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Příloha č. 2 

Stanoviska CZEDMA 
 
 
Stanovisko CZEDMA  
k požadavkům, které je výrobce diagnostických zdravotnických prostředků in vitro povinen splnit, aby 
tyto prostředky bylo možné používat při poskytování zdravotní péče v České republice, viz příloha 1, 
soubor  „stan_doku.pdf“. 
 
Stanovisko CZEDMA   
k rizikům, spojeným s nákupem IVD MD od zahraničních dodavatelů, viz příloha 2, soubor 
„stan_rizik.pdf. 
 
Stanovisko CZEDMA  
k dokumentům, požadovaným při dodávkách diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v 
České republice, viz příloha 3, soubor „stan_pozad.pdf.“ 
 
 
Lubomír Stříž 
výkonný ředitel CZEDMA 
leden 2007 
 
 
 
 
 
Stanovisko CZEDMA k požadavkům, které je výrobce diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 

povinen splnit, aby tyto prostředky bylo možné používat při poskytování zdravotní péče v České 
republice.  

 
Podle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je možné v ČR používat při poskytování 

zdravotní péče pouze shodné diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD MD). Tyto výrobky jsou 
shodné tehdy, splňují-li všechny na ně kladené požadavky, tak jak jsou vyjádřeny v nařízení vlády č. 453/2004 
Sb., které je transpozicí Směrnice 98/79/ES Evropského parlamentu a rady. Shodu s tímto vládním nařízením, 
resp. evropskou směrnicí prokazuje evropská značka shody CE v předepsaném formátu, která musí být umístěna 
na výrobku nebo na jeho štítku a rovněž na návodu k použití.  

Shodu posuzuje výrobce, některých směrnicí definovaných případech společně s notifikovanou osobou. V 
takovýchto případech je značka CE povinně doprovázena identifikačním číslem notifikované osoby, která se 
účastnila posuzování shody. Je-li shoda posouzena kladně, vystaví výrobce dokument nazvaný ES prohlášení o 
shodě a označí výrobek značkou CE. ES prohlášení o shodě je interní dokument výrobce, který je povinen 
předložit pouze směrnicí definovaným státním orgánům členských států EU a EFTA a dále notifikovaným 
osobám, účastnili-li se posuzování shody. Prohlášení o shodě se nevydává poskytovatelům a plátcům zdravotní 
péče a nemůže být vyžadováno jako povinný doklad při veřejných soutěžích.  

IVD MD, ať už se jedná o přístroje či reagencie, které jsou označeny evropskou značkou shody CE, 
splňují požadavky na návaznost na referenční metody a certifikované kontrolní materiály, na bezpečnost, 
sledovatelnost a po-prodejní dozor. Jedná se o výrobky způsobilé pro poskytování zdravotní péče v České 
republice.  

Přílohy č. 2, NV 453/2004 Sb. vyjmenovává v seznamu A, řadu IVD MD,.pro které platí jako pro jedinou 
skupinu navíc ještě Společné technické specifikace uvedené v příloze č. 10.:  
Seznam A obsahuje:  

 1. Činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro stanovení 
krevních skupin: systém ABO, Rh (C,c,D,E,e) KELL (K)  
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 2. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro průkaz, 
potvrzení a kvantifikaci ukazatelů HIV infekce (HIV 1 a 2), HTL V I a II, a hepatitidy B,C a D v 
lidských vzorcích.  

V případě těchto IVD MD, z hlediska nařízení vlády nejrizikovější, jsou navíc kontrolována příslušnými 
notifikovanými osobami každá vyrobená šarže, a to opět podle Společných technických specifikací. Jakýkoli 
požadavek na posouzení této skupiny IVD MD „národními“ referenčními laboratořemi je tedy irelevantní a toto 
posouzení nesmí být pro uvedení na trh konkrétní členské země EU a EFTA vyžadováno.  
Shrnutí:  

Evropská značka shody CE, doprovázená v některých případech číslem notifikované osoby, umístěná na 
IVD MD, na jeho štítku a na návodu k požití je dostatečným důkazem shody s požadavky NV 453/2004 Sb., 
resp. Směrnice 98/79/ES. Uvádění takovéhoto výrobku na trh všech členských zemí EU a EFTA nesmí být 
podmiňováno žádnými dalšími omezeními, testováním, schvalováním¨a poskytováním různých dokumentů. 
Specifickým požadavkem NV 453/2004 Sb. je, aby výrobce poskytl uživateli pro každý IVD MD návod k 
použití v českém jazyce.  

V rámci veřejných obchodních soutěží se často vyskytují požadavky na „certifikáty značky CE“ a 
„certifikáty kvality nebo návaznosti“. Takovéto dokumenty dle NV 453/2004 Sb. neexistují a proto nemohou být 
ani vyžadovány. Pokud by jejich neposkytnutí mělo za následek vyřazení nabídky ze soutěže, může to být 
důvodem pro napadení soutěže. Dále se velmi často vyskytuje požadavek na zařazení IVD MD do klasifikačních 
tříd dle nařízení vlády č. 336/2004 Sb. Toto nařízeni se týká zdravotnických prostředků a na IVD MD se 
nevztahuje.  
 
Ing. Petr Šmídl, CSc. 
místopředseda CZEDMA  
 
 
 
Stanovisko CZEDMA k dokumentům, požadovaným při dodávkách diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro v České republice. 
 
Podle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je možné v ČR používat při 
poskytování zdravotní péče pouze shodné diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD MD). Tyto 
výrobky jsou shodné tehdy, a jen tehdy, označil-li je výrobce nápisem „Pro diagnostiku in vitro, resp. 
harmonizovaným symbolem IVD a evropskou značkou shody CE. 
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD), které jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány ve shodě se 
Směrnicí 98/79/ES (v ČR transponována jako NV č. 453/2004 Sb.), musí splňovat na ně aplikovatelné technické 
požadavky Směrnice, zejména v oblasti bezpečnosti a funkční způsobilosti, návaznosti na referenční metody 
a/nebo certifikované kontrolní materiály, jsou-li k dispozici a dále musí splňovat požadavek na respektování 
současného stupně poznání aplikovaný při jejich vývoji. a některé IVD musí být posuzovány třetí stranou – 
notifikovanou osobou – ve smyslu jejich shody s požadavky Směrnice. Výrobci jsou samozřejmě povinni 
provádět odpovídající výstupní kontrolu IVD a zajišťovat jejich shodu s existujícími standardy a předpisy. Na 
trh v České republice je přípustné (podle zákona) dodávat jen IVD MD splňující všechny zákonné 
požadavky (shodné výrobky). Takové výrobky jsou vždy opatřeny evropským označením shody CE. U 
těchto diagnostik výrobce zaručuje, že jsou-li používány v souladu s jeho pokyny, fungují správně až do 
data exspirace a jimi naměřené hodnoty jsou sledovatelné (splňují podmínku návaznosti) až k primárním 
etalonům nebo jiným standardům vyššího řádu (pokud existují). 
Není tedy třeba, aby uživatelé prováděli jakékoli další testování přístrojů a reagencií, kromě případů, kdy 
to výrobce přímo předepisuje. Uživatelé samozřejmě mohou přistoupit k vyhodnocení pro ně nového výrobku, 
aby si ověřili, že odpovídá jejich individuálním požadavkům a očekáváním a zda je laboratorní personál 
odpovídajícím způsobem vyškolen k jejich použití. Výrobce je povinen dále poskytnout uživateli 
odpovídající informace pro bezpečné a správné použití IVD v návodech k použití a v manuálech. Tyto 
informace musí být poskytnuty v českém jazyce nebo s využitím harmonizovaných symbolů. 
Jakékoli „kalibrační a testovací“ aktivity uživatelů nebo neoprávněných třetích osob, které jdou nad rámec 
požadavků výrobce, jsou nežádoucí, mohou ohrozit účel použití výrobku a zvyšují náklady v systému zdravotní 
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péče, aniž by přinášely odpovídající prospěch. Totéž lze říci o nadbytečném testování reagencií uživatelem, 
jdoucím nad rámec předepisovaný výrobcem v návodu k použití. Výrobek, který je výrobcem označen CE 
značkou splňuje všechny podmínky platné legislativy a z toho vyplývá i skutečnost, že na obalu (štítku) a v 
návodu obsahuje všechny povinné a tudíž nezbytné údaje o výrobku (včetně doby použitelnosti). Není tedy 
třeba, aby uživatelé prováděli jakékoli další testování, kromě případů, kdy to výrobce přímo předepisuje. 
Diagnostický průmysl, který je v EU reprezentován asociací EDMA (European Diagnostic Manufacturers 
Association), jejíž součástí je v České republice působící CZEDMA, je bezesporu jedním z klíčových dodavatelů 
diagnostických laboratoří, přičemž kvalita jím poskytovaných výrobků a služeb je jedním z rozhodujících 
faktorů pro kvalitu vlastních služeb poskytovaných laboratořemi. Výrobce je povinen ustanovit takový systém 
po-prodejního vyhodnocování zkušeností, který zabezpečí včasné informování uživatelů o jakékoli možnosti 
selhání IVD MD či o možnosti vzniku nežádoucí příhody. Každý takovýto incident či selhání výrobků by mělo 
být neprodleně hlášeno výrobci za předpokladu, že byl výrobek použit ve shodě s poskytnutým návodem k 
použití či manuálem. 
 
Shrnutí: 
Evropská značka shody CE, doprovázená v některých případech číslem notifikované osoby, umístěná na IVD 
MD, na jeho štítku a na návodu k použití je dostatečným důkazem shody s požadavky NV 453/2004 Sb., resp. 
Směrnice 98/79/ES. Uvádění takovéhoto výrobku na trh všech členských zemí EU a EFTA nesmí být 
podmiňováno žádnými dalšími omezeními, testováním, schvalováním a poskytováním různých 
dokumentů. Specifickým požadavkem NV 453/2004 Sb. je, aby výrobce poskytl uživateli pro každý IVD MD 
návod k použití v českém jazyce. 
Prohlášení o shodě je interní dokument výrobce, který je vystaven v jazyce některého členského státu EU a který 
je povinen předložit pouze směrnicí definovaným státním orgánům členských států EU a EFTA a dále 
notifikovaným osobám, účastnili-li se posuzování shody. Prohlášení o shodě se nevydává poskytovatelům a 
plátcům zdravotní péče a nemůže být vyžadováno jako povinný doklad při veřejných soutěžích. 
V rámci veřejných obchodních soutěží a procesu akreditací laboratoří se často vyskytují požadavky na 
„certifikáty značky CE“ a „certifikáty kvality nebo návaznosti“. Takovéto dokumenty dle NV 453/2004 Sb. 
neexistují a ani existovat nemohou a proto nemohou být ani vyžadovány. Pokud by jejich neposkytnutí mělo za 
následek vyřazení nabídky ze soutěže, může to být důvodem pro napadení soutěže. Stejně tak se opakovaně 
vyskytují požadavky na protokoly o výstupní kontrole (analytické certifikáty), které rovněž nemají oporu v 
platné legislativě. Dále se velmi často vyskytuje požadavek na zařazení IVD MD do klasifikačníh tříd dle 
nařízení vlády č. 336/2004 Sb. Toto nařízeni se týká zdravotnických prostředků a na IVD MD se nevztahuje. 
 
CZEDMA říjen 2006 
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Stanovisko k rizikům spojeným s nákupem IVD MD od zahraničních dodavatelů  
 
Zákon č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů připouští při poskytování zdravotní péče pouze 

používání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (IVD MD), které jsou shodné ve smyslu zákona č. 
22/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 453/2004 Sb. o technických požadavcích na 
diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Toto nařízení vlády je transpozicí Směrnice rady a evropského 
parlamentu č. 98/79/ES do legislativy České republiky. Aby IVD MD mohl být uveden na společný trh Evropské 
unie, je výrobce povinen posoudit shodu výrobku s požadavky Směrnice, vystavit ES prohlášení o shodě (u 
výrobců se sídlem mimo EU tak činí zplnomocněný zástupce – Authorized Representative – právnická osoba se 
sídlem v členském státu EU) a opatřit výrobek evropskou značkou shody CE.  

Jednou z podmínek, které musí splňovat každý výrobce shodného IVD MD, je záruka ustanovit, udržovat a 
aktualizovat systém po-prodejního dozoru. Tato záruka musí zahrnovat povinnost výrobce oznámit 
příslušnému(ým) orgánu(ům) státního dozoru členských zemí EU a EFTA (Competent Authority) nežádoucí 
příhodu, resp. riziko jejího vzniku, jakmile se o ní (o něm) dozví. Dále pak znamená záruku výrobce ustanovit, 
udržovat a aktualizovat systematický postup vyhodnocování zkušeností týkajících se IVD MD získaných v po-
výrobní fázi a pomocí vhodných prostředků činit nápravná opatření (NV č. 453/2004Sb., Příloha č. 3, odst. 5 
nebo Příloha č. 4 odst. 5 a dále vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 501/2000 ve znění vyhlášky ministerstva 
zdravotnictví č. 304/2004). Dále musí výrobce respektovat požadavek konkrétní země poskytovat uživateli 
návod k použití IVD MD v místím úředním jazyce. NV č. 453/2004Sb. striktně vyžaduje jejich poskytování v 
českém jazyce.  

Potud tedy znění předpisů. Co toto vše znamená pro poskytovatele zdravotní péče v praxi?  
Pokud se spoléhá na dodávky IVD MD přímo od výrobce nebo, jak je tomu ve většině případů, od jeho 

autorizovaného distributora, má poskytovatel záruku, že výrobce nese plnou právní odpovědnost za udržování 
systému po-prodejního dozoru a že poskytovatel bude vždy a správně informován o nápravných opatřeních, 
které výrobce přijal k tomu, aby zabránil riziku vzniku nežádoucí příhody. V praxi se může jednat o opravu či 
změnu programového vybavení analyzátoru, varování před určitými činnostmi, které mohou vést k nesprávným 
výsledkům, opravu nominálních hodnot kalibrátorů či kontrolních materiálů, změna doby použitelnosti IVD MD 
(změna data exspirace), dokonce i o výzvu k ukončení používání určité šarže výrobků. Ve většině případů se 
nejedná o činnost pro výrobce příjemnou, nicméně je jednak jeho zákonnou povinností, jednak mu umožňuje 
předejít nežádoucím příhodám, které mohou vést k vydávání chybných výsledků se všemi představitelnými 
důsledky.  

V Evropské unii není možné omezovat volnou soutěž tak, že by v určité zemi mohl nabízet a dodávat IVD 
MD pouze distributor/dovozce autorizovaný pro tuto zemi výrobcem. V praxi to znamená, že výrobek označený 
značkou CE a vybavený návodem k použití, resp. manuálem v českém jazyce může být dodán uživateli v České 
republice doslova odkudkoliv, aniž by tím dodavatel na první pohled porušoval evropskou, resp. českou 
legislativu. Výraz „na první pohled“ je zcela na místě, jak se pokusíme vyložit pomocí následujícího příkladu.  

Poskytovatel zdravotní péče v ČR se rozhodne odebírat IVD MD reagencie od jejich distributora v jiné 
členské zemi EU. Pokud je s těmito výrobky poskytován návod k použití v českém jazyce vytvořený a 
validovaný přímo výrobcem, může být vše v pořádku. Výrobce však může zvolit pro poskytování návodů 
uživatelům v ČR spolupráci s místním distributorem nebo zastoupením, která spočívá v tom, že návod je 
přeložen v ČR, poté je překlad validován výrobcem a místní zastoupení je pověřeno jeho distribucí. Takovýto 
způsob je zcela v souladu s platnou legislativou, nezbavuje však výrobce odpovědnosti a vyžaduje, aby byl 
místní distributor či zástupce k takovéto činnosti výrobcem zplnomocněn. Dodavatel ze zemí mimo ČR bude k 
takovéto činnosti zplnomocněn výrobcem jen stěží.  

Pokud zahraniční dodavatel okopíruje bez vědomí výrobce návod v českém jazyce, znamená to nejen to, že 
porušil zákony na ochranu duševního vlastnictví, ale uživatel zároveň nemá žádnou záruku, že dojde-li v českém 
návodu ke změnám, budou-li v něm opraveny chyby, apod., bude o nich informován, neboť jednání o 
takovýchto změnách proběhne samozřejmě bez vědomí zahraničního subjektu. Nemá-li uživatel takovouto 
záruku, používá vlastně výrobek, který není shodný, a to se všemi možnými důsledky.  

 
Výrobce nenese za tyto důsledky v takovémto případě odpovědnost. Dokonce i je-li návod k použití v 

českém jazyce přiložen k výrobku přímo výrobcem, budou případná upozornění na chyby v něm směrovány 
uživatelům pouze prostřednictvím distributora nebo zástupce v ČR.  
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Výrobce rovněž nemusí informovat příslušný český orgán státního dozoru o nežádoucích příhodách či riziku 
jejich vzniku, nemá-li ve svých záznamech důkaz, že výrobek konkrétní šarže nebo výrobního čísla byl dodán na 
český trh. Aby to mohl učinit kdokoli jiný než výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, musel by být k 
takovéto činnosti výrobcem zplnomocněn. Rovněž lze pochybovat, že v případě informace o nápravného 
opatření určeného uživateli (viz. výše) bude poskytovatel zdravotní péče v ČR správně informován, včetně 
popisu tohoto nápravného opatření v českém jazyce.  

Je totiž prakticky vyloučeno, aby oficiální distributoři či místní zástupci nerespektovali své zmocnění 
výrobcem působit pouze na přesně vymezených trzích, i když jim tato povinnost neplyne z legislativy EU. 
Důvodem jsou právě specifické požadavky na sledovatelnost, po prodejní dozor a předcházení nežádoucím 
příhodám, tak jak jsou na IVD MD kladeny příslušnými předpisy. Dodavatelem IVD MD ze zahraničí tedy bude 
pravděpodobně subjekt, který není autorizovaným distributorem.  

Uživatelům IVD MD by proto měl při rozhodování, zda nakoupí IVD MD od místního autorizovaného 
distributora či zástupce, a nebo zda se obrátí na jiné subjekty ve ostatních členských zemích EU.  

 
Shrnutí:  
Rozhodne-li se poskytovatel zdravotní péče nakupovat IVD MD ze zahraničí, měl by si vyjasnit odpovědi na 

následující otázky:  

 1. Je jeho dodavatel zmocněn výrobcem komunikovat s orgánem dozoru v ČR?  

 2. Jestliže není dodavatel zmocněn výrobcem komunikovat s orgánem dozoru v ČR, identifikuje výrobci 
uživatele v ČR, kterým IVD MD dodal?  

 3. Jak bude uživatel vyrozuměn o případných nápravných opatřeních (povinně v českém jazyce)?  

 4. Jakým způsobem bude uživatel uplatňovat případné reklamace, připomínky a požadavky?  
 

Ing. Petr Šmídl, CSc.  
místopředseda CZEDMA  




