vhodných článků byly vybrány databáze Google Scholar, Scopus, 

Web of science, Pubmed a vyhledávač SUMMON. Vyhledáváním pomocí několika 

možností zvolených klíčových slov byly pro optimální vyhledávání zvoleny databáze 

Google Scholar, Pubmed a vyhledávač Summon, který umožňuje vyhledávání ve všech 

dostupných informačních zdrojích na ČVUT. Sumomon umožnuje přístup přímo 

k plným textům článků a knih v případě, že má ČVUT předplacený přístup. 

Pro usnadnění přístupu odborných článků byl použit nástroj Kopernio, jehož cílem je 

umožnit snadno a legálně číst plné texty článků vědeckých časopisů.  

Do databází byly zadány klíčová slova "Notified Body" AND "Medical Devices 

Regulation" AND "European" a následné vyhledávání bylo upřesněno pomocí zadání 

parametru, kterým byl rok vydání studie. Vzhledem k datu vydání nařízení 

o zdravotnických prostředcích, tedy 5. dubna 2017, bylo parametrem vybírajícím studie 

podle data vydání zvoleno časové rozmezí od začátku roku 2017 po současnost.  

Ve vyhledávači Sumomon bylo nalezeno 297 výsledků, Pubmed vyhledal 20 

výsledků a pomocí vyhledávače Google Scholar bylo nalezeno 253 výsledků. Následně 

byly vyřazeny studie s nedostupným plným textem a studie, které dle abstraktu 

neodpovídaly danému tématu. Nebo po přečtení celého textu nepřinášely potřebné 

informace. Poté byl vytvořen přehled studií. Tento postup vyhledávání je graficky 

znázorněný na následujícím obrázku 2.5. 
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2.3 Přehled studií 

V této kapitole bude podrobně charakterizováno jedenáct vybraných studií, které 

byly dohledány podle postupu uvedeného v kapitole 2.2. V každé studii je uveden její 

název, autor, rok vydání, kdo článek vydal a obsah. V obsahu je popsáno téma článku 

a informace, které jsou přínosné pro téma diplomové práce. Celkové shrnutí studií, které 

je v kapitole 2.4, shrnuje všechny studie a věnuje zvláštní pozornost zjištěným dopadům 

MDR na notifikovanou osobu. 

  

Vyhledávač 
Klíčová slova a 

parametry 

Počet 

nalezených 

studií 

 

Summon 

• "Notified Body" 

"Medical Devices 

Regulation" 

"European" 

• 2017–2021 

297 4 

Google 

Scholar 
253 

3 

• "Notified Body" 

"Medical Devices 

Regulation" 

"European" 

• 2017–2021 

Počet 

vybraných 

studií 

 

Pubmed 20 
4 

• "Notified Body"  

"Medical Devices 

Regulation" 

"European" 

• 2017–2021 

Obrázek 2.5: Grafické znázornění postupu vyhledávání studii (vlastní zpracování) 
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2.3.1 Nové evropské nařízení pro zdravotnické prostředky: Co se 

mění?  

Název anglicky: New European Regulation for Medical Devices: What Is Changing? 

Nové evropské nařízení pro zdravotnické prostředky: Co se mění? 

Autoři: Nicolas Martelli, Déborah Eskenazy, Carole Déan, Judith Pineau, Patrice 

Prognon, Gilles Chatellier, Marc Sapoval, Olivier Pellerin,  

Název publikace: Anaesthesia 

Vydavatel: Wiley Subscription Services, Inc 

Rok vydání: 11/2019 

Obsah článku:  

Článek popisuje změny, které způsobí MDR s dopady na intervenční radiology, 

kteří používají zdravotnické prostředky při každodenní práci, proto je článek informuje 

o změnách.  MDR výrazně zpřísňuje kontroly, díky čemuž má být zajištěna vyšší 

bezpečnost a účinnost prostředků. Článek dále definuje, co je to zdravotnický 

prostředek a upřesňuje, které směrnice se novým nařízením ruší. Také se věnuje oblasti 

klasifikačních pravidel tříd rizika, kde dochází ke změně. Dochází ke změnám tříd 

například z jedné třídy do třídy s vyšším rizikem, to má dopad při procesu označování 

CE, protože může dojít ke změně postupu posuzování shody. Například, pokud zařízení 

přechází z třídy IIb do třídy III, klinická zkouška, která byla volitelná pro třídu IIb, bude 

nyní povinnou a výrobce má tedy omezenější výběr posuzování shody.  

MDR také nově zavádí postupy zahrnující odbornou skupinu. Tato skupina je 

jmenována Evropskou komisí a je složená z poradců s nejnovějšími klinickými, 

vědeckými nebo technickými odbornými znalostmi. Výrobci mohou s touto odbornou 

skupinou požádat o konzultaci ke strategii klinického vývoje a návrh na klinické 

zkoušky. Toto poradenství je provedeno před klinickou zkouškou, pro výrobce je to 

tedy příležitost včasného vědeckého poradenství ke strategii klinického vývoje. Aby 

výrobci splnili všechny požadavky nového nařízení, budou muset výrobci věnovat 

výrazné úsilí všem změnám. Celý proces bude i velmi finančně nákladný, ale po splnění 

požadavků je výrobci otevřený celý evropský trh.  

Nově podle MDR bude notifikovaná osoba povinna požádat odbornou skupinu 

o zprávu klinického hodnocení pro implantabilní prostředky třídy III a aktivní 

prostředky třídy IIb určené k podávání nebo odebírání léčivých přípravků. Odborná 

skupina má na vyjádření 60 dní. Pokud není vyjádřeno negativní stanovisko, 

notifikovaná osoba může pokračovat v procesu posouzení shody. Všechny tyto procesy 

a vyjádření i konečné stanovisko notifikované osoby musí být zaznamenány v databázi 

Eudamed.  
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MDR tedy bude ovlivňovat klasifikaci rizik mnoha prostředků a některé prostředky 

budou přesunuty do vyšší třídy. To pravděpodobně bude mít za následek významné 

zvýšení nákladů, a hlavně významné zpoždění při získávání opakované certifikace, to 

může odradit výrobce od dalšího pokračování v uvádění na trh některých prostředků. 

A to zejména pro ty, které po přechodu do vyšší třídy rizika nesplňují požadavky MDR. 

Tato reklasifikace může v důsledku pravděpodobně vést ke snížené dostupnosti 

některých prostředků, což by mohlo mít přímý dopad na intervenční radiology v jejich 

každodenní životní praxi. Závěrem článek popisuje, že MDR reguluje zdravotnické 

prostředky v Evropě s cílem uvádět na trh více efektivní a bezpečnější zdravotnické 

prostředky. Pro intervenční radiology, to znamená lepší prostředky a zvýšenou 

bezpečnost pro jejich pacienty [10].    

2.3.2 Trendy v regulačním psaní: Stručný přehled pro ctižádostivé 

lékařské spisovatele  

Název anglicky: Trends in regulatory writing: A brief overview for aspiring medical 

writers  

Autor: Surayya Taranum 

Vydavatel: Medical Writing 

Rok vydání: 2019 

Obsah článku:  

Evropský trh se skládá z 28 států Evropské unie, v oblasti zdravotnických 

prostředků je jejich cílem volný pohyb zboží a zajištění bezpečnosti a kvality výrobků. 

Kdy směrnice o zdravotnických prostředcích (MDD) 93/42 / EHS definuje základní 

požadavky, které musí prostředek splňovat a následně získat označení CE (Conformite 

Européenne). MDD definovala kategorie prostředků pro posouzení rizik 

na nízkoriziková zařízení třídy I, ke kterým může výrobce připojit označení CE 

a zaregistruje u orgánu, který zkontroluje, zda výrobce splnil požadavky. A vysoce 

rizikové prostředky, pro které je nutné provést posouzení o shodě prostřednictvím 

notifikované osoby. MDD uvádí, pokud prostředek obdrží označení CE v jedné zemi, 

může být volně nabízen v ostatních zemích EU. MDD tedy podpořila vytvoření 

jednotného trhu pro zdravotnické prostředky v Evropě, ale interpretace a implementace 

byla ponechána na diskreční pravomoci národních vlád. V Evropě se objevilo několik 

problémů souvisejících se zdravotnickými prostředky, které upozornily na potřebu 

regulace právních předpisů. Roku 2017 bylo vydáno nařízení MDR, které by mělo 

překonat problémy dosavadní situace. MDR by mělo vylepšit přístup životního cyklu 

produktu, robustnost, transparentnost a sledovatelnost regulačního systému.  

Následně článek uvádí hlavní změny. Jako změna klasifikačních pravidel, která 

může znamenat, že mnoho prostředků bude zařazeno do třídy s vyšším rizikem 

https://journal.emwa.org/authors/surayya-taranum/
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a podléhá tedy dalším regulačním požadavkům. Další změnou je rozšíření definice 

zdravotnických prostředků o další výrobky určené k diagnostice onemocnění, 

implantované kosmetické prostředky a výrobky, které nemají přímý lékařský účel (např. 

sterilizace). Další významnou změnou je zařazení softwaru, který se používá 

k diagnostice nebo léčení nemoci (ať samostatně nebo součástí zařízení), jako 

zdravotnický prostředek a podléhá posuzování shody. Zařízení, která jsou zavedena 

do těla nebo jim absorbované mají samostatný klasifikační systém. Nové nařízení MDR 

přináší vyšší odpovědnost všech hospodářských subjektů (výrobců, distributorů, 

dodavatelů, subdodavatelů, montážních pracovníků a zástupců) v dodavatelském řetězci 

pro zdravotnický prostředek v oblasti jeho technické dokumentace, označení, podání 

stížností nebo sledování prostředků po uvedení na trh. Novinkou MDR je zavedení 

UDI, kterým bude označen každý zdravotnický prostředek, takže bude snadno 

vyhledatelný, dále se UDI bude využívat při hlášení nežádoucích účinků a následných 

bezpečnostních nápravných opatření.  

Podle směrnice MDD byly zprávy o klinickém hodnocení a certifikace CE založeny 

na rovnocennosti produktu. Nová MDR vyžaduje technické dokumenty relevantní 

pro každou fázi výrobního cyklu. Kromě toho MDR vyžaduje, aby všechny stávající 

zdravotnické prostředky podléhaly posuzování shody podle úrovně rizika, i když byly 

dříve schváleny podle MDD. Pro certifikaci a recertifikaci lékařských a in vitro 

prostředků jsou požadována silnější klinická data, včetně údajů o bezpečnosti a výkonu 

po uvedení na trh. MDR přináší přísnější předpisy pro zajištění souladu založené čistě 

na rovnocennosti a vyžaduje důkladné posouzení od oznámeného subjektu.  

V rámci bezpečnosti a dohledem po uvedení na trh se EU dle MDD opírala 

o decentralizovaný přístup, kdy za shromažďování zpráv o incidentech odpovídaly 

vnitrostátní regulační orgány, a pokud byly vzneseny bezpečnostní otázky, byla zařízení 

přehodnocena. Podle MDR již nestačí, aby výrobci přezkoumávali a analyzovali 

registrované stížnosti, ale musí sami aktivně informace o prostředcích shromažďovat. 

I proto technická dokumentace podle MDR nyní vyžaduje sledování po uvedení na trh 

(PMS), plán sledování po uvedení na trh (PMCF) a pravidelné zprávy o aktualizaci 

bezpečnosti (PSUR). To by mělo vést k zamyšlení nad tím, zda je zařízení bezpečné, 

správně provádí svojí funkci a jestli by mohlo být vylepšené. Článek také popisuje, 

novou povinnost zadávání požadovaných informací do databáze Eudamed, která bude 

sloužit výměně informací mezi subjekty.  

Změny u oznámených subjektů budou spočívat v tom, že oznámené subjekty budou 

podléhat větší kontrole ze strany příslušných orgánů a přísnějším požadavkům 

na opětovné jmenování, to může vést k tomu, že některé oznámené subjekty nebudou 

znovu jmenovány. Určené oznámené subjekty budou úzce spolupracovat s Evropskou 

komisí, aby před získáním certifikátů pro určité třídy prostředků zajistily, že jejich 

klinické hodnocení a plány klinického sledování po uvedení prostředků na trh jsou 
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dostačující. Oznámené subjekty také budou muset dodržovat přísnější postupy 

při posuzování shody vysoce rizikových tříd III. 

Článek také hodnotí pravděpodobné důsledky MDR a upozorňuje tedy 

na problémy, které sebou regulace přinese: zvýší překážky pro vstup na Evropský trh 

a také zvýší poptávku po posuzování shody zdravotnických prostředků. Výrobci budou 

muset přezkoumat, zda návratnost investic, které sebou přináší MDR, bude natolik 

velká, že společnost zůstane provozuschopná. Provedení řádné modernizace 

a implementace systému řízení kvality tak, aby zahrnoval celý životní cyklus zařízení, 

bude vyžadovat značné finanční investice, což bude mít dopad na malé i střední 

podniky. To sebou přinese výrazné snížení nově certifikovaných prostředků na trhu 

[11].  

2.3.3 Přehled mezinárodních předpisů pro zdravotnické prostředky: 

Kontaktní čočky a roztoky pro péči o čočky  

Název anglicky: A review of international medical device regulations: Contact lenses 

and lens care solutions 

Autoři: Marina Zaki, Jesús Pardo, Gonzalo Carracedo 

Vydavatel: Elsevier Ltd 

Rok vydání: duben 2019  

Obsah článku:  

Článek upozorňuje na celosvětový přísný regulační dohled na zdravotnické 

prostředky a příslušná nařízení upřednostňující bezpečnost pacientů a účinnost 

prostředků. Článek se zaměřuje na kontaktní čočky, které spadají do kategorie 

zdravotnických prostředků, přicházejícími do přímého kontaktu s okem. Podle 

příslušných nařízení jsou rovněž regulovány roztoky pro péči o kontaktní čočky. V USA 

je úřadem, který dohlíží na regulaci zdravotnických prostředků – FDA (Food and Drug 

Administration). V EU (Evropské unii) je za regulaci zařízení v členských státech 

odpovědná Evropská komise. Kontaktní čočky by mohly způsobit přímé riziko 

pro uživatele, proto podléhají zásadním regulačním předpisům, musí se tedy podrobit 

mnoha testováním zaměřujícím se na biokompatibilitu, sterilitu, mikrobiologické 

testování a další. Všechny tyto testy poukazují na možná rizika pro pacienty, to 

poukazuje na potřebu dodržování přísných předpisů. Článek porovnává rozdíly 

a požadavky při schvalování zdravotnických prostředků mezi FDA a EU. Článek také 

upozorňuje i na změny vyvolané novým evropským nařízením MDR.  

Mimo jiné článek upozorňuje na dopady pro notifikované osoby vyvolané novým 

MDR. Kdy notifikované subjekty budou muset požádat o nové jmenování, kdy musí 

splnit očekávání Koordinační skupiny pro zdravotnické prostředky Evropské komise. 

V současném systému je okolo 83 notifikovaných osob. Podle nových předpisů budou 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367048418307951#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367048418307951#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367048418307951#!
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notifikované osoby podrobeny více auditům, příslušnými orgány z jiného členského 

státu, čímž dochází ke zvýšení tlaku. Dále se předpokládá, že MDR sebou přináší 

zvýšenou potřebu dalšího vzdělávání zaměstnanců pracujících pro notifikované osoby, 

aby splňovali přísnější požadavky dané MDR, to samozřejmě přináší i zvýšené zatížení 

notifikovaných osob v oblasti nákladů. Na notifikované osoby jsou také kladeny vyšší 

požadavky při hodnocení, aby se zajistilo, že výrobci řádně plní dané povinnosti 

a prostředky plně vyhovují všem předpisům. Článek také upozorňuje na problém, který 

může MDR přinést a to, že nevýhodou je, že evropské notifikované osoby si mohou 

nařízení vykládat odlišně. Je tedy těžké zajistit jednotnost, ale nová MDR doufá, že 

do určité míry dokáže standardizovat přístup, a zajistit vhodnou komunikaci mezi 

notifikovanou osobou a výrobci [12]. 

2.3.4 Nová evropská nařízení o přístrojích nechrání veřejnost  

Název anglicky: Europe’s new device regulations fail to protect the public 

Autoři: Chris Allan, Thomas J Joyce, Allyson M Pollock 

Vydavatel: BMJ 

Rok vydání: 10. října 2018 

Obsah článku:  

Článek upozorňuje na cíle, které by mělo nové nařízení MDR přinést, tedy zajistit 

vysokou úroveň bezpečnosti zdravotnických prostředků. Kdy při tomto procesu hrají 

stěžejní roli oznámené subjekty, sloužící k posouzení shody. Posuzovaný zdravotnický 

prostředek musí splňovat všechny požadavky z hlediska rizikovosti a určeného účelu, 

poté je na základě kladného posouzení shody prostředek výrobcem označen značkou CE 

a prostředek může být uveden na trh EU. Článek upozorňuje na nemožnost nařízení 

splnit svůj záměr, tedy zajistit odpovědnost, transparentnost, bezpečnost a účinnost 

regulovaných zdravotnických prostředků. Protože jednak jsou oznámené subjekty 

komerčními subjekty, které platí výrobce požadující posouzení shody svého výrobku. 

Nařízení uvádí, že by oznámené subjekty měly být nestranné a schopné odolat tlakům, 

a to zejména finančním. Zajistit tento požadavek je však obtížné, protože oznámené 

subjekty, jsou komerční subjekty se vzájemnou konkurencí. Druhou překážkou je, že 

posouzení shody zdravotnických prostředků klinickou zkouškou k ověření bezpečnosti, 

výkonu a přijatelného poměru přínosů a rizik není požadováno v případě, že 

posuzovanému prostředku předcházel na trhu již uvedený podobný prostředek. 

Následně článek upozorňuje na obavy z transparentnosti a přístupu veřejnosti 

k informacím. Nově databáze Eudamed bude sloužit k ukládání a sdílení informací mezi 

členskými státy, oznámenými subjekty, hospodářskými subjekty (výrobci, zástupci, 

dovozci, distributory) a veřejností. Budou zde uložené informace o každém prostředku, 

o všech informacích o posouzení shody od oznámeného subjektu, shrnutí klinických 
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zkoušek, informace o dohledu na prostředek po uvedení na trh a jedinečné identifikátory 

prostředků. Veřejnost má k informacím omezenější přístup než regulační organizace.  

Článek také informuje o Velké Británii, která má 4 oznámené subjekty a chtěla 

aplikovat nové nařízení na svém trhu, následky Brexitu však nejsou známy [13].  

2.3.5 Nová regulace o zdravotnických prostředcích: Pohled regulátora  

Název anglicky: New medici device regulations: The regulator's view 

Autoři: Melvin Tom, Torre Marina 

Název publikace: EFORT Open Reviews 

Rok vydání: červen 2019 

Obsah článku: 

Článek se zabývá změnami, které přinese MDR, kdy cílem nařízení je posílit 

současný systém, zvýšit důraz na kontrolu a regulaci a také předcházet selháním 

zdravotnických prostředků. Článek upozorňuje na problematiku posouzení shody 

a oznámené subjekty, které musí požádat o nové jmenování, aby mohly provázet 

posouzení shody podle MDR. Podle současného systému směrnice existuje přibližně 55 

oznámených subjektů zaměřených na lékařské prostředky. Ale jmenování oznámených 

subjektů podle MDR probíhá. Posouzení shody provedené oznámeným subjektem 

umožnuje označení značkou CE a následné uvedení prostředku na trh. Dále článek 

upozorňuje na zpřísnění základních požadavků popsaných v MDR v příloze I, kde jsou 

popsány všechny klinické, technické a biologické faktory, které musí být splněny. 

Článek také upozorňuje na existenci několika registrů, do kterých musí výrobci 

i oznámené subjekty vkládat náležité informace o zdravotnických prostředcích. 

Pro výrobce je vložení informací do náležitých registrů jedním z požadavků před 

uvedením prostředku na trh, následně musí podle třídy rizika naplánovat, dokumentovat 

a aktualizovat systém sledování po uvedení na trh. V registrech musí být systematicky 

shromážděná a zaznamenaná požadovaná data a také data související s případnými 

nápravnými opatřeními. Cílem těchto registrů je snadné a rychlé vyhledání potřebného 

prostředku, které je využitelné při případném selhání a stažení prostředku z trhu. 

Pro snadné vyhledání prostředku pomáhá také nově zavedená jedinečná identifikace 

prostředku (UDI), která je definována jako kódování pomocí numerických nebo 

alfanumerických znaků. Do databáze Eudamed se nově musí o prostředku 

zaznamenávat informace o posuzování shody, o osvědčeních, o klinických zkouškách a 

o dohledu po uvedení na trh, tyto informace zaznamenávají výrobci i oznámené 

subjekty. Cílem databáze Eudamed je zvýšit celkovou transparentnost, a to 

i prostřednictvím lepšího přístupu k informacím pro veřejnost a pro zdravotnické 

pracovníky, dále posílit koordinaci mezi členskými státy EU a zefektivnit a usnadnit tok 
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informací mezi hospodářskými subjekty a oznámenými subjekty. Článek velmi obecně 

shrnuje zásadní změny, které přináší MDR [14]. 

2.3.6 Redakce hosta: Nové nařízení o zdravotnických prostředcích 

v Evropě: Společná snaha zúčastněných stran o zlepšení 

bezpečnosti pacientů  

Název anglicky: Guest Editorial: New Medical Device Regulation in Europe: 

A Collaborative Effort of Stakeholders to Improve Patient Safety 

Autoři: Emmanuel Thienpont, Gianluca Quaglio, T. Karapiperis, A. Kjaersgaard 

Název publikace: Clinical Orthopaedics and Related Research 

Rok vydání: květen 2020 

Obsah článku:  

Článek upozorňuje na nové nařízení MDR, které usiluje o obnovu důvěry 

v bezpečnost zdravotnických prostředků v EU, jak u pacientů, spotřebitelů 

i profesionálů poskytujících zdravotní péči. Článek také upozorňuje, že kromě zajištění 

vysoké úrovně bezpečnosti se za posledních dvacet let vědecké a technologické 

poznatky rychle rozvíjí, a proto je nutné přizpůsobit i legislativu. MDR kromě 

přísnějších požadavků na bezpečnost zavádí i povinnou klinickou zkoušku, která je 

provedena s pacientem. Oznámené subjekty, musí nově pozorně sledovat zdravotnický 

prostředek i po uvedení na trh. Dále by mělo dojít k posílení spolupráce mezi výrobci 

a odborníky, kdy bude nově možnost poradenství – vědeckých, technických 

a klinických rad u odborné skupiny. Zvlášť přísné požadavky budou u třídy rizika III. 

Na personál oznámených subjektů jsou kladeny vyšší požadavky na nestrannost, 

objektivnost a sledování finančního střetu zájmů. Bude posíleno sledování 

zdravotnických prostředků po uvedení na trh, společně s vigilancí a dozorem nad trhem. 

S tím souvisí i povinnost zaznamenávání dat do databáze Eudamed a systém jedinečné 

identifikace prostředku.  

Článek popisuje také nevýhody a kritiku MDR, tedy větší transparentnost a přístup 

veřejnosti k informacím a nezávislost oznámených subjektů. Podle nových pravidel 

bude Eudamed používán k ukládání a výměně informací mezi členskými státy EU, 

Evropskou komisí, oznámenými subjekty, výrobci a veřejností. Veřejnost bude mít 

menší přístup k údajům ve srovnání s regulačními orgány, což je z právního hlediska 

samozřejmé. Kritikou je však například situace kde, zatímco souhrny bezpečnostních 

a klinických zpráv každého výrobce budou veřejně dostupné, zprávy o klinickém 

hodnocení (předložené výrobcem zdravotnického zařízení notifikovanému orgánu) 

a zprávy o hodnocení klinického hodnocení (vyrobené notifikovanými subjekty) 

veřejnosti dostupné nebudou. Jako druhou nevýhodou je v článku kritizována 

nezávislost oznámených subjektů, kteří jsou financovány výrobci, aby mohli posoudit 
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jejich výrobky. A je jen pár možností, jak zajistit nestrannost a nezávislost oznámených 

subjektů.  

Závěrem nové nařízení MDR, které autoři považují za nevyhnutelné. A i přes obavy 

potlačení inovací v oblasti zdravotnických prostředků s ním souhlasí [15].  

2.3.7 Výzvy regulace o zdravotnických prostředcích pro malé a střední 

podniky  

Název anglicky: Challenges of Medical Device Regulation for Small and Medium 

sized Enterprises 

Autoři: Marcel Vila Wagner and Thomas Schanze 

Název publikace: Current Directions in Biomedical Engineering 

Rok vydání: 8/2018 

Obsah článku:  

Článek poskytuje přehled změny, které MDR přináší na trh se zdravotnickými 

prostředky. Některé články MDR jsou shodné s MDD, ale popisují požadavky detailněji 

a některé jsou úplně nové. Velkým problémem to bude pro malé a střední výrobce. 

První popisovanou změnou je technická dokumentace, která nahrazuje takzvanou 

návrhovou dokumentaci. Obsah technické dokumentace se nachází v přílohách II a III 

MDR, z čehož je patrné, že je nutné ji kompletně přepracovat. Technická dokumentace 

musí být archivována po dobu nejméně 10 let v případě implantabilních prostředků 15 

let.  

MDR přináší novou podobu sledování prostředku po uvedení na trh. Jsou aktivně 

shromažďovány poznatky a zkušenosti získané po uvedení zdravotnických prostředků 

na trh. Toto sledování závisí na třídě rizika a typu prostředku. Na základně získaných 

informací lze analyzovat posouzení přínosů a rizik. V případě zjištění problému, u již 

prodaného výrobku, musí výrobce definovat vhodná opatření a informovat příslušné 

orgány. Výrobci prostředku třídy IIa, IIb a III musí vypracovat a každoročně 

aktualizovat zprávu o sledování po uvedení na trh.  

Nově zavedená jedinečná identifikace prostředku (UDI) slouží ke snadnějšímu 

sledování každého zdravotnického prostředku na trhu. Tento systém má sloužit 

k aplikací pro přesnou identifikaci a rozpoznávání produktů poskytnutím 

alfanumerického identifikačního kódu. UDI se bude využívat při používání pro hlášení 

nápravných opatření a vážných událostí. Výrobce je povinen dodržovat všechny 

požadavky na UDI, označit UDI na každý produkt i na obal prostředku a zaznamenat 

do technické dokumentace.  
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V MDR se zvýšil počet pravidel klasifikace z 18 na 22. Největší změnu zde přináší 

třída rizika III. Nově je věnována pozornost softwaru, který v dřívějších předpisech 

nebyl zohledněný. Nyní se nachází v rizikové třídě od IIa po třídu III.  

V postupu posouzení shody autoři upozorňují na změnu, kdy implantovatelná 

zařízení třídy III a výrobky třídy IIb, které mohou podávat léky do těla po posouzení 

shody vypracují zprávu o hodnocení klinického hodnocení, kterou předají skupině 

odborníků. Tato skupina následně rozhodne o dalším postupu. Pro zajištění lepší 

bezpečnosti musí nově oznámené subjekty provádět neohlášené audity u výrobce.   

Hlavně článek upozorňuje na malé a střední podniky a jejich problémy vzniklé se 

zavedeném MDR. Hlavním problémem pro malé a střední podniky je, že musí vynaložit 

velké úsilí, aby splnily organizační a finanční požadavky nových pravidel MDR. Budou 

muset přizpůsobit dokumenty a procesy, aby odpovídaly změnám a inovacím MDR. 

Velký problém můžou mít výrobci, jejíž prostředek nově spadá do jiné klasifikace. 

Dalším dopadem na výrobce je povinné zavedení UDI, kdy výrobci musí 

implementovat kompletní systém. V případě, že není zavedený monitorovací systém pro 

dohled po uvedení na trh, musí ho výrobce vytvořit. Aby výrobce splnil všechny 

požadavky na technickou dokumentaci bude muset s největší pravděpodobností zvýšit 

počet svých zaměstnanců, a to hlavně v oblasti řízení kvality. Také veškerá kontrola 

specifikací produktů a příprava k posouzení shody zabere spoustu času.  

Závěrem článek hodnotí, že DR se dotkne téměř všech oblastí zdravotnických 

prostředků. A to všechno ve prospěch pacienta. MDR přináší oproti MDD zvýšení 

požadavků a podrobné vysvětlení pokynů. Pro všechny výrobce MDR přináší velkou 

organizační a finanční zátěž. Dále jsou kladeny požadavky na kvalifikaci zaměstnanců. 

Finanční náročnost povede v důsledku ke zdražování zdravotnických prostředků. Také 

může dojít k ukončení činnosti některých výrobců, čímž se sníží nabídka prostředků 

na trhu [16].  

2.3.8 Bezpečné inovace: Legislativa o zdravotnických prostředcích 

v Evropě a Africe  

Název anglicky: Safe innovation: On medical device legislation in Europe and Africa 

Autoři: Carmelo De Maria, Licia Di Pietro,  Andrés Díaz Lantada, a spol. 

Vydavatel: Health Policy and Technology 

Rok vydání: 2018 

Obsah článku:  

Článek porovnává předpisy certifikací, kterými musí výrobci zdravotnických 

prostředků projít při uvádění prostředku na trh, v některých afrických zemí s Evropskou 

unií. Za poslední dvě desetiletí se rozsah, složitost i počet zdravotnické techniky 

výrazně zvýšil, což vedlo i k rozšíření regulačních dokumentů a postupů. Rozdílné 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211883718300303?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211883718300303?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211883718300303?via%3Dihub#!
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předpisy v různých zemích jsou pro výrobce komplikací, protože musí připravovat větší 

množství dokumentací, což je zdlouhavý a nákladný proces. Přesto, že celosvětový trh 

se zdravotnickými prostředky stále roste, dostupnost se stále liší, podpora 

mezinárodních standardů by mohla umožnit dostupnost do všech zemí, což by pomohlo 

především Africe. Je tu sice snaha standardizovat předpisy pro zdravotnické prostředky 

pro celý svět, ale zatím nebyla úspěšná, nyní se o ní snaží Mezinárodní fórum 

regulátorů zdravotnických prostředků. Tento článek se zaměřuje na regulaci v rámci EU 

a v některých afrických zemích.  

Článek podrobně popisuje způsob, jakým vybrané africké státy regulují trh se 

zdravotnickými prostředky. Studie zjistila, že většina afrických států má svůj národní 

regulační úřad a má i nějaký regulační předpis. Ale dochází zde k velkým odlišnostem 

a složitostem například i u darovaných prostředků, navrhují tvůrci článku Open Source 

Medical Devices, tedy otevřenou spolupráci, sdílení návrhů, nápadů, zdrojových kódů, 

plánů, výsledků testování a všech nashromážděných dat s profesionálními návrháři. 

V ideálních podmínkách by tento proces vedl ke snížení nákladů a zlepšení výkonu 

a bezpečnosti. Ve skutečnosti jsou většinou sdíleny nápady, ale není kladen důraz 

na předpisy. Závěrem je navrhováno, že by africkému trhu prospěla lepší struktura 

a harmonizace regulačních orgánů, které by mezi sebou mohly spolupracovat předávat 

si informace a rady a byl by nastaven jednotný systém požadavků.  

Článek popisuje proces uvedení zdravotnického prostředku na trh v EU, kdy 

regulační procesy vychází ze směrnice o zdravotnických prostředcích (MDD), která se 

skládá ze tří hlavních směrnic pro bezpečnostní předpisy a marketing zdravotnických 

prostředků: směrnice o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích (AIMDD 

90/385/EHS), zdravotnický prostředek Směrnice (MDD 93/42/EHS) a směrnice 

o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDMDD 98/79/ES). 

A následně bude platit nové nařízení MDR.  

Jako důkaz splnění přísných bezpečnostních požadavků směrnic musí výrobci 

používat na svých zdravotnických prostředcích značku CE, která lze chápat jako 

prohlášení o shodě od výrobce. Označení CE předchází proces posouzení shody, které 

závisí na klasifikaci prostředku. Zdravotnický prostředek se zařazuje do čtyř tříd rizika 

– I, IIa, IIb, III, podle nařízení MDR budou nově některé zdravotnické prostředky 

klasifikovány do vyšší třídy rizika. Nařízení MDR se snaží zvýšit bezpečnost pacientů 

a uživatelů, zlepšit sledovatelnost prostředku po celou dobu jeho životnosti, zvyšuje 

požadavky na validaci a zvyšuje požadavky na důkaz klinického přínosu.  

Posouzení shody provádějí notifikované osoby, kterých je v Evropě okolo 50. 

Výrobce si může vybírat, kterou notifikovanou osobu požádá o posouzení shody. 

Notifikované osoby, ale mají oprávnění provádět posouzení shody pouze pro skupiny 

prostředků, na které mají oprávnění. Nařízení MDR tento postup zachovává, ale 

pravděpodobně povede ke snížení počtu notifikovaných osob. U všech tříd, s výjimkou 
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nesterilních prostředků třídy I, musí výrobce notifikované osobě prokázat, že jejich 

výrobek splňuje tyto požadavky, např. použitím příslušných norem. Dále článek uvádí 

tabulky a grafické znázornění, přibližují postupy posouzení shody, které jsou následně 

použity v diplomové práci [17].  

2.3.9 Aplikace zdravotnických zařízení: Úvod do regulačních 

záležitostí  

Název anglicky: Medical Device Apps: An Introduction to Regulatory Affairs 

for Developers 

Autoři: Lina Keutzer, Ulrika Sh Simonsson  

Název publikace: JMIR mHealth and uHealth 

Vydavatel: JMIR Publications Advancing Digital Health & Open Science  

Rok vydání: červen 2020 

Obsah článku:  

Zavedení MDR sebou přináší mnoho změn v oblasti vývoje i marketingu 

zdravotnických prostředků, včetně zdravotnického softwaru a mobilních aplikací. 

Článek se zaměřuje na přehled regulačních záležitostí pro výrobce v oblasti softwaru 

a mobilních aplikací, které sebou MDR přináší. Článek poskytuje stručný přehled 

kvalifikace a klasifikace softwaru a aplikací zdravotnických prostředků, způsoby 

posuzování shody, informace o technické dokumentace, o klinické hodnocení, 

o zapojení oznámených subjektů a o jedinečné identifikaci zařízení. V porovnání 

s MDD přináší MDR klasifikační pravidlo 11, které konkrétně stanovuje klasifikaci 

softwaru. Toto pravidlo stanovuje, že zdravotnický software může být ve všech třídách 

rizika. Zatím co v MDD spadal do skupiny I nebo vůbec nebyl zdravotnickým 

prostředkem. 

Článek popisuje proces, který musí zdravotnický prostředek absolvovat, než může 

být veden na trh podle MDR i na obecné úrovni. Výrobci prohlašují shodu svých 

zařízení s evropskými předpisy označením CE, které může být použito až po posouzení 

shody, do kterého v závislosti na třídě rizika musí být zapojen i oznámený subjekt. 

U některých vysoce kritických nebo nových produktů je povinné zapojení odborné 

skupiny. Nejprve musí být vypracovaná technická dokumentace, aby mohly být 

posouzeny požadavky na bezpečnost a účinnost. Následně, kromě prostředků třídy 

rizika I, oznámený subjekt zkontroluje systém řízení rizik a technickou dokumentaci 

a vydá příslušný certifikát na základě, kterého může být prostředek označen označením 

CE. Při tomto procesu je doporučeno používat harmonizované normy a společné 

specifikace, které před zavedením MDR neexistovaly. 
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Podle třídy rizika jsou prováděny 3 různé způsoby posouzení shody v souladu 

s přílohami IX, X a XI. Do postupu posouzení shody musí být zapojen oznámený 

subjekt pro zdravotnické prostředky třídy rizika I s měřící funkcí, sterilní a chirurgické 

nástroje s opakovaným použitím a třídy rizika IIa, IIb a III. U třídy rizika I se 

do postupu posouzení shody oznámený subjekt nezapojuje. U třídy III bude součástí 

posouzení shody i přezkoumání odbornou skupinou. Výrobce je povinen sestavit 

a udržovat aktuální technickou dokumentaci, aby bylo možné posoudit soulad 

s požadavky na bezpečnost a účinnost. K prohlášení o shodě je zapotřebí 

zdokumentovat klinické hodnocení, které hodnotí vedlejší účinky a přijatelnost poměru 

přínosů a rizik na základě klinických údajů. Klinické hodnocení prokazuje nezbytná 

klinická data, klinické údaje z vědecké odborné literatury nebo klinické zkoušky. 

Klinická zkouška musí být vždy provedena u třídy rizika III nebo v případě, že nebyly 

dostatečné existující údaje z klinických zkoušek nebo vědecké literatury.  

Poprvé byl V MDR představen systém jedinečné identifikace prostředku, který 

souvisí i s databází EUDAMED, kde jsou obsaženy důležité informace o zdravotnickém 

prostředku a dokáže identifikovat každé zařízení. Tento systém byl vyvinut, aby pomohl 

sledovat každé zařízení a rychle reagovat v případě vážného incidentu. Kódem UDI 

musí být označen každý produkt.  

V závěru autoři hodnotí zavedení přísnějšího nařízení MDR jako možnosti 

k vývoji, vysoké kvalitě aplikací a lepší bezpečnosti pro pacienty. Ale zároveň 

upozorňují na možnost, kdy může dojít k omezení vývoje a uvedení nových aplikací 

a softwarů na trh, protože klasifikace softwaru do třídy rizika IIa nebo vyšší vyžaduje 

zapojení do posouzení o shodě oznámený subjekt, což povede k vyšším nákladům pro 

uvedení prostředku na trh [18]. 

2.3.10 EU plán sledování zdravotnického prostředku po uvedení na trh   

Název anglicky: EU postmarket surveillance plans for medical devices  

Autoři: Josep Pane, Reynold DC Francisca, Katia MC Verhamme, Marcia Orozco, 

Hilde Viroux, Irene Rebollo, Miriam CJM Sturkenboom 

Název publikace: John Wiley & Sons LTd  

Vydavatel: Phamacoepidemiology and Grug Safety  

Rok vydání: červenec 2019 

Obsah článku:  

Článek zmiňuje skandály s prsními implantáty vyrobenými z průmyslového 

silikonu a kyčelními klouby, které korodovaly. Tyto skandály přispěly k posílení 

hodnocení po uvedení zdravotnických prostředků trhu. Zavedení MDR tedy přináší 

i zavedení plánu sledování po uvedení zdravotnického prostředku na trh pro všechny 
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zdravotnické prostředky. V MDD je požadováno, aby výrobce zavedl a aktualizoval 

systematicky postup pro kontroly prováděné po uvedení prostředku na trh a provádět 

nápravná a preventivní opatření. A zjištěné údaje mají být aktivně aktualizovány. 

V MDD není nijak popsáno, co má plán sledování po uvedení prostředku na trh 

obsahovat. Zatím co podle MDR bude muset být jasně definovaný proces 

shromažďování, zaznamenávání a vyšetřování stížností a zpráv od zdravotnických 

pracovníků, pacientů a uživatelů o všech událostech, u nichž existuje podezření, že 

souvisejí se zdravotnickým prostředkem. Správně by měl systém včasně odhalit možné 

komplikace zdravotnického prostředku a zavést opatření k co nejvyšší minimalizaci 

rizik. Plán sledování zdravotnického prostředku po uvedení na trh by měl sloužit jako 

důležitý nástroj pro hodnocení přínosů a rizik zdravotnických prostředků. MDR tedy 

klade důraz na posílení stávajícího regulačního přístupu a docílení bdělosti, dohledu nad 

trhem, zajištění transparentnosti a sledovanosti zdravotnických prostředků a v důsledku 

tedy zlepšit zdraví a bezpečnost pacientů.  

Článek srovnává systém sledování po uvedení na trh zdravotnické prostředky 

s léčivy, kde už takový systém funguje. Článek se snaží poučit u léčiv, a dává zjištěná 

doporučení, aby plán sledování zdravotnického prostředku po uvedení na trh byl 

kontrolován speciální skupinou v rámci oznámeného subjektu, měla by být 

kontrolována skutečná implementace plánu, důležitost rizika by měla být zavedena 

v různých úrovních kvůli široké škále prostředků. Zatím co v MDD je zavedený 

systematický postup pro přezkum zkušeností získaným sledováním po uvedení na trh. 

V MDD se k záležitosti plánu sledování po uvedení na trh zvyšuje pravomoc 

oznámeným subjektům pro dozor na trhu formou neohlášených auditů, možností 

kontrolování vzorků a povinností kontroly výročních zpráv o bezpečnosti. MDD 

požadovalo ohlašování incidentů, ale MDR požaduje po výrobcích shromažďování, 

zaznamenávání a analyzování relevantních dat o kvalitě, účinnosti a bezpečnosti 

i o provádění všech nápravných a preventivních opatření po uvedení na trh. Nové je 

také hlášení nežádoucích událostí do systému EUDAMED nebo pravidelná aktualizace 

zprávy o bezpečnosti – u prostředku třídy rizika I každých alespoň 5 let, u třídy IIa 

alespoň jednou za 2 roky, u třídy IIb (neimplatabilních) každoročně a u tříd IIb 

(implantabilních) a III každoročně i u oznámeného subjektu. Součástí plánu sledování 

prostředku po uvedení na trh by měl být plán klinického sledování po uvedení na trh, 

který popisuje metody sběru klinických údajů k potvrzení bezpečnosti a funkčnosti 

zařízení po celou dobu jeho životnosti.  

Článek také obsahuje přehled požadavků MDR na plán sledování zdravotnického 

prostředku po uvedení na trh podle přílohy III MDR. Autory článku vytvořený návrh 

šablony na tento plán.  

V závěru autoři připouští, že MDR může mít pozitivní dopad na bezpečnost 

zdravotnických zařízení. Také upozorňují na praktičtější přístup, který nespočívá pouze 

v hlášení rizik, ale zahrnuje metody pro řízení rizik, které s pomocí nástrojů hodnotí 
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bezpečnost, kdy jedním z nich je plán pro sledování zdravotnického prostředku 

po uvedení na trh [19].  

2.3.11 Dopady Nařízení o zdravotnických prostředcích 

na notifikovanou osobu a aditivní výrobu  

Název anglicky: The Impact of Medical Devices Regulations on Notified Bodies and 

Additive Manufacturing 

Autoři: Qi Jianing, Wei Shilun 

Název publikace: Digitala Vetenskapliga Arkivet 

Vydavatel: Master Programme in Industrial Management and Innovation 

Rok vydání: 2020 

Obsah článku:  

Studie se zabývá dopady na notifikované osoby a aditivní výrobu. Aditivní výroba 

neboli 3D tisk, je transformační přístup k průmyslové výrobě, který umožňuje vytváření 

lehčích a silnějších dílů a systémů. Cílem této studie je zjistit jaké dopady přinese 

zavedení MDR na praktickou a objektivní situaci pro implementaci budoucích 

technologií jako je 3D tisk a to z pohledu notifikovaných osob. Studie použila metodu 

dotazníku u notifikovaných osob, kterým pokládala následující otázky: Jaký je dopad 

MDR na činnost notifikovaných osob? Jaký je dopad MDR na zařízení navazující 

na aditivní výrobu z pohledu notifikovaných osob?  

Mimo jiné bylo zjištěno, že 50 % oslovených pracovníků uvádí nejvyšší míru 

porozumění MDR. Více než 60 % respondentů uvádí nejvyšší míru dopadu na jejich 

notifikovanou osobu. Za nejvýznamnější dopad považuje více než 80 % respondentů 

nové požadavky na schopnosti a kompetence personálu. Jako druhý významným dopad 

uvádějí nutnost rotace personálu. Respondenti dále uváděli jako další změny vzniklé 

zavedení MDR na notifikovanou osobu: zlepšení systému kvality, pokrytí systému 

EUDAMED, zpoždění MDR vzniklé Coronavirem, zvýšení technologických znalostí 

nebo obavu ze společného pochopení požadavků ze strany orgánů. Z výzkumu vychází, 

že problémem pro notifikované osoby jsou vysoké náklady na provoz, nedostatek 

zdrojů, požadavky na vyšší nezávislost, více komunikace s výrobci, vyšší dohled 

na klinické hodnocení a zvýšené pracovní vytížení. Se situací vzniklou zavedením 

MDR na aditivní výrobu už tolik respondentů detailně obeznámeno nebylo. Ale uvádějí, 

že mají pozitivní postoj k aditivní výrobě ve zdravotnictví.  

V diskusi autor upozorňuje na prozatímní pokles notifikovaných osob, který 

přisuzuje vysokým požadavkům na kompetence personálu a postupy, vysoké finanční 

a časové náročnosti. Jako řešení komplikací musí notifikované osoby zajistit dostatek 

personálu, školení a konzultací s externími odborníky. Toho může dosáhnout 
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rekvalifikací stávajícího personálu, příjme nový personál s příslušnými kritérii nebo 

příjme nové zaměstnance, které řádně zaškolí. V důsledku nedostatku financí však může 

dojít k poklesu notifikovaných osob. MDR přináší vyšší vytíženost zaměstnanců 

způsobenou přísnějšími požadavky. Jedním z nich je například zavedení databáze 

EUDAMED, která bude vyžadovat sběr, kontrolu, správu, nahrávání a aktualizaci dat. 

Většina zaměstnanců s touto databází ovšem nemá zkušenost. Pozitivním dopadem je 

zvýšená nezávislost a lepší kompetence notifikovaných osob. 

V případě zdravotnických prostředků souvisejících s aditivní výrobou, MDR pro ně 

bude představovat konkrétní problémy, zatímco trh se bude rozvíjet zajištěním kvality 

produktu a zvyšováním povědomí veřejnosti. Tato zjištění jsou cenným praktickým 

důkazem pro zkoumání aplikace MDR a implementace technologie jako AM 

ve zdravotnictví v rámci MDR. Celkově bylo zjištěno, že MDR způsobí v krátkodobém 

horizontu obtížnou situaci. Současně je dalekosáhlý vliv na regulační systém a trh 

zdravotnických prostředků kladný a očekávatelný [20]. 

2.4 Shrnutí studií  

Nařízení o zdravotnických prostředcích 2017/745 přináší na trh se zdravotnickými 

prostředky mnoho změn. Cílem MDR je posílit současný systém, zvýšit důraz 

na kontrolu a regulaci, zajistit bezpečnost a kvalitu výrobků i volný a kontrolovaný 

pohyb zboží v rámci EU.  

Změny pro oznámené subjekty nastávají z počátku hlavně v povinnosti podání 

žádosti o nové jmenování na funkci vykonávání posouzení shody podle MDR. Následně 

budou oznámené subjekty podrobeny více auditům, příslušnými orgány z jiného 

členského státu. Kvůli přísnějším povinnostem MDR kladeným na kvalifikaci 

zaměstnanců dochází ke zvýšené potřebě dalšího vzdělávání zaměstnanců pracujících 

pro oznámené subjekty, což povede ke zvýšení nákladů. V oblasti klasifikace tříd rizik 

dochází ke změnám v podobě například, že prostředky z jedné třídy nově spadají 

do třídy s vyšším rizikem. To může mít dopad na proces posouzení shody, protože vyšší 

třída může požadovat klinickou zkoušku nebo mít jiné regulační požadavky. 

To u recertifikace povede k prodloužení procesu posouzení shody nebo prostředek 

nebude splňovat požadavky pro třídu rizika podle MDR. Celá tato situace bude mít 

za následek zvýšení nákladů na proces posouzení shody. Pro některé zejména menší 

firmy zvýšení nákladů potřebné k přizpůsobení se novým požadavkům budou 

pravděpodobně vést k ukončení činnosti firmy. To povede k snížení dostupnosti 

některých prostředků. Finanční náklady budou potřeba hlavně k personálnímu zajištění, 

na které se zvyšují nároky z hlediska nestrannosti, odbornosti, kvalifikaci, zkušenosti 

i praxe. Zajistit všechen požadovaný a dostatečně kvalifikovaný personál nebude 

snadné.  
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Velkou změnu MDR přináší například pro software a zdravotnické aplikace, které 

dříve mezi zdravotnické prostředky nespadaly nebo spadaly do třídy rizika I, ale nyní 

mohou spadat do všech tříd rizika. To znamená pro výrobce zdravotnického softwaru 

obrovskou změnu.  

MDR také nově zavádí postupy zahrnující odbornou skupinu, složenou z poradců 

s nejnovějšími klinickými, vědeckými nebo technickými odbornými znalostmi. Výrobci 

mohou odbornou skupinu využít k odborné konzultaci a oznámený subjekt bude mít 

povinnost odbornou skupinu požádat o zprávu klinického hodnocení u určitých tříd 

rizika.  

MDR přináší vyšší odpovědnost všech hospodářských subjektů v dodavatelském 

řetězci pro zdravotnický prostředek v oblasti jeho technické dokumentace, označení, 

podání stížností nebo sledování prostředku po uvedení na trh. Které se promítne 

i u oznámených subjektů, například budou muset každý rok kontrolovat aktualizace 

zprávy o bezpečnosti. MDR také zavádí jedinečnou identifikaci prostředku, díky které 

bude každý prostředek snadno vyhledatelný, což při hlášení nežádoucích účinků 

usnadní rychlejší bezpečnostní nápravná opatření. K lepší vyhledatelnosti také budou 

sloužit databáze Eudamed, do které budou nově hospodářské subjekty povinny 

zaznamenávat požadovaná data. 
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3 Cíle práce 

Z výše uvedeného zadání a přehledu současného stavu problematiky, zpracovaného 

v kapitole 2, vyplývají konkrétní cíle této diplomové práce, tedy analyzovat dopady 

nové evropské regulace MDR pro konkrétní oblasti. A to analyzovat současné možnosti 

a možné dopady nové evropské regulace MDR na notifikované osoby. Pro lepší 

pochopení celé problematiky se zaměřit i na analýzu dopadů na výrobce zdravotnických 

prostředků, na procesy posuzování shody, procesy uvádění nového zdravotnického 

prostředku na evropský trh a analyzovat postup pro recertifikaci podle nové evropské 

regulace MDR zdravotnického prostředku, který již byl uveden na trh EU. 

Nejprve je tedy třeba seznámit se s nynějšími nařízeními týkajícími se 

zdravotnických prostředků a následně se seznámit s novou evropskou regulací MDR. 

Poté provést analýzu změn a identifikovat dopady na konkrétní oblasti stanovené 

zadáním. Tato analýza bude podkladem pro vytvoření protokolu záznamu o posouzení 

shody, který by měl být následovně používaný v praxi notifikovanými osobami 

k posouzení shody zdravotnických prostředků s požadavky MDR.  
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4 Metody 

V této části diplomové práce je popsán průběh vytváření diplomové práce. Tato 

část je rozdělena na dvě části, kde v první části je popsán proces použitý k vypracování 

analýzy dopadů na notifikované osoby, výrobce, proces posouzení shody, proces 

uvádění nového zdravotnického prostředku na trh a na postup recertifikace, které přináší 

MDR. V této části je popsána i metoda SWOT analýzy. Ve druhé části je popsán postup 

využívaný k vytvoření protokolu záznamu k posouzení shody zdravotnického 

prostředku používaného notifikovanou osobou.  

4.1 Vypracování analýzy dopadů  

Vzhledem k zadání diplomové práce byla vypracována analýza dopadů 

na notifikované osoby, výrobce, na proces uvedení na trh a do provozu, na proces 

posouzení shody a postup pro recertifikaci. Tato analýza byla provedena srovnáním 

stávajících legislativních předpisů s nově vydaným nařízením a nalezením změn, které 

přinesou dopady na vybrané hospodářské subjekty a vybrané procesy, kterými se 

zabývá tato diplomová práce. Nejprve byla provedena analýza stávající legislativy, 

kvůli získání znalosti základních pojmů a postupů v oblasti zdravotnických prostředků. 

Nejdůležitější stávající legislativou je zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických 

prostředcích, nařízení vlády č. 54/2015 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické 

prostředky a směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Spolu se stávající 

legislativou byla provedena analýza příruček, manuálů a pomocných dokumentů pro 

notifikované osoby, které vytvořila NBOG. Poté byla provedena analýza nového 

nařízením Evropské unie 2017/745 o zdravotnických prostředcích. Následně bylo 

na základě nastudovaných článků a pomocí vydaného komentáře pana JUDr. Bc. Jakuba 

Krále, Ph.D., vyhledávány časti legislativy potřebné k provedené analýzy dopadů 

na notifikované osoby. Poté byla na základně zjištěných změn, které přináší nová 

legislativa, vypracována analýza dopadů na notifikované osoby, na proces uvedení 

na trh a do provozu, na proces posouzení shody a postup pro recertifikaci. Analýza 

dopadů na notifikované osoby byla detailně zaměřena na analýzu dopadů na personální 

zajištění u notifikovaných osob. Dále byla analýza dopadů detailně zaměřená na obsah 

žádosti o jmenování a na proces, kterým musí podaná žádost projít. V rámci analýzy 

dopadů bylo vytvořeno grafické schéma pro zjednodušený postup, kterým musí žádost 

o jmenování projít, než bude schválena a oznámený subjekt bude jmenovaný pro 

činnost posuzování shody. Dalším grafickým zpracováním, které bylo v rámci analýzy 

dopadů vytvořeno je grafické znárodnění postupů pro posouzení shody podle třídy 

rizika. Postupy podle MDR byly zpracovány, zatím co postupy podle MDD byly 

použity z jedné z použitých studií.  
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4.1.1 SWOT analýza 

Jedná se o metodu strategické analýzy, která sjednocuje a vyhodnocuje poznatky 

pro strategii dalšího rozvoje organizace. Zkratka vychází z anglického S = Strengths 

(Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities (Příležitosti), 

T = Threats (Hrozby). Metoda poskytuje formulaci směrů a aktivity, které vedou 

k podnikovým cílům. Jedná se o rozbor hodnotící současný stav organizace z hlediska 

vnitřního prostředí a současnou situaci okolí organizace, tedy z hlediska vnějšího 

prostředí. Ve vnitřním prostřední jsou analyzovány silné a slabé stránky organizace. 

Ve vnějším prostředí jsou analyzovány příležitosti a hrozby, to jsou situace, které nelze 

ovlivnit, protože působí z prostředí mimo organizaci [21]. Graficky znázorněné 

zaznamenávání SWOT analýzy je znázorněno v tabulce 4.1.  

Tabulka 4.1: Grafické znázornění SWOT analýzy 

SWOT Pozitivní stránka Negativní stránka 
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n
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í 

 

 

Silné stránky  

 

Slabé stránky  

V
n

ěj
ší

 

p
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ře

d
í 

 

 

Příležitosti  

 

Hrozby  

 

Silné stránky analyzují vnitřní prostředí, mají výhodné postavení na trhu před 

konkurencí. Cílem firmy je mít co nejvíce silných stránek. Příklady silných stránek jsou 

jedinečnost produktu, technická vybavenost, schopnosti personálu nebo patentovaná 

technologie.  

Slabé stánky patří do analýzy vnitřního prostředí, které snižují hodnotu firmy. Tyto 

stránky jsou negativní a firma se je snaží odstranit. Příklady slabých stránek jsou nízká 

produktivita nebo vysoké náklady.  

Příležitosti ovlivňuje vnější prostředí, které zároveň vytváří možnosti, ze kterých může 

firma profitovat, a tedy rozvíjet podnik. Příklady příležitostí jsou nový dodavatel nebo 

nová technologie. 

Hrozby jsou negativní faktory vnějšího prostředí, které společnost těžko ovlivní. Jedná 

se o rizika, které mohou ohrožovat dosažení cílů firmy. Analýza slouží k identifikaci 

a sledování hrozeb a následné eliminaci. Příklady hrozeb jsou změna legislativy, ztráta 

zákazníka nebo vznik silnější konkurence.  

SWOT analýza slouží k identifikaci příležitostí a silných stránek, které se firma snaží 

posilovat, zatím co hrozby a slabé stránky se snaží minimalizovat [22].  
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4.2 Vytvoření protokolu záznamu o posouzení shody  

Pro vytvoření nového protokolu záznamu o posouzení shody s požadavky MDR 

zdravotnického prostředku používaného notifikovanou osobou bude pro inspiraci použit 

stávající protokol, směrnice, metodiky a operační postupy pro oblast zdravotnických 

prostředků poskytnuté českou notifikovanou osobou – Elektrotechnickým zkušebním 

ústavem, který má sídlo v Praze. Na základě stávajícího protokolu záznamu bude 

zjištěna stávající koncepce. Dále budou pro tvorbu protokolu použity výsledky analýzy 

dopadů zpracované podle kapitoly 4.1.  

Protokol bude tvořen třemi sloupci, kdy v prvním bude požadovaný údaj, který se 

buď vyplní, nebo se k němu vyplní závěr přezkumu, jestli byli zjištěné nějaké 

nedostatky nebo prostor ke zlepšení. Je zde i informace o posuzovateli, který daný údaj 

hodnotí. Ve druhém sloupci se zaškrtne, zda požadavek vyhovuje, či nikoliv. 

U některých prostředků je možné, že se požadovaný údaj nevztahuje na prostředek, 

který je předmětem posouzení shody, poté je možné celé pole škrtnout. Ve třetím 

sloupci bude pro lepší orientaci odkaz na konkrétní místo v nařízení MDR, kde je údaj 

požadován. Protokol bude koncipován do několika částí, nejprve budou uváděny údaje 

pro posouzení shody založené na systému řízení kvality a technické dokumentace, které 

vytvoří největší část protokolu. Jedná se o údaje, které jsou požadovány v žádosti 

o posouzení shody, náležitou dokumentaci a dále pak technickou dokumentaci 

a dokumentaci týkající se sledování po uvedení na trh. Další části budou tvořeny 

posouzením založeném na přezkoušení typu, které vychází z údajů již vypsaných 

v předchozí části, proto bude tato část kratší.  V ní dojde ke shrnutí zjištěných výsledků. 

Další krátké části budou tvořit posuzování shody založené na ověření shody výrobku, 

které se může provádět dvěma možnostmi – zabezpečování kvality ověření výrobků pro 

každý vyrobený prostředek, tato část se ovšem také částečně bude odkazovat na první 

část protokolu. Závěr protokolu bude tvořen vyhodnocením posouzení shody tedy 

zjištěním, zda je nebo není prostředek ve shodě s nařízením MDR. Tato závěrečná část 

společně s úvodem bude vycházet z přílohy IV MDR, která popisuje požadavky na EU 

prohlášení o shodě. Oznámený subjekt si tak vždy vybere pouze části, které potřebuje 

k posouzení shody, kterou právě provádí a nehodící části škrtne. Stejně tak nebude 

hodnotit údaje, které se nevztahují na prostředek, který posuzuje. 
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5 Výsledky 

Kapitola výsledky je rozdělena na dvě hlavní podkapitoly, kdy první se věnuje 

analýze dopadů vzniklých zavedením MDR na notifikované osoby, s čím souvisí 

i dopady na proces posouzení shody, proces uvedení zdravotnického prostředku na trh, 

dopady na recertifikaci a dopady na výrobce. Druhá podkapitola se věnuje vypracování 

protokolu pro posouzení shody, který by mohla notifikovaná osoba používat.  

5.1 Analýza dopadů vzniklých zavedením MDR 
na notifikované osoby 

Tato část se zabývá dopady, které vznikly zavedením MDR, na oznámené subjekty 

a s nimi související dopady na další subjekty a procesy. Tato kapitola obsahuje 

současnou situaci po zavedení MDR v České republice a přehled oznámených subjektů 

jmenovaných k činnosti podle MDR, detailní požadavky na personální zabezpečení a 

také se zabývá procesem podání žádost, která je zapotřebí, aby mohla notifikovaná 

osoba provádět i nadále činnosti posouzení shody podle MDR. V kapitole jsou dále 

popsány související dopady na výrobce, dopady na procesy posuzování shody a dopady 

na procesy uvádění nových zdravotnických prostředků na evropský trh a s tím 

související nově zavedený systém identifikace a registrace. Další část se zabývá 

analýzou postupu pro recertifikaci podle nové evropské regulace MDR zdravotnických 

prostředků, které již byly uvedeny na trh EU. 

5.1.1 Současná situace notifikovaných osob se zavedením MDR 

v České republice a Evropě  

Notifikovaná osoba je autorizovaná osoba, kterou oznámí Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví orgánům Evropského společenství nebo 

příslušným orgánům členských států Evropské unie. MDR používá místo označení 

notifikovaná osoba termín oznámený subjekt. Jedná se tedy o subjekt, který má 

pravomoc k výkonné odborné činnosti posuzování shody, jmenovaný v souladu MDR. 

Certifikáty vydávané oznámeným subjektem, jakožto třetí stranou, jsou podmínkou 

k prohlášení o shodě. Vydané dokumenty slouží k označování výrobků 

evropskou značkou shody CE. 

V České republice v současnosti tuto činnost podle MDD vykonávají dvě 

notifikované osoby, kterými jsou Institut pro testování a certifikaci ve Zlíně 

a Elektrotechnický zkušební Ústav v Praze. Nové MDR ukládá členským státům zvolit 

odpovědný orgán za oznámené subjekty. Tento orgán bude odpovědný za posouzení, 

oznámení a jmenování oznámených subjektů a bude vykonávat kontrolní činnost. Musí 

být zajištěna nestrannost, objektivnost a eliminace rizika střetu zájmů. V MDR je 
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podrobně popsáno, kdo je ve střetu zájmů a jaké zde platí podmínky. V České republice 

to zřejmě bude ÚNMZ [1, 4]. 

Situace v České republice se vyvíjí následně. Žádost o status oznámeného subjektu 

dle MDR podal v lednu 2020 Institut pro testování a certifikace (ICT). Již proběhlo 

posouzení u ÚNMZ, které trvalo několik měsíců, protože bylo zároveň žádáno 

o prodloužení notifikace podle směrnice MDD. Nyní se čeká na termín auditu u ICT. 

Pokud by byl ICT jmenováno oznámeným subjektem, mohlo by tomu dojít někdy před 

koncem roku 2021 [23].  

Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ) žádost o status oznámeného subjektu podle 

MDR dosud nepodal, protože nesehnal potřebné finance a zaměřil svoji pozornost 

na recertifikaci zdravotnických prostředků podle MDD. Certifikace EZÚ skončí v roce 

2021, avšak certifikáty vydané podle této směrnice budou i nadále platné nejpozději až 

do května 2024. EZÚ je státní podnik, proto počítal s finanční podporou Ministerstva 

průmyslu a obchodu, které však zatím poskytnuty nebyly. Odhad investic pro přípravu 

na MDR je pohybuje od 50 až 100 milionů. Tyto finanční prostředky, jsou potřebné pro 

investice do potřebného kvalifikovaného personálu[24].  

Nově podal žádost o status oznámeného subjektu dle MDR Český metrologický 

institut (ČMI), původně chtěl žádat o notifikace pro posuzování zdravotnických 

prostředků s měřící funkcí, se kterou měl už zkušenosti. Vzhledem k odložení nepodání 

žádosti EZÚ, se ale nakonec s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), ČMI 

rozhodlo žádost rozšířit o další skupiny zdravotnických prostředků. Takže žádost byla 

podána pro všechny činnosti posuzování shody podle nařízení MDR založené 

na systému řízení kvality, posouzení technické dokumentace, přezkoušení typu, 

zabezpečování kvality výroby a ověření výrobků pro 23 základních kódů a 17 

horizontálních kódů. Příkladem některých zdravotnických zařízení, které spadají 

do těchto kódů jsou rentgenové přístroje, magnetická rezonance, plicní ventilátory, 

kloubní náhrady, ortézy nebo invalidní vozíky. V žádosti jsou zahrnuty rizikové třídy Is, 

Im, Ir, IIa a IIb. Riziková třída III byla kvůli urychlení celého procesu vynechána. 

Příprava rozšíření žádosti o rizikovou třídu III by měla proběhnout v roce 2021. ČMI 

na základě svých zkušeností s vykonáváním činnosti notifikované osoby pro výrobky 

jiné než zdravotnické i svých zkušeností se zdravotnickými prostředky s měřící funkcí a 

ve spolupráci vysokých škol, fakultních a krajských nemocnic, dokázal velmi rychle 

zajistit dostatek technických a klinických expertů, kteří jsou ochotni se zapojit činnosti 

oznámeného subjektu podle MDR. Kdy právě nedostatek kvalifikovaného personálu je 

jedním z největších problémů pro notifikované osoby a splnění požadavků MDR. 

Protože všechny MD kódy (skupiny certifikovaných zdravotnických prostředků) musí 

být personálně pokryty nezávislými odborníky, kteří nespolupracují na návrhu, 

výzkumu a vývoji produktů společně s výrobci. Kódy, o které žádá ICT se doplňují 

s ČMI a v několika položkách se překrývají [23, 25].  
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ČMI podal žádost v prosinci 2020, vyřízení celého procesu obvykle trvá rok a půl, 

certifikovat podle MDR by tedy mohl někdy v polovině roku 2022. Jestli budou uznány 

všechny MD kódy není jasné, mohly by být vyhodnoceny jako nedostatečně personálně 

kryté [26].  

Zajištění personálních kapacit je největším problémem, protože každý MD kód 

bude muset mít zajištěné kapacity dvojitě. MDR vyžaduje rotaci auditorů 

i posuzovatelů, aby nedocházelo k posuzování nebo provádění auditu stejnou osobou. 

I nyní je problém sehnat a zacvičit kompetentní personál, s přibývajícími požadavky, 

a to hlavně na nestrannost a nezávislost, bude situace ještě složitější. Nedostatek 

kvalifikovaných lidí, kteří rozumí dané problematice, je napříč celým systémem, jak 

u výrobců, notifikovaných osob, zdravotních pojišťoven i státních regulačních orgánů. 

Problémovými budou také prostředky s vyšší třídou rizika IIb a zejména III, o ty zatím 

žádná česká notifikovaná osoba nežádala. Výrobci s těmito třídami tedy budou muset 

žádat o posouzení shody v zahraničí, což bude trvat delší dobu, protože na malý počet 

oznámených subjektů s pravomocí posuzovat prostředky vyšší třídy rizika, bude velký 

počet žadatelů. Přitom, právě tyto prostředky jsou s nejvyšší přidanou hodnotou, a právě 

v jejich oblasti je největší vývoj [23, 24].   

Pokud ČMI a ICT budou jmenovány, zachrání malé a střední české firmy, protože 

jinak by museli certifikovat v zahraničí, což by bylo mnohem dražší. U některých 

malých firem hrozí, že i tak budou muset svoji činnost ukončit, protože nedokážou 

splnit veškeré požadavky, zajistit všechny administrativní podklady a finanční náklady 

budou zničující. Firmy, které to ustojí, stejně budou muset zdražit, což bude mít dopad 

na cenu zdravotnického prostředků, a tedy i na veřejný zdravotní systém. Náklady pro 

výrobce na certifikace se s platností MDR nepochybně zvýší. Pokud bude dostupný 

oznámený subjekt v České republice, nebude se muset překládat dokumentace, což 

může znamenat úsporu v řádu milionů korun. Také personální kapacity výrobců 

nebudou tak zatížené, protože ne všichni jsou schopni na odborné úrovni komunikovat 

v cizím jazyce se zahraničním oznámeným subjektem. A náklady na personál 

u výrobců, tak budou také nižší než v případě, že by Česká republika svůj oznámený 

subjekt neměla [23, 24]. 

V rámci Evropy je aktuálně registrováno 58 oznámených subjektů pro činnost 

posouzení shody zdravotnických prostředků podle staré směrnice MDD. Z toho 

do května 2020 podalo žádost o opětovné jmenování 47 oznámených subjektů a během 

roku se toto číslo zvýšilo. Ke konci listopadu 2019 pouze 7 oznámených subjektů 

získalo oprávnění vykonávat i nadále svou činnost podle MDR [27]. V květnu 2020 se 

počet oznámených subjektů, které mohou vykonávat činnosti pode MDR navýšil na 13 

a v dubnu 2021 na 20. Vzhledem k vysokým požadavkům MDR pravděpodobně počet 

oznámených subjektů bude mnohem menší, než počet stávajících notifikovaných osob. 

Tlak na oznámené subjekty by pak byl vysoký, vzhledem k velkému množství 

prostředků, které budou požadovat posouzení shody, otázkou pak zůstává, jestli nařízení 



 

45 

 

tedy povede ke zvýšení efektivity a bezpečnosti, jak tomu bylo cílem [7]. V následující 

tabulce 5.1 je znázorněný přehled počtu notifikovaných osob podle MDD v některých 

evropských zemích a celkový přehled oznámených subjektů jmenovaných podle MDR 

k dubnu 2021.  

Tabulka č. 5.1: Přehled počtu notifikovaných osob v některých evropských zemích [7]  

Země Počet oznámených subjektů 

Německo 11 (z toho 6 podle MDR) 

Francie 1 (již podle MDR) 

Švýcarsko 2 

Slovensko 1 (již podle MDR) 

Norsko 1 (již podle MDR) 

Irsko 1 (již podle MDR) 

Polsko 3 

Nizozemí 3 (všechny podle MDR) 

Finsko 2 (již podle MDR)  

Italie 11 (z toho 2 podle MDR) 

Švédsko 2 (z toho 1 podle MDR) 

Česká republika 2 

Maďarsko 2 (z toho 1 podle MDR) 

Chorvatsko 1 podle MDR 

5.1.2 Obecné požadavky na oznámené subjekty podle MDR 

Podle článku 36 MDR musí oznámené subjekty splňovat organizační a obecné 

požadavky a požadavky na řízení kvality, zdroje a postupy, které jsou k plnění 

stanovených úkolů nezbytné. Pro tyto činnosti musí mít k dispozici dostatek 

administrativních, technických a vědeckých pracovníků s odbornými znalostmi. 

Oznámené subjekty jsou povinny na požádání zpřístupnit veškerou příslušnou 

dokumentaci orgánu odpovědnému za oznámené subjekty, aby mohl provádět činnosti 

související s posuzováním, jmenováním, oznamováním, monitorováním, dozorem 

a usnadnit posuzování [1]. 

V příloze VII MDR jsou, oproti předchozím směrnicím, detailně rozepsány všechny 

požadavky, které musí oznámený subjekt splňovat. Příloha je rozdělena do čtyř částí, 

kde v první části jsou popsány organizační a obecné požadavky, ve druhé požadavky 

na řízení kvality, ve třetí požadavky na zdroje a v poslední čtvrté části jsou popsány 

procedurální požadavky.  

Detailnost požadavků v MDR zvyšuje důraz a jasněji definuje všechny požadavky. 

MDR se zabývá požadavky v oblasti nezávislosti a nestrannosti. Nově musí oznámený 

subjekt zdokumentovat používané postupy zajištění, výsledky a používané zásady 
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pro dodržení nestrannosti v rámci celé organizace. Musí zde být uvedeny všechny 

činnosti pro posuzování, a to i pro všechny pracovníky. V této části je MDR značně 

rozšířeně popsán okruh lidí, kteří se nesmí na posuzování shody podílet. Nově také 

platí, že pokud pracovník oznámeného subjektu dříve pracoval pro nynějšího klienta, 

nesmí po dobu tří let na činnosti posuzování shody pro tohoto klienta pracovat. 

Nestrannost pracovníků musí být zaručená, a to i pro nejvyšší vedení. Oznámené 

subjekty zveřejní prohlášení o zájmech svého nejvyššího vedení. Oznámený subjekt 

zdokumentuje a zajistí, že činnost bude nestranná a objektivní jak pro jeho pobočky, tak 

pro subdodavatele nebo jakýkoliv jiný přidružený subjekt [1]. 

Nově musí být zdokumentovány postupy, které zajištují důvěryhodnost informací 

získaných během posuzování shody. Také mezi nové podmínky přibyl požadavek 

na finanční prostředky, kdy oznámený subjekt musí mít k dispozici finanční zdroje 

nutné k provádění činností posuzování shody. Svojí finanční způsobilost dlouhodobou 

ekonomickou životaschopnost musí zdokumentovat a doložit. Oznámený subjekt se 

také musí podílet na informovanosti pracovníků posuzujících shodu v případě nových 

právních předpisů [1]. 

Nově jsou také upřesněny požadavky na řízení kvality, kdy musí být postup 

pro řízení kvality zdokumentován, prováděn a udržován. Musí se týkat těchto prvků: 

struktury a dokumentace systému řízení (včetně cílů a strategie činnosti), postupů 

přidělování činností a odpovědnosti pracovníků, postupů posuzování a rozhodování, 

plánování, provádění, hodnocení a případnou úpravu jeho postupů posuzování shody, 

kontroly dokumentů, kontroly záznamů, přezkumů řízení, vnitřních auditů, nápravných 

a preventivních opatření, stížností a opravných prostředků a průběžnou odbornou 

přípravu. Oznámený subjekt musí zajistit, že je systém chápán a udržován v celé své 

organizační struktuře. Všichni pracovníci musí podepsat dodržování postupů 

a prohlášení uvádějící, že se zavazují dodržovat zásady důvěrnosti, nezávislosti 

a nestrannosti [1].  

Nově také MDR stanoví, že oznámený subjekt musí mít technickou dokumentaci 

od výrobce u sebe [1, 4]. 

MDR v článku 37 upřesňuje podmínky oznámených subjektů pro spolupráci se 

subdodavateli a pobočkami. Kdy s touto spoluprací musí vždy být seznámen zadavatel 

posouzení shody a odpovědnost za plnění jejich úkolů nese oznámený subjekt [4].  

MDR v VII příloze také nově definuje a rozšiřuje požadavky na obecné požadavky 

posouzení shody, na audit systému řízení kvality, ověření výrobků, posouzení 

předklinického a klinického hodnocení, na podávání zpráv, konečný přezkum, 

rozhodnutí a certifikaci a monitorování po udělení certifikace. Tyto požadavky 

a postupy nebyly v předchozích nařízeních jasně definovány [1].  

Oznámený subjekt musí mít zavedeny zdokumentované a dostatečně podrobné 

postupy pro provádění každé činnosti pro posuzování shody, včetně jednotlivých kroků 
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počínaje činnostmi před podáním žádosti až po rozhodování a dozor a s případným 

přihlédnutím k příslušným specifickým rysům daných prostředků. Před posouzením, 

musí oznámený objekt zveřejnit postup pro podání žádosti a podmínky pro jazyky 

dokumentace. Také musí mít k dispozici zdokumentované podrobnosti ohledně 

finančních podmínek a poplatků, dále pak postupy pro propagační činnost a podmínky 

pro uzavření smluv [1].  

5.1.3 Požadavky na personální zabezpečení oznámených subjektů 

podle MDR 

MDD popisuje požadavky na zaměstnance notifikované osoby velmi stručně. 

Krátce požaduje nestrannost, důvěryhodnost a odbornou kvalifikaci zaměstnanců 

notifikované osoby. Tyto požadavky podle MDD jsou vypsány v kapitole 2.2.1 

diplomové práce. Zatím co MDR nově detailně vypisuje personální požadavky. 

Pro oznámené subjekty jsou personální požadavky velmi přísné. Pro řádné plnění svých 

úkolů bude muset oznámený subjekt vytvořit silný personální aparát, který zajistí 

dostatečné množství administrativních, technických a vědeckých pracovníků 

a pracovníků s příslušným odbornými klinickými znalostmi. Nařízení stanovuje, že 

nelze, aby pracovníci byli externími odborníky nebo subdodavateli. Pracovníci musí být 

výhradně zaměstnanci oznámeného subjektu. Oznámené subjekty musí být schopny 

provádět všechny úkoly, při nejvyšší úrovni profesní bezúhonnosti a náležité 

způsobilosti v této konkrétní oblasti. Musí mít k dispozici potřebné pracovníky 

a veškeré vybavení, zařízení a způsobilost k plnění technických, vědeckých 

a administrativních úkolů spojených s činnostmi posuzování shody. Oznámený subjekt 

musí v rámci svého nejvyššího vedení určit alespoň jednu osobu, která nese celkovou 

odpovědnost za všechny činnosti posuzování shody týkající se prostředků. Oznámený 

subjekt musí zajistit, aby si pracovníci udržovali kvalifikaci a odborné znalosti, také 

musí jasně vymezit jejich rozsah omezení povinností a odpovědnosti a míru oprávnění. 

V MDR jsou poté velmi podrobně popsány požadavky na kritéria, kvalifikace, 

schopnosti a zkušenosti pracovníků k jednotlivým činnostem. Oznámený subjekt musí 

zavést postupy pro počáteční hodnocení a průběžné monitorování způsobilosti, činností 

posuzování shody a výkonnosti všech interních a externích pracovníků a subdodavatelů 

zapojených do činností posuzování shody. Oznámené subjekty musí pravidelně 

přezkoumávat způsobilost svých pracovníků, identifikovat potřeby v oblasti odborné 

přípravy a vypracovat plán odborné přípravy, aby zůstala zachována požadovaná úroveň 

kvalifikací a znalostí jednotlivých pracovníků. Nový a zcela zásadní pro chod 

oznámených subjektů je v oblasti personálu požadavek, který uvádí, že pro posouzení 

shody bude pro každou činnost zvlášť požadována jedna osoba pro provádění auditů, 

hodnocení nebo testování výrobků, přezkum technické dokumentace a rozhodování, pro 

posouzení technologií (jako například biokompatibility, sterilizace, postup a provedení 

balení) a klinického hodnocení [1, 4]. 
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Detailní personální požadavky  

Oznámený subjekt musí mít zajištěnou vytvořenou organizační strukturu, rozdělení 

povinností a hierarchické vztahy takové, aby zajišťovali důvěryhodnost výkonu činnosti 

posouzení shody. Organizační strukturu, funkce, povinnosti a pravomoc pracovníků, 

kteří mají vliv na výkon a výsledky činnosti posuzování shody, musí mít oznámený 

subjekt zdokumentovány. V nejvyšším vedení musí být určené osoby, které mají 

obecnou pravomoc a odpovědnost pro činnosti:  

• poskytování odpovídajících zdrojů pro činnosti posuzování shody 

• vypracovávání postupů a politik fungování oznámeného subjektu 

• dohled nad uplatňováním postupů, politik a systémů oznámeného subjektu 

v oblasti řízení kvality 

• dohled nad finančními prostředky oznámeného subjektu 

• činnosti oznámeného subjektu a jím přijímaná rozhodnutí, včetně smluvních 

ujednání 

• případné přenesení pravomocí na pracovníky a/nebo výbory za účelem 

provádění vymezených činností 

• spolupráce s orgánem odpovědným za oznámené subjekty a plnění 

povinností ohledně komunikace s příslušnými orgány, Komisí a jinými 

oznámenými subjekty[1]. 

Personál oznámeného subjektu musí být nezávislý na jakémkoliv jiném 

hospodářském subjektu, který má zájem na posuzovaném prostředku nebo 

i na konkurentech výrobce. Nestrannost a nezávislost musí být řádně zdokumentována 

tak, aby v případě potřeby bylo možné všechny tyto případy snadno identifkovat. MDR 

příloha VII konkrétně uvádí na jaké činnosti se nesmí personál oznámeného subjektu 

podílet. Nesmí pro posuzovaný prostředek být navrhovatelem, výrobcem, dodavatelem, 

osobou odpovědnou za instalaci, kupujícím, vlastníkem nebo osobou provádějící 

údržbu, ani zplnomocněným zástupcem žádné z uvedených stran. Na těchto činnostech 

se nesmí ani podílet. Dále se nesmí podílet na uvedení prostředku na trh ani 

na poskytování poradenských služeb pro výrobce, zplnomocněné zástupce, dodavatele, 

v oblasti návrhu, konstrukce nebo údržby prostředku.  V případě, že byl pracovník 

zaměstnán u klienta, jehož prostředek má být posuzován, nesmí konkrétní pracovník 

tento prostředek po dobu 3 let posuzovat[1].  

Oznámený subjekt musí mít k dispozici potřebný počet pracovníků nezbytných 

k řádnému plnění technických, vědeckých a administrativních úkolů spojených 

s činnostmi posuzování shody, v rozsahu pro jmenování. Stejně tak musí mít i řádné 

vybavení a zařízení. Tyto pracovníci musí mít zkušenosti a znalosti potřebné 

k posouzení daných prostředků a souvisejících technologií. Budou muset být posuzovat 

shodu z hlediska zdravotnické funkčnosti, klinického hodnocení, účinnosti 
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a bezpečnosti prostředků. Kvalifikace a odborná znalost potřebná k vykonávání činnosti 

musí být průběžně udržována[1].  

Oznámený subjekt musí zavést a dokumentovat pravidla pro výběr pracovníků 

pověřených pro činnost posuzování shody, tedy jejich znalosti, požadovanou 

způsobilost a počáteční a průběžnou odbornou přípravu. Kvalifikační kritéria musí být 

stanovené pro různé funkce, jako je například provádění auditů, hodnocení nebo 

testování výrobků, přezkum technické dokumentace nebo oblastí jako například 

biokompatibilita, sterilizace, tkáně a buňky lidského a zvířecího původu, technologii 

a klinické hodnocení[1]. 

Především se musí být vymezeny kvalifikační kritéria pro posuzování: 

předklinického hodnocení, klinického hodnocení, tkání a buněk lidského a zvířecího 

původu, funkčního zabezpečení, softwaru, obalů, prostředků obsahujících jako nedílnou 

součást léčivý přípravek, prostředků absorbovaných lidským tělem nebo v lidském těle 

lokálně rozptýleny a posuzovaní různých typů sterilizačních postupů[1].  

MDR v příloze VII části 3.2. detailně popisuje požadavky na zaměstnance 

oznámeného subjektu. Pracovníci odpovědní za kvalifikační požadavky a pověřování 

pracovníků pro konkrétní činnosti posuzování shody musí být přímo zaměstnanci 

oznámeného subjektu a nesmí být externími pracovníky. Musí mít prokazatelné znalosti 

a zkušenosti – s příslušnými právními předpisy, technologiemi, navrhováním a výrobou 

prostředků, znalosti se systémem kvality oznámeného subjektu a zkušenosti s postupem 

posuzováním shody[1].  

Dále musí mít trvale k dispozici pracovníky s odbornými klinickými znalostmi, 

kteří jsou zapojeni do všech fází posuzování a rozhodování. Tito pracovníci musí být 

přímými zaměstnanci oznámeného subjektu. Tito pracovníci dokážou poskytnout 

odbornou přípravu pro externí klinické odborníky (společnou specifikaci, 

harmonizované normy, požadavky MDR), jsou schopni vědeckým způsobem 

přezkoumat a případně zpochybnit klinické údaje v klinickém hodnocení či klinických 

zkouškách, klinické hodnocení jsou schopni srovnávat a posuzovat podle toho co a jak 

je potřeba a také dokážou vypracovat záznamy a zprávy o řádném provedení posouzení 

shody[1].  

Pracovníci musí mít prokázané kvalifikace, které jsou pro dvě skupiny pracovníků 

podobné. Tyto kvalifikace jsou zaznamenané v následující tabulce 5.2, která je 

rozdělená podle kritérii pro pracovníky odpovědné za provádění auditů systému 

výrobce v oblasti řízení kvality (osoby provádějící audit na místě) a pracovníci 

odpovědní za provádění přezkumů týkajících se výrobků (osoby provádějící přezkum 

výrobků), jako například přezkumů technické dokumentace nebo přezkoušení typu 

včetně takových aspektů, jako je klinické hodnocení, biologická bezpečnost, sterilizace 

a validace softwaru[1]. 
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Tabulka 5.2: Požadavky na personál oznámených subjektů – personál provádějící přezkum 

výrobků a personál provádějící audit na místě [1] (vlastní zpracování) 

 Osoby provádějící přezkum 

výrobků 

Osoby provádějící audit na 

místě 

Vzdělání Úspěšně dokončené studium na univerzitě nebo technické vysoké 

škole nebo rovnocennou kvalifikaci v příslušných oborech (např. 

lékařství, farmacie, technické obory ad. relevantní vědní obory)  

Odborná praxe Čtyřletá, v oblasti zdrav. výrobků 

nebo v souvisejících činnostech 

(např. výroba, audit nebo výzkum), 

z toho 2 roky v oblasti navrhování, 

výroby, testování nebo používání 

prostředku nebo technologie, které 

mají být posuzovány, nebo s nimi 

vědecky souviset  

Čtyřletá, v oblasti 

zdravotnických výrobků nebo 

v souvisejících činnostech 

(např. výroba, audit nebo 

výzkum), z toho 2 roky musí 

být v oblasti řízení kvality 

Znalost právních 

předpisů 

V oblasti prostředků, obecných 

požadavků a účinnosti stanovených 

v příloze I, a souvisejících 

harmonizovaných norem, 

společných specifikací a pokynů 

V oblasti prostředků a 

souvisejících harmonizovaných 

norem, společných specifikací 

a pokynů 

Zkušenosti a znalosti 

v oblasti rizik 

V oblasti řízení rizik a souvisejících norem a pokynů, pokud jde 

o prostředky 

Znalosti a zkušenosti 

v oblasti postupů 

posuzování shody 

stanovených 

v přílohách IX až XI 

Zejména aspektů těchto postupů, 

za něž jsou odpovědní, a příslušné 

pověření k provádění uvedených 

posouzení 

Zejména aspektů těchto 

postupů, za něž jsou odpovědní, 

a příslušné pověření 

k provádění uvedených auditů 

Znalosti a zkušenosti V oblasti klinického hodnocení, 

a znalosti prostředku, který posuzují 

Systémů řízení kvality 

a souvisejících norem a pokynů 

Proškolení Nedefinováno Ohledně technik provádění 

auditu, které jim umožňuje 

kontrolovat systémy řízení 

kvality 

Schopnost 

vypracovat záznamy 

Vypracovávat záznamy a zprávy prokazující, že příslušné činnosti 

posuzování shody byly řádně provedeny 

 

MDR také definuje personál s celkovou odpovědností za konečné přezkumy 

a rozhodování ohledně certifikace, který také musí být přímo zaměstnaný 

u oznámeného subjektu. Tito pracovníci musí mít jako skupina prokazatelné znalosti 

a komplexní zkušenosti v oblastech – právních předpisů, posouzení shody podle MDR, 

druhů kvalifikací, zkušenosti a odborných znalostí relevantní z hlediska posuzování 

shody prostředku, široké znalosti technologií, návrhů a výroby prostředků, znalosti 

systému řízení kvality a schopnost vypracovat záznamy a zprávy o činnosti posouzení 

shody[1].  

Kvalifikace každého pracovníka zapojeného do činnosti posuzování shody musí být 

zdokumentována spolu se splněním požadavků, v případě nesplnění musí být jasně 

zdůvodněné. Musí být zavedeny postupy pro počáteční hodnocení a průběžné 
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monitorování způsobilosti, činnosti posouzení shody a výkonosti zaměstnanců 

zapojených do posouzení shody. Tato způsobilost musí být pravidelně přezkoumána 

a pomocí plánu odborné přípravy i udržována[1].  

5.1.4 Vztah s odpovědnými orgány za oznámené subjekty  

Subjekty, které chtějí plnit funkci oznámených subjektů, musí zažádat o jmenování 

orgán odpovědný za oznámené subjekty. Následně bude provedeno ověření s pomocí 

Evropské komise. V závěru bude orgánem odpovědným za oznámené subjekty 

informovat oznámený subjekt o všech objevených nesouladech. A po provedení 

nápravy orgán odpovědný za oznámené objekty vypracuje závěrečnou zprávu, která by 

měla obsahovat požadované náležitosti jako výsledky posouzení, potvrzení o nápravě 

a s ní související preventivní opatření a doporučení rozsahu jmenování. A následně je 

Koordinační skupinou pro zdravotnické prostředky vydané doporučení pro jmenování. 

Stávající oznámené subjekty tedy budou muset projít procesem kontroly, a pokud budou 

v souladu s nařízením, mohou nadále vykonávat svoji činnost. Celý proces podání 

žádosti je podrobně popsaný v následující podkapitole. 

V případě, že by oznámený subjekt chtěl ukončit svoji činnost, musí o tom o rok 

dopředu informovat orgán odpovědný za oznámené subjekty a výrobce. Zde nastává 

změna, kdy v případě ukončení činnosti certifikáty vydané končícím oznámeným 

subjektem budou platit po dobu devíti měsíců od ukončení činnosti, a to pouze pokud 

jiný oznámený subjekt převezme odpovědnost za prostředky, zatím co nyní certifikát 

platil po dobu platnosti certifikátu. Musí tedy být následně provedeno nové posouzení. 

Tato změna bude pravděpodobně působit obtíže, v případě ukončení činnosti budou 

pravděpodobně výrobci velmi těžko hledat oznámený subjekt, který by se za prostředky 

zaručil. Činnost oznámených subjektů může být přerušena nebo úplně zrušena orgánem 

odpovědným za oznámené subjekty, pokud nejsou řádně dodržovány náležité 

povinnosti. V případě pozastavení jmenování příslušné certifikáty zůstávají v platnosti, 

pokud se oznámený subjekt zaručí, že důvod pozastavení neohrožuje platnost certifikátu 

[1, 4]. 

V oblasti monitorování oznámených subjektů orgánem za ně zodpovědným v MDR 

dochází ke zvýšení pravomocí a četnosti kontrol. Při monitoringu se provádí dozor nad 

trhem, systémem vigilance a sledování po uvedení na trh. Budou prováděné kontroly 

pracovníků a také ohlášené, neohlášené a namátkové přezkumy dokumentace. 

Minimálně jednou za rok by měla být provedena kontrola, při které bude ověřeno, že 

oznámený subjekt splňuje požadavky nového nařízení. Součástí této kontroly je audit.  

Jednotlivé oznámené subjekty by měly zveřejnit vypracovaný ceník se svými 

standartními poplatky za činnosti v oblasti posouzení shody.  
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5.1.5 Proces posouzení žádosti o jmenování  

Subjekty posuzování shody podávají žádost o jmenování orgánu odpovědnému 

za oznámené subjekty. Orgán odpovědný za oznámené subjekty má 30 dní na kontrolu 

úplnosti žádosti a případně může zažádat o doplnění chybějících informací. Následně 

zašle žádost Komisi, dále provede přezkoumání žádosti a podpůrné dokumentace 

a provede předběžnou zprávu o posouzení, kterou také zašle Komisi. Ta předá tuto 

zprávu Koordinační skupině pro zdravotnické prostředky a společně do 14 dnů jmenují 

tým pro společné posouzení, který se až na výjimky skládá z 3 kvalifikovaných 

odborníků podle požadavků čl. 40 MDR. Do 90 dnů tento tým přezkoumá dokumentaci 

přiloženou k žádosti podle požadavků MDR čl. 38, který odkazuje na přílohu VII MDR 

tedy požadavky, které musí splňovat oznámený subjekt [1].  

Následně pod vedením orgánu odpovědného za oznámené subjekty spolu s týmem 

pro společné posouzení naplánují a provedou posouzení na místě žádajícího subjektu 

posuzování shody a případně i poboček a subdodavatelů, kteří mají být zapojeni 

do posuzování shody. Na základě shrnutí posouzení vypracovaném týmem pro společné 

posouzení předá orgán odpovědný za oznámené subjekty žádajícímu subjektu seznam 

případných nesouladů, které musí být napravené nebo zajištěné opatření pro prevenci 

nesouladů. Tyto nesoulady může ještě po dobu 30 dnů podat orgánu odpovědnému 

za oznámené subjekty tým pro společné posouzení. Po vypracování plánu nápravných 

opatření ho posoudí orgán odpovědný za oznámené subjekty, pokud ho potvrdí pošle 

ho týmu pro společné posouzení, který může požadovat další úpravy. Orgán odpovědný 

za oznámené subjekty vypracuje závěrečnou hodnotící zprávu, která obsahuje: výsledky 

posouzení, potvrzení o vyřešení nápravných a preventivních opatření, odlišná 

stanoviska týmu pro společné posouzení a případně i doporučený rozsah jmenování. 

 Orgán odpovědný za oznámené subjekty předloží závěrečnou zprávu o posouzení 

a případně i návrh na jmenování Komisi, Koordinační skupině pro zdravotnické 

prostředky a týmu pro společné posouzení. Konečné stanovisko ohledně zprávy 

o posouzení do 21 dnů poskytne tým pro společné posouzení Komisi, která toto 

stanovisko předá Koordinační skupině pro zdravotnické prostředky [1]. Koordinační 

skupina má 42 dnů na vydání doporučení ohledně návrhu na jmenování. 

Na následujícím obrázku 5.1. je grafické znázornění postupu žádosti o jmenování 

k činnosti oznámeného subjektu podle MDR s informací o době, kterou může daná 

činnost trvat.  

Následně členský stát pomocí elektronického nástroje pro oznamování v rámci 

databáze oznámených subjektů (NANDO) oznámí Komisi a ostatním členským státům 

subjekty posouzení shody, které jmenoval. V oznámení se pomocí kódů uvede rozsah 

jmenování pro stanovenou činnost posouzení shody a typů prostředků. Pokud nejsou 

do 28 dnů od oznámení vzneseny námitky Komisí nebo jiným členským státem, 

zveřejní Komise do 42 dnů oznámení o jmenování pomocí databáze NANDO. 

V případě námitek Komise do 10 dnů předloží záležitost Koordinační skupině 
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pro zdravotnické prostředky, která do 40 dnů poskytne k situaci stanovisko. Pokud je 

toto stanovisko kladné, Komise do 14 dnů zveřejní jmenování v databázi NANDO. 

V případě negativního stanoviska musí členský stát na toto stanovisko písemně 

odpovědět do 40 dnů, kde odůvodní rozhodnutí pro jmenování nebo nejmenování. 

Komise do 14 dnů zveřejní oznámení v databázi NANDO, pokud bylo rozhodnuto pro 

jmenování. Spolu s oznámením jsou do elektronického systému zadány informace 

o oznámeném subjektu a náležité dokumenty, tedy závěrečnou zprávu o posouzení 

orgánem odpovědným za oznámené subjekty, konečné stanovisko týmu pro společné 

posouzení, doporučení Koordinační skupiny pro zdravotnické prostředky, případně 

stanovisko Koordinační skupiny pro zdravotnické prostředky ohledně námitky 

na jmenování a případně písemnou odpověď členského státu na toto stanovisko. 

Jmenování nabývá účinnosti prvním dnem po zveřejnění oznámení v databázi NANDO. 

Ve zveřejněném oznámení je uveden rozsah činnosti posuzování shody vykonávané 

oznámeným subjektem, pro kterou byl jmenován [1]. Z čeho vyplývá, že proces 

od podání žádosti, přes posouzení žádosti, po jmenování oznámeným subjektem trvá 

přibližně 18. měsíců. 
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Orgán odpovědný za 

oznámené subjekty  

Subjekt 

posouzení shody  

Tým pro společné 

posouzení  

1. Žádost  3. Žádost  

5. Zpráva 

o posouzení 

6. Společně 

jmenují 

(14 dní) 

Přezkum u subjektu 

posouzení shody  

Tým pro společné 

posouzení  

Orgán odpovědný 

za oznám. subjekty  

Subjektu posouzení 

shody  

9. Shrnutí  

12. Nápravná 

opatření  

13. 

Schválení 

nápravných 

opatření  

Komise 

Tým pro 

společné 

posouzení  

Koordinační 

skupina  

15. Konečné stanovisko (21 dní) 

16. Konečné stanovisko  

17. Případný návrh na 

jmenování (42 dní) 

14. Závěrečná 

zpráva a případný 

návrh na 

jmenování  

8. Přezkum 

dokumentace přiložené 

k žádosti (90 dní)  

11. dokončení posouzení 

– stanovisko (30 dní) 

Komise 

4. Zpráva 

o posouzení 

7. Společně provedou 

posouzení  

10. Nesoulady  

Koordinační 

skupina pro 

ZP 
2. Požádání 

o chybějící 

informace 

(30 dní) 

Obrázek 5.1: Grafické znázornění postupu žádosti o jmenování k činnosti oznámeného 

subjektu (vlastní zpracování)  
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5.1.6 Obsah žádosti subjektu posouzení shody o jmenování 

oznámeným subjektem  

Aby mohl subjekt provádět činnosti posouzení shody musí požádat o nové 

jmenování podle MDR. Žádající subjekt posouzení shody musí podat žádost podle 

MDR orgánu odpovědnému za oznámené subjekty, v České republice je to Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). V roce 2000 členské 

státy a Evropská komise zřídili Operační skupinu pro notifikované osoby – Notified 

Body Operations Group (NBOG), která má za úkol zlepšit celkovou výkonost 

oznámených subjektů a orgánů odpovědných za jmenování oznámených subjektů. 

NBOG vydává nejrůznější příručky a manuály, jedním z nich je formulář žádosti, který 

má podat subjekt posuzování shody, když žádá o jmenování notifikovaným subjektem 

podle MDR. Tento formulář se vyplňuje pomocí odkazů na požadované dokumentace. 

V případě, že nějaký údaj formuláře není vyplněný, musí být nepřítomnost 

dokumentace řádně zdůvodněná. Formulář žádost vychází z požadavků na oznámené 

subjekty, které jsou uvedeny v příloze VII MDR [9]. 

Základní informace  

Tento formulář má obsahovat základní informace jako název orgánu odpovědného 

za oznámené subjekty, název žádajícího subjektu posouzení shody, případně 

identifikační číslo, adresa, kontaktní osoba, e-mail, telefon, registrační číslo společnosti 

a datum podání žádosti[9].  

Organizační a obecné požadavky  

Dále formulář obsahuje organizační a obecné požadavky. Mezi obecnou 

dokumentaci patří rozsah požadovaného určení podle MDR, který je také dostupný 

na stránkách NBOG a lze v něm zaškrtnout skupiny výrobků podle typů MD kódů, pro 

které podává notifikovaná osoba žádost. Dále obsahuje oprávnění zastupovat žádající 

subjekt posouzení shody, platné osvědčení o akreditaci, odpovídající hodnotící zprávu 

vydanou vnitrostátním akreditačním orgánem (podle čl. 38 odstavce 2 MDR)a strategie 

dodržování požadavků stanovených v příloze VII MDR (v případě notifikovaných osob 

podle MDD obsahuje analýzu, jak bylo dosaženo souladu s novými požadavky) [9]. 

Právní postavení a organizační struktura  

Část právního postavení a organizační struktury musí obsahovat dokumentace 

popisující právní subjektivitu, dokumentaci popisující činnosti organizace, organizační 

strukturu, řízení této organizace a vztah k posuzování shody. V případě, že má žádající 

subjekt posouzení shody právní subjekt, který je zcela nebo z části v jeho vlastnictví 

nebo subjekt vlastní, bude součástí žádost dokumentace popisující jejich činnosti 

a odpovědnost. Dále obsahuje dokumentaci popisující organizační strukturu, rozdělení 

odpovědnosti a podávání hlášení a provozní řízení subjektu. Obsahuje dokumentaci, 

která podrobně popisuje funkce, odpovědnosti a pravomoci nejvyššího vedení, včetně 
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jednotlivce, který má celkovou odpovědnost za všechny činnosti posuzování shody 

ve vztahu k prostředkům [9].  

Nestrannost, nezávislost a důvěrnost  

V další části musí být přezkoumána je nestrannost, nezávislost a důvěrnost. Žádost 

musí obsahovat dokumentaci, která popisuje postupy, jakými bylo zásad nezávislosti, 

nestrannosti a objektivity u personálu a činností docíleno, včetně postupů identifikace 

vyšetření případů, v nichž by mohlo ke střetu zájmu dojít. Další dokumentace musí 

popisovat způsob zajištění, že jakýkoliv přidružený orgán nemá vliv na nestrannost 

a nezávislost žádajícího subjektu. Podrobné požadavky pro zajištění nestrannosti uvádí 

MDR v příloze VII bodě 1.2. 

V případě, že žádající subjekt posouzení shody je veřejný, musí žádost obsahovat 

dokumentaci k nezávislosti a nemožnosti střetu zájmu s orgánem odpovědným 

za oznámené subjekty. Další dokumentace popisuje způsob zajištění u zaměstnanců 

před nástupem sledovat a řešit možnost střet zájmů. Také musí být zpracována 

dokumentace o podmínkách pro odměňování zaměstnanců. Poslední dokumentací v této 

oblasti je dokumentace popisující způsob zjištující, že jakýkoliv sdružený orgán při 

provedení svých úkolů dodrží důvěrnost a zachová profesní tajemství [9].  

Odpovědnost a finanční zdroje  

V části odpovědnosti a finančních zdrojů musí subjekt posouzení shody prokázat 

pojištění odpovědnosti vztahující se na činnosti posouzení shody, včetně jeho rozsahu 

a celkové finanční hodnoty. Součástí žádosti musí být dokumentace popisující finanční 

zdroje subjektu posuzování shody, včetně jeho finanční kapacity a dlouhodobé 

ekonomické životaschopnosti [9].  

Systém řízení kvality  

Další část v žádosti je systém řízení kvality, která musí obsahovat dokumentace 

popisující strukturu systému řízení kvality a procesů vzájemných vztahů; politiku a cíle 

subjektu posuzování shody; kontrolu dokumentů, i že v případě přeložení do více 

jazyků je zajištěn stejný obsah. Dále systém řízení kvality obsahuje intervaly auditů, 

postupy monitorování činnosti posuzování shody, výkonosti zaměstnanců, nápravná 

a preventivní opatření a stížnosti. Dále musí obsahovat dokumentaci o zavádění 

a udržování systému řízení kvality v celé organizaci i v sdružených orgánech [9].  

Požadavky na zdroje  

Další částí formuláře žádosti je oblast zabývající se požadavky na zdroje. První část 

je pojištění odpovědnosti a finanční zdroje. Zde je požadován přehled kvalifikačních 

kritérií, oprávnění, omezení, odpovědností za činnosti posouzení shody, funkcí, 

kompetence, typ smlouvy zaměstnanců, a to podle MDR přílohy VII bodu 3.2.3 až 

3.2.7. Oprávnění a odpovědnosti související s posouzením shody jsou specifikovány 
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pomocí MD kódů. Zaměstnanci nespadající do předchozího přehledu musí být zapsáni 

v seznamu spolu se všemi náležitými informacemi. Subjekt musí také předložit šablony 

pro pracovní smlouvy. Dále v této části musí být dokumentace podrobně stanovených 

kvalifikačních kritérií pro každou funkci v rámci procesu posuzování shody, a to 

minimálně pro funkce jako je personál odpovědný za stanovení kvalifikačních kritérií 

zaměstnanců k činnostem posouzení shody; personál s klinickou odborností; kontrolor 

výrobku; auditor provádějící audit na místě a pracovníky odpovědné za kontroly 

a závěrečné rozhodnutí o certifikaci. Další dokumentace popisuje postup pro výběr 

personálu. A poslední v této časti je reprezentativní vzorek záznamů prokazujícího 

soulad s kvalifikačními kritérii.  

Druhá část spadající pod požadavky na zdroje je zaměřená na monitorování, školení 

a výměnu zkušeností, která požaduje dokumentaci zaměřenou na podrobný přezkum 

počátečního a průběžného hodnocení kompetencí interních i externích zaměstnanců, 

včetně školení. Dále obsahuje dokumentace popisující průběžný vzdělávací program a 

implementaci systému pro výměnu zkušeností. Další dokumentace popisuje způsob 

informování personálu o nových standardech a právních předpisech.  

V oblasti požadavků na zdroje je část zaměřená na vybavení a zařízení, kde musí 

být obsažený seznam všech zkoušek, které bude subjekt schopen provést a seznam 

vybavení a zařízení subjektu, které budou používány při posuzování. Poslední oblastí 

v požadavcích na zdroje jsou zaměřená na subdodavatele. Tato část obsahuje seznamy 

všech subdodavatelů a dceřiných společností podle článku 37 MDR a platné smlouvy. 

Další dokumentace popisuje postupy pro výběr, hodnocení a monitorování způsobilosti 

subdodavatelů. Poslední dokumentace v této části popisují podmínky, za kterých může 

dojít k subdodávkám [9].  

Požadavky na proces  

Další část je zaměřena na požadavky na proces. V první část této oblasti je 

zaměřena na cenové nabídky, činnosti před podáním žádosti, kontrola žádosti a uzavření 

smlouvy. Tato část musí obsahovat dokumentaci, která se vztahuje k postupům pro 

nabídky a aktivity před podáním žádosti. Příkladem takových nabídek jsou nabídky 

na služby posouzení shody, poplatky a finanční podmínky, postupy pro podání žádosti 

o certifikaci a postupy kontroly informací v žádosti. Požadována je i dokumentace 

týkajících se smluv mezi výrobcem a subjektem posuzování shody, která obsahuje 

formulář o žádost a vzorovou smlouvu. Také zde musí být obsaženy postupy pro 

přezkum žádosti jako jsou například kontrola úplnosti žádosti nebo ověření kvalifikace 

a klasifikace výrobku. Posledním požadavkem v této časti je uvedení postupů, které 

vedou k uzavření všech potřebných smluv mezi výrobcem a subjektem posuzování 

shody. Další částí formuláře je alokace zdrojů, ve které jsou zahrnuté dokumentace 

týkající se plánování projektu. Další část požaduje dokumentaci ohledně činnosti 

posuzování shody, konkrétně posuzování technické dokumentace, postupů přezkoumání 
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předklinického hodnocení, klinického hodnocení, procesy řízení rizik, ověření souhrnu 

bezpečnosti, technickou dokumentaci pro třídy rizika IIb a III a výběr reprezentativních 

vzorků. Dále jsou zde požadovány dokumentace týkající se auditů systému řízení 

kvality, přezkoušení typu a ověření zkoušením a zkoušení každého výrobku. Také je 

případně požadována dokumentace zaměřená na zvláštní postupy, které jsou uvedeny 

v příloze IX v bodech 5 a 6 a v příloze IX v bodě 16 MDR. Předposlední část spadající 

do oblasti požadavků na proces zaměřená na závěrečnou kontrolu a rozhodování 

o certifikaci. Tato část obsahuje dokumentace zaměřené na proces závěrečného 

přezkumu provedeného před konečným rozhodnutím a na proces konečného rozhodnutí 

před vydáním, pozastavením, omezením nebo odebráním certifikátu a sdělením 

rozhodnutí výrobci. Také jsou v této části požadovány šablony pro všechny typy 

certifikátů, pro které požaduje jmenování. Šablony musí být v souladu s požadavky 

MDR přílohy XII – certifikáty vydané oznámeným subjektem. Poslední částí oblasti 

zaměřené na požadavky procesů jsou činnosti po certifikaci, kam spadají dokumentace 

s informacemi o povinnostech a komunikaci s elektronickým systémem pro oznámené 

subjekty a certifikáty, který je popsaný v článku 57 MDR. Další dokumentace se týká 

přezkumu pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, kterou popisuje článek 86 

MDR. Dokumentace o dohledu a monitorování po certifikaci zabývající se 

neohlášenými audity, dozorovými audity, přijmutí vhodných opatření a atd. Poslední 

požadované dokumentace se týkají odběrů vzorků prostředků, průběhu recertifikačních 

přezkumů a obnovení certifikátů, a dobrovolné změně oznámeného subjektu podle 

článku 58 MDR. Poslední část požaduje počet záložních souborů, které budou 

požadovány pro posouzení na místě [9].  

5.1.7 Seznamy kódů a typů zdravotnických prostředků podle MDR 

V článku 42 MDR je upozorněno na změnu, kdy oznámené subjekty nově mohou 

provádět posouzení shody pouze pro určené typy zdravotnických prostředků – na které 

budou mít oprávnění. Odstavec 13 tohoto článku upozorňuje, že dne 26. listopadu 2017 

Evropská komise vydala vypracovaný seznam kódů a odpovídajících typů prostředků 

za účelem určení rozsahu jmenování oznámených subjektů. Tento seznam byl vydán 

jako prováděcí nařízení komise (EU) 2017/2185 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.  

Tyto seznamy kódů a odpovídajících typů prostředků zohledňují různé typy 

prostředků, které jsou charakterizovány konstrukcí, určeným účelem, použitými 

výrobními postupy a technologiemi (sterilizace, použití nanomateriálů). Oznámený 

subjekt při podání žádosti o jmenování použijí tyto seznamy, aby mohli v případě 

schválení následně provádět shodu pro určené typy zdravotnických prostředků. Seznam 
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kódů by měl zajistit, že jmenované oznámené subjekty budou vhodně způsobilé pro 

posouzení shody prostředků, na které mají oprávnění. V příloze I prováděcího nařízení 

2017/2185 je uveden seznam kódů a odpovídajících typů prostředků za účelem určení 

rozsahu jmenování oznámených subjektů v oblasti zdravotnických prostředků podle 

nařízení (EU) 2017/745, kde jsou rozděleny následovně:  

I. Kódy oznamující konstrukci a určený účel prostředku  

A. Aktivní prostředky  

1. Aktivní implantabilní prostředky (s kódy MDA 0101 až 0104)  

2. Aktivní neimplantabilní prostředky pro zobrazování, monitorování 

a/nebo diagnostiku (s kódy MDA 0201 až 0204) 

3. Aktivní neimplantabilní terapeutické prostředky a obecné aktivní 

neimplantabilní prostředky (s kódy MDA 0301 až 0318) 

B. Neaktivní prostředky 

1.Neaktivní implantáty a dlouhodobé chirurgicky invazivní prostředky 

(s kódy MDN 1101 až 1104) 

2.Neaktivní neimplantabilní prostředky (s kódy MDN 1201 až 1214) 

II. Horizontální kódy 

1. Prostředky s konkrétními vlastnostmi (s kódy MDS 1001 až 

1014) 

2. Prostředky, u nichž jsou použity specifické technologie nebo 

postupy (s kódy MDT 2001 až 2013). 

V příloze II je seznam kódů a odpovídajících typů prostředků za účelem určení 

rozsahu jmenování oznámených subjektů v oblasti diagnostických zdravotnických 

prostředků in vitro podle nařízení (EU) 2017/746. Tento seznam také dále dělí 

zdravotnické prostředky, ale prostředky in vitro se tato práce nezabývá [28]. 

Oznámené subjekty jmenované podle MDR budou oznámeny pomocí NANDO, 

což je elektronický nástroj pro oznamování v rámci databáze oznámených subjektů 

vytvořené a spravované Komisí [1]. 

5.1.8 Analýza dopadů MDR na proces posouzení shody  

Před uvedením prostředku na trh a do provozu provedou výrobci posouzení daného 

prostředku v souladu s příslušnými postupy posuzování shody založené na systému 

řízení kvality, na posouzení technické dokumentace, posouzení na přezkoušení typu 

a posouzení založené na ověření shody výrobku [1]. Tyto postupy se liší podle třídy 

rizika zdravotnického prostředku.  

Postup posouzení shody třída rizika III podle MDR 

Výrobci prostředků třídy III (s výjimkou prostředků na zakázku a prostředků, které 

podléhají klinické zkoušce) provedou posouzení shody založené na systému řízení 

kvality a na posouzení technické dokumentace. Výrobce může případně použít postup 

posuzování shody podle posouzení na přezkoušení typu a posouzení založené 
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na ověření shody výrobku [1]. Tento proces je graficky znázorněný na následujícím 

obrázku 5.2. 

Postup posouzení shody třída rizika II podle MDR 

Výrobci prostředků třídy IIa a IIb (s výjimkou prostředků na zakázku a prostředků, 

které podléhají klinické zkoušce) provedou posouzení shody založené na systému řízení 

kvality, včetně na posouzení technické dokumentace alespoň jednoho reprezentativního 

U implant. ZP 

je součástí 

stanovisko 

odborné 

skupiny  

Příloha X: Posouzení shody 

založené na přezkumu typu 

Příloha IX: Posouzení shody 

založené na systému řízení 

kvality  

Zdravotnický prostředek třídy III 

Výběr postupu  

Příloha XI: Postup shody 

založené na ověření shody 

výrobku  
Příloha IX: Posouzení shody 

technické dokumentace  

Výběr postupu  

Příloha XI, část A: 

Zabezpečování kvality výroby  

Příloha XI, část B: 

Ověřování výrobků  

Prohlášení o shodě  

Označení CE + identifikační 

číslo oznámeného subjektu  

Uvedení zdravotnického 

prostředku na trh 

Obrázek 5.2: Grafické znázornění postupu posouzení shody zdravotnických prostředků třídy III 

(vlastní zpracování)  
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prostředku pro každou generickou skupinu prostředků, dle všech požadavků. 

U implantabilních prostředků třídy IIb, kromě určených výjimek se však posouzení 

technické dokumentace provede u každého prostředku. Výrobce může případně použít 

posuzování shody založené na přezkoušení typu v kombinaci spolu s posuzováním 

shody založeným na ověření shody výrobku. U prostředků třídy IIa se výrobci mohou 

rozhodnout, že vypracuje technickou dokumentaci ve spojení s postupem posuzování 

shody, podle speciálních požadavků nového nařízení. Posouzení technické dokumentace 

se provede alespoň u jednoho reprezentativního prostředku za každou kategorii 

prostředků [1]. Proces posouzení shody u zdravotnických prostředků třídy IIb podle 

MDR je graficky znázorněn na následujícím obrázku 5.3 a pro třídu IIa na obrázku 5.4.   

Zdravotnický prostředek třídy IIb 

Výběr postupu  

Příloha X: Posouzení shody 

založené na přezkumu typu 

Příloha XI: Postup shody 

založené na ověření shody 

výrobku  

Příloha XI, část 

A: 

Zabezpečování 

kvality výroby  

Příloha XI, část B: 

Ověřování výrobků  

Příloha IX: Posouzení shody 

založené na systému řízení 

kvality  

Příloha IX: Posouzení shody 

technické dokumentace  

Prohlášení o shodě  

Označení CE + identifikační 

číslo oznámeného subjektu  

Uvedení zdravotnického 

prostředku na trh 

Výběr postupu  

Je implantabilní? 

ANO 
NE 

U každého ZP U reprez. vzorku 

U aktivních ZP je 

součástí stanovisko 

odborné skupiny  

Obrázek 5.3: Grafické znázornění postupu posouzení shody zdrav. prostředku třídy IIb 

(vlastní zpracování) 
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Postup posouzení shody třída rizika I podle MDR  

Výrobci prostředků třídy I (s výjimkou prostředků na zakázku a prostředků, které 

podléhají klinické zkoušce) deklarují shodu svých výrobků tím, že po vypracování 

technické dokumentace vydají EU prohlášení o shodě. Prostředky uváděné na trh 

ve sterilním stavu, s měřící funkcí nebo jsou chirurgickými nástroji pro opakované 

Zdravot. prostředek třídy IIa 

Výběr postupu  

Příloha X: Posouzení shody 

založené na přezkumu typu 

Příloha XI: Postup shody 

založené na ověření shody 

výrobku  

Příloha XI, část A podle bodu 

10: Zabezpečování kvality 

výroby  

Příloha XI, část B podle 

bodu 18: Ověřování výrobků  

Příloha IX: Posouzení shody 

založené na systému řízení 

kvality  

Příloha IX: Posouzení shody 

technické dokumentace  

Prohlášení o shodě  

Označení CE + identifikační 

číslo oznámeného subjektu  

Uvedení zdravotnického 

prostředku na trh 

Výběr postupu  

U implant. ZP je 

součástí 

stanovisko 

odborné skupiny 

Obrázek 5.4: Grafické znázornění postupu posouzení shody zdrav. prostředku třídy IIa 

(vlastní zpracování) 
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použití, výrobce použije postupy posuzování shody založené na systému řízení kvality, 

na posouzení technické dokumentace a posouzení na přezkoušení typu. Ale je omezeno 

zapojení oznámeného subjektu do těchto postupů pro prostředky: uváděné na trh 

ve sterilním stavu, u prostředků s měřící funkcí (souvisejí s metrologickými požadavky) 

a chirurgických nástrojů pro opakované použití (procházení např. dezinfekcí, sterilizací) 

[1].  

Příloha XI, část A: 

Zabezpečování kvality výroby  

ANO 

NE Jde o ZP sterilní, s měřící funkcí 

nebo chirurgický nástroj pro 

opakované použití? 

Výběr postupu  

Příloha XI: Postup shody 

založené na ověření shody 

výrobku  

Příloha IX: Posouzení shody 

založené na systému řízení 

kvality  

Prohlášení o shodě  

Označení CE (+ případně 

identifikační číslo oznámeného 

subjektu) 

Uvedení zdravotnického 

prostředku na trh 

Zdravotnický prostředek třídy I 

Vypracování techn. dokument. 

podle přílohy II a III 

Obrázek 5.4: Grafické znázornění postupu posouzení shody zdravotnických prostředků třídy I 

(vlastní zpracování) 
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Specifické požadavky jsou na prostředky na zakázku a prostředky, které jsou 

předmětem klinické zkoušky. Členský stát oznámeného subjektu může požadovat, aby 

všechny nebo některé dokumenty, včetně technické dokumentace, zpráv o auditu, 

posuzování a kontrolách, týkající se postupů, byly k dispozici v úředním jazyce. 

V případě neexistence tohoto požadavku, musí být uvedené dokumenty k dispozici 

v úředním jazyce Unie přijatelném pro oznámený subjekt [1]. 

V následující tabulce 5.3 je přehled postupů posouzení shody podle MDD a MDR 

pro jednotlivé třídy rizika. 

Tabulka 5.3: Tabulka porovnání postupů posouzení shody podle MDD a MDR pro jednotlivé 

třídy rizika (převzato z [17]) 

 Směrnice 93/42 / - MDD Nařízení 2017/745 - MDR  

Třída III 

Příloha II (komplexní zabezpečení 

jakosti) nebo  

ES Přezkoušení typu (příloha III) + 

Ověření shody (příloha IV) nebo 

Zabezpečování jakosti výroby (příl. V) 

Příloha IX (systém řízení kvality 

a technické dokumentace) nebo  

Příloha X (přezkoušení typu) a 

příloha XI (ověření shody 

výrobku)  

Třída IIb 

(implant.) 

Příloha II (bez oddílu 4) nebo  

příloha III a jedna z následujících: 

Ověření shody (příloha IV) 

Zajištění kvality výroby (příloha V) 

Zajištění kvality výrobku (příloha VI) 

Příloha IX nebo  

Příloha X (typ) a příloha XI 

(shody výrobku)  

Třída IIb 

Příloha II (bez oddílu 4) nebo příloha III 

+ jedna z následujících možností: 

Ověření shody (příloha IV) 

Zajištění kvality výroby (příloha V) 

Zajištění kvality výrobku (příloha VI) 

Část přílohy IX (bez kapitoly 2) 

nebo  

Příloha X (typ) a příloha XI 

(shoda výrobku) 

Třída IIa 

Příloha II (bez oddílu 4) nebo  

prohlášení o shodě na základě technické 

dokumentace (příloha VII) + jedno z 

následujících: 

Ověření shody (příloha IV) 

Zajištění kvality výroby (příloha V) 

Zajištění kvality výrobku (příloha VI) 

Část přílohy IX (kapitola 2) nebo  

technická dokumentace uvedená 

v přílohách I a II + část přílohy 

XI 

Třída Is 

(sterilní) 

a 

Třída Im 

(měřící) 

Prohlášení o shodě na základě technické 

dokumentace (příloha VII) + jeden z 

postupů uvedených v přílohách II, IV, V 

nebo VI 

Část přílohy IX (bez kapitoly II) 

nebo příloha XI (Shoda produktu) 

Třída I. 
Prohlášení o shodě na základě technické 

dokumentace (příloha VII) 

Prohlášení dle čl. 19 po 

vypracování dokumentace 

uvedené v přílohách I (požad. 

na bezpečnost a účinnost) a II 

(technická dokumentace)  

Prostředky 

na zakázku 

Příloha VIII (prohlášení o prostředcích 

pro zvláštní účely)  

Příloha XIII (postup pro 

prostředky vyrobené na zakázku)  
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V případě, že je k postupu posuzování shody zapotřebí oznámený subjekt, může 

výrobce podat žádost u oznámeného subjektu, který je jmenován pro činnosti 

posuzování shody dotčených typů prostředků. Žádost nesmí být podána současně 

u jiného oznámeného subjektu. Oznámený subjekt prostřednictvím elektronického 

systému informuje ostatní oznámené subjekty o každém výrobci, který vezme zpět svoji 

žádost před rozhodnutím oznámeného subjektu ohledně posuzování shody. Pokud 

výrobce žádost stáhnul nebo byla zamítnuta, při podání další žádosti o tom výrobce 

informuje oznámený subjekt. Oznámený subjekt může od výrobce požadovat jakékoliv 

informace nebo údaje, které potřebuje k řádnému posuzování shody. Oznámené 

subjekty a jejich pracovníci musí provádět činnosti posuzování shody na nejvyšší úrovni 

odborné bezúhonnosti a požadované technické a vědecké způsobilosti v konkrétní 

oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům ani podnětům, zejména finančním, které 

by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich posuzování shody [1]. 

Posouzení shody založené na systému řízení kvality a na posouzení technické 

dokumentace podle přílohy IX MDR 

Jedná se o postup posouzení shody, kdy oznámený subjekt posuzuje dokumentace 

související se systémem řízení kvality. Nově se zde posuzují postupy pro sledování 

po uvedení na trh. Oznámený subjekt přezkoumá tuto dokumentaci a její soulad 

s harmonizovanými normami. Součástí posouzení je audit v prostorách výrobce 

a případně i v prostorách dodavatelů a/nebo subdodavatelů výrobce za účelem ověření 

výrobních a jiných příslušných postupů. Přísnější postupy jsou poté pro posouzení 

shody u prostředků třídy IIa, IIb a III. U implantabilních prostředků třídy III a aktivních 

prostředcích třídy IIb je nově zavedená odborná skupina, která musí k posouzení shody 

poskytnout stanovisko. V tomto postupu jsou i zvláštní postupy pro specifické 

prostředky jako například prostředky obsahující léčivé látky nebo obsahující tkáně.  

Posouzení shody založené na přezkoušení typu podle přílohy X MDR 

EU přezkoušení typu je postup, kterým oznámený subjekt zjišťuje a osvědčuje, 

jestli prostředek splňuje příslušné požadavky MDR. Oznámený subjekt tedy přezkoumá 

jeho technickou dokumentaci, dokumentaci pro postupy po uvedení na trh, příslušné 

procesy životního cyklu a reprezentativní vzorek prostředku pro plánovanou výrobu. 

Stejně jako u MDD oznámený subjekt provede přezkum technické dokumentace, 

klinického hodnocení, jsou provedeny kontroly a potřebné laboratorní a fyzikální 

zkoušky. MDR pro tyto činnosti požaduje pracovníky s konkrétními zkušenostmi. 

Celkově je přezkoušení typu podle MDR detailnější a důkladnější oproti ES 

přezkoušení typu v příloze III MDD.  

Posouzení shody založené na zabezpečování kvality výroby podle přílohy XI MDR 

Jedná se o potup, který ověřuje systém řízení kvality pro výrobu. Všechny prvky, 

požadavky a předpisy používané výrobcem pro jeho systém řízení kvality musí být 
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systematicky a uspořádaně zdokumentovány ve formě příručky kvality a písemných 

koncepcí a postupů, jako jsou programy kvality, plány kvality a záznamy o kvalitě. 

Posouzení shody tímto postupem předchází přezkoušení typu. Oznámený subjekt 

přezkoumá technickou dokumentaci, žádost o posouzení systému řízení kvality, 

a dokumentaci ohledně kvality. Oznámený subjekt provede audit systému řízení kvality, 

při kterém posoudí soulad s používáním harmonizovaných norem. Změna oproti MDD 

je hlavně v obsahu a v rozsahu potřebných dokumentací a jasně stanovených 

požadavcích na kvalifikaci a zkušenost personálu provádějící audit.  

Posouzení shody založení na ověření výrobku podle přílohy MDR XI 

Ověřením výrobku se rozumí postup, kdy je přezkoušen každý vyrobený prostředek 

a zjištěná shoda s požadavky MDR. Výrobce musí zajistit, že z výrobního procesu 

vycházejí prostředky, které jsou ve shodě s MDR. Celý tento proces homogenní výroby 

musí řádně dokumentovat. Oznámený subjekt přezkouší pomocí laboratorních zkoušek 

každý zdravotnický prostředek a ověří shodu s požadavky MDR následně opatří každý 

schválený prostředek identifikačním číslem. V rámci tohoto postupu se provádí ověření 

šarže u prostředků, u nichž je nedílnou součástí léčivá látka. I u tohoto postupu dochází 

hlavně k rozšíření požadavků.  

Změny na klinické hodnocení a klinickou zkoušku   

V oblasti klinického hodnocení vzhledem ke směrnici 93/42/EHS dochází k velkým 

změnám. MDR pro klinické hodnocení určuje detailní pravidla, která ovšem vychází 

z již vydaného, však právně nezávazného dokumentu MEDDEV 2.7 rev. 4, pro 

oznámené subjekty, které se tímto dokumentem již řídily, nebudou změny činit větší 

potíže. Nyní podle MDD je klinické hodnocení často spojováno s jednorázovou 

závěrečnou zprávou z klinického hodnocení vypracovanou před uvedením na trh. Ale 

MDR bere klinické hodnocení jako proces probíhající kontinuálně po dobu životního 

cyklu konkrétního zdravotnického prostředku. Nově jsou lépe definovány tři fáze 

klinického hodnocení. První fází je vypracování jasně definovaného plánu klinického 

hodnocení, kde je jasně definováno, co bude v rámci hodnocení provedeno. Druhá fáze 

je samotné provedení klinického hodnocení, které se skládá ze sběru klinických dat 

a jeho vyhodnocení, posouzení, zda je literární rešerše dostačující nebo jestli musí být 

provedena klinická zkouška či vyhotovení závěrečné zprávy z klinického hodnocení 

odborným hodnotitelem. V průběhu provádění plánu PMCF a plánu sledování 

po uvedení na trh je aktualizováno klinické hodnocení i jeho dokumentace. Nově bude 

také do procesu klinického hodnocení zapojen nový subjekt tvz. odborná skupina 

(článek 106). Výrobce vyrábějící prostředky vyšší rizikové třídy může s touto skupinou 

před provedením klinického hodnocení konzultovat strategii klinického vývoje a návrhy 

na klinickou zkoušku. Celý proces klinického hodnocení je zakončen zhotovením 

závěrečné zprávy z klinického hodnocení, která je součástí technické dokumentace [4].   
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Klinická zkouška musí být provedena u prostředků třídy III a implantabilních 

prostředků, až na výjimky, kdy výrobce inovuje svůj výrobek, výrobce prokáže 

rovnocennost s prostředkem nebo již prostředek byl uvedený na trh nebo do provozu 

stávajícími směrnicemi. MDR i konkrétně vyjmenovává prostředky, u kterých nemusí 

být klinická zkouška prováděna, kdy jde převážně o ortopedické a stomatologické 

prostředky jako např. rovnátka, korunky, šrouby, destičky, drátky nebo šicí materiál 

a další [1, 4].  

Klinická zkouška prokazuje, že je výrobek vhodný pro určený účel, bezpečný 

a účinný. MDR také zakotvuje institut etických komisí, který provádí přezkum etické 

komise v rámci klinické zkoušky. Nově se bude přezkumu účastnit minimálně jedna 

osoba z laické veřejnosti. Pro provedení klinické zkoušky musí být splněny všechny 

podmínky uvedené v článku 62 odstavci 4 v MDR a všechny požadavky v příloze XV 

MDR. Tam patří povolení klinické zkoušky konkrétním členským státem, anebo že 

nesmí etická komise stanovit negativní rozhodnutí. V této oblasti nastává změna oproti 

současnému stavu, kdy dosud bylo požadované povolení etické komise a nesmělo být 

stanovené negativní rozhodnutí od příslušné státní autority. Příklady dalších 

předpokladů pro provedení klinické zkoušky je garantování potřebné ochrany 

tzv. zranitelných skupin obyvatelstva nebo informovaný souhlas subjektů hodnocení. 

Případná rizika musí být maximálně snížena. Samotná klinická zkouška musí subjektu 

hodnocení působit co nejmenší bolest, nepohodlí nebo strach. Po dobu celé klinické 

zkoušky musí být zajištěna odpovědnost řádně kvalifikovanou osobou a všechny 

zdravotnické prostředky, které jsou předmětem klinické zkoušky, musí být ve shodě 

s obecnými požadavky na bezpečnost a účinnost[4].  

EU prohlášení o shodě  

EU prohlášení o shodě potvrzuje splnění požadavků uvedených v novém nařízení 

týkajících se prostředku uvedeného v prohlášení. EU prohlášení o shodě je průběžně 

aktualizováno výrobcem, který vypracováním přebírá odpovědnost za soulad 

s požadavky nového nařízení a všech dalších právních předpisů Unie, které se 

na konkrétní prostředek vztahují. Nově musí obsahovat určené informace přeložené 

do úředního jazyka členského státu, ve kterém je prostředek dodáván na trh. V novém 

nařízení jsou na rozdíl od stávající právní úpravy vysloveně vyjmenované všechny 

náležitosti, které má prohlášení mít. Musí tedy vždy být v EU prohlášení o shodě 

uvedeny všechny tyto informace: 

• jméno, obchodní název nebo ochranná známka, registrační číslo výrobce 

a adresa podnikání; 

• informace, že EU prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost 

výrobce; 

• základní UDI-DI; 



 

68 

 

• název a obchodní název výrobku, kód výrobku, katalogové číslo nebo jiná 

jednoznačná identifikace, jeho určený účel; 

• riziková třída prostředku; 

• informace o shodě prostředku; 

• odkazy na veškeré použité společné specifikace, v souvislosti, s nimiž se 

shoda prohlašuje; 

• název a identifikační číslo oznámeného subjektu, popis postupu posuzování 

shody a identifikace vydaného certifikátu; 

• případně doplňující informace; 

• místo a datum vydání prohlášení, jméno a funkce osoby, která je podepsala, 

a údaj o tom, pro koho a jménem koho je tato osoba podepsala, podpis [1, 

4]. 

V původním nařízení bylo jiné označení pro toto prohlášení, a to ES prohlášení 

o shodě, podmínky pro její obsah vycházely z postupu posouzení, zatím co v MDR 

nařízení jsou jasně definovány.  

5.1.9  Analýza postupu pro recertifikaci  

V původním nařízení nebyly přesněji specifikovány požadavky na opětovnou 

certifikaci, pouze to, že certifikáty lze prodloužit na další období, nejvýše 5 let, a to 

na základě žádosti podané v době, na níž se obě strany dohodly ve smlouvě podepsané 

výrobcem a oznámeným orgánem. Zatím co v MDR požadavky na recertifikaci jsou 

popsány následovně. 

Recertifikace neboli opětovná certifikace má být provedena nejméně jednou za pět 

let. Opětovná certifikace se týká schválených systémů řízení kvality, certifikátů EU 

posouzení technické dokumentace nebo certifikátů EU přezkoušení typu. Oznámený 

subjekt musí mít zdokumentované postupy pro přezkum opětovné certifikace 

a obnovení certifikátů, kterými jsou certifikáty EU posouzení technické dokumentace 

a certifikáty EU přezkoušení typu. V těchto postupech se požaduje, aby výrobce 

předložil přehled změn a vědeckých poznatků týkajících se daného prostředku. 

V dokumentech musí být uvedeny:  

• změny původně schváleného prostředku 

• zkušenosti získané sledováním po uvedení na trh 

• zkušenosti získané na základě řízení rizik 

• aktualizace prokázání souladu s obecnými požadavky na bezpečnost 

a účinnost 

• zkušenosti získané na základě přezkumů klinického hodnocení, včetně 

výsledků všech klinických zkoušek 

• změny požadavků, součástí prostředku nebo vědeckého či regulačního 

prostředí 
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• změn uplatňovaných nebo nových harmonizovaných norem, společných 

specifikací nebo rovnocenných dokumentů 

• změn lékařských, vědeckých a technických poznatků, jako jsou například 

nové způsoby léčby, změny zkušebních metod, nové vědecké poznatky 

ohledně materiálů a součástí, včetně poznatků ohledně jejich 

biokompatibility, zkušenosti získané na základě studií týkajících se 

srovnatelných prostředků, údaje z registrů nebo zkušenosti získané 

na základě klinických zkoušek se srovnatelnými prostředky [1]. 

Tyto postupy pro posouzení informací musí věnovat pozornost zvláště klinickým 

údajům získaným během sledování po uvedení na trh, které proběhly v období 

od předchozí certifikace nebo od opětovné certifikace a musí v nich být uvedeny 

příslušné aktualizace zpráv o klinickém hodnocení vypracované výrobci. U rozhodnutí 

o opětovné certifikaci využívá oznámený subjekt stejné metody a zásady jako v případě 

původního rozhodnutí o certifikaci. V případě potřeby pro opětovnou certifikaci jsou 

zavedeny samostatné formuláře, ve kterých jsou kroky učiněné za účelem certifikace 

(např. žádost a přezkum žádosti) [1]. 

Vzhledem k tomu, že byla nově upravena klasifikace tříd rizik a některá zařízení 

budou přeřazena do jiné třídy, bude recertifikace znamenat vysoké náklady a výrazné 

zpoždění. Tento proces by mohl vést k odrazení výrobců a případnému zastavení 

výroby problémových výrobků [10].  

5.1.10 Analýza dopadů MDR na výrobce  

Výrobce je fyzická nebo právnická osoba, která prostředek vyrábí, obnovuje nebo 

navrhuje prostředek na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou. V MDR článku 

10 jsou nově definovány povinnosti pro výrobce, kdy při uvádění prostředků na trh 

nebo do provozu výrobci zajistí, aby tyto prostředky byly navrženy a vyrobeny 

v souladu s požadavky MDR. 

Obecné povinnosti výrobců 

Povinnosti výrobce jsou v MDD definovány jen velmi krátce, zatím co MDR se jim 

věnuje detailně, a to následovně. Výrobci jsou povinni zdokumentovat, uplatňovat 

a udržovat a pravidelně aktualizovat systém pro řízení rizik. Výrobci jsou povinni 

provést klinické hodnocení v souladu s požadavky a normami a sledovat prostředek po 

uvedení na trh. Dále musí vypracovat a průběžně aktualizují technickou dokumentaci 

prostředků. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody prostředku 

s požadavky tohoto nařízení a musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou 

popsány v příloze II a III [1, 4].  

V případě, že byl prokázán soulad s příslušnými požadavky podle příslušného 

postupu posouzení shody, výrobci prostředků vypracují EU prohlášení o shodě 
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a na prostředek umístí označení shody CE. Výrobci uchovávají, pro potřeby příslušných 

orgánů po dobu minimálně 10 let ode dne uvedení prostředku na trh posledního 

prostředku, technickou dokumentaci, EU prohlášení o shodě a případně kopii 

příslušných certifikátů, včetně veškerých změn a příloh. U implantabilních prostředků je 

tato doba alespoň patnáct let [1, 4]. 

Nově je zde povinnost výrobců související s nově zavedeným systémem UDI 

značení (popsáno v další části práce). U sériových prostředků s výjimkou prostředků pro 

klinické zkoušky, jsou výrobci povinni zavést, zdokumentovat, uplatnit a udržovat 

systém řízení kvality. Tento systém zohledňuje klinické hodnocení, následné klinické 

sledování po uvedení na trh (PMCF), ověření přidělení UDI kódu i postupy pro 

ohlašování vigilance [1, 4]. Do systému řízení kvality spadají všechny části a prvky 

organizace výrobce, které se zabývají kvalitou procesů, postupů a prostředků. Řídí se 

jím struktura, povinnosti, postupy, procesy a zdroje pro řízení, které jsou zapotřebí 

k uplatňování zásad a provádění opatření nezbytných k dosažení souladu s novým 

nařízením [1]. 

Výrobci musí mít k dispozici systém pro zaznamenávání a ohlašování nežádoucích 

příhod a bezpečnostních nápravných opatření. V případě, že se výrobce domnívá, že 

prostředek, který uvedl na trh nebo do provozu, není ve shodě s MDR, přijmou se 

okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení daného prostředku ve shodu nebo 

k jeho případnému stažení z trhu či z oběhu. Jestliže prostředek představuje vážné 

riziko, výrobci rovněž okamžitě informují příslušné orgány členských států, v nichž 

prostředek dodali na trh a případně oznámený subjekt, který vydal pro dotčený 

prostředek certifikát a uvedou přitom zejména podrobnosti o nesouladu a o veškerých 

přijatých nápravných opatřeních [1, 4]. 

Výrobce musí informovat o prostředku pomocí přiložených informací dle MDR, 

a to v úředním jazyce nebo jazycích Unie podle toho, kde je prostředek uživateli nebo 

pacientovi dodán. Všechny údaje na označení musí být nesmazatelné, čitelné 

a srozumitelné pro uživatele[1]. Novou změnou je zde také zakotvení povinnosti 

výrobců ke každému prostředku přikládat návod k použití v úředním jazyce. Výrobci 

jsou také povinni na výzvu příslušného orgánu předložit veškeré informace 

a dokumenty potřebné k prokázání shody prostředku v daném jazyce. Příslušný orgán 

členského státu, kde má výrobce registrované místo podnikání, může požádat bezplatné 

poskytnutí vzorku nebo o umožnění přístupu k prostředku. V případě poskytnutí 

špatných nebo neúplných informací může z důvodu ochrany veřejného zdraví příslušný 

orgán členského státu zakázat prostředek na území státu a stáhnout tedy prostředek 

s trhu a oběhu a to až do doby než výrobce bude znovu spolupracovat a podávat 

požadované informace [1, 4].  

Výrobci musí mít způsobem, který je přiměřený rizikové třídě, typu prostředku 

a velikosti podniku, zavedena opatření umožňující poskytnout dostatečné finanční krytí.  
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Výrobce z mimo členských zemí, který chce expandovat na evropský trh, musí 

ustanovit zplnomocněného zástupce, který musí pověření písemně přijmout. Výrobce 

může mít více zplnomocněných zástupců, ale vždy pouze jednoho pro každou 

generickou skupinu. Pokud výrobce neplní své povinnosti, může zplnomocněný 

zástupce pověření ukončit. Zplnomocněný zástupce musí mít možnost ověřit a následně 

mít k dispozici kopii technické dokumentace, prohlášení o shodě, certifikátů, plnit 

registrační povinnosti a ověřit, zda je plní i výrobce. Povinnosti zplnomocněného 

zástupce je i ohlašování stížností a nežádoucích příhod výrobci. Změna spočívá v tom, 

že dosud byl zplnomocněný zástupce jen zprostředkovatel prodeje bez větší 

odpovědnosti, nyní bude právně odpovědný za vadné prostředky. Toto opatření by mělo 

zabránit dovážení nekvalitních prostředků, které by mohli být nebezpečné pro veřejné 

zdraví [1].  

Článek 15 MDR se zabývá osobou odpovědnou za dodržování právních předpisů, 

která zodpovídá za shodu prostředků, za plnění ohlašovací povinnosti, za vypracování 

a aktualizaci technické dokumentace za vydání a prohlášení o shodě. Výjimkou jsou 

mikropodniky, které tuto osobu musí mít neustále k dispozici, ale nemusí být přímo 

v organizaci. Nově musí mít výrobce ve své organizaci k dispozici minimálně jednu 

osobu vykonávající dozor nad výrobou prostředků a činnosti v oblasti vigilance 

a sledování po uvedení na trh (PMS). Jsou zde také přesně stanovené kvalifikační 

požadavky pro tyto osoby, kdy musí mít příslušné vysokoškolské vzdělání a aspoň roční 

praxi v oblasti regulace nebo systému řízení kvality, toto vzdělání nemusí osoba mít, 

pokud má minimálně čtyřletou praxi v oboru [1, 4]. 

Výrobcům přibývají v příloze I MDR o obecných požadavcích na bezpečnost 

a účinnost detailnější požadavky na všechny stránky zdravotnického prostředku. MDR 

rozšiřuje a přidává požadavky na návrh a výrobu prostředků z hlediska fyzikálních 

vlastností, přítomnosti nebezpečných látek, snižování možnosti infekce a ochrany před 

různými druhy záření. MDR nově popisuje požadavky na elektronické systémy 

a software. Významně se také rozšiřují požadavky týkajících se informací, které musí 

výrobce poskytovat spolu s prostředkem. Tedy informace požadované na označení, 

na obalu a v návodu k použití. S rozšířením všech těchto požadavků na zdravotnické 

prostředky se zvyšuje nutnost zajištění těchto požadavků výrobcem, ale stejně tak 

dochází k rozšíření přezkumu v rámci posouzení shody pro notifikovanou osobu.  

Výrobce musí před podáním žádosti o posouzení shody vypracovat technickou 

dokumentaci. MDR značně rozšiřuje požadavky na rozsah technické dokumentace 

(příloha II MDR) a nově požaduje technickou dokumentaci týkající se sledování 

po uvedení na trh (příloha III MDR). Oproti MDD jsou v MDR jasně definovány 

informace, které musí výrobce uvádět v EU prohlášení o shodě (příloha IV MDR).  
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Sledování po uvedení na trh  

Zavedení MDR sebou přináší změny v rozsahu a požadavcích pro sledování 

zdravotnického prostředku po uvedení na trh. Za proces sledování po uvedení na trh 

zodpovídá výrobce, jehož povinností je naplánovat, zavést, zdokumentovat, uplatňovat, 

udržovat a aktualizovat systém pro sledování po uvedení na trh. Výrobce tedy aktivně 

a systematicky shromažďuje, zaznamenává a vyhodnocuje všechna data o bezpečnosti, 

účinnosti, kvalitě i provádění preventivních a nápravných opatření. Získaná data jsou 

poté používána pro účely aktualizace: řízení rizik, informací o návrhu a výrobě, návodu 

k použití, značení prostředku, klinického hodnocení a pro systém vigilance. 

Po shromáždění relevantních dat, výrobce prostředků třídy rizika I vypracuje zprávu 

o sledování po uvedení na trh, kde jsou výsledky a závěry analýz z těchto dat a případné 

odůvodnění a popis přijatých preventivních a nápravných opatření. Tato zpráva se 

aktualizuje dle potřeby. U prostředků třídy rizika IIa, IIb a III výrobce vypracuje 

a pravidelně aktualizuje pro každý prostředek (případně skupinu nebo kategorii) zprávu 

o bezpečnosti, která obsahuje souhrn výsledků a závěrů analýz ze shromážděných dat 

a případné odůvodnění a popis přijatých preventivních a nápravných opatření. MDR 

stanoví, že po celou dobu životnosti zdravotnického prostředku, je nutné v této zprávě 

zaznamenávat důležité informace pro analýzu rizik, zjištění PMCF, informace o objemu 

prodejů, počty a charakteristiky uživatelů a množství používaných prostředků. Výrobci 

jsou povinni zprávu o bezpečnosti aktualizovat pro třídu rizika IIb a III minimálně 

jednou ročně a pro třídu IIa minimálně jednou za dva roky [1, 4].  

Podle článku 87 MDR je výrobce povinen prostřednictvím databáze Eudamed 

příslušnému orgánu ohlásit závažnou nežádoucí příčinu, a to nejpozději do patnácti dnů 

od chvíle, kdy se o nežádoucí příhodě dozvěděl a v případě vážného ohrožení veřejného 

zdraví do dvou dnů. Šetření nežádoucích příhod provádí výrobce. V praxi často dochází 

k situaci, že poskytovatel zdravotnických služeb ohlášení neprovádí, poruchy řeší 

většinou pomocí servisního technika nebo reklamací, výrobce proto nemá šanci tyto 

příhody prošetřit a navrhnout potřebná nápravná opatření. A to i přes to, že nyní podle 

MDD je součástí právní úpravy v zákoně o zdravotnických prostředcích poskytovatel 

zdravotnických služeb, distributor, dovozce a osoba provádějící servis jsou povinni 

podezření na nežádoucí příhodu (nejpozději do 15 dnů od zjištění této příhody) ohlásit 

písemně SÚKL a výrobci [1, 4].  

Evropská databáze zdravotnických prostředků – Eudamed  

Je zřízena a vedena Evropská databáze zdravotnických prostředků (Eudamed), 

jejímž úkolem je umožnit dostupnost informací o prostředcích uvedených na trh 

veřejnosti, o odpovídajících certifikátech a o příslušných hospodářských subjektech. 

Dalším úkolem databáze je umožnit jedinečnou identifikaci prostředků v rámci 

vnitřního trhu a usnadnit jejich vysledovatelnost. Dále pak umožňuje veřejnosti přístup 

k informacím o klinických zkouškách a výrobcům umožňuje plnění informační 
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povinnosti. Stejně tak jako zajišťuje možnosti příslušných orgánů členských států 

a Komisi informovaně provádět úkoly týkající se tohoto nařízení a posílit spolupráci 

mezi nimi [1]. Databáze Eudamed byla zřízena již dříve, ale MDR přináší povinnost 

vkládání požadovaných informací.  

V době vydání MDR Evropská databáze zdravotnických prostředků Eudamed měla 

řadu nedostatků. V té tobě nebyla veřejně přístupná a nevyvážená z hlediska informací 

jednotlivých členských států, kdy některé státy vkládají informace duplicitně a jiné je 

nevkládají vůbec. Moduly pro klinické zkoušky nebo vigilance fungují celkem dobře, 

naopak v horším stavu jsou certifikáty od notifikovaných osob nebo registrace 

prostředků. Všechny tyto problémy by měli být v budoucnu minimalizovány a některé 

části nové databáze by měli být i veřejně dostupné, také by měla být snadná na ovládání 

a kompatibilní s jinými databázemi pro snadný export a import dat. Z důvodů 

dosavadních nedostatků vznikne nová databáze, která se bude skládat z několika 

elektronických systémů a to těchto:  

• elektronický systém pro registraci prostředků; 

• databáze UDI; 

• elektronický systém pro registraci osob; 

• elektronický systém pro oznámené subjekty a jejich certifikáty; 

• elektronický systém týkající se klinických zkoušek;  

• elektronický systém týkající se vigilance a PMS; 

• elektronický systém týkající se dozoru nad trhem [1, 4]. 

Výrobců se týká i zřízený elektronický systém k vytvoření jediného registračního 

čísla a ke shromažďování a zpracovávání informací (konkrétní informace jsou uvedeny 

v novém nařízení MDR), které jsou nezbytné k identifikování výrobce. Po uvedení 

prostředku na trh bude výrobce do elektronického systému zadávat všechny určené 

informace a případně upozorní na nedostatky. Informace v systému jsou pravidelně 

kontrolovány. Informace mohou být také použité ke stanovení poplatků pro výrobce. 

A některé informace jsou přístupné veřejnosti, jako například souhrn o bezpečnosti 

a klinické funkci [1].  

Identifikace v rámci dodavatelského řetězce 

Identifikace v rámci dodavatelského řetězce je pro výrobce velkou změnou, protože 

bude muset své výrobky náležitě označovat, proto je následující část práce věnována 

této oblasti.  

Distributoři, dovozci, výrobci nebo zplnomocnění zástupci spolupracují kvůli 

usnadnění vysledovatelnosti prostředků. Hospodářské subjekty musí být schopny 

identifikovat hospodářský subjekt, který přímo dodal prostředek, i kterému byl dodán 

a každé zdravotnické zařízení nebo každého zdravotnického pracovníka, kterému byl 

zdravotnický prostředek přímo dodán. Nyní kdy platí MDR, mezinárodně uznávaná 
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nomenklatura zdravotnických prostředků GMDN (Global Medical Device 

Nomenclature) nabízí možnost užívání kódů GMDN za poplatky spojené se získáním 

licence. Nové nařízení ustanovuje povinné užívání této nomenklatury určitým osobám 

(výrobci a další), pro které bude bezplatná. To vše usnadní používání databáze 

Eudamed [1, 4]. 

Jednou z nejdůležitější změn, kterou nové nařízení přinese je nové zavedení 

systému jedinečné identifikace prostředku (systém UDI). Tento sytém by měl sloužit 

k jednoznačné identifikaci a usnadnění vyhledatelnosti prostředků (s výjimkou 

prostředků na zakázku a prostředků, které jsou předmětem klinické zkoušky). Vytvoření 

UDI kód se skládá z: 

• identifikátoru prostředku v rámci jedinečné identifikace prostředku (UDI-

DI), který je speciální pro daného výrobce a prostředek. Jde o jedinečný 

číselný nebo alfanumerický kód, který je specifický pro určitý model 

prostředku a který se používá rovněž jako „přístupový klíč“ k informacím 

uchovávaným v databázi UDI a povinně se musí uvádět na prohlášení 

o shodě. 

• identifikátoru výroby v rámci jedinečné identifikace prostředku (UDI-PI), 

který identifikuje jednotku výroby prostředku a případně i zabalené 

prostředky. Jde o číselný nebo alfanumerický kód, který identifikuje 

jednotku výroby prostředku. Příkladem typů UDI-PI jsou: sériové číslo, 

číslo šarže, identifikace softwaru a datum výroby či použitelnosti nebo obě 

data [1, 4]. 

Identifikace UDI bude umístěná výrobcem na označení nebo na obalu prostředku. 

Podle nového nařízení MDR Komise jmenuje několik subjektů, které provozují systém 

pro přidělování jedinečných identifikací prostředku (tzv. vydávající subjekt). Pro tento 

subjekt platí určitá kritéria, která musí splňovat. Předtím než je prostředek uveden na trh 

(s výjimkou prostředků na zakázku), přidělí výrobce mu jedinečnou identifikaci 

vytvořenou v souladu s pravidly vydávajícího subjektu. A dále výrobce zajistí, aby 

požadované informace týkající se daného prostředku byly správně zadány a přeneseny 

do databáze UDI a následně aktualizovány. Tato jedinečná identifikace prostředku má 

využití především u ohlášení závažných nežádoucích příhod a bezpečnostních 

nápravných opatření v terénu. Databáze UDI má za cíl validovat, shromažďovat, 

zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti informace. Základní údaje jsou dostupné 

bezúplatně. Technická koncepce databáze UDI zajistí maximální dostupnost informací, 

možnost přístupu většího počtu uživatelů a automatického ukládání a stahování těchto 

informací [1, 4]. 

Výrobci mají povinnost v pravidelných intervalech, pomocí vhodných metod, 

kontrolovat správnost všech údajů týkajících se prostředků, které uvedli na trh, kromě 

prostředků, již na trhu nedostupných. Údaje o UDI na trhu již nedostupných prostředků 
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musí být uchovávány i nadále. Speciální požadavky jsou pro implantabilní prostředky, 

pro prostředky určené k opakovanému použití, které je nutné mezi jednotlivými použití 

vyčistit, dezinfikovat, sterilizovat nebo obnovit. Další specifické požadavky jsou pro 

systémy a soupravy prostředků, pro konfigurovatelné prostředky a pro software 

prostředků [1]. 

Shrnutí dopadů na výrobce  

Zadávání informací do Eudamedu bude pro výrobce znamenat zaškolení personálu 

se systémem. Vzhledem k rozsahu povinností zadávání do systému budou 

pravděpodobně někteří výrobci přijmout i nový personál. Vzhledem k rozšířeným 

požadavkům k posouzení shody budou muset výrobci přepracovat nebo nově 

vypracovat potřebné dokumentace. Dochází ke změnám u technické dokumentace, 

ke zvýšeným požadavkům na řízení rizik nebo rozšíření požadavků na technické 

hodnocení. Jedním z významných změn je zavedení povinnosti sledování 

zdravotnického prostředku po uvedení na trh, a zlepšuje se tedy i sledovatelnost 

prostředku. Zvýšená administrativa v oblasti zajištění všech požadovaných dokumentací 

pravděpodobně povede u některých výrobců k potřebě přijmout nové zaměstnance. 

Změny se tedy dotknou i organizační struktury u výrobců. Zavedením jednoznačné 

identifikace výrobku přidělá výrobcům více práce. Vzhledem k přísným požadavkům 

na zdravotnické prostředky a situace, kdy některé prostředky budou podle MDR 

ve vyšší třídě rizika budou muset výrobci zajistit veškeré potřebné dokumenty. 

Rozšíření všech požadavků povede k prodloužení časové náročnosti na proces před 

uvedením na trh. Výrobci budou muset zaplatit certifikaci podle MDR, která bude 

významně dražší než podle MDD. Zvýšení nákladů může pro některé menší a střední 

firmy být až likvidační. Po uvedení zdravotnického prostředku na trh budou také 

posíleny audity ze strany oznámených subjektů, a to i v neohlášené formě. 

5.1.10.1 Vliv MDR na proces uvedení na trh a do provozu  

Pojmem uvedením na trh se rozumí první dodání prostředku na trh Unie, 

s výjimkou prostředku, který je předmětem klinické zkoušky. A pojmem uvedením 

do provozu se rozumí fáze, ve které je prostředek poskytnut konečnému uživateli jako 

prostředek, který je poprvé připraven k použití pro určený účel na trhu Unie; s výjimkou 

prostředku, který je předmětem klinické zkoušky [1]. 

Prostředek může být uveden na trh nebo do provozu, pokud splňuje požadavky 

MDR, a to za předpokladu, že je řádně dodán a správně instalován, udržován a používán 

v souladu se svým určeným účelem. Prostředek musí splňovat obecné požadavky 

na bezpečnost a účinnost stanovené v MDR, které se vztahují na konkrétní prostředek 

s přihlédnutím na jeho účel. Musí být prokázaná shoda s obecnými požadavky 

na bezpečnost a účinnost zahrnuje klinické hodnocení. Prostředek musí být opatřen 

označením CE a musí k němu být přiložen návod k použití v příslušném jazyce. 
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Prostředek je před uvedením na trh označen přidělenou jedinečnou identifikací 

prostředku a zadán do databáze UDI. Případná zpráva o klinické zkoušce musí být 

přístupná před uvedením na trh [1, 4].  

Je zde taky popsána skupina výrobků vyráběných ve zdravotnických zařízeních. 

Tyto výrobky mohou být v zařízení legálně vyráběny, upravovány a používány a díky 

tomu mohou být snadněji řešeny situace, kdy má pacient specifické požadavky, které 

nelze řešit výrobky běžně dodávanými na trh. Podmínky pro tyto výrobky jsou popsány 

v 5. článku MDR. Prostředky vyrobené a zároveň používané v rámci zdravotnických 

zařízení se považují za uvedené do provozu s výjimkou příslušných obecných 

požadavků na bezpečnost a účinnost se požadavky tohoto nařízení nevztahují 

na prostředky vyráběné a používané pouze v rámci zdravotnických zařízení usazených 

v Unii. Pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: nejsou převedeny na jiný právní 

subjekt; k výrobě a používání dochází v rámci vhodných systémů kvality; na trhu není 

rovnocenný prostředek; zdravotnické zařízení je schopné předložit informace 

a zdůvodnění o používání, výrobě, úpravě a používání; zdravotnické zařízení vypracuje 

prohlášení s možností zveřejnění (obsahující název a adresu zdravotnického zařízení, 

informace k identifikaci prostředku a prohlášení o plnění obecných požadavků 

na bezpečnost a účinnost); zdravotnické zařízení vypracuje dostatečně podrobnou 

dokumentaci umožňující porozumět výrobnímu zařízení, výrobnímu procesu, údajům 

o návrhu a účinnosti prostředků, včetně určeného účelu (příslušný orgán by z ní měl být 

schopný určit, zda jsou splněny obecné požadavky na bezpečnost a účinnost dle MDR). 

Dále zdravotnické zařízení zajistí soulad prostředků s dokumentací, zdravotnické 

zařízení přezkoumá zkušenosti získané na základě klinického používání prostředků 

a přijme veškerá nezbytná nápravná opatření. Členské státy mohou prostřednictvím 

příslušného orgánu požadovat po zdravotnických zařízeních předložení relevantních 

informací o těchto prostředcích, vyrobených a používaných na jejich území. Členské 

státy mohou omezit výrobu a používání jakéhokoliv konkrétního typu z těchto 

prostředků a mají přístup do zdravotnických zařízení za účelem kontroly činnosti [1, 4].  

Článek 6 MDR upravuje prodej prostředků na dálku, nově je zde podmínkou, že 

prostředek nabízený prostřednictvím informačních služeb musí mít řádně posouzenou 

shodu, kdy nabízející osoba musí mít kopii prohlášení o shodě k dispozici. Členský stát 

má právo ukončit tento prodej, pokud se jedná o důvod ochrany veřejného zdraví, jako 

například pokud je daný prostředek v daném členském státě pouze na lékařský předpis 

[1, 4].  

Ke změně dochází také v oblasti reklamy, kdy nařízení zakazuje jakékoliv tvrzení 

o prostředku, které by uživatele mohlo uvést v omyl ohledně určeného účelu, 

bezpečnosti nebo daného účinku. Nyní má dozor nad reklamou krajský živnostenský 

úřad a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, tyto orgány ale nemají potřebnou 

odbornost pro specifické oblasti. Proto MDR přechází kompetence na SÚKL. Mělo by 
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dojít k odstranění prostředků, které nejsou schválenými zdravotnickými prostředky. 

A také k odstranění praktik takzvaných „šmejdů“[4]. 

V této části je v zákoně nově popsán případ prostředků vyrobených 

v zdravotnickém zařízení a podmínky, které se na něho vztahují, ale hlavní změnou je 

zde nově zavedená jedinečná identifikace prostředku a zadávání do databáze, celý tento 

proces je velkou změnou pro celé fungování trhu se zdravotnickými prostředky, proto je 

přiblížen v předchozí části [1].  

5.1.11 SWOT analýza změn pro notifikovanou osobu  

V následující tabulce 5.4 je znázorněna SWOT analýza změn, které přináší 

notifikované osobě podle MDD zavedení MDR. Jsou zde vypsány slabé stránky 

a hrozby, se kterými se může notifikovaná osoba potýkat v případě, že se bude pokoušet 

získat notifikaci podle MDR. V tabulce jsou zaznamenány i silné stránky, které již 

zavedená notifikovaná osoba podle MDD má nebo může získat v případě notifikace 

a uvádí příležitosti, které sebou zavedení MDR přináší.   

Tabulka 25.4: SWOT analýza 

 Pozitiva  Negativa  

V
n
it

řn
í 

p
ro

st
ře

d
í 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  

• Zkušenosti personálu  

• Technická vybavenost  

• Zkušenosti s problematikou  

• Dlouhodobé vztahy se 

zákazníky  

• Komunikace v českém jazyce 

– pro český oznámený subjekt 

nemusí výrobce překládat 

dokumentaci  

• Jedinečnost služby  

• Nová notifikace podle MDR 

(v případě získání)  

• Rozsah MD kódů (v případě 

získání notifikace)  

• Vysoké náklady na novou notifikaci 

• Nižší produktivita (vyšší časová 

náročnost na posouzení shody, vyšší 

požadavky na administrativu)  

• Časová náročnost na zavedení 

nových požadavků  

• Nedostatek kvalifikovaného 

personálu (pro všechny MD kódy 

musí být dvojité kapacity, aby byla 

zajištěna nestrannost a střídání 

personálu při posuzování ZP)  

• Malý rozsah MD kódů 

 V
n

ěj
ší

 p
ro

st
ře

d
í 

 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY  

• Navázání spolupráce 

s personálem nemocnic a 

vysokými školami – možnost 

získání nového personálu  

• Zajištění dlouhodobé věrnosti 

zákazníků  

• Zlepšení kvality služeb 

(zvýšení požadavků) 

• Ztráta notifikace 

• Vznik konkurence  

• Ztráta zaměstnanců (např. kvůli 

nestrannosti – pracují pro výrobce)  

• Nárůst fixních nákladů 

• Vysoké náklady na potřebný personál  

• Odpovědnost za subdodavatele 

• Zahlcení kvůli žádostem 

o recertifikaci  
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5.1.12 Shrnutí dopadů na notifikované osoby  

Podání žádosti o jmenování  

První zásadní změnou je podání nové žádosti o jmenování podle MDR. 

Vypracování žádosti a s tím spojené splnění všech požadavků podle MDR je velmi 

časově náročné. Samotné vyplnění žádosti je otázka několika dní, ale žádající subjekt už 

musí mít připravené a zpracované všechny dokumentace potřebné k žádosti. Toto 

zpracování požadovaných dokumentací ovšem může trvat v řádech měsíců. Zajištění 

potřebného personálu a všech ostatních požadavků může trvat i se může protáhnout 

i na několik let. Vzhledem k celkovému rozšíření požadavků, které musí oznámený 

subjekt splňovat je žádost o jmenování mnohem rozšířenější.   

Požadavky na personál  

MDR zavádí přísnější požadavky na kvalifikaci, nestrannost, zkušenost a odbornost 

personálu. Kvůli zachování nestrannosti zavádí pravidelné rotace pracovníků, tak aby 

na procesu posouzení shody nedocházelo k opakovanému posouzení stejným 

zaměstnancem. Při posuzování shody musí každou část zvlášť hodnotit kvalifikovaný 

personál – technickou složku, biokompatibilitu, balení, auditora, sterilizaci, klinické 

hodnocení nebo elektrickou bezpečnost. Jeden zaměstnanec může mít sice kvalifikaci 

na více oblastí, ale těchto kvalifikací zvládne mít pouze několik. S přísnějšími 

požadavky na zaměstnance oznámených subjektů se tedy bude muset zvýšit i počet 

odborníků. Úplně nově bude požadovaný specialista na posouzení balení, kdy MDR 

nově klade na balení vyšší nároky. V MDR bylo balení posuzováno v rámci sterilizace. 

Podle MDR musí mít každá pozice plnou zastupitelnost, zatím co u MDD tento 

požadavek nebyl příliš kontrolován.  

Dopady MDR přináší i na oprávnění provádět posouzení shody pro jednotlivé 

MD kódy, pro které daný oznámený subjekt potřebuje kvalifikovaný personál. Jeden 

zaměstnanec může mít kvalifikaci na více MD kódu, ale vzhledem k náročnosti 

a rozsahu, dokáže mít kvalifikaci jen na omezený počet MD kódů.  

MDR také požaduje pravidelná školení a postupy pro udření odborné kvalifikace. 

Aby si zaměstnanec udržel svoji kvalifikaci musí každý rok posoudit určitý počet 

složek.  

Nově také MDR nařizuje, které činnosti může v rámci procesu posouzení shody 

provádět subdodavatel, a které musí provádět přímo zaměstnanec oznámeného subjektu. 

Kdy například práci s dokumentací od výrobce mohou provádět pouze hodnotitelé, kteří 

jsou zaměstnanci oznámeného subjektu a splňují požadované kvalifikace, zatím co 

podle MDR tuto činnost mohl provádět i externí hodnotitel. 
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MDR zavádí vyšší potřebu administrativních úkonů v podobě rozsáhlejších 

dokumentací a celkovou nutností většího množství zaznamenávání, to se promítne 

i do personálního zatížení. 

Rozšíření MD kódů  

Aby mohl oznámený subjekt posuzovat shodu pro zdravotnické prostředky, musí 

mít oprávnění provádět posouzení pro určité MD kódy, pro jejichž posouzení musí mít 

také příslušné zaměstnance s potřebnou kvalifikací.  

Povinnost zadávání informací do databáze Eudamed 

MDR zavádí povinnost zadávat informace do databáze Eudamed, což znamená 

pro notifikované osoby nutnost školení pro personál nebo i přijetí nového personálu, 

aby zajistili plynulý průběh své činnosti. Zároveň by měl Eudamet usnadnit 

vyhledatelnost zdravotnického prostředku, urychlit možnost stažení z trhu a zvýšit 

informovanost o prostředku. S tím souvisí i nově zavedená jedinečná identifikace 

prostředků, kterou bude každý prostředek označený. 

Kontroly u výrobců i u oznámených subjektů 

Celkově MDR požaduje častější kontroly. Zvyšuje se četnost s požadavky 

na kontrolu, kterou provádí orgán odpovědný za oznámené subjekty u oznámených 

subjektů. Ale i požadavek na pravidelné ohlášené i neohlášené audity u výrobce, které 

provádí oznámený subjekt. Zvyšuje se kontrola na systém řízení kvality, nestrannost 

i nezávilost.  

Lepší právní zabezpečení  

MDR rozšiřuje požadavky MDD a detailněji popisuje situace, které mohou nastat, 

což zajištuje lepší právní zabezpečení pro všechny zúčastněné strany, včetně 

oznámených subjektů. Stejně tak je zajištěna lepší bezpečnost a kvalita zdravotnických 

prostředků pro pacienta.  

 Proces posouzení shody  

Všechny zdravotnické prostředky budou muset být po ukončení platnosti certifikátu 

recertifikovány podle MDR. MDR přináší novou klasifikaci, kterou znamená, že 

některé zdravotnické prostředky budou nově spadat do vyšší třidy rizika než doposud. 

Některé prostředky, které se dříve mezi zdravotnické prostředky neřadily, budou nově 

mezi zdravotnické prostředky spadat. Ve vyšší řídě rizika může být požadována 

klinická zkouška. U prostředků třídy rizika III se celkově zpřísňují požadavky. Celkově 

se zvyšuje počet potřebných zkoušek a přezkumů na vlastnosti prostředku – jako je 

bezpečnost, vlastnosti materiálu, kontrola návrhu a konstrukce a další. MDR zavádí 

odbornou skupinu, která se musí u vyšších tříd rizika podílet na procesu posouzení 

shody.  
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Finanční náklady 

Odhad investic na splnění požadavků podle MDR pro oznámené subjekty, které 

budou chtít být jmenovány podle MDR, bude velmi finančně náročné. Odhaduje se 

v řádech desítek milionů v případě subjektů, které prováděly činnost notifikované osoby 

podle MDD. Záleží však na rozsahu činnosti, kterou chce oznámený subjekt poskytovat. 

Tyto finance jsou potřebné hlavně k zajištění požadovaného personálu. Závisí tedy 

i na rozsahu MD kódů a personálu, který bude pro tento rozsah potřebný. 

 Celý proces posouzení shody bude trvat déle, což zvýší náklady na činnost. Tudíž 

dojde ke zvýšení poplatků na provedení posouzení shody pro výrobce, což budeme mít 

dopad na cenu zdravotnických prostředků, a tedy i na celý zdravotnický systém.  

Velikost finanční zátěže může ovlivnit i státní podpora, která může být notifikované 

osobě poskytnuta. Nebo rozhodnutí, že pro přechod z MDD na MDR využije 

notifikovaná osoba poradenský tým, který musí zaplatit. Většinou se jedná 

o specializovanou firmu.  

Administrativní náročnost  

Se zavedením MDR vzniká i vyšší administrativní zátěž. Nejprve musí 

notifikovaná osoba zajistit všechny požadavky MDR, které jsou povětšinu značným 

rozšířením MDD. Pro podání žádosti musí tedy notifikovaná osoba vše řádně 

zdokumentovat, následně podat žádost, což obnáší obrovskou administrativní zátěž. 

Všech postupy posouzení shody obnáší větší množství dokumentace, a připravení 

potřebných formulářů a dalších podkladů bude znamenat značné administrativní 

zatížení.  

Časová náročnost  

Jak už bylo zmiňováno, celý proces před podáním žádosti o jmenování pro činnost 

posouzení shody se může protáhnout až na rok nebo i roky. Nejprve musí oznámený 

subjekt zajistit požadovaný personál, aby mohl podat žádost o jmenování. Zajištění 

personálu bude časově náročné. Notifikovaná osoba může personál s potřebnou 

kvalifikací zajistit rekvalifikací stávajícího personálu, přijetím nového personálu 

s příslušnými kritérii nebo příjme nové zaměstnance, které řádně zaškolí. Všechny tyto 

možnosti budu dost časově náročné, nelze však stanovit přesnou dobu, protože záleží 

na rozsahu činnosti notifikované osoby. Doba od odevzdání žádosti po jmenování 

obvykle trvá přibližně rok a půl.  

Následně bude mít MDR dopad i z časového hlediska na samotnou činnost 

oznámených subjektů, protože se množstvím a zvýšením požadavků na vedení 

dokumentací zvyšují administrativu a prodlužují i časovou náročnost na proces 

posouzení shody. S vyšší třídou rizika se zvyšují nároky na proces posouzení, a tedy 

i časová náročnost na posouzení. Například u třídy rizika III, kdy bude podle MDR 
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požadována klinická zkouška se celkový proces posouzení shody prodlužuje. Protože 

pro klinickou zkoušku je potřeba sehnat dobrovolníky, kteří klinickou zkoušku 

podstoupí.  

5.2 Protokol pro posouzení shody zdravotnického 
prostředku 

Notifikovaná osoba k posouzení shody používá několik postupů, tyto postupy se 

liší podle posuzovaného zdravotnického prostředku a jeho třídy rizika. Notifikovaná 

osoba dostane od výrobce žádost na konkrétní postup pro posouzení shody.  

V předchozích kapitolách byla provedena podrobná analýza postupů posuzování 

shody zejména podle článku 52 MDR, kdy tato část je popsána i v diplomové práci části 

analýza dopadů na procesy posuzování shody. Pro posouzení shody jsou pak používány 

přílohy IX až XI MDR, kdy příloha IX popisuje posuzování shody založené na systému 

řízení kvality a na posouzení technické dokumentace, příloha X slouží na posuzování 

shody založené na přezkoušení typu a příloha XI pro posuzování shody založené 

na ověření shody výrobku. Tyto přílohy slouží jako podklad pro vytvoření protokolu 

záznamu o posouzení shody. Údaje potřebné pro přezkum notifikovanou osobou nebo 

požadované nařízením MDR byly vypsané do protokolu pro posouzení shody. 

Kompletní protokol je umístěn v příloze A.  

5.2.1 Součásti protokolu 

Vytvořený protokol záznamu pro posouzení shody s požadavky MDR 

zdravotnického prostředku, který by mohla notifikovaná osoba používat, se dělí 

na devět částí označené latinskými písmeny A až I. Použijí se tak vždy jen ty části, které 

odpovídají danému postupu posouzení shody.  

Seznam částí:  

• Část A – základní identifikační informace o zdravotnickém prostředku 

a jeho výrobci   

• Část B – posouzení shody založené na systému řízení kvality 

• Část C – posouzení dokumentace systému řízení kvality  

• Část D – posouzení technické dokumentace  

• Část E – posouzení technické dokumentace týkající se sledování po uvedení 

na trh – plán sledování po uvedení na trh  

• Část F – posouzení shody založené na přezkoušení typu – shrnující část  

• Část G – posuzování shody založené na ověření shody výrobku  

Tato část se rozděluje na:  

o Zabezpečování kvality  

o Ověření výrobků podle přílohy  
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• Část H – posouzení EU prohlášení o shodě  

• Část I – výsledek posouzení shody pro hodnocené oblasti  

• Část J – výsledek posouzení shody – vydané certifikáty  

Část A je zaměřena na základní informace pro jednoznačnou identifikaci 

zdravotnického prostředku, včetně obchodních názvů, katalogových čísel a třídy rizika, 

a jeho výrobce. Část A vychází z přílohy IV MDR, která popisuje požadavky 

na EU prohlášení o shodě. Druhá část požadavků z této přílohy je obsažena v části H.  

 Část B vychází z žádosti o posouzení shody systému řízení kvality. Žádost musí 

obsahovat informace a dokumentace, které souvisí s oblastí řízení kvality nebo 

klinickým hodnocením, také příslušné informace o prostředku a výrobci. Tato část 

vychází z přílohy IX bodu 2.1. Část C slouží k posouzení dokumentace systému řízení 

kvality, která je požadována v příloze IX bodu 2.2 MDR. Tato dokumentace obsahuje 

cíle výrobců zaměřené na kvalitu, informace o organizaci podniku, jejich struktuře 

a rozdělení pravomocí a odpovědnosti pracovníků. Dále pak metody pro monitorování 

k zajištění požadované kvality návrhu a prostředku, nejrůznější postupy pro zajištění 

souladu s právními předpisy, souladu s požadavky na bezpečnost a účinnost, souladu 

s požadavky na výrobu, návrh a požadovanými informacemi poskytovanými spolu 

s prostředkem. Nebo také obsahuje dokumentace o řízení kvality, klinickém hodnocení 

a další. Části B a C slouží k posouzení, zda výrobce zajistil uplatnění systému řízení 

kvality, který vychází z požadavků odstavce 9 článku 10 MDR.  

Část D slouží k posouzení technické dokumentace podle přílohy IX kapitoly II 

MDR a vycházející z přílohy II MDR. Technická dokumentace obsahuje informace 

o prostředku, jako jsou identifikace, popis příslušenství a jeho variant, jeho vlastnosti, 

materiál a populaci pacientů, pro které je určen. Dále technická dokumentace uvádí 

odkazy na předchozí generace výrobku a podobné výrobky na trhu, informace 

o označení prostředku a obalu, návod k použití, informace související s návrhem 

a výrobou. Součástí technické dokumentace jsou i údaje týkající se prokázání shody 

s obecnými požadavky na bezpečnost a účinnost, informace o analýze přínosů a rizik, 

výsledky testů předklinického hodnocení ověřování a validací, zpráva o klinickém 

a PMCF hodnocení.  Část D obsahuje mnohočetné body k důkladnému posouzení 

jednotlivých součástí technické dokumentace. 

Část E slouží k posouzení technické dokumentace týkající se sledování po uvedení 

na trh. Požadavky na tuto technickou dokumentaci jsou podle přílohy III MDR, 

požadavky na samotný systém sledování po uvedení na trh vychází z článků 83 až 86 

MDR. Technickou dokumentaci sledování po uvedení na trh, která se hodnotí v částí E 

protokolu, tvoří plán sledování po uvedení na trh, který vychází z článku 84 MDR. 

Výrobce v něm shromažďuje informace týkající se závažných nežádoucích příhod, 

nezávažných příhod, vedlejších účinků a všech zpětných vazeb a stížností 

od distributorů, dovozců a uživatelů. Dále zde je místo k hodnocení systému 
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shromažďování a následného posuzování těchto údajů a postupů pro určení zavedení 

vhodných opatření. Jako součást musí být hodnocena i pravidelná zpráva aktualizace 

o bezpečnosti, která vychází z článku 86 MDR a aktualizovaná zpráva o sledování 

po uvedení na trh vycházející z článku 85 MDR.  

Část F se uplatní pro posouzení shody založené na přezkoušení typu, které je 

popsáno v příloze X MDR. Část F obsahuje pouze shrnutí tohoto posouzení, protože 

požadavky k posouzení založené na typu, jsou již obsažené v nadcházejících částech. 

Zde notifikovaná osoba vyplňuje pouze identifikaci závěrečné zprávy z posouzení 

potřebných částí a její krátké shrnutí a ověřuje písemné prohlášení a nepodání žádosti 

u jiné notifikované osoby. Posouzením shody založené na přezkoušení typu 

notifikovaná osoba zjišťuje a ověřuje, jestli prostředek i jeho technická dokumentace, 

proces životního cyklu a odpovídající vzorek splňuje přísná nařízení MDR.  

Část G je aplikována při posuzování shody založené na ověření shody výrobku. 

Požadavky na tento postup posouzení vychází z přílohy XI MDR.  Část G se dělí 

na další dvě části, protože se zde může postupovat dvěma postupy. Podle toho, o který 

postup výrobce žádá, notifikovaná osoba zvolí příslušnou část protokolu. V první části 

se nachází požadavky pro ověřování zabezpečení kvality podle přílohy XI části A 

MDR. A ve druhé části se nachází vhodné požadavky pro ověření výrobků podle 

přílohy XI části B MDR. Obě tyto části jsou velmi krátké, protože se zde stejně jako 

v předchozí části jedná hlavně o shrnutí již zjištěného v předchozích částech protokolu.  

Již zmíněná část H vychází z požadavků na EU prohlášení o shodě podle přílohy IV 

MDR. Detailně se zde hodnotí výrobcem vydané EU prohlášení o shodě, a to včetně 

kompetence osoby, která ho podepsala.  

Část I obsahuje shrnující údaje a výsledek posouzení shody pro určitou oblast 

posouzení. Každý hodnotitel podílející se na posouzení shody vyplní tuto část pro svoji 

posuzovanou oblast. Jsou zde uváděné nejdůležitější informace, které při posouzení 

shody byly zjištěny. Zaměstnanec zde uvede zjištěné neshody, nedostatky a také návrhy 

na zlepšení, a to ze všech vyplněných částí protokolu. V části I je tedy konečný 

výsledek hodnocení – závěr o tom, jestli posuzovaný zdravotnický prostředek je nebo 

není v souladu s požadavky nařízení MDR.  

Mezi hodnotitele patří posuzovatel technické složky, posuzovatel biokompatibility, 

posuzovatel elektrické bezpečnosti, posuzovatel klinického hodnocení, posuzovatel 

sterilizace, expert na balení, expert čistých prostor, auditor a technický expert. 

Část J se vyplňuje v případě kladného výsledku a souladu se všemi požadavky 

MDR: V tomto případě notifikovaná osoba vydá certifikát o shodě, v části J je prostor 

pro vyplnění identifikace tohoto certifikátu nebo certifikátů v případě, že jich je víc 

podle více typů postupů posouzení. Část J vyplňuje předseda komise oznámeného 

subjektu.   
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5.2.2 Pokyny pro postup vyplnění protokolu 

Část A, H a část I budou použity u všech typů posouzení shody, jedná se 

o požadavky na EU prohlášení o shodě, které slouží k přesné identifikaci posuzovaného 

prostředku a k závěru procesu posouzení, tedy zda prostředek splňuje nebo nesplňuje 

zdravotnický prostředek. Také zde notifikovaná osoba zdůvodňuje svůj závěr, popisuje 

nedostatky, neshody nebo jiné připomínky.  

U prostředků třídy rizika IIa se postupuje podle přílohy IX posouzení shody 

založené na systému řízení kvality a na posouzení technické dokumentace. Notifikovaná 

osoba tedy využije v protokolu části A, B, C, D, H, I a J. Pokud výrobce podá žádost 

o posouzení shody založeném na ověření shody výrobků, notifikovaná osoba použije 

části A, C (pouze některé části), D, E, G, H, I a J. V části G podle typu žádosti zvolí 

buď část zabezpečení kvality výroby, nebo ověření výrobků.  

U prostředků rizikové třídy IIb situace podobná, postupuje se podle přílohy IX 

posouzení shody založené na systému řízení kvality a na posouzení technické 

dokumentace. Notifikovaná osoba využije v protokolu části A, B, C, D, H, I a J. A 

v případě, že výrobce zažádá o posouzení založené na přezkumu typu, notifikovaná 

osoba doplní v protokolu i část F. Výrobce může také podat žádost o posouzení 

založeném na ověření shody, kde notifikovaná osoba opět zvolí potřebnou část v části 

G. U prostředků rizikové třídy III je situace stejná jako u rizikové třídy II. Prostředky 

rizikové třídy I je posuzují se zapojením notifikované osoby pouze v případě, že se 

jedná o prostředek sterilní, prostředek s měřící funkcí nebo chirurgický nástroj pro 

opakované použití.  

Ve formuláři jsou uvedené údaje na požadavky, které se nemusí na posuzovaný 

prostředek vztahovat. Takové údaje může notifikovaná osoba proškrtnout. Stejně tak 

jako část, kterou k posouzení nepotřebuje.  

Pokud výrobce požádá o posouzení shody založené na systému řízení kvality, 

notifikovaná osoba přezkoumá žádost o posouzení shody toho typu, technickou 

dokumentaci k systému řízení kvality a v požadovaných případech se požaduje 

i přezkum technické dokumentace a technické dokumentace sledování po uvedení 

na trh. Pro posouzení shody založené na systému řízení kvality notifikovaná osoba 

použije z protokolu části A, B, C, H, I, J a případě, že je požadováno i posouzení 

technické dokumentace i části D a E.  

Pro posouzení shody založené na přezkoušení typu notifikovaná osoba 

přezkoumává technickou dokumentaci i technickou dokumentaci sledování po uvedení 

na trh, klinické hodnocení, rovnocennost prostředku, předklinické hodnocení a provádí 

fyzikální a laboratorní zkoušky prokazující shodu s požadavky na bezpečnost a účinnost 

podle MDR a posuzuje použití harmonizovaných norem. Z protokolu tedy výrobce 

použije části A, D, E, F, H, I, J a z částí B a C pouze potřebné části, které se mohou 

podle prostředku lišit.  
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U posouzení shody založené na ověřování shody výrobku může výrobce zvolit buď 

postup zabezpečování kvality výroby, nebo ověřování výrobků. Pro posouzení 

zabezpečování kvality notifikovaná osoba použije z protokolu části A, B, většinu části 

C, D, E, část zaměřující se na zabezpečování kvality výroby v části G a část H. Při 

posuzování shody podle postupu ověřování výrobku se přezkouší každý výrobek. 

Notifikovaná osoba provede potřebné zkoušky, aby ověřila dodržení požadovaných 

norem a požadavků. Z protokolu tedy notifikovaná osoba použije část A, H, některé 

části z částí C a D a závěrečné části I a J.  

Po vybrání potřebných částí protokolu k požadovanému typu posouzení se protokol 

vyplňuje následovně. Protokol je v kapitolách B až H rozdělen do tří sloupců, kdy 

v prvním sloupci je údaj s požadavkem MDR, ve druhém se hodnotí splnění požadavku 

a třetí sloupec odkazuje na bod, kde je v MDR požadavek požadován. V protokolu se 

vždy vyplňují údaje s dvojtečkou. Kromě údajů se vyplňuje i zjištění, tedy to, jak 

přezkum daného požadavku dopadl. Zda je požadavek splněn, jestli je zde potřeba něco 

napravit nebo jsou zde závažné nedostatky. Kurzívou je v protokolu poznamenáno, kdo 

tuto část posuzuje. V druhém sloupečku se zaškrtne, zda požadavek vyhovuje podle 

MDR či nikoliv. Notifikovaná osoba si může zvolit, zda bude škrtat nevyhovující 

variantu nebo kroužkovat odpovídající variantu. Měla by však dodržovat v celém 

protokolu stejný postup. Protokol ve třetím sloupci je pro lepší orientaci a snadnější 

dohledání odkaz na požadavek v MDR. V protokolu jsou uvedené i požadavky, které se 

nemusí na posuzovaný prostředek vztahovat. Takové údaje může notifikovaná osoba 

proškrtnout. Stejně tak jako část, kterou k posouzení nepotřebuje. 
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6 Diskuse 

MDR je novou evropskou regulací o zdravotních prostředcích, jejímž hlavním 

cílem je zajistit co nejvyšší úroveň ochrany zdraví pacientů a uživatelů zdravotnických 

prostředků, stanovit vysoké standardy kvality a bezpečnosti zdravotnických prostředků 

a zajistit plynulý trh se zdravotnickými prostředky. Toho by mělo být dosaženo pomocí 

zpřísnění – dohledu nad oznámenými subjekty, postupy posuzování shody, klinickými 

zkouškami a klinickým hodnocením, vigilancí, dozoru nad trhem, zajištění snadnější 

dohledatelnosti a informovanosti o zdravotnických prostředcích a zvýšením požadavků 

na prostředky. 

V rámci zjištění současného stavu bylo vyhledání publikovaných studií zaměřené 

na dopady na fungování trhu se zdravotnickými prostředky způsobené vydáním nové 

evropské regulace MDR. Studií zabývajících se regulací MDR, je velké množství, ale 

zabývají se většinou obecným pohledem na změny, které sebou MDR přináší. Jediná 

nalezená a volně dostupná studie zaměřená přímo na dopady vzniklé MDR 

na notifikované osoby byla diplomová práce, která ovšem dopady zjišťovala formou 

písemného dotazníku rozeslaného mezi notifikované osoby, kdy respondenti odpovídali 

výběrem předpřipravených možností. Tuto metodu nepovažuji za zrovna vhodně 

zvolenou, protože autor následně vyhodnotil, kolik a jakou mírou autorem vybrané 

dopady podle respondentů ovlivní notifikovanou osobu. Lepší možností by byla forma 

rozhovorů, kde by se respondent mohl například zaměřit na konkrétní problém jejich 

firmy, nebo mohl zmínit i detailnější dopady, ale je zde zřejmá jazyková a časová 

náročnost. Studií zaměřujících se přímo na dopady vzniklé zavedením MDR 

na notifikované osoby je pouze malá část, což poukazuje na aktuálnost tohoto tématu. 

Proto hlavním cílem diplomové práce bylo provést analýzu dopadů vzniklých 

zavedením MDR na notifikovanou osobu a procesy posouzení shody a následně 

na základě zjištěných dopadů vytvořit protokol, který by notifikovaná osoba mohla 

využívat při procesu posouzení shody.  

Zavedením MDR dochází k významnému rozšíření definice zdravotnického 

prostředku, to způsobí, že se nově budou mezi zdravotnické prostředky řadit 

i prostředky, které se mezi ně dříve neřadily, jako jsou barevné kontaktní čočky nebo 

kosmetické laserové prostředky pro ošetření kůže. Způsobí to velké změny pro výrobce 

prostředků, které dříve do definice zdravotnických prostředků nespadaly. Takové 

prostředky budou podléhat posouzení shody podle MDR, což ve většině případů 

znamená nutnost účasti oznámeného subjektu, tedy zvýšení nákladů, a tedy i ceny 

prostředků. Uživatelé těchto zdravotnických prostředků, tedy i některé kosmetické 

salony se budou muset podrobit změnám, které sebou MDR přináší. Takovými 

změnami jsou například zajištění školení o prostředku pro jeho uživatele a pravidelné 

zajištění provedení bezpečnostně technických kontrol (BTK). Dochází zde tedy 
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ke zvýšené kontrole nad tímto segmentem. Rozšířením definice a také rozšířením 

klasifikačních pravidel nově bude podle MDR posouzení shody podléhat i software, 

který podle MDD spadal do třídy rizika I, ale podle MDR může spadat do všech tříd 

rizika. K posouzení softwaru budou u notifikované osoby potřeba odborníci, kteří budou 

mít potřebnou znalost k posouzení.   

MDR zavádí novou jedinečnou identifikaci prostředku (UDI), kterou bude označen 

každý zdravotnický prostředek. S tím souvisí i požadavky na obnovení Evropské 

databáze zdravotnických prostředků (Eudamed), do které budou povinně zadávány 

všechny potřebné informace o každém zdravotnickém prostředku. Tato databáze 

společně se zavedením UDI usnadní vyhledatelnost zdravotnického prostředku napříč 

EU. To by mělo urychlit dohledání prostředku, pokud by kvůli zjištěnému riziku bylo 

nutno ho stáhnout z trhu. Ovšem, v současné době databáze Eudamed stále nefunguje 

v takovém rozsahu, se kterým MDR předpokládalo. Momentálně nefunkční systém 

Eudamed, do kterého mají být zaznamenána všechna potřebná data, má do budoucna 

být nástrojem pro propojení všech subjektů na trhu se zdravotnickými prostředky 

a mimo jiné usnadňovat vyhledávání prostředků. Teď je ale jeho funkčnost 

nedostačující, což v případě stažení z trhu neshodného výrobku, může způsobit velký 

zmatek. Situace vniklá kvůli pandemii COVID-19 a odklad platnosti nařízení MDR, 

zatím vzniku zmatku pomohla trochu ulevit nebo ji možná pouze oddálila. Otázkou 

ovšem stále zůstává, kdy se podaří zajistit plně funkční systém Eudamed, když se to 

nepodařilo do teď. Zavedením databáze budou muset výrobce i oznámený subjekt 

zaškolit zaměstnance, protože jsou povinni zadávat data do databáze. V některých 

firmách pravděpodobně kvůli objemu a náročnosti bude nezbytné i přijmout nové 

zaměstnance, kteří budou databázi umět ovládat.  

V souladu s novými požadavky MDR musí být časem certifikovány všechny 

zdravotnické prostředky v rámci EU. Protože se mění i klasifikační pravidla tříd rizika, 

některé zdravotnické prostředky budou nově spadat do jiné třídy rizika a musí být tedy 

recertifikovány. V původní legislativě MDR bylo 18 klasifikačních pravidel, zatím co 

v MDR jich je 22. Pokud budou po reklasifikaci spadat do vyšší třídy rizika, může 

u nich být požadován jiný postup a provedení více zkoušek. U některých prostředků, 

které budou nyní ve vyšší třídě rizika, může být nyní požadovaná i klinická zkouška. To 

znamená pro notifikovanou osobu další přezkoušení. Kromě toho dochází v procesu 

posouzení shody i k navýšení počtu dalších potřebných zkoušek, věnující se 

bezpečnosti, vlastnostem prostředku, materiálům, návrhu atd. Nutnost některých 

klinických zkoušek může pro některé výrobce znamenat obrovský problém. Například 

u implantovaných zdravotnických prostředků se zřejmě budou těžce shánět dobrovolníci 

pro implantaci ještě necertifikovaného zdravotnického prostředku. Zvláště, když např. 

zdravotní pojišťovny v České republice plně hradí certifikované a ověřené implantáty 

a výkony, které jsou s nimi spojené. Pacient, který by případně mohl být dobrovolníkem 

pro klinickou zkoušku, si tak vybírá mezi bezplatným certifikovaným a bezplatným 
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necertifikovaným prostředkem, kdy si pravděpodobně vybere ověřený prostředek. 

U vyšších tříd rizik je nově nutné stanovisko odborné skupiny. Situace vzniklá 

recertifikací a reklasifikací způsobí u notifikovaných osob obrovský počet žádostí pro 

posouzení shody od výrobce. Vznikne tak na notifikované osoby velký tlak a vhledem 

k předpokládanému snížení počtu notifikovaných osob, které může nastat kvůli 

vysokým požadavkům na opětovné jmenování podle MDR.  Můžeme se domnívat, že 

by mohl nastat problém na celém trhu se zdravotnickými prostředky. Tuto situaci zmírní 

odklad nařízení MDR o rok kvůli pandemii COVID-19. Samozřejmě se opět potřebná 

recertifikace promítne na nákladech výrobce, a tedy i ceně prostředku, což se odrazí 

i ve financování veřejného zdravotnického systému. Pokud nastane výrazné zpoždění, 

kdy nebude včas vydáno prohlášení o shodě, může se situace odrazit v nedostupnosti 

zdravotnického prostředku pro koncového uživatele, tedy pacienta. Této situaci nepřeje 

ani významné prodloužení postupů posouzení shody, které je způsobeno větší 

náročností postupů, navýšením požadavků, které musí být přezkoumány nebo většími 

požadavky na vedení dokumentací a administrativy celkově.  

Celkově jsou také v MDR kladeny vyšší nároky na obecné požadavky zajištující 

bezpečnost a účinnost zdravotnických prostředků. Významnou změnou jsou požadavky 

na klinickou zkoušku, která se nově bude muset provádět u významně většího množství 

prostředků. A pokud nastane problém, výrobce bude muset problém napravit a znovu 

funkčnost prostředku ověřit klinickou zkouškou. Podobně to bude i v případě změn 

v návrhu prostředku. Toto časté ověřování klinickou zkouškou povede ke zvýšení 

nákladů pro výrobce. Pro některé zvláště menší výrobce může být těžké nové 

požadavky zajistit, pro jiné celkové navýšení nákladů, které budou se všemi procesy, 

vedoucí k zajištění souladu s MDR, natolik nemožné, že bude firma nucena svoji 

činnost ukončit. Prodloužení procesu posouzení shody nebo zvýšení nákladu můžou mít 

za následek i zhoršenou dostupnost některých zdravotnických prostředků. 

Pro notifikovanou osobu zvýšení požadavků na bezpečnost a zvýšené požadavky 

na klinickou zkoušku znamenaná více práce v podobě rozsáhlejších přezkumů 

bezpečnosti a všech ostatních vlastností prostředku a více práce s přezkumem přísnější 

klinické zkoušky. Posouzení shody tak bude rozsáhlejší a časově i administrativně 

náročnější.  

Nová evropská regulace oproti původnímu nařízení obsahuje hlavně výrazně 

podrobnější popis všech postupů a povinností, což vede k lepšímu právnímu zajištění. 

Toto zajištění pomáhá zabezpečovat všechny zúčastněné strany před pochybením 

a překážkami spojenými s případným problémem. 

Hlavním a zásadním dopadem na notifikovanou osobu je povinnost v případě, že 

notifikovaná osoba chce i dále provádět svoji činnost v souladu s MDR, musí znovu 

podat žádost o jmenování. Podání žádosti předchází zajištění všech požadavků MDR 

a vypracování rozsáhlých dokumentací, které popisují, jakým způsobem jsou tyto 

požadavky dosaženy. Vypracování potřebných dokumentací, zajištění všech požadavků 
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a zajištění potřebného personálu je velmi časově náročné. Samotné posouzení žádosti 

o jmenování poté obvykle trvá až rok a půl. Vzhledem k náročnosti procesu zajištění 

všech nových požadavků, které jsou velmi přísné a těžce dosažitelné, je pravděpodobné, 

že všechny notifikované osoby nebudou schopné požadavky splnit. Tím se 

pravděpodobně sníží počet notifikovaných osob a vzhledem k četnosti žádostí 

o posouzení, kterým budou muset projít znovu všechny zdravotnické prostředky, 

pravděpodobně dojde k velkému tlaku na notifikované osoby. Tuto situaci zmírnila 

aktuální situace s pandemií COVID-19, díky které dochází k oddálení platnosti nařízení 

MDR o rok. Notifikované osoby a další hospodářské subjekty tak získají trochu více 

času se na situaci připravit. Na druhou stranu bezpečnostní opatření, která sebou 

pandemie COVID-19 přináší, stejně zpomaluje některé činnosti vedoucí k fungování 

trhu podle MDR. Například Evropská komise se nemůže věnovat v plném rozsahu 

novým žádostem a kontrolám u potenciálních oznámených subjektů. Celý proces se 

tedy posouvá a prodlužuje. Již zmíněná recertifikace prostředků, kterou budou muset 

projít všechny prostředky, vyvolá obrovskou vlnu žádostí o recertifikaci, to způsobí 

velký tlak na notifikované osoby na začátku platnosti MDR. Pravděpodobně nebude 

snížení počtu notifikovaných osob nijak kritické, nejkritičtější pravděpodobně bude 

začátek přechodu a doba než notifikované osoby, které fungovali podle MDD získají 

jmenování pro svoji činnost podle MDD.  

Aby mohla notifikovaná osoba podat žádost o jmenování podle MDR musí 

splňovat všechny požadavky MDR, kdy největší jako nejtěžší požadavek se jeví 

požadavky na personál. Tyto požadavky kladou oproti MDD mnohem vyšší důraz 

na kvalifikaci, zkušenosti a odbornost personálu. Jsou požadovány kvalifikace 

na jednotlivé činnosti, jako je například posouzení klinického hodnocení, správný 

způsob balení, odpovídající kompatibilita nebo sterilizace. Jeden zaměstnanec sice 

může splňovat více kvalifikací, ale je nemožné získat je všechny. Postupy pro 

posouzení shody jsou zpřísněny a je zde kladen vyšší důraz na dokumentaci, kterou 

zpracovávají výrobci a hodnotí oznámené subjekty. Aby notifikovaná osoba zvládla 

zabezpečit již zmíněnou situaci s navýšením žádostí o přezkum a rozšíření potřebných 

činností k posouzení shody, bude muset zřejmě často řady svých zaměstnanců rozšířit. 

Ovšem požadavky na personál notifikovaných osob se zavedením MDR výrazně 

zpřísní. Zvýšená povinnost kvalifikace zaměstnanců sebou přináší i zvýšenou potřebu 

vzdělání. Zaměstnanci notifikované osoby navíc musí nově splňovat větší množství 

požadavků, nejen na kvalifikaci, ale i na nestrannost a nepodjatost. Proto zůstává 

otázkou, jestli bude notifikovaná osoba schopná dostatek personálu s potřebnou 

kvalifikací zajistit. V některých malých zemích jako je například i Česká republika jsou 

osoby, které mají znalosti v oblasti zdravotnických prostředků, často spolupracují 

s výrobci a nesplňují tedy i požadavky na nestrannost. Nebude tedy snadné požadovaný 

personál zajistit, protože není dostatek odborníků v této oblasti, kteří dostatečně rozumí 

dané problematice. Celkově se nedostatek zkušených odborníků se znalostí 
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problematiky odrazí i u výrobců nebo stáních orgánů pro regulaci. Notifikovaná osoba 

tedy bude muset zajistit potřebný personál rekvalifikací stávajícího personálu, přijetím 

nového personálu s příslušnými kritérii nebo přijetím nových zaměstnanců, které si 

řádně zaškolí. Zde se nabízí možnost spolupráce s vysokými školami a fakultními 

nemocnicemi. S vyšším počtem zaměstnanců se výrazně zvýší personální náklady. 

Notifikovaná osoba, tedy bude na přechod z MDD na MDR potřebovat zajistit velký 

finanční vklad, a to již před tím, než samotnou žádost podá. V případě, že bude 

jmenována, se mimo jiné zvýší i náklady na samotné rozsáhlejší posouzení shody, které 

bude muset výrobce zaplatit. A to vše se ne malou měrou odrazí i na ceně 

zdravotnického prostředku. Novým požadavkem v personální oblasti je také zpřísnění 

požadavků pro subdodavatele, zatím co dříve podle MDD mohl například posouzení 

klinického hodnocení provádět subdodavatel, podle MDR musí být posuzovatel interní 

zaměstnanec s praxí a vysokými nároky. Odpovědnost za subdodavatele nově nese 

notifikovaná osoba.   

Dále situaci také komplikuje fakt, že notifikované osoby mohou provádět 

posouzení shody pro určité typy zdravotnických prostředků dle nových MD kódů. 

Pouze pro ty zdravotnické prostředky, na které budou mít nové oprávnění. Výrobce 

jmenování notifikované osoby pro jednotlivé typy a kódy může dohledat v databázi 

NANDO. Různé typy zdravotnických prostředků jsou dány jejich vlastností, konstrukcí, 

účelem použití, výrobními postupy nebo technologií. Zavedení toho, že notifikované 

osoby mohou provádět posouzení shody pouze pro některé typy, by mělo zajistit lepší 

znalost, zkušenost a odbornost v dané oblasti. Znovu zde vzniká nutnost zvýšení 

kvalifikace a rozšíření kolektivu posuzovatelů. S vyšší třídou rizika se zvyšují 

i požadavky na kvalifikaci, odbornost a zkušenost personálu, proto může být problém 

u vyšších tříd zajistit potřebný personál pro rozsah MD kódů z této skupiny.  

Dále budou notifikované osoby muset provádět větší počet auditů výrobce, k těm 

ohlášeným, které prováděly i dříve, budou muset provádět v určených intervalech 

i audity neohlášené. Pro ohlášené i neohlášené audity je v MDR nově stanovená doba, 

za kterou musí být provedeny. Také musí notifikovaná osoba pravidelně kontrolovat 

aktualizaci zprávy o bezpečnosti, kterou výrobce aktualizuje díky sledování prostředku 

i po uvedení na trh. Následkem zvýšeného počtu kontrol budou zvýšené náklady 

na audity.  

Změny v systému posouzení shody notifikovanou osobou neboli nově oznámeným 

subjektem, a přísnější požadavky způsobené novou regulací se odrazí v řadě 

dokumentů, formulářů a protokolů. Celkově nové nařízení vnáší do všech procesů 

mnohem větší potřebu administrativy, všechno musí být detailněji zaznamenáno, 

výrobce musí všechno řádně dokumentovat. Nejdůležitějším v procesu posouzení shody 

pro oznámené subjekty ovšem je protokol pro záznamy z posouzení shody. V rámci této 

práce byl vytvořen takový protokol, který může notifikovaná osoba v praxi používat pro 

posuzování shody zdravotnických prostředků podle nového evropského nařízení MDR.  



 

91 

 

Navržený protokol je rozdělen do devíti částí, které slouží k lepší orientaci pro 

notifikovanou osobu. Notifikovaná osoba použije pouze ty části protokolu, které jsou 

potřebné pro posouzení shody podle postupu, který zvolí výrobce zdravotnického 

prostředku v žádosti o posouzení. Jedná se o výběr mezi posouzením shody založeném 

na systému řízení kvality a na technické dokumentaci, posouzením shody založeném 

na přezkoušení typu a posouzením shody založeném na ověření shody výrobku, kdy 

u tohoto typu může být zvolen postup pro zabezpečování kvality nebo ověřování 

výrobku. V protokolu pro posouzení shody jsou podrobně identifikované požadavky, 

které má notifikovaná osoba přezkoumat a hodnocení toho, jak přezkum dopadl – tzv. 

zjištění. Také je ve formuláři popsáno, kdo s jakou kvalifikací dané údaje posuzuje. 

Dále jsou ve formuláři údaje, které má notifikovaná osoba vyplnit, jedná se 

o identifikační údaje o zdravotnickém prostředku, výrobci a výsledku přezkumu. 

V protokolu je také informace o tom, kde přesně v evropském nařízení MDR je 

hodnocený požadavek uveden.  

Je zde jasná zvýšená administrativní zátěž, kterou zavedení MDR přináší. Nejprve 

musí notifikovaná osoba zajisti všechny požadavky MDR, které jsou povětšinu 

značným rozšířením MDD. Pro podání žádosti musí tedy notifikovaná osoba vše řádně 

zdokumentovat, následně podat žádost, to vše obnáší obrovskou administrativní zátěž. 

Stejně tak připravení všech postupů pro posouzení shody obnáší větší množství 

dokumentace, například připravení potřebných formulářů bude znamenat značné 

administrativní zatížení.  

Celý proces přechodu z MDD na MDR bude časově náročný. Notifikovaná osoba 

musí nejprve zajistit vše potřebné pro podání žádosti, vypracovat potřebné dokumentace 

k podání žádosti a splnit všechny požadavky MDR. Tento proces se může protknout, 

například pokud notifikovaná osoba nebude moci sehnat dostatečně kvalifikovaný 

personál. Proces před prodáním žádosti o jmenování může trvat v řádech měsíců, ale 

může se protáhnout i na rok nebo několik let. V případě, že notifikovaná osoba podá 

žádost o jmenování podle MDR, trvá schválení žádosti až po dobu jmenování obvykle 

rok a půl. Časová náročnost požadavků MDR se projeví i na samotném procesu 

posouzení shody, kvůli přísnějším požadavkům na posouzení.  

Stěžejní samozřejmě bude finanční stránka. Zajištění všech změn, které sebou 

MDR přináší, je velmi finančně náročné, odhaduje se v řádech desítek milionů 

u notifikovaných osob, které už činnosti provádění podle MDD. Vše zaleží na rozsahu 

činnosti, pro kterou chce notifikovaná osoba podat žádost. Největší část financí 

notifikovaná osoba použije na personální zajištění. Prodloužení procesu posouzení 

shody se odrazí na finanční stránce. Důsledek této situace bude zdražení služeb, to bude 

mít dopad na výrobce, který si bude muset připlatit. Pro některé malé a střední firmy, 

musí být zdražení spolu s přísněním požadavků likvidující. Nebo nastane zdražení 

zdravotnických prostředků.  
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Obecně dopadů na trh se zdravotnickými prostředky v souvislosti s MDR bude 

velké množství, některé jsou drobné, ale některé zásadně ovlivní fungování nejen 

výrobců, ale i hospodářských a dalších subjektů, včetně pravděpodobně i státní politiky 

v oblasti zdravotnictví. 

V oblasti posouzení shody, dochází k výraznému rozšíření postupů a zvýšení 

požadavků, které mají být přezkoumány. To společně se všemi nově zavedenými 

požadavky na oznámené subjekty přináší pro stávající notifikované osoby mnoho 

komplikací, se kterými se budou muset vypořádat, pokud chtějí pokračovat ve své 

činnosti. Některé notifikované osoby, pro které bude těžké všechny přísné požadavky 

splnit, budou muset svoji činnost ukončit. Pravděpodobně nebude situace tak kritická, 

jak se zdála na začátku, ale možná bude trvat delší dobu, než tento přechod na MDR 

notifikované osoby zvládnou. Na začátku platnosti MDR může mít omezený počet 

notifikovaných osob velký a možná ohrožující dopad na celý trh se zdravotnickými 

prostředky.  

Po provedení detailní analýzy lze udělat závěr o tom, že termíny nařízení MDR 

byly uspěchány. V tak krátkém čase se některým notifikovaným osobám nepodařilo 

provést nezbytné změny, a tak je na všechny zainteresované strany zbytečně kladen 

velký tlak. Celkově je vidět velký přínos v právním zabezpečení a lépe stanovené 

odpovědnosti v případě selhání. Dále nařízení přináší lepší kontrolu nad prostředky 

v rámci EU. Zaváděním těžších podmínek pro vstup na trh se zamezí vstupu 

nevhodných a nebezpečných prostředků a tím se zavede jednotná kvalita 

zdravotnických prostředků. Ale je nezbytné pro tak velké změny mít dostatečné časové 

rezervy, předem zpracované provádějící nařízení, dokumentované postupy a pokyny. 

Jestli byly časové rezervy podceněné uvidíme až po uplynutí přechodného období.  

Celá problematika, kterou sebou přináší zavedení MDR, je velmi rozsáhlá a má 

dopad na nesčetné množství zainteresovaných stran. Je tedy mnoho dalších oblastí, 

kterým by se dalo v této problematice věnovat pro komplexnější hodnocení dopadů 

nové evropské regulace MDR.  
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7 Závěr 

Na základě stanovených cílů diplomové práce byla provedena analýza dopadů, 

které bude mít zavedení nové evropské regulace MDR na notifikovanou osobu a postup 

posouzení shody. Podrobná analýza byla provedena na personální požadavky a proces 

podání žádosti o jmenování pro činnosti posouzení shody. Pro lepší pochopení celé 

problematiky byla provedena i analýza dopadů na výrobce, proces uvedení 

zdravotnického prostředku na trh a postup recertifikace.  

Pro notifikované osoby, které chtějí i nadále provádět činnosti posouzení shody je 

stěžejní nutnost splnění všech rozsáhlých podmínek, provedení všech vnitřních změn, 

zaškolení personál, tak aby mohly úspěšně projít schválením žádosti o jmenování podle 

MDR. Zavedení nových MD kódů umožňuje notifikovaným osobám provádět 

posouzení shody jen pro typy zdravotnických prostředků, pro které mají oprávnění, ale 

doložení nezbytné kvalifikace posuzovatelů pro udělení oprávnění se značně zpřísnilo. 

Celý proces podání žádosti je značně náročný, zejména zajištění požadovaného 

kvalifikovaného personálu je nelehkým úkolem. Na notifikovanou osobu budou mít 

dopad nutné recertifikace všech zdravotnických prostředků podle MDR. Stejně tak 

i zavedení nových klasifikačních pravidel, která povede ke změně třídy rizika, a tudíž 

často i k potřebě provedení klinické zkoušky. To se dotkne notifikovaných osob 

ve zvýšeném počtu podaných žádostí a větším rozsahem přezkumů. MDR dále zavádí 

povinnost zadávání informací do databáze Eudamed, která se dotkne i notifikovaných 

osob. Dopady se zjevně projeví v personálním zabezpečení notifikovaných osob, kdy 

MDR nastavuje významně přísnější pravidla pro kvalifikaci, znalost, odbornost, 

zastupitelnost, nestrannost a nepodjatost personálu.  

Poznatky zjištěné při analýze dopadů na notifikovanou osobu a procesu posouzení 

shody následně sloužily jako podklad splnění dalšího cíle diplomové práce, tedy pro 

vytvoření protokolu pro posouzení shody. Tento protokol může následně sloužit pro 

praktické použití při procesu posouzení shody notifikovanou osobou. V protokolu jsou 

vypsané kvalifikace, které dané údaje posuzují. Protokol se dělí na několik částí 

a obsahuje odkazy na požadavky v jednotlivých bodech MDR, pro snadnější orientaci 

notifikovaných osob. Protokol je komplexní a multifunkční, slouží pro posouzení shody 

podle všech možných postupů dle nové regulace. Pro snadnou orientaci a práci 

s protokolem byly také vypracovány pokyny pro postup jeho vyplnění.  
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Příloha A: Protokol posouzení shody   

PROTOKOL POSOUZENÍ SHODY 
ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU 

podle evropské regulace 2017/745 

 

ČÁST A – ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ INFORMACE O 

ZDRAVOTNICKÉM PROSTŘEDKU A JEHO VÝROBCI podle přílohy IV 

Vyplnit  Požadavek v MDR 

Výrobce: 

 

Vyplní posuzovatel technické složky  

Příloha IV bod 1  

Registrační číslo výrobce: 

Vyplní posuzovatel technické složky  

Příloha IV bod 1 a článek 

31  

Adresa:  

 

Vyplní posuzovatel technické složky 

Příloha IV bod 1 

UDI-DI: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

Příloha IV bod 3, ve shodě 

s přílohou VI částí C 

Název zdravotnického prostředku:  

Vyplní posuzovatel technické složky 

Příloha IV bod 4 

Obchodní název: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

Příloha IV bod 4 

Kód výrobku: Vyplní posuzovatel technické složky 

Katalogové číslo: Vyplní posuzovatel technické složky 

Příloha IV bod 4 

Třída rizika: Vyplní posuzovatel technické složky Příloha IV bod 5, ve shodě 

s přílohou VIII 
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ČÁST B – POSOUZENÍ SHODY ZALOŽENÉ NA SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

KVALITY – POSOUZENÍ ŽÁDOSTI podle přílohy IX MDR 

Stručně vyplnit Vyhovuje  Požadavky 

v MDR 

Výrobce, adresa podnikání a veškerá výrobní místa, 

na která se vztahuje systém řízení kvality 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO / NE 

Příloha IX 

bod 2.1 

1. odrážka, 

příloha X 

bod 2 

1. odrážka  

Informace o prostředku/ skupině prostředků, týkající se 

systému řízení kvality 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO / NE 

Příloha IX 

bod 2.1 

2. odrážka 

Písemné prohlášení o podání žádosti (nebyla podána 

u jiného OS a informace o předchozích žádostech)  

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO / NE 

Příloha IX 

bod 2.1 

3. odrážka 

Návrh EU prohlášení o shodě 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO / NE 

Příloha IX 

bod 2.1 

4. odrážka, 

čl. 19 a 

přílohy IV 

Dokumentace o systému výrobce v oblasti řízení kvality 

Zjištění:   

Vyplní auditor  

 

ANO / NE 

Příloha IX 

bod 2.1 

5. odrážka 

Dokumentace popisu postupů za účelem splnění 

povinností vyplývajících ze systému řízení kvality podle 

MDR a závazek výrobce tyto postupy dodržovat 

Zjištění:  

Vyplní auditor  

ANO / NE 

Příloha IX, 

bod 2.1 

6. odrážka, 

v souladu čl. 

10 odst. 9 
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Popis postupů zajištujících, aby byl systém řízení 

kvality účinný a závazek výrobce tyto postupy používat 

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

ANO / NE 

Příloha IX 

bod 2.1 

7. odrážka 

  

Dokumentace systému výrobce pro sledování 

po uvedení na trh, případně plán PMCF a postupy 

zavedené pro zajištění vigilance  

Zjištění: 

Vyplní auditor  

 

ANO / NE 

Příloha IX 

bod 2.1 

8. odrážka, 

v souladu 

s čl. 87 až 92 

  

Popis postupů pro aktualizaci systému sledování 

po uvedení na trh, případně plánu PMCF a postupy 

zavedené pro zajištění vigilance a závazek výrobce tyto 

postupy dodržovat 

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

ANO / NE 

Příloha IX 

bod 2.1 

9. odrážka, 

v souladu 

s čl. 87 až 92 

Dokumentace plánu klinického hodnocení 

Zjištění:  

Vyplní klinického hodnocení  

 

ANO / NE 

Příloha IX 

bod 2.1 

10. odrážka 

Popis postupů aktualizace plánu klinického hodnocení 

s přihlédnutím k nejnovějšímu vývoji 

Zjištění:  

Vyplní klinického hodnocení 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace:  

  

ANO / NE 

Příloha IX 

bod 2.1 

11. odrážka 
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Identifikace závěrečné zprávy o systému řízení kvality:  

 

Stručné shrnutí:  

Vyplní auditor  

 

 

 

Příloha IX 

kapitola I 

 

ČÁST C – POSOUZENÍ DOKUMENTACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY 

podle přílohy IX bodu 2.2 MDR 

Údaje s dvojtečkou stručně vyplnit   Vyhovuje Požadavek  

Cíle výrobců zaměřené na kvalitu: 

Vyplní auditor  

 

 

Příloha IX, 

bod 2.2 a) 

Organizace podniku:  

− Struktura organizace, pravomoci a odpovědnost:  

Vyplní auditor  

 

− Vedoucí pracovníci: 

Vyplní auditor 

 

Příloha IX, 

bod 2.2 b) 

1. odrážka 

Metody monitorování účinnosti systému řízení kvality a 

schopnost systému dosahovat požadované kvality 

návrhu a prostředku 

Zjištění:  

Vyplní auditor 

 

ANO/ NE 

Příloha IX, 

bod 2.2 b) 

2. odrážka 

Návrh, výroba a/nebo konečné ověřování a testování 

prostředku je prováděno interně / externě (nevhodné 

škrtněte) 

V případě externí firmy popis metody ověření účinnosti 

systému řízení kvality, typu a rozsahu kontroly 

ANO/ NE 

Příloha IX, 

bod 2.2 b) 

3. odrážka 
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Zjištění:  

Vyplní auditor 

  

Dokumentace, postupy a techniky monitorování, 

ověřování, validací a kontroly návrhu prostředku: 

− Strategie zajištění souladu s právními předpisy 

(postupy určující relevantní právní požadavky, 

kvalifikace, klasifikace, řešení rovnocennosti, 

volby postupů posuzování shody a jejich 

dodržování 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky  

 

ANO/ NE 

 

Příloha IX, 

bod 2.2 c) 

1. odrážka a 

bod 4.5 

  

− Určení a dodržování obecných požadavků 

na bezpečnost a účinnost s ohledem na společné 

specifikace a harmonizační normy 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky  

 

ANO/ NE 

 

Příloha IX, 

bod 2.2 c) 

2. odrážka, 

příloha X bod 

3 g) 

 

− Řízení rizik 

o Identifikace dokumentace k rizikové analýze: 

 

o Zavedený a zdokumentovaný plán řízení rizik 

o Identifikace všech rizik (i vzniklé, 

při nesprávném použití) 

o Snížení veškerých rizik na nejnižší možnou míru 

a informace o přetrvávajících rizicích  

o Přijmutí odpovídajících bezpečnostních opatření 

u nesnížitelných rizik  

o Informace k zajištění bezpečnosti u rizik, které 

nelze vyloučit  

o Zajištění proškolení uživatelů   

o Informace pro vhodné skladování, balení, 

přepravu, tak aby nedošlo ke změně vlastností: 

 

 

ANO/ NE 

Příloha IX, 

bod 2.2 c) 

3. odrážka a 

bod 4.6 

v souladu 

s přílohou I 

kapitolou I, 

bodem 1 až 

8, příloha II 

bod 5  
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o Nežádoucí vedlejší účinky minimalizovány a 

porovnaná s vyčíslenými přínosy pro pacienta: 

  

  

o Doložení převažujícího přínosu u nesnížitelných 

rizik:  

 

 

o Použité normy:  

 

 

o Datum poslední revize: 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky  

 

 

 

 

− Klinické hodnocení a klinické hodnocení 

po uvedení na trh  

o Identifikace závěrečné zprávy o klinickém 

hodnocení:  

 

 

o Plán klinického hodnocení  

 

 

o Výsledky analýzy PMCF byly zapracovány 

do návrhu zdravotnického prostředku:  

 

 

o Rovnocennost prostředku   

 

ANO/ NE 

Příloha IX, 

bod 2.2 c) 

4. odrážka, a 

bod 4.4, 

příloha II bod 

6.1 c) a d), 

příloha VII 

bod 3.2, 

příloha X bod 

3, v souladu 

s čl. 61 a 

přílohou 

XIV,  
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o Identifikace zprávy o hodnocení PMCF: 

 

o Plán PMCF 

 

 

o Odpovědná osoba za hodnocení klinické 

hodnocení: 

 

o Datum poslední revize: 

 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel klinického hodnocení  

 

− Hodnocení požadavků na návrh a výrobu a 

předklinické hodnocení  

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky  

 

ANO/ NE 

Příloha IX, 

bod 2.2 c) 

5. odrážka, 

v souladu 

s přílohou I, 

kapitolou II a 

přílohou II 

bodem 6.1. 

− Hodnocení požadavku na informace, který mají být 

poskytovány spolu s prostředkem 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky  

 

ANO/ NE 

Příloha IX, 

bod 2.2 c) 

6. odrážka, 

v souladu 

s přílohou I, 

kapitolou III  

− Postupy identifikace prostředků vypracovaných a 

uchovávaných v aktualizovaném stavu v každém 

stadiu výroby na základě výkresů, specifikací nebo 

dalších relevantních dokumentů 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky  

 

 

ANO/ NE 

Příloha IX, 

bod 2.2 c) 

7. odrážka, 
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− změny řízení návrhu nebo změny systému řízení 

kvality 

Zjištění: 

Vyplní auditor  

 

Datum změny:  

ANO/ NE 

Příloha IX, 

bod 2.2 c) 

8. odrážka, 

Metody ověřování a zabezpečování kvality ve výrobní 

fázi a příslušné dokumenty, zvláště sterilizace  

Hodnotitel sterilizace a jeho kvalifikace: 

 

Zjištění: 

Vyplní auditor, posuzovatel technické složky, 

posuzovatel klinického hodnocení, posuzovatel 

sterilizace, posuzovatel dokumentace čistých prostor a 

technický expert 

ANO/ NE 

Příloha IX, 

bod 2.2 d) 

Příslušné testy a zkoušek prováděné před výrobou, 

během výroby a po výrobě, s uvedením četnosti, s níž 

mají být prováděny a zkušebních zařízení, která se mají 

použít; musí být možné přiměřeným způsobem zpětně 

zjistit kalibraci uvedených zkušebních zařízení 

Zjištění:  

Vyplní auditor, posuzovatel technické složky, 

posuzovatel klinického hodnocení, posuzovatel 

sterilizace, posuzovatel dokumentace čistých prostor, 

technický expert a hodnotitel biokompatibility  

ANO/ NE 

Příloha IX, 

bod 2.2 e) 

Stručný popis výběru reprezentativního vzorku: 

Vyplní posuzovatel technické složky  

 

 

Identifikace dokumentace zdůvodnění výběru vzorku:  

Vyplní posuzovatel technické složky  

Příloha IX 

bod 2.3 

3. odstavec, 

přílohy X 

bodu 2 2. 

odrážky a 

přílohy XI 

bodu10.2 
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ČÁST D – POSOUZENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE podle přílohy IX 

kapitoly II 

Údaje s dvojtečkou stručně vyplnit Vyhovuje  Požadavek  

Technická dokumentace podle přílohy II Příloha II bod 

2 2. odrážka 

Název zdravotnického prostředku: 

 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 a)  

Celkový popis prostředku:  

 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky  

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 a) 

Účel použití zdravotnického prostředku: 

 

 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky  

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 a) 

Určení uživatele: 

 

 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky  

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 a) 

UDI – DI: 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky  

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 b), 

v souladu 

s přílohou VI 

částí C 
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Určená populace pacientů a zdravotní stavy: 

 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky a posuzovatel 

klinického hodnocení 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 c) 

Kontraindikace: 

 

 

 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky a posuzovatel 

klinického hodnocení 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 c) 

Princip fungování prostředku (případně vědecky 

prokázané)  

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 d) 

Odůvodnění kvalifikace zdravotnického prostředku: 

 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 e) 

Riziková třída prostředku: 

Klasifikační pravidlo:  

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 f), 

v souladu 

s přílohou 

VIII 

Vysvětlení nových vlastností 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 g) 
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Popis příslušenství prostředku, jiných prostředků a 

jiných výrobků, které nejsou prostředky, v kombinaci, 

s nimiž jsou určeny k použití 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 h) 

Seznam konfigurací/variant prostředku 

 

 

 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 i) 

Popis základních funkčních prvků 

 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 j) 

Popis surovin, které přichází do přímého nebo 

nepřímého styku s lidským tělem: 

  

 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky, posuzovatel 

biokompatibility a případně posuzovatel klinického 

hodnocení  

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 k) 

Technické specifikace poskytované uživateli  

 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 1.1 l) 
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Přehled předchozí nebo podobné generace 

zdravotnického prostředku od stejného výrobce 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/ NE/ 

neexistuje 

Příloha II, 

bod 1.2 a) 

Přehled zjištěných podobných prostředků na trhu  

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/ NE/ 

neexistuje 

Příloha II, 

bod 1.2 b) 

Označení na prostředku a jeho obalu, jako je jednotkový 

obal, prodejní obal, přepravní obal v případě zvláštních 

podmínek zacházení, v jazycích přípustných v 

členských státech, v nichž se má prostředek prodávat 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 2. 

1. odrážka, 

v souladu 

s přílohou I 

bodem 23.1 

až 23.3.  

Návod k použití v příslušných jazycích 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky a částečně 

posuzovatel klinického hodnocení  

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 2. 

2. odrážka a 

bod 4.6, 

s přílohou I 

bodem 23.1 a 

23.4. 

Informace umožňující pochopení jednotlivých fází 

navrhování prostředku 

Zjištění:   

Vyplní posuzovatel technické složky a auditor 

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 3. a)  

Informace a specializace o výrobních postupech a jejich 

validaci, monitorování a výstupní kontrole 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky a auditor  

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 3. b)  
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Místa, kde se provádí činnosti související s návrhem a 

výrobou (i subdodavatele a dodavatele)  

Zjištění:  

Vyplní auditor 

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 3. c) 

Obecné požadavky na bezpečnost a účinnost, které se 

použijí na prostředek, a vysvětlení, proč se nepoužijí 

jiné požadavky 

 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 4. a), 

podle přílohy 

I, kapitoly I 

Metody použité pro účely prokázání shody s každým 

příslušným obecným požadavkem na bezpečnost a 

účinnost 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 4. b), 

podle přílohy 

I, kapitoly I a 

II 

Použité harmonizované normy, společné specifikace 

nebo jiná řešení: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

Dokumenty poskytující doklad o shodě s náležitými 

harmonizovanými normami, společnými specifikacemi 

a metody k prokázání shody s obecnými požadavky 

na bezpečnost a účinnost  

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 4. c), d), 

příloha X 

bod 3 g) 

Analýza rizik viz výše   ANO/ NE Příloha II b. 5 

Výsledky a kritické analýzy testů a studií 

proveditelnosti za účelem ověření a validace s cílem 

prokázat shodu s požadavky MDR na bezpečnost a 

ANO/ NE 

Příloha II 

bod 6.1 a) a 

b) 6. odrážka, 
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účinnost (technické, laboratorní, zkoušky simulovaného 

použití, zkoušky na zvířatech, hodnocení publikované 

literatury na prostředek) 

Odůvodnění, pokud nebyly provedeny nové zkoušky: 

  

Zjištění:  

Vyplní všichni kromě auditora  

 

příloha X 

bod 3 f), 

v souladu 

s přílohou I 

kapitolou I a 

II   

Hodnocení biokompatibility prostředku 

o Určení materiálů, které jsou v přímém či nepřímém 

styku s pacientem nebo uživatelem:  

 

o Informace o typu zkoušek, protokoly zkoušek, 

studie, metody a závěr zkoušek 

 

o Osoba odpovídající za ověření biokompatibility:  

 

o Informace o typu zkoušek, protokoly zkoušek, 

studie, metody a závěr zkoušek 

 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel biokompatibility  

 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 6.1 b), 

1. odrážka 

příloha VII 

bod 3.2, 

příloha X bod 

3 f), v shodě 

s přílohou I 

kapitola II  

Hodnocení fyzikálních, chemických a 

mikrobiologických vlastností 

o Vlastnosti použitých materiálů:  

 

o Informace o typu zkoušek, protokoly zkoušek, 

studie, metody a závěr zkoušek 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky, posuzovatel 

biokompatibility, expert na elektrickou bezpečnost a 

expert čistých prostor  

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 6.1 b) 

2. odrážka, 

příloha X 

bod 3 f), 

příloha I 

kapitola II 
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Hodnocení elektrické bezpečnosti a elektromagnetické 

kompatibility 

o Informace o typu zkoušek, protokoly zkoušek, 

studie, metody a závěr zkoušek 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky a expert na 

elektrickou bezpečnost 

ANO/ NE 

Příloha II, 

bod 6.1 b) 

3. odrážka, 

příloha X bod 

3 f), souladu 

s přílohou I 

zejména 

bodem 18. až 

22. 

Ověření a validace softwaru  

o Popis návrhu softwaru a jeho vývojového procesu 

o Doklad a výsledek validace 

o Výsledky ověřování a zkoušek v simulovaném i 

přirozeném prostředí  

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky a expert na 

software  

ANO/ NE 

Příloha II 

bod 6.1 b) 

4 odrážka, 

v souladu 

s přílohou I 

bodem 17 

Ověření stability 

Doba použitelnosti: 

Výsledky testů a zkoušek  

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky, posuzovatel 

sterilizace, expert na obaly   

 

ANO/ NE 

Příloha II 

bod 6.1 b) 5. 

odrážka, 

v souladu 

s přílohou I 

zejména 

body 15 

Klinické hodnocení a hodnocení PMCF viz výše  
ANO/ NE 

Příloha II bod 

6.1 c) a d) 

Provedené zkoušky prostředku zahrnující jako nedílnou 

součást látku, která je při samostatném použití 

považována za léčivý přípravek 

Seznam látek: 

 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel na biokompatibilitu  

 

ANO/ NE 

Příloha II bod 

6.2 a) 
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Seznam použitích materiálů u prostředku vyráběného 

s použitím tkání nebo buněk lidského nebo zvířecího 

původu nebo jejich derivátů a náležité informace 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel na biokompatibilitu a expert na 

tkáně a buňky  

ANO/ NE 

Příloha II 

bod 6.2 b) 

v souladu 

s přílohou I 

bodem 13.1 a 

13.2 

Zkoušky, informace o studiích, metody analýz a závěry 

zkoušek o prostředcích, které jsou složeny z látek nebo 

kombinací látek, které jsou určeny k zavedení 

do lidského těla, ve kterém jsou absorbovány nebo 

rozptýleny  

o Zaměřených na absorpci, distribuci, 

metabolismus a vylučování 
o Možné interakce 
o Místní snášenlivost 
o Toxicita, genotoxicita, karcinogenita, 

reprodukční a vývojová toxicita, a závislost na 

úrovni a povaze expozice daného prostředku 
o Odůvodnění neprovedení zkoušky: 

 
 
 
 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel na biokompatibilitu  

 

 

ANO/ NE 

Příloha II 

bod 6.2 c), 

v souladu 

s přílohou I 

bodem 10.4. 

Zkoušky u prostředků obsahující karcinogenní a 

mutagenní látky, látky toxické pro reprodukci nebo 

narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí 

Odůvodnění použití těchto látek:  

 

 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel na biokompatibilitu a posuzovatel 

klinického hodnocení  

 

ANO/ NE 

Příloha II bod 

6.2 d) 

v souladu 

s přílohou I 

bodem 10.4.1 

a 10.4.2 
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Sterilita  

o Použité metody 

o Ověřovací zpráva  

o Balení a označení  

o Udržení sterility 

o Osoba ověřující sterilitu: 

 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel sterilizace a expert na obaly  

 

ANO/ NE 

Příloha II 

bod 6.2 e) 

v souladu 

s přílohou I 

bodem 11 

Prostředky s měřící funkcí  

o Popis metod s účelem zajištění přednosti  

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky  

 

 

ANO/ NE 

Příloha II 

bod 6.2 f) 

v souladu 

s přílohou I 

bodem 15 

Doklad o splnění obecných požadavků u prostředků, 

které se připojují k jinému prostředku a popis této 

kombinace 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky  

 

ANO/ NE 

Příloha II 

bod 6.2 g) 

v souladu 

s přílohou I 

bodem 14 

 

ČÁST E – POSOUZENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE 

SLEDOVÁNÍ PO UVEDENÍ NA TRH podle přílohy III – plán sledování po 

uvedení na trh dle čl. 83 až 86 

Vyplnit  Vyhovuje  Požadavky  

Informace o závažných nežádoucích příčinách 

a pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti, 

bezpečnostní nápravná opatření v terénu 

Zjištění:  

Vyplní auditor a posuzovatel klinického hodnocení  

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 a) 

1. odrážka  
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Záznamy o nezávažných příhodách a veškerých 

nežádoucích vedlejších účinků  

Zjištění: 

Vyplní auditor  

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 a) 

2. odrážka 

Informace o ohlašování trendů 

Zjištění:  

 

Vyplní posuzovatel technické složky  

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 a) 

3. odrážka 

Relativně specializovaná a technická literatura, databáze 

a registry 

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 a) 

4. odrážka 

Zpětné vazby, stížnosti od uživatelů, distributorů 

a dovozců 

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 a) 

5. odrážka 

Veřejně dostupné informace o podobných dostupných 

prostředcích 

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 a) 

6. odrážka 

Proaktivní a systematický proces shromažďování výše 

uvedených informací umožňuje správnou charakterizaci 

účinnosti prostředku a srovnání s podobnými prostředky 

na trhu  

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 b) 

1. odrážka 
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Účinné a vhodné metody a postupy pro porovnávání 

nasbíraných dat  

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 b) 

2. odrážka 

Ukazatele a prahové hodnoty pro opakované posuzování 

analýzy poměru přínosu a rizika a řízení rizik  

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 b) 

3. odrážka 

Metody a nástroje k prošetřování stížností a k analýze 

zkušeností z oblasti trhu nashromážděných v terénu  

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 b) 

4. odrážka 

Metody a protokoly ke zvládání událostí podléhajících 

hlášení trendu, včetně metod a protokolů, které mají být 

použity ke stanovení jakéhokoliv statisticky 

významného zvýšení četnosti nebo závažnosti 

nežádoucích příhod, jakož i sledovaného období 

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 b) 

5. odrážka, 

v souladu 

s článkem 88 

Metody a protokoly za účelem účinné komunikace 

s příslušnými orgány, oznámenými subjekty, 

hospodářskými subjekty a uživateli 

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

 

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 b) 

6. odrážka 
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Odkaz na postupy k plnění povinností výrobců 

týkajících se sledování po uvedení na trh 

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 b) 

7. odrážka, 

článek 83, 

84, 86 

Systematické postupy za účelem určení a zahájení 

vhodných opatření, včetně nápravných opatření 

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 b) 8. 

odrážka 

Nástroje k vysledování a určení prostředků, u nichž 

mohou být nezbytná nápravná opatření 

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 b) 

9. odrážka 

Plán PMCF  

Odůvodnění jeho nepoužití: 

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.1 b) 

10. odrážka, 

v souladu 

s přílohou 

XIV části B  

Zpráva o bezpečnosti 

Datum poslední aktualizace zprávy o bezpečnosti: 

 

Zjištění:  

Vyplní auditor, posuzovatel technické složky a technický 

expert  

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.2, 

článek 86 

Zpráva o sledování po uvedení na trh  

Zjištění:  

Vyplní auditor  

 

ANO/ NE 

Příloha III 

bod 1.2, 

článek 85 
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Identifikace zprávy o posouzení technické dokumentace:  

 

Stručný závěr: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

 

Příloha IX 

bod 4.8, 

příloha X 

bod 3 b) 

Vědecké stanovisko u požadovaných prostředků třídy 

III a IIb vyjádřené odbornou komisí  

Stručný závěr: 

Vyplní komise oznámeného subjektu 

 

Vyhovuje  

ANO/NE 

Příloha IX 

bod 5.1 

Závěr stanoviska konzultačního orgánu pro léčivé 

přípravky u prostředků obsahující léčivou látku:  

Vyplní posuzovatel technické složky (v ČR stanovisko 

od SÚKL)  

 

Poskytnuté 

ANO/NE 

Příloha IX 

bod 5.2 

Závěr vědeckého stanoviska příslušného orgánu pro 

lidské tkáně u prostředků vyrobených použitím derivátů 

tkání nebo buněk lidského původu: 

Vyplní posuzovatel technické složky (v ČR stanovisko 

od SÚKL)  

 

Poskytnuté 

ANO/NE 

Příloha IX 

bod 5.3 

Závěr stanoviska konzultačního orgánu pro léčivé látky 

u prostředků složených z látek nebo kombinace látek, 

které jsou v lidském těle absorbovány nebo lokálně 

rozptýleny: 

Vyplní posuzovatel technické složky (v ČR stanovisko 

od SÚKL)  

 

Poskytnuté 

ANO/NE 

Příloha IX 

bod 5.4 
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ČÁST F – POSOUZENÍ SHODY ZALOŽENÉ NA PŘEZKOUŠENÍ 

TYPU podle přílohy X – shrnutí 

Stručně vyplnit Vyhovuje  Požadavky 

v MDR 

Písemné prohlášení, že pro tentýž typ nebyla podána 

žádná žádost u jiného OS, nebo informace o předchozí 

žádosti, která byla zamítnuta nebo vzata zpět před 

dokončením 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/NE 

Příloha X 

bod 2 3. 

odrážka 

Závěrečný výsledek posouzení a zkoušek – posouzení klinického 

hodnocení, posouzení technické dokumentace, posouzení 

rovnocennosti, závěry provedených fyzikálních a laboratorních 

zkoušek za účelem prokázání obecných požadavků MDR na 

bezpečnost a účinnost a prokázání harmonizovaných norem  

Identifikace zprávy o EU přezkoušení typu:  

 

Stručný závěr výsledků:  

Vyplňuje předseda komise oznámeného subjektu  

 

 

 

 

 

Příloha X 

bod 3 i)  
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ČÁST G – POSUZOVÁNÍ SHODY ZALOŽENÉ NA OVĚŘENÍ SHODY 

VÝROBKU podle přílohy XI MDR 

ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY podle přílohy XI části A MDR 

Stručně vyplnit Vyhovuje  Požadavky  

Výsledek hodnocení bodů totožných s posouzením 

shody založené na systému řízení kvality  

Zjištění: 

Vyplní auditor  

ANO/NE 

Příloha XI 

bod 6.1 

1. odrážka, 

s odkazem na 

přílohu IX  

Výsledek posouzení technické dokumentace i technické 

dokumentace po uvedení na trh pro schválené typy 

Zjištění: 

Vyplní posuzovatel technické složky 

 

ANO/NE 

Příloha XI 

bod 6.1 

2. odrážka  

Kopie certifikátu přezkoušení typu 

Identifikace certifikátu: (v případě, že byl vydaný námi)  

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky 

ANO/NE 

Příloha XI 

bod 6.1 

3. odrážka 

Stručný výsledek hodnocení systému řízení kvality: 

 

Identifikace zprávy o hodnocení systému řízení kvality 

– zabezpečování kvality výroby:  

Vyplní auditor  

ANO/NE 

Příloha XI 

bod 6.3 

OVĚŘENÍ VÝROBKŮ podle přílohy XI části B 

Závěr fyzikálních nebo laboratorních zkoušek:  

Požité normy:  

Zjištění:  

Vyplní všichni kromě posuzovatele klinického hodnocení 

a auditora 

ANO/NE 

Příloha XI 

část B bod 15 

Identifikační číslo výrobku:  

Vyplní posuzovatel technické složky 
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ČÁST H – POSOUZENÍ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle přílohy IV 

Vyplnit  Vyhovuje  Požadavek 

v MDR  

Informace o tom, že EU prohlášení o shodě je 

vydáno výhradně na odpovědnost výrobce!!!  
ANO/NE 

Příloha IV bod 2 

Použité společné specifikace:  

 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky 

ANO/NE 

Příloha IV bod 7 

Místo a datum prohlášení od výrobce:   

 

Jméno a funkce osoby zodpovědné za vydání 

prohlášení:   

 

Zjištění:  

Vyplní posuzovatel technické složky 

ANO/NE 

Příloha IV bod 

10 
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ČÁST I – VÝSLEDEK POSOUZENÍ SHODY pro hodnocené oblasti 

Název oznámeného subjektu:  

 

Identifikační číslo oznámeného subjektu:  

 

Název firmy výrobce: 

 

Identifikace zdravotnického prostředku:  

 

Hodnotitel:  

 

Oblast hodnocení:  

 

Příloha IV 

bod 8 

 

Neshody: 

 

 

 

Příloha IV 

bod 9 

Nedostatky:  

 

 

 

Příloha IV 

bod 9 

Příležitost pro zlepšení:  

 

 

 

Příloha IV 

bod 9 

Zdravotnický prostředek je ve shodě / není ve shodě s požadavky 

nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 a případně s 

veškerými jinými příslušnými právními předpisy Unie, které stanoví 

vydávání EU prohlášení o shodě 

Příloha IV 

bod 6 
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ČÁST J – VÝSLEDEK POSOUZENÍ SHODY – vydané certifikáty  

Identifikace vydaného certifikátu/ů:  

 

 

 

 

 

 

Příloha IV 

bod 8  

Místo a datum vydání certifikátu/ů:   

 

Jméno a funkce osoby zodpovědné za vydání certifikátu/ů: 

 

 

Podpis:  

 

 

Příloha IV 

bod 10 
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 Příloha B: Obsah přiloženého DVD 

1. Klíčová slova – česky i anglicky  

2. Abstrakt česky  

3. Abstrakt anglicky  

4. Naskenované zadání diplomové práce  

5. Kompletní diplomová práce  

 


