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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne ……….. 2016,
kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání
a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských
tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených
k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách),
ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 77/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty:
„Směrnice Komise (EU) 2015/565 ze dne 8. dubna 2015, kterou se mění směrnice
2006/86/ES, pokud se jedná o některé technické požadavky na kódování lidských tkání
a buněk.
Směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne 8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice
2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních
norem pro dovážené tkáně a buňky.“.
2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Jsou-li lidské tkáně a buňky určeny k použití v produktech, na něž se vztahují jiné
právní předpisy, vztahuje se tento zákon pouze na podmínky pro
a) jejich darování, opatřování a vyšetřování,
b) zajištění jejich sledovatelnosti od dárce k příjemci a od příjemce k dárci a
c) jejich dovoz ze třetí země.“.
CELEX: 32015L0566
3. V § 2 písm. g) bodě 4 se slova „ve zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy
„u poskytovatele zdravotních služeb“.
4. V § 2 písmeno n) zní:
„n) členským státem se rozumí členský stát Evropské unie a smluvní stát Dohody o
Evropském hospodářském prostoru,“.“.
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5. V § 2 se doplňují písmena o) až w), která znějí:
„o) třetí zemí jiný než členský stát,
p) dodavatelem ze třetí země tkáňové zařízení nebo jiná osoba zřízená ve třetí zemi, která
zajišťuje vývoz tkání a buněk a dodává je do Evropské unie,
q) jednorázovým dovozem dovoz specifického druhu tkání nebo buněk ze třetí země určených
k použití u konkrétního příjemce nebo příjemců, kteří jsou dovážejícímu tkáňovému
zařízení a dodavateli ze třetí země známi ještě před jejich dovozem; za jednorázový dovoz
se nepovažuje dovoz od stejného dodavatele ze třetí země, k němuž dochází pravidelně
nebo opakovaně,
CELEX: 32015L0566
r) kódem tkáňového zařízení jedinečný identifikátor sestávající z ISO kódu České republiky a
čísla tkáňového zařízení uvedeného v databázi tkáňových zařízení Evropské unie,
s) jedinečným číslem darování jedinečné číslo přiřazené konkrétnímu darování tkání a buněk
v souladu se systémem pro přidělování těchto čísel,
t) kódem přípravku identifikátor specifického druhu tkání a buněk, sestávající z identifikátoru
kódovacího systému přípravků uvádějícího kódovací systém používaný daným tkáňovým
zařízením a čísla přípravku tkání a buněk v příslušném kódovacím systému pro typ
přípravku,
u) číslem frakce číslo, které rozlišuje a jedinečným způsobem identifikuje tkáně a buňky,
které mají stejné číslo darování, stejný kód přípravku a pocházejí ze stejného tkáňového
zařízení,
v) kódovací platformou Evropské unie informačně technologická platforma používaná
Evropskou komisí (dále jen „Komise“), která je provozovatelem databáze tkáňových
zařízení Evropské unie a databáze přípravků z tkání a buněk Evropské unie,
w) propuštěním do oběhu distribuce nebo převoz do jiného tkáňového zařízení.“.
CELEX: 32015L0565
6. V § 3 odst. 3 písm. b) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
7.

V § 4 odst. 2, § 7 odst. 2 a v § 9 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

8. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova „Evropské komise (dále jen „Komise“)“ nahrazují slovem
„Komise“.
9. V § 5 odst. 1 písm. e) bodu 1 se doplňují slova „, kterým je, pokud je takové přiřazení
podle tohoto zákona povinné, jednotný evropský kód“.
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CELEX: 32015L0565
10. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Tkáňové zařízení zajistí identifikaci a sledovatelnost tkání a buněk podle odstavce
1 písm. e) bodů 1 a 2 použitím jednotného evropského kódu od odběru až k použití u člověka
nebo likvidaci a naopak. U tkání a buněk používaných k výrobě léčivých přípravků pro
moderní terapii2) musí být zajištěna sledovatelnost alespoň k výrobci léčivých přípravků pro
moderní terapii.“.
CELEX: 32015L0565
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
11. V § 5 odst. 4 se slova „jím dovezené z jiné země než členského státu (dále jen „třetí
země“)“ nahrazují slovy „dovezené ze třetí země“.
12. V § 5 odst. 4 písm. a) bodě 3 se za slovo „dodavateli“ vkládají slova „ze třetí země“.
13. V § 7 odst. 1 písm. c) závěrečné části ustanovení se za slova „upravující provádění
transplantací“ vkládají slova „; v případě odběru tkání a buněk, který je zemřelému dárci
proveden týmy dvou nebo více tkáňových zařízení, zajistí odběrové zařízení vhodný
systém sledovatelnosti při všech takových odběrech“.
CELEX: 32015L0565
14. Skupinový nadpis nad označením § 11 zní:
„Dovoz tkání a buněk ze třetích zemí“.
15. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „je oprávněno zajistit“ nahrazují slovem
„zajišťuje“.
16. V § 11 odst. 1 písm. b) se za slovo „činnosti“ vkládají slova „v rozsahu dovozu tkání a
buněk“, slova „s oprávněním propouštět a distribuovat“ se nahrazují slovy „vztahujícím se
na“ a slova „popřípadě srovnatelný typ tkání a buněk,“ se zrušují.
CELEX: 32015L0566
17. V § 11 odst. 1 písmeno d) a e) znějí:
„d) dovážené tkáně a buňky splňují požadavky na jakost a bezpečnost rovnocenné
požadavkům podle tohoto zákona a lze je sledovat od dárce k příjemci a od příjemce k
dárci,
CELEX: 32015L0566
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e) jednotlivá balení tkání a buněk obsahují údaje o balení a pokyny podle § 5 odst. 3
písm. d) uvedené v českém jazyce a“.
18. V § 11 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:
„f) má uzavřenu písemnou smlouvu s dodavatelem ze třetí země podle § 11a odst. 1
s výjimkou případů uvedených v § 11a odst. 2 (dále jen „dovážející tkáňové
zařízení“).“.
CELEX: 32015L0566
19. V § 11 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
20. V § 11 odst. 2 se za slovo „buněk“ vkládají slova „ze třetích zemí“.
21. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.
22. Za § 11 se vkládají nové § 11a a 11b, které včetně nadpisu znějí:
„§ 11a
(1) Tkáňové zařízení uzavře s dodavatelem ze třetí země písemnou smlouvu,
pokud alespoň jedna z činností darování, opatřování, vyšetřování, zpracování, skladování
nebo dovozu do Evropské unie tkání a buněk, jež mají být dovezeny do Evropské unie,
probíhá mimo ni; v písemné smlouvě musí být
a) vymezeny požadavky na jakost a bezpečnost tkání a buněk, jejichž splněním se zajistí
rovnocennost požadavků na jakost a bezpečnost dovážených tkání a buněk s
požadavky stanovenými tímto zákonem,
b) sjednán souhlas s tím, že Ústav může provádět kontrolu činností dodavatele ze třetí
země, včetně jeho zařízení, a to po dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu 24
měsíců ode dne skončení její platnosti, a odpovídající povinnost smluvních stran
umožnit Ústavu provádět tuto kontrolu,
c) podrobné informace o požadavcích dovážejícího tkáňového zařízení s cílem zajistit,
aby byly splněny požadavky na jakost a bezpečnost dovážených tkání a buněk
stanovené zákonem a vzájemně odsouhlasené role a povinnosti obou stran při
zajišťování rovnocennosti požadavků na jakost a bezpečnost pro dovážené tkáně a
buňky,
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d) ujednání s cílem zajistit, aby dodavatel ze třetí země poskytl dovážejícímu tkáňovému
zařízení dokumentaci, vztahující se k činnosti tohoto dodavatele ze třetí země,
obsahující minimálně tyto informace:
1. podrobný popis kritérií používaných pro identifikaci a hodnocení dárce, informace
poskytované dárci nebo jeho rodině, způsob, jakým je získáván souhlas dárce nebo
jeho rodiny, a zda bylo nebo nebylo darování dobrovolné a neplacené,
2. podrobné informace o diagnostické laboratoři nebo jiném obdobném pracovišti,
které dodavatel ze třetí země využívá k vyšetřování tkání a buněk, a o testech,
které při tomto vyšetřování provádí,
3. podrobné informace o postupech používaných během zpracovávání tkání a buněk,
včetně podrobností ohledně validace postupu zpracování,
4. u každé činnosti prováděné dodavatelem ze třetí země podrobný popis prostor,
nejdůležitějšího vybavení, materiálů a kritérií používaných pro kontrolu kvality a
kontrolu prostředí,
5. podrobné informace o podmínkách pro propuštění tkání a buněk dodavatelem ze
třetí země,
6. podrobnosti o případných subdodavatelích využívaných dodavatelem ze třetí
země, včetně jména, místa a prováděné činnosti,
7. shrnutí poslední inspekce provedené u dodavatele ze třetí země příslušným
orgánem třetí země, včetně data, typu inspekce a hlavních závěrů,
8. shrnutí posledního auditu provedeného u dodavatele ze třetí země dovážejícím
tkáňovým zařízením nebo jeho jménem,
9. veškeré příslušné vnitrostátní nebo mezinárodní akreditace,
e) ujednání s cílem zajistit, aby dodavatel ze třetí země informoval dovážející tkáňové
zařízení o jakékoli závažné nežádoucí události nebo reakci anebo podezření na ně, jež
mohou ovlivnit jakost a bezpečnost tkání a buněk, které byly nebo mají být dovezeny
dovážejícím tkáňovým zařízením,
f) ujednání s cílem zajistit, aby dodavatel ze třetí země informoval dovážející tkáňové
zařízení o jakýchkoli podstatných změnách svých činností, včetně částečného nebo
úplného zrušení nebo pozastavení povolení vyvážet tkáně a buňky nebo o jiných
takových rozhodnutích příslušného orgánu třetí země týkajících se nesplnění
podmínek, jež mohou ovlivnit jakost a bezpečnost tkání a buněk, které byly nebo mají
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být dovezeny dovážejícím tkáňovým zařízením,
g) sjednán souhlas s tím, že Ústav může provádět inspekci činností dodavatele ze třetí
země, včetně inspekcí na místě, pokud by k ní Ústav hodlal přistoupit v rámci
inspekce dovážejícího tkáňového zařízení,
h) ujednání zaručující dovážejícímu tkáňovému zařízení právo provádět pravidelný audit
dodavatele ze třetí země,
i) podmínky, na nichž se strany shodly a které musí být splněny při přepravě tkání a
buněk mezi dodavatelem ze třetí země a dovážejícím tkáňovým zařízením,
j) ujednání s cílem zajistit, aby záznamy o dárci týkající se dovážených tkání a buněk
byly uchovávány dodavatelem ze třetí země nebo jeho subdodavatelem v souladu
s právními předpisy o ochraně osobních údajů po dobu 30 let ode dne provedení
odběru tkání nebo buněk a aby bylo zajištěno jejich náležité uchování v případě, že by
dodavatel ze třetí země ukončil činnost,
k) ustanovení o pravidelném přezkumu a v nezbytných případech i o změně této písemné
smlouvy, včetně úprav odrážejících případné změny v požadavcích na jakost a
bezpečnost tkání a buněk stanovených zákonem,
l) seznam veškerých standardních pracovních postupů dodavatele ze třetí země
souvisejících s jakostí a bezpečností dovážených tkání a buněk a závazek poskytnout
na požádání Ústavu nebo dovážejícího tkáňového zařízení popis těchto standardních
pracovních postupů.“.
(2) Tkáňové zařízení v případě neodkladné potřeby podle § 13 odst. 1 nebo
jednorázového dovozu není povinno
a) uzavřít s dodavatelem ze třetí země písemnou smlouvu podle odstavce 1, pokud
1. je zajištěna sledovatelnost od dárce k příjemci a od příjemce k dárci a
2. dovezené tkáně a buňky se použijí pouze pro příjemce, pro kterého byly konkrétně
dovezeny,
b) poskytnout Ústavu informace a dokumentaci stanovené prováděcím právním
předpisem podle § 17 odst. 5, pokud jsou splněny podmínky podle písmene a) bodů 1
a 2.
Jednorázový dovoz pro konkrétního příjemce může tkáňové zařízení uskutečnit pouze
jednou.
CELEX: 32015L0566
§ 11b
Vývoz tkání a buněk do třetích zemí
(1) Vývoz tkání a buněk do třetích zemí pro jejich použití k léčbě příjemce zajišťuje
tkáňové zařízení, jde-li o jím propuštěné tkáně a buňky pro použití k léčbě příjemce, pokud
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a) vyvážené tkáně a buňky splňují požadavky tohoto zákona a požadavky právních
předpisů třetí země; splnění požadavků právních předpisů třetí země prokazuje
tkáňové zařízení, které vývoz uskutečňuje, dokladem vydaným příslušným orgánem
třetí země; nevydává-li se takový doklad, lze tuto skutečnost osvědčit prohlášením
tkáňového zařízení,
b) je držitelem povolení činnosti s oprávněním distribuovat typ tkání a buněk, popřípadě
srovnatelný typ tkání a buněk, které jsou předmětem vývozu; tkáňové zařízení může
zajistit distribuci tkání a buněk do třetí země prostřednictvím osoby, které mají být
tkáně a buňky ve třetí zemi dodány nebo jí písemně pověřenou osobou za podmínky,
že jde o distribuci tkání a buněk podle právních předpisů státu, do kterého mají být
tkáně a buňky vyvezeny, a
c) jsou splněny podmínky k vývozu podle zákona upravujícího provádění transplantací3),
a to i v případě, kdy vyvážené tkáně a buňky nejsou určeny k transplantaci.
(2) Vývoz tkání a buněk do třetích zemí pro jejich použití při výrobě léčivých
přípravků lze uskutečnit, pokud jsou splněny
a) podmínky podle odstavce 1 písm. c) a
b) požadavky podle tohoto zákona na darování, opatřování, vyšetřování a propuštění
tkání a buněk pro účel použití při výrobě léčivých přípravků a požadavky právních
předpisů třetí země; splnění požadavků právních předpisů třetí země prokazuje
tkáňové zařízení propouštějící tyto tkáně a buňky pro vývoz dokladem vydaným
příslušným orgánem třetí země; nevydává-li se takový doklad, lze tuto skutečnost
osvědčit prohlášením tkáňového zařízení.“.

23. § 12 včetně nadpisu zní:
„§12
Distribuce tkání a buněk mezi Českou republikou a jiným členským státem
Distribuci tkání a buněk mezi Českou republikou a jiným členským státem zajišťuje
tkáňové zařízení, pokud
a) tkáně a buňky splňují požadavky na jakost a bezpečnost rovnocenné požadavkům
stanoveným v tomto zákoně,
b) je držitelem povolení činnosti s oprávněním propouštět a distribuovat daný typ tkání a
buněk, popřípadě srovnatelný typ tkání a buněk, a
c) jsou splněny podmínky k dovozu nebo vývozu podle zákona upravujícího provádění
transplantací3), a to i v případě, kdy tkáně a buňky nejsou určeny k transplantaci.“.
24. V § 13 odstavec 1 zní:
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„(1) Distribuci z členského státu nebo dovoz ze třetí země v případě neodkladné potřeby
tkání a buněk pro použití při léčbě konkrétního příjemce, zajišťuje tkáňové zařízení, které
je držitelem povolení činnosti s oprávněním propouštět a distribuovat daný typ tkání a
buněk, popřípadě srovnatelný typ tkání a buněk. Povolení k dovozu z členského státu nebo
dovozu ze třetí země v případě neodkladné potřeby vydává Ministerstvo zdravotnictví
podle zákona upravujícího provádění transplantací. V případě neodkladné potřeby tkání
a buněk pro použití při léčbě konkrétního příjemce se požadavky na ověřování jakosti a
bezpečnosti tkání a buněk a požadavky na kódování tkání a buněk pro dovážené tkáně a
buňky neuplatní. Neodkladnou potřebou se rozumí jakákoli neočekávaná situace, pro
kterou není jiná možnost řešení než bezodkladně dovézt nebo distribuovat tkáně a buňky
pro okamžité použití u konkrétního příjemce nebo příjemců, jejichž zdraví by bez
takového dovozu nebo distribuce bylo vážně ohroženo.“.
CELEX: 32015L0566
25. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
26. V § 13 odst. 3 se za slovo „uskutečnit“ vkládají slova „distribuci nebo“ a za slovo
„podmínkou“ se vkládají slova „distribuce nebo“.
27. V § 15 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) na základě důvodné žádosti příslušného orgánu jiného členského státu, do něhož jsou
následně distribuovány tkáně a buňky dovezené do České republiky ze třetí země,
provedení kontroly
1. v dovážejícím tkáňovém zařízení a
2. u dodavatele ze třetí země, který uzavřel smlouvu podle § 11a odst. 1.“.
CELEX: 32015L0566
28. V § 15 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) V oblasti kódování tkání a buněk Ústav zajišťuje činnosti uvedené v § 20c.
(4) Ústav oznámí
a) příslušnému orgánu jiného členského státu zjištění, že
1. v databázi tkáňových zařízení Evropské unie jsou vedeny nesprávné informace o
tomto jiném členském státu, nebo
2. došlo k závažnému porušení ustanovení souvisejících s jednotným evropským
kódem, které se týká tohoto jiného členského státu,
b) Komisi a příslušnému orgánu jiného členského státu zjištění, že je třeba aktualizovat
databázi přípravků z tkání a buněk Evropské unie.“.
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CELEX: 32015L0565
29. V § 17 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Žádost o povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí
země obsahuje údaje a dokumentaci podle odstavců 1 až 3 a dále vedle obecných náležitostí
podle správního řádu
a) informace o dovážejícím tkáňovém zařízení, a to
1. název pracoviště, ve kterém tkáňové zařízení provádí svou činnost,
2. adresa zdravotnického zařízení, v němž tkáňové zařízení vykonává svou činnost,
3. adresa místa, kde dochází k příjmu dovozu, a
4. status tkáňového zařízení; statusem se rozumí informace, zda je žadatel již držitelem
povolení činnosti dovážejícího tkáňového zařízení, zda nově žádá o povolení činnosti
nebo zda žádá o změnu ve stávajícím povolení činnosti,
b) kontaktní údaje žadatele, a to
1. elektronická adresa, telefonní číslo a číslo faxu,
2. jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele, jde-li o právnickou osobu, a jméno
odpovědné osoby podle § 6 odst. 2,
3. internetová adresa stránek dovážejícího tkáňového zařízení, pokud existuje, a
4. poštovní adresa, je-li odlišná od sídla tkáňového zařízení nebo adresy uvedené podle
písmene a) bodů 2 a 3,
c) podrobnosti o tkáních a buňkách, jež mají být dováženy, a to
1. seznam druhů tkání a buněk, jež mají být dováženy,
2. jméno dodavatele ze třetí země pro každý druh tkáně a buněk, který má být
dovážen,
d) specifikace činností podle druhu tkání a buněk a osob, které je provádějí, a to
1. uvádějící u každého druhu tkání nebo buněk, které z činností darování, odběru,
vyšetřování, zpracování, konzervace nebo skladování před dovozem provádí dodavatel
ze třetí země nebo subdodavatel ze třetí země,
2. výčet všech činností, které dovážející tkáňové zařízení po dovozu provádí u
každého druhu tkání nebo buněk, a
3. u každého druhu tkání nebo buněk názvy třetích zemí, v nichž probíhají činnosti
před dovozem,

e) údaje o dodavatelích ze třetích zemí, se kterými tkáňové zařízení má uzavřenou písemnou
smlouvu podle § 11a odst. 1, a to
9

1. název dodavatele ze třetí země,
2. jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele ze třetí země,
3. adresa sídla dodavatele ze třetí země,
4. poštovní adresa dodavatele ze třetí země, je-li odlišná od sídla dodavatele ze třetí země,
a
5. elektronická adresa a telefonní číslo dodavatele ze třetí země,
f) dokumentace, která musí být přiložena k žádosti, a to
1. kopie písemné dohody s dodavatelem nebo dodavateli ze třetí země,
2. podrobný popis pohybu dovezených tkání a buněk od jejich odběru až po přijetí v
dovážejícím tkáňovém zařízení, a
3. kopie osvědčení o povolení k vývozu dodavatele ze třetí země nebo, pokud se žádné
specifické osvědčení o povolení k vývozu nevydává, osvědčení od příslušného orgánu
nebo orgánů třetí země povolující činnosti dodavatele ze třetí země v odvětví tkání a
buněk, včetně vývozu. Tato dokumentace musí rovněž obsahovat kontaktní údaje na
příslušný orgán nebo orgány třetí země. V případě třetích zemí, kde tato dokumentace
není k dispozici, je třeba poskytnout jiné dokumenty, které dokládají oprávnění dodavatele
ze třetí země k vývozu podle právních předpisů této třetí země, jako jsou zejména zprávy
o auditu dodavatele ze třetí země.
(5) Dovážející tkáňové zařízení na žádost Ústavu předloží a v případě potřeby Ústavu
poskytne dokumentaci týkající se dovážejícího tkáňového zařízení a dokumentaci týkající
se dodavatele nebo dodavatelů ze třetích zemí.“.
CELEX: 32015L0566
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
30. V § 17 odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.
31. V § 19 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Ústav v rozhodnutí o povolení činnosti
tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země uvede typ dovážených
tkání a buněk a dodavatele ze třetí země.“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud je
rozhodnutím povolována činnost tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze
třetí země, může Ústav takovým rozhodnutím dále omezit druhy tkání a buněk, které
mohou být dováženy, nebo dodavatele ze třetích zemí, kteří smí být využíváni.“.
CELEX: 32015L0566
32. V § 19 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) Ústav po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení
v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země vydá tkáňovému zařízení osvědčení o vydání
povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země.
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(4) Osvědčení o vydání povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk
ze třetí země vydané Ústavem obsahuje tyto náležitosti:
a) název dovážejícího tkáňového zařízení,
b) kód databáze tkáňových zařízení Evropské unie,
c) kontaktní údaje dovážejícího tkáňového zařízení,
d) druh dovážených tkání a buněk,
e) činnosti dovážejícího tkáňového zařízení ve třetích zemích,
f) podmínky stanovené pro dovoz,
g) informace o dodavatelích ze třetích zemí,
h) datum udělení osvědčení o vydání povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu
tkání a buněk ze třetí země a
i) datum ukončení platnosti osvědčení o vydání povolení činnosti tkáňového zařízení v
rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země.
(5) Vzor osvědčení o vydání povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a
buněk ze třetí země stanoví prováděcí právní předpis.“.
CELEX: 32015L0566
33. V § 20 odst. 1 se věty třetí a čtvrtá zrušují.
34. V § 20 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Dovážející tkáňové zařízení je v případě zamýšlené podstatné změny svých
činností povinno předem požádat o změnu povolení činnosti v rozsahu dovozu tkání a
buněk ze třetí země. Za takové změny jsou považovány zejména změny druhu dovážených
tkání a buněk, činností prováděných ve třetích zemích, které mohou ovlivnit kvalitu a
bezpečnost dovážených tkání a buněk, nebo dodavatelů ze třetích zemí. Jestliže dovážející
tkáňové zařízení provede jednorázový dovoz tkání nebo buněk pocházejících od
dodavatele ze třetí země, na kterého se nevztahuje stávající povolení činnosti v rozsahu
dovozu tkání a buněk ze třetí země, není tento dovoz považován za podstatnou změnu,
pokud má dovážející tkáňové zařízení oprávnění na dovoz stejného druhu tkání nebo
buněk od jiného dodavatele nebo dodavatelů ze třetích zemí. Žádost o změnu povolení
činnosti musí obsahovat údaje o požadované změně v rozsahu stanoveném v § 17.
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CELEX: 32015L0566
(3) Ústav o žádosti podle odstavce 1 nebo 2 rozhodne do 30 dnů ode dne jejího
doručení, přičemž postupuje podle § 18 a 19 obdobně. Jsou-li Ústavu známy nové
skutečnosti, může zahájit řízení o změně povolení činnosti z moci úřední a rozhodne do 30
dnů ode dne zahájení řízení, přičemž postupuje podle § 18 a 19 obdobně. V případě, kdy
je potřebné provést šetření na místě, prodlužují se lhůty uvedené ve větě první a druhé na
90 dnů.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.
35. V části první se za hlavu V vkládá nová hlava VI, která včetně nadpisu zní:
„HLAVA VI
KÓDOVÁNÍ TKÁNÍ A BUNĚK
§ 20b
(1) Jednotným evropským kódem se opatřují všechny distribuované tkáně a buňky, které jsou
propuštěny do oběhu k použití u člověka. Jednotný evropský kód je jedinečným
identifikátorem, který sestává ze
a) sekvence identifikace darování; sekvence identifikace darování sestává z kódu tkáňového
zařízení a jedinečného čísla darování a
b) sekvence identifikace přípravku; sekvence identifikace přípravku sestává z kódu
přípravku, čísla frakce a data ukončení doby použitelnosti.
V případech jiných než uvedených ve větě první, není-li dále stanoveno jinak, musí být
alespoň v doprovodné dokumentaci použita nejméně sekvence identifikace darování.
(2) Jednotný evropský kód podle odstavce 1 se nepoužije, jde-li o
a) darování reprodukčních buněk mezi mužem a ženou, kteří spolu tvoří neplodný pár
a podstupují léčbu neplodnosti společně,
b) tkáně a buňky, pokud zůstanou v rámci jednoho tkáňového zařízení a v jednom

zdravotnickém zařízení,
c) tkáně a buňky dovezené ze třetí země, pokud zůstanou od dovozu až po použití u člověka

v rámci jednoho tkáňového zařízení a v jednom zdravotnickém zařízení.
(3) Tvorbu a strukturu jednotného evropského kódu, požadavky na jeho použití,
strukturu kódu přípravku a technická pravidla systému přidělování jedinečných čísel darování
stanoví prováděcí právní předpis.
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(4) Tkáňové zařízení zajistí,
a) přidělení jednotného evropského kódu všem tkáním a buňkám, u nichž musí být tento
kód použit, a to nejpozději před jejich distribucí k použití u člověka,
b) přidělení sekvence identifikace darování tkáním a buňkám po odběru nebo při dovozu
tkání a buněk ze třetí země; v případě kolekce se konečnému přípravku přidělí nové
identifikační číslo darování, přičemž sledovatelnost k jednotlivým případům darování
zajistí tkáňové zařízení, v němž je kolekce prováděna; kolekcí se rozumí fyzický
kontakt nebo mísení tkání a buněk z jednoho nebo více odběrů od stejného dárce nebo
od dvou nebo více dárců v jedné nádobě; sekvenci identifikace darování po přidělení
nelze měnit s výjimkou, kdy je potřebné opravit chybu způsobenou nesprávným
zadáním, přičemž jakákoli oprava musí být řádně zdokumentována,
c) použití jednoho z používaných kódovacích systémů přípravků a odpovídajících čísel
přípravků z tkání a buněk obsažených v databázi přípravků z tkání a buněk Evropské
unie, a to nejpozději před jejich distribucí k použití u člověka,
d) použití příslušného čísla frakce a data ukončení doby použitelnosti; v případě tkání a
buněk, u nichž nebylo stanoveno datum ukončení doby použitelnosti, musí být jako
datum ukončení doby použitelnosti uvedeno číslo „00000000“, a to nejpozději před
jejich distribucí k použití u člověka,
e) uvedení jednotného evropského kódu na štítku dotčených tkání a buněk
nesmazatelnou a trvalou formou a jeho uvedení v příslušné doprovodné dokumentaci
nejpozději před distribucí tkání a buněk k použití u člověka; tkáňové zařízení může
označení přípravku svěřit jinému poskytovateli, který s tkáněmi a buňkami zachází, za
podmínky, že je zajištěn soulad s tímto zákonem, a to zejména, pokud jde o
jedinečnost kódu; pokud umístění jednotného evropského kódu na štítku brání velikost
štítku, musí být kód jednoznačně spojen s tkáněmi a buňkami, na jejichž obalu je tento
štítek uveden, a to prostřednictvím doprovodné dokumentace a
f) přijetí nezbytných opatření v případě nesprávného umístění jednotného evropského
kódu na štítku.
(5) Tkáňové zařízení neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy
byla zjištěna dotčená skutečnost, informuje Ústav, pokud
a) informace uvedené v databázi tkáňových zařízení Evropské unie vyžadují aktualizaci
nebo opravu,
b)
databáze přípravků z tkání a buněk Evropské unie vyžaduje aktualizaci, nebo
c) zaznamená, že došlo k závažnému porušení požadavků v souvislosti s jednotným
evropským kódem týkajících se tkání a buněk získaných od jiných tkáňových zařízení
Evropské unie.
CELEX: 32015L0565

§ 20c
Ústav v oblasti kódování tkání a buněk zajistí:
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a) po vydání povolení činnosti podle tohoto zákona vložení údajů do databáze tkáňových
zařízení Evropské unie; tyto údaje zahrnují
1. název tkáňového zařízení,
2. kód tkáňového zařízení,
3. adresu tkáňového zařízení, popřípadě adresu pracoviště poskytovatele, které je
tkáňovým zařízením,
4. kontaktní údaje, kterými jsou elektronická adresa, telefonní číslo a číslo faxu,
5. název orgánu, který povolení činnosti vydal,
6. název orgánu odpovědného za udržování a aktualizaci údajů v databázi tkáňových
zařízení Evropské unie,
7. uvedení tkání a buněk, pro něž bylo povolení činnosti uděleno,
8. uvedení činností, pro něž bylo povolení činnosti uděleno, a
9. údaje týkající se veškerých podmínek nebo výjimek uvedených v povolení
činnosti,
b) přidělení jedinečného čísla tkáňového zařízení všem tkáňovým zařízením, kterým bylo
uděleno povolení činnosti podle tohoto zákona; jestliže tkáňové zařízení používá pro
přidělování jedinečných čísel darování více systémů kódování, přiděluje se každému
systému kódování samostatné jedinečné číslo,
c) přidělování jedinečných čísel darování podle prováděcího právního předpisu podle
§ 20b odst. 3, který je kompatibilní s jednotným evropským kódem, a
d) validaci údajů o tkáňových zařízeních vedených v databázi tkáňových zařízení
Evropské unie a bez zbytečného odkladu jejich aktualizaci, a to pokud
1. je novému tkáňovému zařízení uděleno povolení činnosti,
2. se změní údaje o tkáňovém zařízení uvedeném v databázi tkáňových zařízení
Evropské unie, nebo nejsou-li údaje správně zaznamenány,
3. se změní údaje, které jsou obsahem povolení činnosti tkáňového zařízení, včetně
povolení pro nový druh tkání nebo buněk, povolení pro novou činnost, podmínek
nebo výjimek v povolení činnosti, nebo
4. dojde k částečnému nebo úplnému pozastavení povolení pro určitou činnost nebo
druh tkání nebo buněk, částečnému nebo úplnému zrušení povolení činnosti
tkáňového zařízení nebo zániku povolení činnosti tkáňového zařízení.“.
CELEX: 32015L0565
Dosavadní hlavy VI až IX se označují jako hlavy VII až X.
36. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní:
„ § 21a
Ústav provádí rovněž kontroly u dodavatelů ze třetích zemí, kteří uzavřeli smlouvu podle §
11a odst. 1, je-li potřebné ověřit, zda jsou zajištěny požadavky na jakost a bezpečnost
dovážených tkání a buněk srovnatelné s požadavky podle tohoto zákona. O případných
opatřeních, která budou přijata, rozhodne Ústav, a to na základě konzultací s příslušným
orgánem členského státu, který předložil žádost o provedení kontroly.“.
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CELEX: 32015L0566
37. V § 23 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Inspektoři, kteří jsou pověřeni kontrolní činností u dodavatelů ze třetích zemí,
kteří uzavřeli smlouvu podle § 11a odst. 1,
a) vyhodnocují a ověřují postupy a činnosti prováděné v zařízeních dodavatelů ze třetích
zemí, které jsou významné pro rovnocennost požadavků na jakost a bezpečnost tkání a
buněk, jež jsou nebo mají být dováženy, s požadavky stanovenými tímto zákonem,
b) přezkoumávají veškeré dokumenty nebo záznamy, které jsou pro uvedené hodnocení a
ověřování významné.
CELEX: 32015L0566
(4) Odborným předpokladem pro výkon funkce inspektora je řádně ukončené
vysokoškolské studium v oblasti farmacie nebo všeobecného lékařství7), biochemie nebo
biologie a dále nejméně 3 roky odborné praxe v takové činnosti, která má vztah k oblasti,
v níž inspektor vykonává kontrolní činnost.“.
38. V § 25 odst. 3 se věta první zrušuje.
39. V § 25 odst. 4 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.
40. V § 25 odst. 4 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se
písmeno e), které zní:
e) v rozporu s § 20 odst. 1 nakládá s tkáněmi a buňkami bez rozhodnutí Ústavu o změně
povolení činnosti nebo změně odpovědné osoby anebo změně činnosti nebo její části
zajišťované smluvně.“.
41. V § 25 odst. 6 písmena c) až k) znějí:
„c) nezajistí dodržování pravidel správné distribuční praxe při distribuci tkání a buněk podle
§ 5 odst. 1 písm. k),
d) zajistí dovoz tkání a buněk ze třetí země v rozporu s § 11 odst. 1,
e) zajistí vývoz tkání a buněk ze třetí země v rozporu s § 11b odst. 1,
f) zajistí distribuci tkání a buněk mezi Českou republikou a jiným členským státem v rozporu
s § 12,
g) v rozporu s § 13 odst. 1 zajistí distribuci z členského státu nebo dovoz ze třetí země
v případě neodkladné potřeby tkání a buněk bez příslušného oprávnění,
h) nesplní oznamovací povinnost podle § 13 odst. 2,
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i) v rozporu s § 20 odst. 2 nakládá s tkáněmi a buňkami bez rozhodnutí Ústavu o změně
povolení činnosti v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země,
j) nezajistí splnění povinností v oblasti kódování tkání a buněk podle § 20b odst. 4, nebo
k) nesplní informační povinnost podle § 20b odst. 5.“.
42. V § 25 odst. 7 písm. a) až c) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.
43. V § 25 odst. 8 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.
44. V § 25 odst. 10 se slova „v rozporu s § 4 odst. 2 splnění požadavků na uchování
dokumentace nebo sledovatelnost nebo dostupnost uskladněných tkání a buněk pro účel
použití“ nahrazují slovy „splnění požadavků na uchování dokumentace, sledovatelnost
nebo dostupnost uskladněných tkání a buněk pro účel použití podle § 4 odst. 2“.
45. V § 25 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
„(11) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí dodržování
písemných pokynů tkáňového zařízení podle § 3 odst. 5.“.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.
46. V § 25 odst. 12 písm. a) se za slova „písm. b)“ vkládají slova „a e)“ a slova „a d)“ se
nahrazují slovy „,e) až k)“.
47. V § 25 odst. 12 písm. b) se za slova „odstavce 6 písm. b)“ vkládají slova „a d)“ a slova „a
odstavce 10“ se nahrazují slovy „až 11“.
48. V § 26 odst. 4 se slova „§ 11 odst. 1 písm. c), § 11 odst. 2 písm. c), § 11 odst. 3 nebo § 11
odst. 4 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 2, § 11b odst. 2 a § 12“.
49. V § 29 se slova „§ 5 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 3“, slova „§ 17 odst. 4“ se
nahrazují slovy „§ 17 odst. 6, § 19 odst. 5“ a za slova „20a odst. 2“ se vkládají slova „, §
20b odst. 3“.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro tkáně a buňky, které jsou skladovány ke dni 29. října 2016 podle zákona
č. 296/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
neuplatní povinnosti související s jednotným evropským kódem podle tohoto zákona,
pokud
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a) tyto tkáně a buňky budou propuštěny do oběhu v členských státech Evropské unie
nebo ve smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru do dne 29.
října 2021 a
b) bude zajištěna úplná sledovatelnost těchto tkání a buněk jinými prostředky.
2. Pro tkáně a buňky, které budou propuštěny do oběhu po dni 29. října 2021 a na něž
není možné umístit jednotný evropský kód, zejména proto, že uvedené tkáně a buňky
jsou v rámci skladování hluboce zmrazeny, použijí tkáňová zařízení postupy
stanovené v § 20b odst. 4 písm. e) zákona č. 296/2008 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
CELEX: 32015L0565
3. Povolení činnosti, včetně povolení činnosti s oprávněním propouštět a distribuovat
tkáně a buňky, které jsou předmětem vývozu do jiného státu, než je členský stát
Evropské unie nebo smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
nebo distribuce mezi Českou republikou a jiným členským státem Evropské unie nebo
smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru vydaná podle zákona
č. 296/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
považují za povolení činnosti vydaná podle zákona č. 296/2008 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Tkáňová zařízení, která provádějí dovoz tkání a buněk z jiného státu, než je členský
stát Evropské unie nebo smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na
základě povolení činnosti s oprávněním propouštět a distribuovat typ tkání a buněk,
který je předmětem dovozu, vydaného podle zákona č. 296/2008 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží Státnímu ústavu pro
kontrolu léčiv žádost o povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a
buněk ze třetí země podle § 17 odst. 4 zákona č. 296/2008 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne 31. srpna 2017. Tkáňové zařízení může
dovoz tkání a buněk ze třetích zemí na základě povolení činnosti uvedeného ve větě
první uskutečňovat nejdéle do dne 31. prosince 2017.

Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 29. dubna 2017.
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Důvodová zpráva

I. Obecná část

A.

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA

Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti
a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů
(zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
Zpracovatel / zástupce předkladatele:

Předpokládaný termín nabytí účinnosti

Mgr. Eva Křemenová

29. 4. 2017

Implementace práva EU: Ano
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 29. 10. 2016
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne
2. Cíl návrhu zákona
Cílem návrhu zákona je zajištění transpozice Směrnice Komise (EU) 2015/565/ ze dne 8. dubna
2015, kterou se mění směrnice 2006/86/ES, pokud jde o některé technické požadavky na
kódování lidských tkání a buněk, a Směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne 8. dubna 2015,
kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných
jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky.
Za tím účelem se zejména v návrhu novely zákona doplňují postupy nutné k zavedení jednotných
pravidel v rámci EU pro dovoz tkání a buněk ze třetích zemí tak, aby byla zajištěna vysoká
úroveň ochrany lidského zdraví v Unii. To je umožněno zavedením postupů pro ověřování
rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovoz tkání a buněk, stanovením programů
schvalování a inspekcí odrážející ověřovací proces zavedený pro činnosti související s tkáněmi a
buňkami prováděné v Unii.
Dalším cílem je zavedení jednotného evropského kódu, který usnadní zajištění sledovatelnosti
lidských tkání a buněk od dárce k příjemci a naopak.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne
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Pokud ano, specifikujte.
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano
Náklady spojené s žádostí o povolení k činnosti tkáňového zařízení, které žádá o dovozní
povolení ze třetích zemí budou ze současného stavu navýšeny.
3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.4 Sociální dopady: Ne
Pokud ano, specifikujte..
3.5 Dopady na životní prostředí: Ne
Pokud ano, specifikujte..

1. Důvod předložení a cíle
1.1 Název
Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených
k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách),
ve znění pozdějších předpisů
1.2 Definice problému
Celosvětově se neustále zvyšuje výměna lidských tkání a buněk pro účely léčby. Pro dovoz
tkání a buněk ze třetích zemí do Evropské unie dosud neexistují společná pravidla, na základě
kterých by byla zajištěna jakost a bezpečnost tkání a buněk dovážených do Evropské unie ze
třetích zemí. Proto je třeba stanovit pro členské státy Evropské unie jednotná pravidla tak, aby
byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví. Tato pravidla zahrnují především
ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovoz tkání a buněk ze
třetích zemí, pravidla pro inspekční činnost a pro sledovatelnost tkání a buněk od dárce
k příjemci a naopak.
V zájmu umožnění sledovatelnosti je nezbytné stanovit jedinečný identifikátor (jednotný
evropský kód), který bude uplatňován na tkáně a buňky distribuované v Evropské unii. Na
straně příjemce lze díky jednotnému evropskému kódu zjistit informace o darování
a o tkáňovém zařízení odpovědném za odběr tkání a buněk. Na straně dárce může tkáňové
zařízení odpovědné za odběr tkání a buněk vysledovat tkáně a buňky distribuované k použití u
člověka.
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Pro naplnění tohoto požadavku je třeba provést transpozice Směrnice Komise (EU) 2015/565/
ze dne 8. dubna 2015, kterou se mění směrnice 2006/86/ES, pokud jde o některé technické
požadavky na kódování lidských tkání a buněk, a Směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne
8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování
rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky.

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Zákon o tkáních a buňkách zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví podmínky
pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka,
popřípadě ke zhotovení produktů z lidských tkání, nebo lidských buněk určených k použití
u člověka, a to při jejich darování, opatřování, vyšetřování, zpracování, skladování a
distribuci. Tento zákon je transpoziční ve vztahu ke směrnicím Evropského parlamentu a
Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických
norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
Ve stávajícím znění nejsou řešeny podrobná pravidla pro dovoz lidských tkání a buněk ze
třetích zemí. To lze považovat za nedostatečné ve vztahu k zajištění kvality (jakosti) a
bezpečnosti takto opatřovaných tkání a buněk a zajištění jejich sledovatelnosti.
Navrhovaná transpoziční novela nemá dopad na jiné obecně závazné právní předpisy.
Návrh novely zákona je především transpozicí Směrnice Komise (EU) 2015/565/ ze dne
8. dubna 2015, kterou se mění směrnice 2006/86/ES, pokud jde o některé technické
požadavky na kódování lidských tkání a buněk, a Směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne 8.
dubna 2015, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování
rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. Transpoziční
lhůta obou směrnic je stanovena na 29. října 2016.
Implementace směrnic má zajistit dosažení harmonizovaných podmínek pro jakost a
bezpečnost lidských tkání a buněk určených k použití u člověka ve všech členských státech
Evropské unie především pro oblast dovozu do Evropské unie ze třetích zemí a pro potřeby
sledovatelnosti lidských tkání a buněk od dárce k příjemci a naopak.
V souladu s uvedenými směrnicemi návrh novely upravuje požadavky na jakost a bezpečnost
tkání a buněk, které musí dodržovat dovážející tkáňová zařízení ve vztahu k dodavatelům ze
třetích zemí, včetně schvalovacích procesů, udělování povolení činnosti, postupů pro
ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem a inspekční činnosti.
Jednotný evropský kód bude obsahovat informace o hlavních charakteristikách a vlastnostech
tkání a buněk. Novela zákona stanovuje povinnosti týkající se uplatňování tohoto kódu tak,
aby bylo zajištěno jeho používání a byla zaručena sledovatelnost tkání a buněk.

1.4 Identifikace dotčených subjektů
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-

Ministerstvo zdravotnictví,
Státní ústav pro kontrolu léčiv,
tkáňová zařízení,
Koordinační středisko transplantací,
zdravotní pojišťovny,
poskytovatelé zdravotních služeb provádějící odběry a transplantace tkání,
střediska pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk,
Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy,
Generální ředitelství cel,
dárci a příjemci

1.5 Popis cílového stavu
Cílem návrhu novely zákona je doplnění postupů nutných k zavedení jednotných pravidel
v rámci EU pro dovoz lidských tkání a buněk ze třetích zemí tak, aby byla zajištěna vysoká
úroveň ochrany lidského zdraví v Unii. To je umožněno zavedením postupů pro ověřování
rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovoz tkání a buněk, stanovením
programů schvalování a inspekcí odrážející ověřovací proces zavedený pro činnosti
související s tkáněmi a buňkami prováděné v Unii.
Dalším cílem je zavedení jednotného evropského kódu, který usnadní zajištění sledovatelnosti
lidských tkání a buněk od dárce k příjemci a naopak.

1.6 Zhodnocení rizika
Pokud nedojde k realizaci navrhovaných změn zákona, nebudou transponovány směrnice EU
a nebude dosaženo harmonizace podmínek pro dovoz tkání a buněk ze třetích zemí a pro
zavedení jednotného evropského kódu mezi členskými státy EU. Bude tak ohrožena kontrola
jakosti a bezpečnosti dovážených tkání a buněk a nebude dosaženo potřebné sledovatelnosti
postupů a nebude zaveden jednotný evropský kód.

2. Návrh variant řešení
I. Varianta: nulová varianta – nebude provedena transpozice směrnic 2015/565/
a 2015/566/

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o návrh právního předpisu, kterým se transponuje
právní předpis Evropské unie, varianta nulová není možná.
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II. Varianta: realizační - novela zákona č. 296/2008 SB., o zajištění jakosti
a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně
souvisejících zákonů (zákon o tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

Budou stanoveny podmínky, vycházející ze společných procedurálních pravidel pro zajištění
jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk dovážených do Evropské unie ze třetích zemí.
Jednotný evropský kód obsahující informace o hlavních charakteristikách a vlastnostech
uvedených tkání, stejně jako informace o darování a o tkáňovém zařízení zaručí náležitou
sledovatelnost. Tento kód se uplatní i v případě dovozu ze třetích zemí. Transpozice směrnic a
jejich věcný záměr pak bude naplněn.

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1 Identifikace nákladů a přínosů
Náklady vzniklé ve spojitosti s administrativou ve správním řízení.
Přínosy – zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk dovážených ze třetích
zemí.
3.2 Náklady
Poskytovatel zdravotních služeb, který bude žádat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)
o povolení k činnosti pro dovážející tkáňové zařízení, bude hradit náklady vzniklé s podáním
žádosti o povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země.
Odborné úkony prováděné v souvislosti s posuzováním žádosti o povolení činnosti tkáňového
zařízení
(včetně
povolení
činnosti
dovážejícího
tkáňového
zařízení)
činí 63 000,- Kč.

3.3 Přínosy
Přínosem navrhované právní úpravy je zajištění vysoké úrovně jakosti a bezpečnosti lidských
tkání a buněk, které jsou dováženy ze třetích zemí, zajištění sledovatelnosti a identifikace
tkání a buněk.
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Jednotný evropský kód usnadní identifikaci tkání a buněk v průběhu celého řetězce od
darování a odběru až po použití u člověka.
Již nyní jsou v rámci dovozu a vývozu tkání a buněk jak v rámci EU, tak ze třetích zemí
dodržována, v rámci stávající právní úpravy a praxe dodržována pravidla pro zajištění jakosti
a bezpečnosti lidských tkání a buněk. Zavedení jednotných pravidel pro dovoz tkání a orgánů
ze třetích zemí zákonem nepředstavuje žádné finanční náklady.
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Zavedení jednotného evropského kódu nepřinese další náklady, protože se již používají
identifikační kódy a tkáňová zařízení disponují kódovacími přístroji. Bude třeba pouze upravit
zadávání kódů.
Návrh novely bude mít dopady na podnikatelské prostředí. Jedná se o náklady spojené se
žádostí o povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země.
Návrh novely nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí.
Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvýšené nároky na státní rozpočet ani na ostatní
veřejné rozpočty.

4.

Návrh řešení
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení

Varianta: nulová varianta
Vzhledem k tomu, že se jedná o transpoziční předpis EU, nulová varianta nepřichází
v úvahu. Je tedy třeba zvolit variantu II.
Varianta: realizační
Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit implementaci příslušných směrnic EU, jediným
možným řešením je postup v rámci realizační varianty, to je novela zákona o lidských
tkáních a buňkách,

5. Implementace doporučené varianty a vynucování
Pokud jde o činnosti, které budou muset jednotlivé subjekty v důsledku implementace nové
právní úpravy provádět, lze konstatovat, že jde v zásadě o činnosti, které provádí i v současné
době.
Určité nové činnosti se týkají zajištění jakosti a bezpečnosti tkání a buněk dovezených do
Unie ze třetích zemí.
Na vynucování regulace (kontrole poskytovatelů) se budou podílet Ministerstvo zdravotnictví,
a Státní ústav pro kontrolu léčiv.

6. Přezkum účinnosti regulace
Jakost a bezpečnost dovezených tkání a buněk bude sledovat SUKL.
7. Konzultace a zdroje dat
 Státní ústav pro kontrolu léčiv
 Tkáňová zařízení
 Koordinační středisko transplantací
 Poskytovatelé zdravotních služeb provádějící odběry a transplantace tkání
a orgánů
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 Střediska pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk
Návrh novely byl projednán s dotčenými subjekty s tím, že se jedná o transpoziční
novelu zákona o tkáních a buňkách. Připomínky se týkaly způsobu kódování, kdy se
vyjasňovaly povinnosti tkáňového zařízení spojené s označování vzorků. Dále se
projednávala problematika kontrolní činnosti SÚKL u dovážejícího subjektu a úhrad
za tuto činnost. Diskutována byla i otázka týkající se neodkladné potřeby tkání a
buněk a s tím spojené výjimky. Všechny připomínky byly vypořádány se souhlasným
stanoviskem dotčených subjektů.

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Navrhovaná právní úprava bude náležet do skupiny právních předpisů upravujících právní
podmínky pro naplnění ústavního práva každého na ochranu zdraví ve smyslu čl. 31 Listiny
základních práv a svobod, dále ve smyslu čl. 10 Listiny ústavního práva na zachování lidské
důstojnosti, ústavního práva na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého a
rodinného života a dále ve smyslu čl. 7 Listiny ústavního práva zaručené osobní
nedotknutelnosti (tělesné integrity); návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami,
jimiž je Česká republika vázána
Navrhovaná právní úprava je v souladu se souvisejícími mezinárodními smlouvami, kterými
je Česká republika v této oblasti vázána. Jedná se o Úmluvu o lidských právech a biomedicíně
(sdělení MZV č. 96/2001 Sb.m.s.).
Navrhovaná právní úprava je v souladu se souvisejícími mezinárodními smlouvami, kterými
je Česká republika v této oblasti vázána. Jedná se o Úmluvu o lidských právech a biomedicíně
(sdělení MZV č. 96/2001 Sb.m.s.).
Návrh novely zákona je v souladu s čl. 19 až 22 Úmluvy, které ukládají účely transplantace
výhradně v zájmu léčebného přínosu pro příjemce a pouze pokud není k dispozici žádný
vhodný orgán nebo tkáň ze zemřelé osoby nebo jiná alternativní léčebná metoda
srovnatelného účinku a nezbytný souhlas. Článek 21 pak zakazuje jakýkoliv finanční
prospěch, což právní úprava respektuje.

D. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské Unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami
Evropské Unie
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Návrh novely zákona není v rozporu s předpisy Evropské unie nebo obecnými právními
zásadami práva Evropské unie. Judikatura soudních orgánů Evropské unie se nedotýká
předmětu navrhované právní úpravy.
Návrh novely zákona je transpoziční ve vztahu
- ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004
o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování,
zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk o jakostních a
bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci,
Navrhovaná právní úprava je transpozičním předpisem
- ke Směrnici Komise (EU) 2015/565/ ze dne 8. dubna 2015, kterou se mění směrnice
2006/86/ES, pokud jde o některé technické požadavky na kódování lidských tkání a
buněk, a
- Směrnici Komise (EU) 2015/566 ze dne 8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice
2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a
bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky.
Transpozice směrnic 2015/565 a 2015/566 bude dokončena
-

novelou zákona č. zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích
tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony,

-

novelou vyhlášky č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti
a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, která je
prováděcím právním předpisem zákona o lidských tkáních a buňkách.

Návrh zákona je plně slučitelný s právem EU.
E. Zhodnocení předpokládaného hospodářského a finančního dosahu navrhované
právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské
prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické
skupiny obyvatel a dopady na životní prostředí
Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvýšené nároky na státní rozpočet. Zvýšené nároky
se předpokládají na veřejné rozpočty. Odhadují se ve výši 815 000 Kč ročně. Tyto zvýšené
náklady ponesou poskytovatelé zdravotních služeb. Návrh bude mít zvýšené dopady na
podnikatelské prostředí.
Zavedení jednotných pravidel pro dovoz tkání a orgánů ze třetích zemí představuje tyto
finanční náklady:
Poskytovatel zdravotních služeb, který bude žádat SÚKL o povolení k činnosti pro dovážející
tkáňové zařízení, bude hradit náklady vzniklé s podáním žádosti o povolení činnosti
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tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země (odborné úkony prováděné v
souvislosti s posuzováním žádosti o povolení činnosti tkáňového zařízení, včetně povolení
činnosti dovážejícího tkáňového zařízení, činí 63 000,- Kč).
I–
Žádost o povolení činnosti tkáňového zařízení (včetně
032 povolení činnosti dovážejícího tkáňového zařízení)
Kód

Činnost

čl.hod

Úhrada nákladů - odborné hodnocení žádosti a dokumentace, provedení šetření
na místě, vypracování záznamu, odborná argumentace pro vydání rozhodnutí
Odborné posouzení žádosti po obsahové stránce (soulad
s vyhláškou, dokumentace k místu činnosti a prováděným činnostem
atd. – základní obsah umožňující provedení šetření na místě)

6,00

Odborná příprava na šetření na místě (studium podkladů a materiálů,
ověřování odborných informací aj.)

22,00

Provedení šetření na místě činnosti

24,00

Zpracování kontrolních zjištění, záznamu o kontrole a posouzení a
vyhodnocení nálezů
Kontrola nápravných opatření a jejich odborné posouzení,
zpracování odborné argumentace pro připravované rozhodnutí

10,00
10,00

Celkový součet člověkohodin v rámci úhrady nákladů
72,00
Celkové náklady v rámci úhrady nákladů
63 000,- Kč

V současné době SÚKL eviduje 68 tkáňových zařízení.
Ze statistiky za předcházející roky je patrné, že žádosti o povolení činnosti pro nová tkáňová
zařízení mají klesající trend a žádosti o změny v povolení tkáňového zařízení jsou na stejné
úrovni:
v roce 2012 – 12 nových povolení tkáňových zařízení 15 změn;
v roce 2013 – 6 nových povolení tkáňových zařízení a 35 změn;
v roce 2014 – 5 nových povolení tkáňových zařízení a 25 změn a
v roce 2015 – 3 nová povolení tkáňových zařízení a 26 změn.
Lze tedy předpokládat, že žádost o povolení tkáňového zařízení včetně povolení činnosti
dovážejícího tkáňového zařízení bude podána pouze v omezeném počtu případů tj. cca do 5
žádostí ročně. Finanční částku lze tedy zhruba odhadnout ve výši 315.000,- Kč ročně.
V případě stávajících tkáňových zařízení by pak mohla tato zařízení žádat o doplnění
stávajícího vymezení činnosti navíc o činnost dovážejícího tkáňového zařízení. V takovém
případě by se jednalo o žádost o změnu již uděleného povolení. Počet těchto případů lze
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vzhledem k uvedené statistice odhadnout na cca 22 případů. Náhrady výdajů za takové úkony
jsou však nižší (v tomto případě činí cca 1/3 částky uvedené v důvodové zprávě). Dopad tedy
v tomto případě lze odhadem stanovit ve výši cca 500.000,- ročně.
Celkově by se tedy jednalo odhadem o částku 815.000,- Kč ročně.
Zavedení jednotného evropského kódu nepřinese další náklady, protože se již v současné
době používají identifikační kódy a tkáňová zařízení disponují kódovacími přístroji. Bude
třeba pouze upravit zadávání kódů.
Nepředpokládají se sociální dopady ani dopady na životní prostředí.
F. Zhodnocení dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace
Návrh novely zákona nemá žádné negativní sociální dopady a je v souladu se zásadou zákazu
diskriminace.
G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí
a osobních údajů
Návrh zákona je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré osobní údaje dárců a příjemců jsou
anonymizovány, tak jak je stanoveno zákoně o lidských tkáních a buňkách. Ochrana soukromí
dárce je zajištěna tím, že informace o jeho zdravotním stavu, o darování orgánu apod. nejsou
veřejně dostupné. O dárcích a příjemcích tkání a buněk je vedena zdravotnická dokumentace.
Proto se postupuje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
Zde jsou jasně stanovena pravidla pro zachování mlčenlivosti v souvislosti se zdravotními
službami a také pravidla o vedení zdravotnické dokumentace, podle kterých se i v případě
darování orgánů běžně postupuje.
Při darování tkání a buněk je nutno postupovat v souladu s § 3 zákona o tkáních a buňkách,
kterým je stanovena povinnost zachovávat anonymitu mezi dárci a příjemci, což rovněž
zajišťuje ochranu soukromí dárce.
Pro zajištění sledovatelnosti je zaveden takový identifikační systém dárců i příjemců, který
neumožňuje narušení práva na soukromí a ochranu osobních údajů.
Pro kódovací systém se používají alfanumerické znaky, takže ze vzorku není možné určit
dárce ani příjemce. Dárce nebo příjemce lze identifikovat pouze prostřednictvím tkáňového
zařízení, které je povinno zabezpečit ochranu osobních údajů podle § 3 odst. 3 písm. c)
v zákoně č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání s buněk určených k
použití u člověka a o změně souvisejících zákonů.
Sledovatelnost umožní vysledovat tkáně nebo buňky od dárce k příjemci v každé fázi tohoto
procesu. Je to nutné především pro případ nežádoucích účinků nebo nežádoucích reakcí, kdy
je nezbytně nutné informovat tkáňové zařízení, dárce i příjemce a také ošetřujícího lékaře
o těchto skutečnostech a mohla se přijmout patřičná opatření nutná k ochraně zdraví dárce
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i příjemce. Zajištění sledovatelnosti je nutné také pro boj proti nelegálnímu obchodování
s tkáněmi a buňkami.
Právo na ochranu soukromí a osobních údajů je rovněž dodrženo v rámci správního řízení
k žádosti o udělení povolení k činnosti pro dovážející tkáňové zařízení. Oproti ostatním
žádostem o udělení povolení k činnosti tkáňového zařízení se nic nemění. V žádosti jsou
uvedeny pouze běžně používané údaje potřebné v rámci správního řízení.

H. Zhodnocení korupčních rizik (CIA)
Návrh nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. Díky zavedení systému
sledovatelnosti tkání a buněk, dárců i příjemců jsou tato opatření proti korupci dostatečná.

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K novelizačnímu bodu 1
Doplňuje se poznámka pod čarou o nově implementované směrnici tak, aby ustanovení § 1
odst. 1 odpovídalo skutečnému stavu.

K novelizačnímu bodu 2 (§ 1 odst. 3)
Upřesňuje se rozsah působnosti zákona. Pro tkáně a buňky určené k použití v léčivých
přípravcích je nezbytné dodržovat jakostní a bezpečnostní pravidla. Uplatňují se pouze normy
týkající se darování, opatřování a vyšetřování tkání a buněk, podmínky pro zajištění
sledovatelnosti od dárce k příjemci a od příjemce k dárci a jejich dovoz ze třetí země.

K novelizačnímu bodu 3 (§ 2 písm. g) bod 4)
Jde o legislativně technickou úpravu.

K novelizačnímu bodu 4 (§ 2 písm. n)
písm. n) Upřesňuje se pojem „členský stát“
K novelizačnímu bodu 5
písm. o) Vymezuje pojem třetí země, aby bylo zřejmé, že se nejedná o členské státy Evropské
unie.
písm. p) Dovoz tkání a buněk ze třetích zemí lze uskutečnit pouze prostřednictvím dodavatele
ze třetích zemí, který je v tomto ustanovení vymezen.
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písm. q) Vymezení pojmu jednorázový dovoz specifického druhu tkání a buněk umožňuje
rozlišit situaci, kdy se jedná o tento dovoz a kdy o běžný dovoz tkání a buněk. Pokud by
nebylo stanoveno v zákoně, lze v praxi očekávat, že bude konkrétní typ tkání a buněk
opakovaně dovážen pro různé příjemce a nebudou splněny všechny požadavky zákona na
dovoz ze třetích zemí (např. dovoz spermií z jednoho zařízení ze třetí země pro různé
příjemce v ČR).
písm. r) a s) Stanovují, z jakých identifikační částí se má skládat kód tkáňového zařízení a
jedinečné číslo darování, tak, aby byla zajištěna jednotná identifikace tkání a buněk, která je
nezbytná pro zajištění sledovatelnosti.
písm. t) Vymezuje složky kódu přípravku, aby v praxi nedocházelo k nesrovnalostem a
rozdílným způsobům kódování přípravku jednotlivými tkáňovými zařízeními.
písm. u) Vymezuje číslo frakce, jímž se rozlišují tkáně a buňky odebrané ve stejném
tkáňovém zařízení a se stejným číslem darování. Tato identifikace je nutná pro zajištění
sledovatelnosti, v případě, že tkáně a buňky jsou použity u více příjemců.
písm. v) Vymezuje pojem kódovací platforma Evropské unie.
písm. w) Charakterizuje pojem propuštění do oběhu.
K novelizačnímu bodu 6 a 7
Jde o legislativně technickou úpravu navazující na změny provedené v zákoně.
K novelizačnímu bodu 8
Ruší se legislativní zkratka, která je nově uvedena v § 2 písm. v).
K novelizačnímu bodu 9 (§ 5 odst. 1 písm. e) bod 1)
Upřesňuje se použití jednotného evropského kódu. Úpravou se umožní použít již přiřazeného
jednoznačného kódu jako součást jednotného kódovacího systému, což je nutné pro zajištění
identifikace sledovatelnosti tkání a buněk.
K novelizačnímu bodu 9 10 (§ 5 odst. 2)
Identifikace tkání a buněk tím, že se použije jednotný evropský kód, přispěje k zajištění
sledovatelnosti od dárce k příjemci a naopak, a mimo jiné přispěje k prevenci nelegálního
obchodování s tkáněmi a buňkami. Toto opatření se vztahuje i na tkáně a buňky určené pro
výrobu léčivých prostředků.
Dále jde o legislativně technickou úpravu.
K novelizačnímu bodu 11 (§ 5 odst. 4 bod)
Jde o legislativně technickou úpravu.
K novelizačnímu bodu 12 (§ 5 odst. 4 písm. a) bod 3)
Jde o legislativně technickou úpravu.
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K novelizačnímu bodu 13 (§ 7 odst. 1 písm. c) bod 6)
Doplňuje se postup odběrového zařízení v případě odběru tkání a buněk týmy více tkáňových
zařízení. Zajišťuje se tím spolehlivé propojení sledovatelnosti tkání a buněk pocházející od
téhož dárce.
K novelizačnímu bodu 14 až 23 (§ 11)
nadpis
Úprava nadpisu nad § 11 zohledňuje provedené změny.
odst. 1 úvodní část
Jde o legislativně technickou úpravu.
odst. 1 písm. b)
Nově doplněný text upřesňuje, jaký rozsah má mít povolení k činnosti pro tkáňové zařízení,
které bude dovážet tkáně a buňky ze třetích zemí, to znamená jaký druh a jaké množství tkání
a buněk se bude dovážet.
Směrnice 2015/566 neumožňuje na základě povolení dovozu vztahujícího se na určitý druh
tkání nebo buněk dovézt srovnatelný druh tkání a buněk, jak to umožňovala slova „popřípadě
srovnatelný typ tkání a buněk“.
odst. 1 písm. d)
Text tohoto ustanovení se formulačně upravuje, obsahově se od stávající právní úpravy neliší.
Prokázání toho, že tkáně a buňky splňují požadavky na jakost a bezpečnost a že je zajištěna
sledovatelnost stanovené v EU. Tím bude zajištěna ochrana lidského zdraví pro naše občany.
odst. 1 dosavadní písm. e) se zrušuje a dosavadní písm. f) se označuje jako e). Pro dovoz
tkání a buněk ze třetích zemí se stanoví podmínky uzavření písemné smlouvy podle § 11a
odst. 2.
odst. 1 písm. e)
Pro nadbytečnost se vypouští text za středníkem.
odst. 1 písm. f)
Povinnost pro tkáňová zařízení uzavřít s dodavatelem ze třetích zemí písemnou smlouvu je
nově založena ustanovením § 11a odst. 1. Uzavření této smlouvy je nezbytné k zajištění
jakosti a bezpečnosti dovážených tkání a buněk a umožňuje spolupráci mezi těmito subjekty.
Výjimka z povinnosti uzavření písemné smlouvy je uvedena v § 11a odst. 2 pro případy
jednorázového dovozu.
odst. 2 až odst. 4
Jde o legislativně technickou úpravu.
K novelizačnímu bodu 23 (§ 11a a 11b)
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§11a odst. 1
Pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk, jejich sledovatelnost a také pro
možnost provádět kontrolu u dodavatele ze třetích zemí je třeba mít uzavřenou smlouvu mezi
dovážejícím tkáňovým zařízením a tímto dodavatelem.
Součástí smlouvy musí být ujednání o oprávnění SÚKLu provádět kontrolu činností
dodavatele ze třetí země. Kontrola u dodavatelů ze třetích zemí je jedním z nástrojů, jak
dosáhnout toho, aby do EU byly dodávány pouze tkáně a buňky odpovídající požadavkům na
jakost a bezpečnost. Pro bezpečné použití tkání a buněk u člověka je nutné, aby tkáňová
zařízení plnila podmínky na ně kladené, včetně zajištění sledovatelnosti jako prevence
poškození zdraví příjemce, ale i předcházení nelegálního obchodu s tkáněmi a buňkami.
Obsah smlouvy bude podrobně stanoven v prováděcím právním předpise.
§ 11a odst. 2
I v případě jednorázového dovozu pro konkrétního příjemce, při kterém není uzavřena
písemná smlouva podle odst. 2, je třeba dodržet veškeré podmínky pro zajištění jakosti a
bezpečnosti, a také sledovatelnosti tkání a buněk. Zároveň nemusí dovážející tkáňové zařízení
poskytnout Ústavu informace a dokumentaci stanovené prováděcím právním předpisem za
předpokladu, že zajistí: sledovanost od dárce k příjemci a od příjemce k dárci a dovezené
tkáně a buňky nejsou použity u nikoho jiného než u konkrétního příjemce nebo příjemců.
Dovoz může uskutečnit jen dovážející tkáňové zařízení, které má pravomocně uděleno
povolení činnosti v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země.
§ 11b
Na vyvážené tkáně a buňky se uplatňují požadavky zajišťující stejný standard jejich jakosti a
bezpečnosti a stejný standard pro přepravu a dodání tkání a buněk (t.j. včetně povolení k
distribuci) jako je uplatňován v České republice (t. j. standard harmonizovaný v rámci
Evropské unie). Jde-li o tkáně a buňky pro použití při výrobě léčivých přípravků, jsou
zohledněny také právní předpisy regulující léčivé přípravky a jejich výrobu.
K novelizačnímu bodu 24 (§ 12)
Stávající znění ustanovení § 12, které pro zajištění distribuce tkání a buněk mezi Českou
republikou a jiným členským státem odkazovalo na stávající znění § 11, se nahrazuje (též
s ohledem na úpravy § 11) „samostatnou“ úpravou distribuce. Pro distribuci tkání a buněk
v rámci členských států EU platí požadavky na jakost a bezpečnost rovnocenné požadavkům
stanoveným v zákoně.
K novelizačnímu bodu 25 až 27 (§ 13)
Stávající ustanovení § 13 upravuje postupy v případech, kdy je pro léčbu příjemce nutné
bezodkladně zajistit tkáně nebo buňky a z časových důvodů s ohledem na zdravotní stav
příjemce nelze zajistit postupy pro distribuci mezi členskými státy EU nebo dovoz ze třetích
zemí. Jde tedy o případy neodkladné potřeby.
31

Neodkladnou potřebou se rozumí jakákoli neočekávaná situace, pro kterou není jiná možnost
řešení než urychleně dovézt tkáně a buňky pro okamžité použití u konkrétního příjemce nebo
příjemců, jejichž zdraví by bez takového dovozu bylo vážně ohroženo.
Ustanovení se upřesňuje ve vztahu k implementované směrnici 2015/566 ze dne 8. dubna
2015, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování
rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky.
Dále jde i o legislativně technickou úpravu.
K novelizačnímu bodu 28 až 29 (§ 15)
odst. 2 písm. e)
Doplňují se další kompetence Ústavu týkající se kontrolní činnosti u dodavatele ze třetích
zemí. Kontrola u dodavatelů ze třetích zemí je jedním z nástrojů, jak dosáhnout toho, aby do
EU byly dodávány pouze tkáně a buňky odpovídající požadavkům na jakost a bezpečnost.
Kontrolu bude možno provádět na základě ujednání ve smlouvě uzavřené podle § 11a odst. 1.
odst. 3 a odst. 4
Je odkazováno na § 20c, kde jsou uvedeny další činnosti Ústavu týkající se kódování tkání a
buněk.
Stanovuje se oznamovací povinnost Ústavu, pro případ, že v databázi tkáňových zařízení EU
by byly vedeny nesprávné informace o ČR nebo by byl nesprávně používán jednotný
evropský kód. Dále Ústav zajišťuje aktualizaci databáze přípravků z tkání a buněk EU. Tato
opatření jsou nezbytná pro zajištění vysokého stupně ochrany lidského zdraví. Jedná se
zároveň o preventivní opatření proti nelegálnímu obchodování s tkáněmi a buňkami. To
zaručuje, že budou splněny podmínky sledovatelnosti tkání a buněk. Ústav jako příslušný
orgán je plně zodpovědný za poskytování správných informací.
K novelizačnímu bodu 30 až 31 (§ 17 odst. 4 a odst. 5 a odst. 6)
Nově vložený odstavec 4 obsahuje náležitosti, které jsou nutné doložit v žádosti o povolení
činnosti tkáňového zařízení, jedná-li se o dovoz tkání a buněk ze třetích zemí. Jednotné
požadavky zaručí, že dovážející tkáňová zařízení budou při realizaci dovozu ze třetích zemí
postupovat jednotně a v souladu s ostatními členskými státy EU. Odstavec 5 ukládá povinnost
Ústavu předložení dokumentace. Prováděcí právní předpis stanoví strukturu a rozsah
podkladů potřebných pro podání výše uvedené žádosti.
Dále jde i o legislativně technickou úpravu.

K novelizačnímu bodu 32 až 33 (§ 19)
odst. 2
Upravuje se text odstavce 2. Ústav může v rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení
v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetích zemí upravit rozsah povolení. Např. při ověřování,
že dovážející tkáňové zařízení splňuje požadované podmínky, se může dojít k závěru, že jsou
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splněny podmínky pro dovoz jen některých navrhovaných druhů tkání a buněk. Pro ně se tedy
omezí rozsah uděleného povolení.
odst. 3
Ústav vydá dovážejícímu tkáňovému zařízení osvědčení o vydání rozhodnutí o povolení
činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země (tkáňové zařízení je
držitelem povolení činnosti). Osvědčení bude sloužit jako doklad pro potřeby uskutečňování
dovozu. Formát a struktura osvědčení jsou stejné pro všechny členské státy; budou stanoveny
prováděcím právním předpisem. Vydává se pro dovážející tkáňová zařízení.
odst. 4 a 5
Stanovují se náležitosti, které má mít osvědčení o vydání povolení činnosti tkáňového
zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetích zemí, zejména údaje o dovážejícím
tkáňovém zařízení, jeho identifikaci a informace o dodavatelích ze třetích zemí. Vzor a rozsah
osvědčení stanoví prováděcí právní předpis.
K novelizačnímu bodu 34 a 35 (§ 20)
odst. 1
Vypouští se poslední věta. Rozhodnutí o udělení povolení k činnosti nebo o změně povolení
v činnosti upravuje nově vložený odstavec 3.
odst. 2
V souvislosti s dovozem tkání a buněk je tkáňové zařízení povinno žádat o změnu povolení
v činnosti, pokud by k takovým změnám mělo dojít. Tato opatření jsou nutná k tomu, aby
údaje uvedené v povolení činnosti v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země a činnost
dovážejícího tkáňového zařízení odpovídala platnému povolení činnosti. Účelem je, aby byla
zajištěna trvalá jakost a bezpečnost tkání a buněk a srovnatelné podmínky pro nakládání
s tkáněmi a buňkami.
Za podstatnou změnu se však nepovažuje jednorázový dovoz ze třetí země, proto se nemusí
Ústavu předem oznamovat. Tyto výjimky by měly být omezeny na situace, kdy určitá osoba
má pro svoji budoucí potřebu ve třetí zemi uskladněny tkáně nebo buňky – jedná se zejména o
případy darování reprodukčních buněk mezi partnery, darování určené k autolognímu použití
nebo darování určené blízkým příbuzným.
odst. 3
V případě udělení osvědčení pro dovážející tkáňové zařízení jsou zapotřebí delší procesní
lhůty, protože kontroly mohou být prováděny i u dodavatele ze třetích zemí. Postupuje se
analogicky podle stávajícího znění § 18 zákona 296/2008 Sb., kde se uvádí, že Ústav může
provádět šetření na místě. Z toho důvodu by nebylo v mnoha případech nebylo objektivně
možné dodržet standardní procesní lhůty. S těmito lhůtami dotčené subjekty počítají a mají
jim přizpůsobenou svou činnost. Navržená právní úprava tedy vychází ze stávající dobré
praxe, která se v uplynulých letech osvědčila.
K novelizačnímu bodu 36 (Hlava VI)
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§ 20b odst. 1
Sledovatelnost od dárce k příjemci a naopak by měla být zajištěna prostřednictvím kódování
tkání a buněk a prostřednictvím doprovodné dokumentace. Na straně příjemce lze díky
jednotnému evropskému kódu zjistit informace o darování a o tkáňovém zařízení
odpovědném za odběr tkání a buněk. Na straně dárce může tkáňové zařízení odpovědné za
odběr tkání a buněk vysledovat tkáně a buňky distribuované k použití u člověka tak, že
požádá provozovatele následujícího v řetězci o údaje související s využitím tkání a buněk na
základě identifikačních prvků darování, které jsou součástí jednotného evropského kódu
uvedeného v doprovodné dokumentaci.
§ 20b odst. 2
Jsou uvedeny případy, ve kterých se jednotný evropský kód nepoužije. Patří sem např.
darování reprodukčních buněk mezi partnery, tkáně a buňky použité v rámci jednoho
poskytovatele zdravotních služeb, tkáně a buňky dovezené do České republiky, pokud
zůstanou od dovozu až po použití u dovážejícího tkáňového zařízení apod.
§ 20b odst. 3
Jednotný evropský kód umožňující identifikaci darování a přípravku by měl být přidělen
všem tkáním a buňkám distribuovaným k použití u člověka, tedy i těm, které byly dovezeny
ze třetích zemí. Tvorbu a strukturu jednotného evropského kódu stanovuje prováděcí právní
předpis.
§ 20b odst. 4
S ohledem na harmonizovanou implementaci jednotného evropského kódu v celé Unii jsou
pro tkáňová zařízení stanoveny povinnosti týkající se uplatňování tohoto kódu. Pouze takový
přístup zaručí konzistentní a koherentní uplatňování tohoto kódu v celé EU. Formát kódu má
být sjednocený tak, aby mohl být snadno použitelný a zároveň do určité míry flexibilní, aby
zařízení mohla i nadále používat stávající kódy.
§ 20b odst. 5
Tkáňové zařízení je povinno poskytnout Ústavu informace o zjištěních týkajících se databáze
tkání a buněk EU. Toto opatření je nezbytné k naplnění oznamovací povinnosti Ústavu
související s aktualizací této databáze. Všechny skutečnosti, které by mohly vést porušení
jakostních a bezpečnostních norem v souvislosti s nesprávným použitím kódovacích systémů
se musí co nejdříve ohlásit, aby bylo možno včas přijmout nápravná opatření.
§ 20c
Ústav, jako pověřený orgán zajišťuje vkládání dat a údajů, včetně jejich validace, do databáze
tkáňových zařízení EU, která byla vytvořena pro jednodušší komunikaci mezi tkáňovými
zařízeními a členskými státy. Ustanovení vymezuje obsah a rozsah údajů potřebných pro
vkládání dat do databáze tkáňových zařízení EU. Zajišťuje se tak sledovatelnost tkání a buněk
v průběhu celého procesu od darování po použití tkání a buněk k léčbě příjemce nebo pro
použití k výrobě léčivých přípravků.
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K novelizačnímu bodu 37 (§ 21a)
Kontrolní činnost je nezbytná k zajištění srovnatelných podmínek pro zajištění kvality tkání a
buněk u dodavatele ze třetích zemí. Kontrolní činnost hraje významnou roli při ověřování, zda
dovážené tkáně a buňky splňují jakostní a bezpečnostní normy, které jsou rovnocenné
normám stanoveným ve směrnici 2004/23/ES.
V případě jednorázového dovozu uvedeného v § 11a odst. 2 není kontrola povinná z důvodu
neodkladnosti použití tkání a buněk a sledovatelnost je zajištěna od dárce k příjemci a od
příjemce k dárci a dovezené tkáně a buňky se použijí pouze pro příjemce, pro kterého byly
konkrétně dovezeny.
K novelizačnímu bodu 38 (§ 23 odst. 3 a 4)
odst. 3
Ustanovení upravuje činnost inspektorů v rámci kontrolní činnosti u dodavatelů ze třetích
zemí. Při této činnosti se například ověřuje, zda tkáňové zařízení ve své žádosti o povolení
k činnosti udalo správné informace o plnění požadovaných kritérií. Všechna tato opatření
směřují k tomu, aby bylo zaručeno, že dotčené pracoviště splňuje jakostní a bezpečnostní
normy v souladu s tímto zákonem.
odst. 4
Ustanovení vymezuje odborné předpoklady pro výkon funkce inspektora. Patřičné vzdělání a
erudice inspektora je jednou z podmínek provedení kvalifikované kontroly.
K novelizačnímu bodu 39 (§ 25 odst. 3)
Vypuštění povinnosti správního deliktu, sankce se tedy odstraňuje.
K novelizačnímu bodu 40 (§ 25 odst. 3, § 25 odst. 4 písm. c), § 25 odst. 7 písm. a), b) a c) a
odst. 8)
Jde o legislativně technickou úpravu navazující na prováděné změny.
K novelizačnímu bodu 41 až 48 (§ 25 odst. 4 písm. e), odst. 6 písm. c), d), e) a f), g), h), i), j)
a odst. 10 až 12)
Upřesňují se skutkové podstaty správních deliktů tak, aby byly zohledněny změny provedené
v zákoně o lidských tkáních a buňkách, a dále jde o legislativně technickou úpravu.
K výši pokut obecně:
500 000 tyto pokuty mají spíše preventivní charakter a jejich účelem je odrazování od
spáchání deliktu. Týkají se především deliktů administrativního nebo správního rázu.
1 000 000 jde o závažnou nelegální činnost proti principu zachování anonymity mezi dárcem
a příjemcem tkání a buněk se závažnými společenskými důsledky. Prolomení anonymity
může mít psychické, sociální a etické dopady např. v případě anonymního darování
reprodukčních buněk by mohlo dojít případně i k vydírání příjemce. Nezajištění
sledovatelnosti může ohrozit dárce i příjemce, protože není možné je včas informovat v
případě výskytu nežádoucích účinků a nežádoucích reakcí vzniklých při použití tkání a buněk.
Zajištění sledovatelnost přispívá k zabránění nelegálnímu obchodování s tkáněmi a buňkami.
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3 000 000 při těchto deliktech může dojít k závažnému ohrožení veřejného zdraví (např.
distribucí tkání a buněk, u nichž není zajištěna jakost a bezpečnost může dojít k projevům
nežádoucích účinků a nežádoucích reakcí, které kromě ohrožení veřejného zdraví mohou
závažně poškodit zdraví příjemce tkání a buněk. Výška pokuty je v takové výši stanovena
také s ohledem na nutnost zabránit činnostem, které se týkají nelegálního obchodování s
tkáněmi a buňkami. Jedná se o odrazující sankce.
Ve všech případech se jedná o horní hranici pokut a delikty jsou vždy posuzovány
individuálně, s ohledem na další okolnosti.
K novelizačnímu bodu 49 (§ 26 odst. 4)
Doplňují se ustanovení, jejichž porušení projednává v 1. stupni Ústav.
K novelizačnímu bodu 50 (§ 29)
Doplňují se zmocňovací ustanovení týkající se jednotného evropského kódu a dovozu ze
třetích zemí.
K Čl. II
Doplňují se přechodná ustanovení tak, aby byl zajištěn plynulý přechod na nové podmínky
stanovené zákonem.
K Čl. III
Účinnost se navrhuje tak, a by byla zajištěna implementace příslušných směrnic.
V Praze dne 18. dubna 2016
Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.
Ministr zdravotnictví:
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, v. r.
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PLATNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA Č. 296/2008 SB.,
O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A BEZPEČNOSTI LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK
URČENÝCH K POUŽITÍ U ČLOVĚKA A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ
(ZÁKON O LIDSKÝCH TKÁNÍCH A BUŇKÁCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ,
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
LIDSKÉ TKÁNĚ A BUŇKY
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět zákona
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví podmínky
pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka,
popřípadě ke zhotovení produktů z lidských tkání, nebo lidských buněk určených k použití
u člověka, a to při jejich darování, opatřování, vyšetřování, zpracování, skladování a
distribuci. Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických
norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
(2) Tento zákon se nevztahuje na podmínky pro zajištění jakosti a bezpečnosti
a) tkání a buněk, jejichž odběr a použití se uskuteční u téhož člověka v rámci jednoho
chirurgického zákroku,
b) lidské krve a jejích složek2),
c) orgánů3) nebo části orgánů, pokud mají sloužit k témuž účelu jako celý orgán v lidském
těle.
(3) Jsou-li lidské tkáně a buňky určeny k použití v produktech, na něž se vztahují
jiné právní předpisy, vztahuje se tento zákon pouze na podmínky pro
a) jejich darování, opatřování a vyšetřování,
b) zajištění jejich sledovatelnosti od dárce k příjemci a od příjemce k dárci a
c)

jejich dovoz ze třetí země.

CELEX: 32015L0566
Základní ustanovení
§2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) použitím u člověka použití lidských tkání a buněk, popřípadě lidských tkání nebo buněk
(dále jen „tkáně a buňky“) v těle nebo na těle lidského příjemce tkání a buněk (dále jen
„příjemce“) a mimotělní použití,
b) opatřováním odběr tkání a buněk a s tím spojené postupy, kterými jsou získány tkáně a
buňky,
c) zpracováním postupy vykonávané při úpravě a balení tkání a buněk určených k použití u
člověka a postupy při konzervaci tkání a buněk spočívající v použití chemických látek, změně
podmínek prostředí nebo v postupech prováděných s cílem předejít biologickému nebo
fyzikálnímu poškození tkání a buněk nebo toto poškození zpomalit,
d) skladováním udržování tkání a buněk ve vhodných a kontrolovaných podmínkách do doby
jejich distribuce,
e) distribucí přeprava a dodání tkání a buněk určených k použití u člověka,
f) zacházením příjem a použití tkání a buněk pro léčbu příjemce poskytovatelem zdravotních
služeb (dále jen „poskytovatel“) a dále opatřování, vyšetřování, zpracování, skladování a
distribuce,
g) sledovatelností možnost
1. zjistit místo, kde se tkáně a buňky nacházejí, a identifikovat je během každé etapy
zacházení, a též jejich odstranění,
2. identifikovat žijící nebo zemřelou osobu, která je zdrojem tkání a buněk (dále jen „dárce“),
3. identifikovat poskytovatele, který opatřuje, zpracovává, skladuje, distribuuje nebo používá
tkáně a buňky při léčbě příjemce, popřípadě právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,
které jsou tkáně a buňky dodávány,
4. identifikovat příjemce ve zdravotnických zařízeních u poskytovatele zdravotních služeb a
5. najít a identifikovat všechny potřebné údaje týkající se produktů a materiálů, které
přicházejí do styku s tkáněmi a buňkami,
h) validací dokumentovaný důkaz, který poskytuje vysokou záruku, že hodnocený proces,
standardní pracovní postup, části zařízení nebo prostředí opakovaně vytvářejí produkt
splňující předem stanovené specifikace a ukazatele jakosti; procesem validace se rozumí
vyhodnocení výkonnosti systému, která je vyžadována pro jeho používání,
i) závažnou nežádoucí událostí jakákoliv nepříznivá skutečnost související s opatřováním,
vyšetřováním, zpracováním, skladováním nebo distribucí, která by mohla zapříčinit
hospitalizaci nebo onemocnění, případně prodloužení hospitalizace nebo onemocnění, nebo
která by mohla vést ke smrti, k ohrožení života, poškození zdraví, omezení schopností, nebo
k nemoci přenášené tkáněmi a buňkami,

j) závažnou nežádoucí reakcí neočekávaná odezva dárce nebo příjemce, včetně přenosné
nemoci, související s opatřováním nebo použitím tkání a buněk u člověka, která zapříčiní
hospitalizaci, onemocnění nebo prodloužení hospitalizace nebo onemocnění, nebo která má za
následek smrt, ohrožení života, poškození zdraví nebo omezení schopností,
k) tkáňovým zařízením poskytovatel, jehož činnost spočívá ve zpracování, skladování nebo
distribuci tkání a buněk, popřípadě i v opatřování nebo vyšetřování tkání a buněk; tkáňovým
zařízením je též tkáňová banka4); tuto činnost může provádět i jedno pracoviště poskytovatele,
l) odběrovým zařízením poskytovatel, jehož činnost spočívá v opatřování tkání a buněk nebo
v provádění části této činnosti, přičemž nezajišťuje jiné činnosti uvedené v písmenu k); tuto
činnost může provádět i jedno pracoviště poskytovatele,
m) diagnostickou laboratoří laboratoř, v níž se provádí laboratorní vyšetřování vzorků
biologických materiálů odebraných dárcům pro posouzení zdravotní způsobilosti a výběr
dárce,
n) členským státem Evropské unie (dále jen „členský stát“) i smluvní stát Dohody
o Evropském hospodářském prostoru. n) členským státem se rozumí členský stát Evropské
unie a smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
o) třetí zemí jiný než členský stát,
p) dodavatelem ze třetí země tkáňové zařízení nebo jiná osoba zřízená ve třetí zemi,
která zajišťuje vývoz tkání a buněk a dodává je do Evropské unie,
q) jednorázovým dovozem dovoz specifického druhu tkání nebo buněk ze třetí země
určených k použití u konkrétního příjemce nebo příjemců, kteří jsou dovážejícímu
tkáňovému zařízení a dodavateli ze třetí země známi ještě před jejich dovozem; za
jednorázový dovoz se nepovažuje dovoz od stejného dodavatele ze třetí země, k němuž
dochází pravidelně nebo opakovaně,
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r) kódem tkáňového zařízení jedinečný identifikátor sestávající z ISO kódu České
republiky a čísla tkáňového zařízení uvedeného v databázi tkáňových zařízení Evropské
unie,
s) jedinečným číslem darování jedinečné přiřazení konkrétního darování tkání a buněk
v souladu se systémem pro přidělování těchto čísel,
t) kódem přípravku identifikátor specifického druhu tkání a buněk, sestávající
z identifikátoru kódovacího systému přípravků uvádějícího kódovací systém používaný
daným tkáňovým zařízením a čísla přípravku tkání a buněk v příslušném kódovacím
systému pro typ přípravku,
u) číslem frakce číslo, které rozlišuje a jedinečným způsobem identifikuje tkáně a
buňky, které mají stejné číslo darování, stejný kód přípravku a pocházejí ze stejného
tkáňového zařízení,

v) kódovací platformou Evropské unie informačně technologická platforma používaná
Evropskou komisí (dále jen „Komise“), která je provozovatelem databáze tkáňových
zařízení Evropské unie a databáze přípravků z tkání a buněk Evropské unie,
w) propuštěním do oběhu distribuce nebo převoz do jiného tkáňového zařízení.
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§3
(1) Tkáňové zařízení, odběrové zařízení a diagnostická laboratoř mohou vykonávat
činnosti podle tohoto zákona pouze tehdy, bylo-li poskytovateli vydáno podle § 19 povolení
činnosti, pokud dále není stanoveno jinak. Toto povolení se nepožaduje u odběrového
zařízení, které provádí opatřování tkání a buněk pro tkáňové zařízení podle § 10 odst. 2 písm.
b); to neplatí, jde-li o laboratorní vyšetřování pro posouzení způsobilosti a výběr dárce tkání a
buněk.
(2) Fyzické osoby zacházející s tkáněmi a buňkami jsou povinny
a) dbát na maximální prospěšnost tkání a buněk při jejich použití u člověka a omezit na
nejnižší možnou míru s nimi spojená rizika pro člověka,
b) v případě výskytu závažné nežádoucí události, závažné nežádoucí reakce nebo podezření
na ně provést neodkladně veškerá dostupná opatření směřující k zajištění nápravy a k omezení
nepříznivého působení na nejnižší možnou míru,
c) sdělovat informace v souladu s postupy podle odstavce 3 písm. e),
d) nakládat s balením tkání a buněk v souladu s údaji a pokyny uvedenými na balení,
popřípadě přiloženými k balení.
(3) Poskytovatelé zacházející s tkáněmi a buňkami zajistí
a) sledování závažné nežádoucí události, závažné nežádoucí reakce nebo podezření na ně,
b) oznamování, posuzování a zaznamenávání závažných nežádoucích událostí, závažných
nežádoucích reakcí nebo podezření na ně podle § 5 odst. 3 4 a poskytování údajů o nich;
zároveň neodkladně zajistí omezení nepříznivých dopadů těchto událostí, reakcí nebo
podezření na ně na nejnižší možnou míru; způsob a rozsah oznamování závažné nežádoucí
události nebo závažné nežádoucí reakce nebo podezření na ně, jejich posouzení a
vyhodnocení, včetně určení příčin a přijetí opatření, stanoví prováděcí právní předpis,
c) anonymizaci a ochranu údajů, včetně genetických informací, shromažďovaných v rámci
splnění požadavků tohoto zákona tak, aby dárce ani příjemce nemohl být identifikován;
oprávnění k přístupu k údajům potřebným pro zacházení s tkáněmi a buňkami ve
zdravotnickém zařízení stanoví poskytovatel,
d) vedení a uchování záznamů o tkáních a buňkách a zacházení s nimi, včetně vedení a
uchování záznamů, které umožňují sledovatelnost při jimi zajišťovaných činnostech, a to

způsobem, kterým není porušena ochrana údajů podle písmene c); sledovatelnost je nutno
zajistit po dobu nejméně 30 let od použití tkání a buněk; minimální rozsah záznamů, které
umožňují sledovatelnost, způsob jejich vedení a uchování stanoví prováděcí právní předpis,
e) zavedení a používání postupů pro poskytování informací, kterými není porušena ochrana
údajů podle písmene c), a opatření proti nedovolenému poskytování těchto informací, včetně
poskytování informací pro sledovatelnost a provádění kontrol jakosti a bezpečnosti.
(4) Tkáňové zařízení, odběrové zařízení a provozovatel diagnostické laboratoře
neprodleně oznámí zjištění rizika přenosu nemoci tkáněmi a buňkami nebo pochybnosti o
tom, zda některé laboratorní vyšetření bylo řádně provedeno, odpovědné osobě tkáňového
zařízení nebo odběrového zařízení, pro které vyšetřují vzorky biologických materiálů
odebraných dárci (dále jen „vzorek od dárce“).
(5) Poskytovatelé jsou povinni zajišťovat dodržování písemných pokynů tkáňového
zařízení, jestliže zacházejí s tkáněmi a buňkami propuštěnými tímto tkáňovým zařízením pro
distribuci a použití, a jde-li o asistovanou reprodukci, také písemných pokynů poskytovatele,
v jehož zdravotnickém zařízení bylo provedeno umělé oplodnění ženy, týkajících se
poskytnutí informací o těhotenství a o zdravotním stavu novorozence, popřípadě plodu.
(6) Osoby, které zacházejí s tkáněmi a buňkami, jsou povinny postupovat v souladu s
pokyny uveřejňovanými Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) podle § 24.
HLAVA II
TKÁŇOVÉ ZAŘÍZENÍ, ODBĚROVÉ ZAŘÍZENÍ, DIAGNOSTICKÁ LABORATOŘ,
SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Díl 1
Tkáňové zařízení, odběrové zařízení, diagnostická laboratoř
Tkáňové zařízení
§4
(1) Tkáňové zařízení zpracuje do 1. března každého roku výroční zprávu o činnosti
tkáňového zařízení za předcházející kalendářní rok. Tuto zprávu nejpozději k uvedenému datu
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Formu a obsah výroční zprávy stanoví
prováděcí právní předpis.
(2) V případě ukončení činnosti tkáňového zařízení zajistí poskytovatel uchování
vzorků od dárce a dokumentace, dále sledovatelnost a dostupnost uskladněných tkání a buněk
pro účel jejich použití. Poskytovatel do 15 dnů ode dne ukončení činnosti tkáňového zařízení
oznámí Ústavu způsob zajištění povinnosti podle věty první a požádá o zrušení povolení
činnosti podle § 20 odst. 35.
§5
(1) Tkáňové zařízení zajistí

a) vytvoření a udržování systému jakosti pro zabezpečení požadavků na
1. organizaci a řízení tkáňového zařízení se zaměřením na jakost,
2. výběr, posuzování zdravotní a odborné způsobilosti a školení osob, které se podílejí na
činnostech tkáňového zařízení,
3. dokumentaci, včetně záznamů, tak, aby byly činnosti tkáňového zařízení vymezeny,
zaznamenány a dokumentace řádně vedena,
4. prostory a vybavení, používané produkty a materiály tak, aby odpovídaly účelu jejich
použití a pro příjemce a osoby uvedené v bodu 2 představovaly minimální riziko, včetně
požadavků na pracovní postupy, a
5. přezkoumání účinnosti systému jakosti, provádění vnitřních kontrol a přijímání případných
opatření k nápravě, a to za účelem předcházení nežádoucím odchylkám, popřípadě jejich
opakování, a za účelem zlepšování systému jakosti; prováděcí právní předpis stanoví
požadavky na vytvoření a udržování systému jakosti, které přímo nebo nepřímo přispívají k
jakosti a bezpečnosti tkání a buněk v souladu s body 1 až 5,
b) výběr a používání takových produktů a materiálů přicházejících do styku s tkáněmi a
buňkami,
1. které neovlivní nepříznivě jakost a bezpečnost tkání a buněk,
2. které jsou uvedeny v postupech schválených v rámci povolení činnosti tkáňového zařízení
nebo jeho změn a
3. jejichž jakost je ověřena před použitím,
c) při opatřování postupy a požadavky podle § 7 odst. 1 písm. b) až d) a použití pouze tkání a
buněk, které splňují požadavky na schválení pro zpracování; požadavky na příjem, kontrolu a
schválení nebo vyřazení tkání a buněk, které mají být zpracovány, a na záznamy o těchto
tkáních a buňkách stanoví prováděcí právní předpis,
d) aby postupy, které mohou ovlivnit jakost a bezpečnost tkání a buněk, byly
1. zavedeny a prováděny v souladu s Evropským lékopisem a Českým lékopisem, pokyny
Evropské komise (dále jen „Komise“) Komise a Evropské lékové agentury (dále jen
„Agentura“),
2. prováděny podle standardních pracovních postupů tkáňového zařízení a za kontrolovaných
podmínek tak, aby byl zajištěn soulad mezi jednotlivými přípravky stejného typu,
3. validovány před jejich zavedením a před zavedením každé změny, která může ovlivnit
jakost a bezpečnost tkání a buněk, a aby validace byly pravidelně ověřovány,
a to tak, aby byla tato jakost a bezpečnost zaručena; požadavky na postupy, které mají
zejména vliv na jakost a bezpečnost tkání a buněk, zahrnující postupy zpracování, balení,
označení, propouštění pro distribuci a použití, skladování, distribuce a stažení distribuovaných
tkání a buněk, stanoví prováděcí právní předpis tak, aby bylo zajištěno, že nemůže být
nepříznivě ovlivněna jakost a bezpečnost tkání a buněk,
e) systém umožňující identifikaci a sledovatelnost
1. tkání a buněk a dárců; za tím účelem je každému dárci, každému darování a každému
balení tkání a buněk, které z něj pochází, přiřazen jednoznačný kód, kterým je, pokud je
takové přiřazení podle tohoto zákona povinné, jednotný evropský kód,
2. každého balení tkání a buněk v průběhu jejich odběru, zpracování, při propuštění a při
distribuci, popřípadě odstranění,
3. produktů a materiálů, které přicházejí do styku s tkáněmi a buňkami a
4. všech právnických a podnikajících fyzických osob, které mu dodaly nebo od něj přijaly
tkáně a buňky;

způsob vytvoření jednoznačných kódů pro identifikaci darování a konečného balení tkání a
buněk stanoví prováděcí právní předpis,
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f) systém kontrol jakosti a bezpečnosti, přičemž pro provádění těchto kontrol musí být
1. k dispozici potřebné vybavení, prostory a postupy,
2. používány diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle zákona o zdravotnických
prostředcích5), nebo které byly validovány pro zamýšlený účel použití,
3. laboratorní kontroly prováděny osobami, které jsou přitom nezávislé na jiných pracovištích
tkáňového zařízení a
4. vedeny záznamy umožňující rekonstruovat podmínky, provedení, hodnocení a závěry
kontroly; záznamy musí být dohledatelné;
rozsah kontrol jakosti a bezpečnosti a požadavky na jejich provádění, včetně rozsahu
laboratorních vyšetření vzorků od dárců a požadavků na jejich provádění, a dobu uchovávání
záznamů stanoví prováděcí právní předpis,
g) postupy balení, včetně obalů, a postupy skladování, kterými je zaručeno zachování jakosti
a bezpečnost tkání a buněk a funkčnosti a celistvosti každého balení tkání a buněk,
h) postupy a podmínky, které zaručují zachování jakosti a bezpečnosti tkání a buněk při jejich
distribuci, a postupy a podmínky pro přesné rychlé a doložitelné stažení distribuovaných tkání
a buněk z dalšího použití,
i) postupy pro vyřizování žádostí o poskytnutí tkání a buněk, včetně pravidel pro přidělování
tkání a buněk pro příjemce a pro poskytovatele, do jehož zdravotnického zařízení se tkáně a
buňky poskytují, a dokumentování těchto postupů a dále, aby s pravidly uplatněnými pro
přidělování tkání a buněk byl seznámen pacient, popřípadě poskytovatel, a to na jejich žádost,
j) aby nedocházelo k záměně tkání a buněk a jejich znečištění; zavede postupy pro nakládání s
tkáněmi a buňkami, které mají být vyřazeny, včetně ochrany prostředí a osob před
znečištěním těmito tkáněmi a buňkami,
k) při distribuci tkání a buněk dodržování pravidel správné distribuční praxe; pravidla správné
distribuční praxe pro distribuci tkání a buněk stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Tkáňové zařízení zajistí identifikaci a sledovatelnost tkání a buněk podle
odstavce 1 písm. e) bodů 1 a 2 použitím jednotného evropského kódu od odběru až
k použití u člověka nebo likvidaci a naopak. U tkání a buněk používaných k výrobě
léčivých přípravků pro moderní terapii2) musí být zajištěna sledovatelnost alespoň
k výrobci léčivých přípravků pro moderní terapii.
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(23) Tkáňové zařízení, jde-li o tkáně a buňky jím propouštěné pro distribuci a použití,
dále zajistí, aby
a) byla stanovena, ověřena a uplatňována kritéria jakosti a bezpečnosti tkání a buněk a doby
použitelnosti tkání a buněk v návaznosti na podmínky jejich skladování; v případě, že se
během doby použitelnosti v důsledku nových poznatků změní kritéria jakosti nebo
bezpečnosti tkání a buněk tak, že může být nežádoucím způsobem ovlivněna bezpečnost a

účinnost léčby, stáhne na základě posouzení rizika nepoužité tkáně a buňky z léčebného
použití; rozsah kritérií jakosti a bezpečnosti stanoví prováděcí právní předpis,
b) byl stanoven a ověřen léčebný a nežádoucí účinek tkání a buněk, jde-li o tkáně a buňky
určené pro použití při léčbě příjemce,
c) byly dostupné vzorky od dárce uchovávané pro laboratorní vyšetření,
d) každé balení propouštěných tkání a buněk bylo provázeno pokyny pro jejich odběratele a
údaji o balení, včetně identifikace balení a identifikace tkáňového zařízení, které balení
propustilo; pokyny a údaje uvádí na obalu tkání a buněk, popřípadě jsou přiloženy jako
součást každého balení,
e) nemohlo být propuštěno, distribuováno a použito u člověka žádné balení tkání a buněk,
nejsou-li splněny požadavky na jakost a bezpečnost těchto tkání a buněk a požadavky tohoto
zákona,
f) o každém balení tkání a buněk byly vedeny dohledatelné záznamy umožňující
rekonstruovat jeho vznik a použití, popřípadě odstranění,
g) postupy a údaje odpovídaly postupům a údajům uvedeným v žádosti o povolení činnosti
podle § 17 odst. 3 písm. a) a b) ověřeným podle § 19 odst. 1.
(34) Tkáňové zařízení, jde-li o jím propouštěné tkáně a buňky pro distribuci a použití
nebo o tkáně a buňky jím distribuované z členského státu nebo jím dovezené z jiné země než
členského státu (dále jen „třetí země“) dovezené ze třetí země zajistí
a) v případě závažné nežádoucí události, závažné nežádoucí reakce nebo podezření na ně
1. neprodleně oznámení této skutečnosti Ústavu,
2. bez zbytečného odkladu jejich šetření, včetně analýzy příčin,
3. neprodleně oznámení závěrů šetření podle bodu 2 a přijatých opatření Ústavu a osobám,
kterých se týká; jde-li o riziko nemoci přenášené tkáněmi a buňkami, popřípadě o dodatečně
zjištěné riziko, neprodleně oznámí tuto skutečnost Ústavu, dodavateli ze třetí země a
odběrateli tkání a buněk a příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví6),
b) že poskytovateli, který při léčbě příjemce používá tyto tkáně a buňky, budou poskytnuty
písemné pokyny o tom,
1. jak mají být plněny požadavky na sledovatelnost,
2. jak má být postupováno při oznamování závažných nežádoucích událostí, závažných
nežádoucích reakcí nebo podezření na ně a
3. které údaje o skutečnostech podle bodů 1 a 2 a jakým způsobem mají být poskytnuty
tkáňovému zařízení.
§6
(1) Tkáňové zařízení zajistí řádné vykonávání činností podle odstavce 3 odpovědnou
osobou tkáňového zařízení.
(2) Odborným předpokladem pro výkon funkce odpovědné osoby tkáňového zařízení
je řádně ukončené vysokoškolské studium zahrnující alespoň 4 roky teoretické a praktické
výuky v oblasti farmacie nebo všeobecného lékařství7), biochemie nebo biologie, a nejméně 2

roky odborné praxe v tkáňovém zařízení nebo odběrovém zařízení, popřípadě 2 roky odborné
praxe v činnosti obdobné činnosti tkáňového zařízení.
(3) Odpovědná osoba tkáňového zařízení odpovídá za to, že
a) tkáně a buňky jsou opatřovány, vyšetřovány, zpracovány, skladovány a distribuovány a
každé balení tkání a buněk je propuštěno v souladu s tímto zákonem; propuštění tkání a buněk
a účel, pro který jsou tkáně a buňky propuštěny, odpovědná osoba potvrdí svým podpisem,
b) systém jakosti tkáňového zařízení je provozován a řízen v souladu s tímto zákonem,
c) je zajištěna sledovatelnost,
d) jsou Ústavu poskytovány informace za účelem povolení činnosti tkáňového zařízení a
změn povolení,
e) jsou prováděna opatření požadovaná Ústavem, který je o jejich provedení informován,
f) jsou shromažďovány údaje pro výroční zprávu podle § 4 odst. 1,
g) je plněna oznamovací povinnost podle § 5 odst. 3 písm. a),
h) přístup k chráněným údajům je umožněn pouze v souladu s oprávněním podle § 3 odst. 3
písm. c).
(4) Jestliže Ústav podá trestní oznámení z důvodu závažného porušení povinností
odpovědné osoby tkáňového zařízení uvedených v odstavci 3 písm. a), oznámí neprodleně
tkáňovému zařízení a dotčené odpovědné osobě, že tato odpovědná osoba nesmí do ukončení
řízení v dané věci vykonávat činnost podle odstavce 3.
Odběrové zařízení
§7
(1) Odběrové zařízení zajistí
a) postupy a požadavky podle § 5 odst. 1 písm. a), b), d) až f) a j) v rozsahu odpovídajícím
prováděné činnosti,
b) opatřování tkání a buněk od dárce tak, aby darování tkání a buněk nebylo zdrojem finanční
ani jiné náhrady; dárce může obdržet pouze náhradu účelně, hospodárně a prokazatelně
vynaložených výdajů spojených s darováním,
c) při opatřování tkání a buněk
1. identifikaci dárce,
2. poučení dárce, jeho zákonného zástupce nebo osoby blízké a poskytnutí informací o
darování a odběru podle zákona upravujícího provádění transplantací3), jde-li o tkáně a buňky
určené pro transplantaci, nebo podle zákona upravujícího poskytování zdravotních služeb8),
včetně poskytnutí informace o zaznamenání údajů o dárci a o jejich ochraně,

3. informování dárce, popřípadě jeho zákonného zástupce o právu žádat informaci o zjištění
vyplývajícím z laboratorních vyšetření a jeho vysvětlení, včetně poskytnutí informace a
vysvětlení, pokud jsou jimi požadovány,
4. souhlas k odběru a podmínky a přípustnost odběru podle zákona upravujícího provádění
transplantací nebo zákona upravujícího zdravotní péči,
5. posouzení zdravotní způsobilosti dárce a výběr dárce,
6. odběr, značení po odběru, balení, přepravu a předání tkání a buněk tkáňovému zařízení;
odběr provede jen tehdy, jsou-li splněny požadavky podle bodů 1 až 5;
jde-li o tkáně a buňky, které nejsou předmětem úpravy podle zákona upravujícího provádění
transplantací nebo zákona upravujícího zdravotní péči a které jsou určené ke zpracování podle
tohoto zákona a k použití při léčbě příjemce, použije se pro postup podle bodů 2 a 4 obdobně
zákon upravující provádění transplantací; v případě odběru tkání a buněk, který je
zemřelému dárci proveden týmy dvou nebo více tkáňových zařízení, zajistí odběrové
zařízení vhodný systém sledovatelnosti při všech takových odběrech; rozsah požadavků
na opatřování a na postupy prováděné při opatřování tkání a buněk podle bodů 1 až 6, včetně
rozsahu údajů identifikujících dárce, rozsahu poskytovaných informací při darování tkání a
buněk a vymezení kritérií pro posouzení zdravotní způsobilosti a výběr dárců tkání a buněk
pro autologní použití tkání a buněk, kterým se rozumí odběr tkání a buněk a jejich použití u
téhož člověka, a alogenní použití tkání a buněk, kterým se rozumí odběr tkání a buněk
jednomu člověku a jejich použití u jiného člověka, stanoví prováděcí právní předpis tak, aby
nebyla nepříznivě ovlivněna jakost a bezpečnost tkání a buněk a byla zajištěna ochrana dárce,
příjemce a budoucího dítěte z asistované reprodukce,
d) provádění odběru vzorků od dárce, včetně odběru uchovávaných vzorků, a jednoznačnou
identifikaci vzorku od dárce pro každé darování tkání a buněk; požadavky na vzorky od dárce
stanoví prováděcí právní předpis,
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e) aby tkáně a buňky byly poskytovány pouze tkáňovému zařízení, které tkáně a buňky
zpracovává a propouští, a to včetně tkání a buněk určených pro použití při výrobě léčivých
přípravků2); požadavky na poskytování tkání a buněk tkáňovému zařízení stanoví prováděcí
právní předpis.
(2) V případě ukončení činnosti odběrového zařízení zajistí poskytovatel uchování
dokumentace a sledovatelnost. Poskytovatel do 15 dnů ode dne ukončení činnosti odběrového
zařízení oznámí Ústavu způsob zajištění povinnosti podle věty první a požádá o zrušení
povolení činnosti podle § 20 odst. 3 5.
§8
(1) Odběrové zařízení zajistí řádné vykonávání činností podle odstavce 3 odpovědnou
osobou odběrového zařízení.
(2) Odborným předpokladem pro výkon funkce odpovědné osoby odběrového zařízení
je řádně ukončené vysokoškolské studium zahrnující alespoň 4 roky teoretické a praktické
výuky v oblasti farmacie nebo všeobecného lékařství, biochemie nebo biologie a nejméně 1
rok odborné praxe v tkáňovém zařízení nebo odběrovém zařízení.
(3) Odpovědná osoba odběrového zařízení odpovídá za to, že
a) tkáně a buňky jsou opatřovány v souladu s tímto zákonem,

b) systém jakosti odběrového zařízení je provozován a řízen v souladu s tímto zákonem,
c) jsou Ústavu poskytovány informace za účelem povolení činnosti odběrového zařízení a
změn povolení,
d) jsou prováděna opatření požadovaná Ústavem, který je o jejich provedení informován.

§9
Diagnostická laboratoř
(1) Provozovatel diagnostické laboratoře, kterým může být právnická nebo podnikající
fyzická osoba, zajistí postupy a požadavky podle § 5 odst. 1 písm. a), d) a f) v rozsahu
odpovídajícím prováděné činnosti.
(2) V případě ukončení činnosti diagnostické laboratoře zajistí její provozovatel
uchování dokumentace. Provozovatel do 15 dnů ode dne ukončení činnosti diagnostické
laboratoře oznámí Ústavu způsob zajištění povinnosti podle věty první a požádá o zrušení
povolení činnosti (§ 20 odst. 3 5).
Díl 2
Smluvní zajištění některých činností tkáňového zařízení
§ 10
(1) Tkáňové zařízení, které tkáně a buňky zpracovává a propouští pro distribuci a
použití, může činnost, která spočívá v opatřování, vyšetřování nebo distribuci, nebo část
činnosti, která je součástí opatřování, vyšetřování, zpracování, skladování nebo distribuce,
zadat na základě písemné smlouvy.
(2) Tkáňové zařízení může smlouvu podle odstavce 1 uzavřít pouze s
a) tkáňovým zařízením, odběrovým zařízením nebo provozovatelem diagnostické laboratoře,
pokud mají povolení činnosti s oprávněním pro dotčenou činnost,
b) odběrovým zařízením, které provádí opatřování tkání a buněk za podmínek a podle
požadavků a postupů zavedených tkáňovým zařízením, které tyto tkáně a buňky přebírá, a to
pokud Ústav ověří a schválí toto opatřování tkání a buněk v rámci vydání povolení činnosti
tkáňového zařízení podle § 17 až 20, nebo
c) poskytovatelem, který je držitelem dokladu obdobného povolení podle písmene a)
vydaného orgánem členského státu příslušným pro tkáně a buňky.
(3) Jde-li pouze o distribuci podle § 2 písm. e), může tkáňové zařízení uzavřít smlouvu
o přepravě tkání a buněk také s právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která není
provozovatelem uvedeným v odstavci 2. Tato osoba musí být držitelem povolení k distribuci
tkání a buněk uděleného podle § 20a.

(4) Tkáňové zařízení může smlouvu podle odstavce 1 uzavřít též s poskytovatelem,
který je držitelem povolení podle zákona o léčivech 2), v němž je tato činnost zahrnuta a
jedná se o činnost prováděnou v rámci vyšetřování laboratorních vzorků nebo o část činnosti
prováděnou v rámci zpracování tkání a buněk.
(5) Tkáňové zařízení uvedené v odstavci 1 stanoví požadavky na dodávané produkty,
materiály a služby v písemné smlouvě uzavřené s jejich dodavatelem, je-li to nutné pro
zajištění jakosti a bezpečnosti tkání a buněk.
(6) Ze smluv podle odstavců 1, 3 nebo 5 musí vyplývat, že budou splněny pro činnosti
zajišťované na jejich základě požadavky tohoto zákona a že nedojde ke změně, která by
mohla mít dopad na zjištění jakosti a bezpečnosti tkání a buněk tkáňovým zařízením. Tkáňové
zařízení vede evidenci smluv a poskytne opis smlouvy Ústavu na jeho žádost.
(7) Odpovědnost tkáňového zařízení, které tkáně a buňky propouští pro distribuci a
použití, za splnění požadavků tohoto zákona a za jakost a bezpečnost těchto tkání a buněk
není ustanoveními odstavců 1, 5 a 6 dotčena.
HLAVA III
DOVOZ A VÝVOZ TKÁNÍ A BUNĚK MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A TŘETÍMI
ZEMĚMI A DISTRIBUCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ČLENSKÝM STÁTEM
Dovoz tkání a buněk ze třetích zemí
§ 11
(1) Dovoz tkání a buněk ze třetí země pro jejich použití při léčbě příjemce je
oprávněno zajistit zajišťuje tkáňové zařízení, pokud
a) nejsou k dispozici vhodné tkáně a buňky pocházející z České republiky nebo z jiného
členského státu splňující požadavky tohoto zákona,
b) je držitelem povolení činnosti v rozsahu dovozu tkání a buněk s oprávněním propouštět a
distribuovat vztahujícím se na typ tkání a buněk, které jsou předmětem dovozu, popřípadě
srovnatelný typ tkání a buněk,
c) jsou splněny podmínky k dovozu podle ustanovení zákona upravujícího provádění
transplantací3), a to i v případě, kdy dovážené tkáně a buňky nejsou určeny k transplantaci, a
d) při opatřování, vyšetřování, zpracování, skladování, přepravě a dodání dovážených tkání a
buněk jsou splněny požadavky na jakost a bezpečnost rovnocenné požadavkům podle tohoto
zákona; splnění těchto požadavků prokáže provozovatel, který dovoz uskutečňuje; nemůže-li
provozovatel požadavky na jakost a bezpečnost prokázat, prověří splnění těchto požadavků na
základě jeho žádosti Ústav; pro předložení žádosti a rozhodnutí o ní se použijí ustanovení §
17 až 19 a § 20 odst. 1 a 2 obdobně, dovážené tkáně a buňky splňují požadavky na jakost
a bezpečnost rovnocenné požadavkům podle tohoto zákona a lze je sledovat od dárce k
příjemci a od příjemce k dárci,
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e) zařízení ve třetí zemi, které provádí činnosti uvedené v písmenu d), je držitelem dokladu
obdobného povolení podle § 19 a
f) zajistí, že součástí jednotlivých balení tkání a buněk jsou údaje o balení a pokyny podle §
5 odst. 2 písm. d) § 5 písm. d) uvedené v českém jazyce; zajistí také jednoznačné označení
každého balení tak, aby toto označení bylo rovnocenné kódu podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu
1.
e) jednotlivá balení tkání a buněk obsahují údaje o balení a pokyny podle § 5 odst. 3
písm. d) uvedené v českém jazyce a
f) má uzavřenou písemnou smlouvu s dodavatelem ze třetí země podle § 11a odst. 1
s výjimkou případů uvedených v § 11a odst. 2 (dále jen „dovážející tkáňové zařízení).
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(2) Vývoz tkání a buněk do třetí země pro jejich použití při léčbě příjemce je
oprávněno zajistit tkáňové zařízení, jde-li o jím propuštěné tkáně a buňky pro použití, pokud
a) vyvážené tkáně a buňky splňují požadavky tohoto zákona a požadavky právních předpisů
třetí země; splnění požadavků právních předpisů třetí země prokáže provozovatel, který vývoz
uskutečňuje, dokladem vydaným příslušným orgánem třetí země; nevydává-li se takový
doklad, lze tuto skutečnost osvědčit prohlášením provozovatele,
b) je držitelem povolení činnosti s oprávněním distribuovat typ tkání a buněk, které jsou
předmětem vývozu; tkáňové zařízení může zajistit distribuci tkání a buněk z tkáňového
zařízení do třetí země prostřednictvím osoby, které mají být tkáně a buňky ve třetí zemi
dodány, nebo jí písemně pověřenou osobou, za podmínky, že jde o distribuci tkání a buněk
podle právních předpisů státu, do kterého mají být tkáně a buňky dodány, a
c) jsou splněny podmínky k vývozu podle ustanovení zákona upravujícího provádění
transplantací3), a to i v případě, kdy dovážené tkáně a buňky nejsou určeny k transplantaci.
(32) Dovoz tkání a buněk ze třetích zemí pro jejich použití při výrobě léčivých
přípravků lze uskutečnit, pokud jsou splněny podmínky podle odstavce 1 písm. c) a
požadavky podle zákona o léčivech2).
(43) Vývoz tkání a buněk pro jejich použití při výrobě léčivých přípravků lze
uskutečnit, pokud jsou splněny
a) podmínky podle odstavce 2 písm. c) a
b) požadavky tohoto zákona upravující darování, opatřování, vyšetřování a propuštění tkání a
buněk pro účel použití při výrobě léčivých přípravků a požadavky právních předpisů třetí
země; splnění požadavků třetí země prokáže tkáňové zařízení propouštějící tyto tkáně a buňky
pro vývoz dokladem vydaným příslušným orgánem třetí země; nevydává-li se takový doklad,
lze tuto skutečnost osvědčit prohlášením tkáňového zařízení.
§ 11a
(1) Tkáňové zařízení uzavře s dodavatelem ze třetí země písemnou
smlouvu, pokud alespoň jedna z činností darování, opatřování, vyšetřování,
zpracování, skladování nebo dovozu do Evropské unie tkání a buněk, jež mají být
dovezeny do Evropské unie, probíhá mimo ni; v písemné smlouvě musí být

a) vymezeny požadavky na jakost a bezpečnost tkání a buněk, jejichž splněním se
zajistí rovnocennost požadavků na jakost a bezpečnost dovážených tkání a buněk
s požadavky stanovenými tímto zákonem,
b) sjednán souhlas s tím, že Ústav může provádět kontrolu činností dodavatele ze
třetí země, včetně jeho zařízení, a to po dobu platnosti této smlouvy a dále po
dobu 24 měsíců ode dne skončení její platnosti, a odpovídající povinnost
smluvních stran umožnit Ústavu provádět tuto kontrolu,
c) podrobné informace o požadavcích dovážejícího tkáňového zařízení s cílem
zajistit, aby byly splněny požadavky na jakost a bezpečnost dovážených tkání a
buněk stanovené zákonem a vzájemně odsouhlasené role a povinnosti obou stran
při zajišťování rovnocennosti požadavků na jakost a bezpečnost pro dovážené
tkáně a buňky,
d) ujednání s cílem zajistit, aby dodavatel ze třetí země poskytl dovážejícímu
tkáňovému zařízení dokumentaci, vztahující se k činnosti tohoto dodavatele ze
třetí země, obsahující minimálně tyto informace:
1. podrobný popis kritérií používaných pro identifikaci a hodnocení dárce,
informace poskytované dárci nebo jeho rodině, způsob, jakým je získáván
souhlas dárce nebo jeho rodiny, a zda bylo nebo nebylo darování dobrovolné
a neplacené,
2. podrobné informace o diagnostické laboratoři nebo jiném obdobném
pracovišti, které dodavatel ze třetí země využívá k vyšetřování tkání a buněk,
a o testech, které při tomto vyšetřování provádí,
3. podrobné informace o postupech používaných během zpracovávání tkání a
buněk, včetně podrobností ohledně validace postupu zpracování,
4. u každé činnosti prováděné dodavatelem ze třetí země podrobný popis
prostor, nejdůležitějšího vybavení, materiálů a kritérií používaných pro
kontrolu kvality a kontrolu prostředí,
5. podrobné informace o podmínkách pro propuštění tkání a buněk
dodavatelem ze třetí země,
6. podrobnosti o případných subdodavatelích využívaných dodavatelem ze třetí
země, včetně jména, místa a prováděné činnosti,
7. shrnutí poslední inspekce provedené u dodavatele ze třetí země příslušným
orgánem třetí země, včetně data, typu inspekce a hlavních závěrů,
8. shrnutí posledního auditu provedeného u dodavatele ze třetí země
dovážejícím tkáňovým zařízením nebo jeho jménem,
9. veškeré příslušné vnitrostátní nebo mezinárodní akreditace,
e) ujednání s cílem zajistit, aby dodavatel ze třetí země informoval dovážející
tkáňové zařízení o jakékoli závažné nežádoucí události nebo reakci anebo
podezření na ně, jež mohou ovlivnit jakost a bezpečnost tkání a buněk, které byly
nebo mají být dovezeny dovážejícím tkáňovým zařízením,
f) ujednání s cílem zajistit, aby dodavatel ze třetí země informoval dovážející
tkáňové zařízení o jakýchkoli podstatných změnách svých činností, včetně
částečného nebo úplného zrušení nebo pozastavení povolení vyvážet tkáně
a buňky nebo o jiných takových rozhodnutích příslušného orgánu třetí země
týkajících se nesplnění podmínek, jež mohou ovlivnit jakost a bezpečnost tkání a
buněk, které byly nebo mají být dovezeny dovážejícím tkáňovým zařízením,
g) sjednán souhlas s tím, že Ústav může provádět inspekci činností dodavatele ze

třetí země, včetně inspekcí na místě, pokud by k ní Ústav hodlal přistoupit
v rámci inspekce dovážejícího tkáňového zařízení,
h) ujednání zaručující dovážejícímu tkáňovému zařízení právo provádět pravidelný
audit dodavatele ze třetí země,
i) podmínky, na nichž se strany shodly a které musí být splněny při přepravě tkání
a buněk mezi dodavatelem ze třetí země a dovážejícím tkáňovým zařízením,
j) ujednání s cílem zajistit, aby záznamy o dárci týkající se dovážených tkání
a buněk byly uchovávány dodavatelem ze třetí země nebo jeho subdodavatelem v
souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů po dobu 30 let ode dne
provedení odběru tkání nebo buněk a aby bylo zajištěno jejich náležité uchování
v případě, že by dodavatel ze třetí země ukončil činnost,
k) ustanovení o pravidelném přezkumu a v nezbytných případech i o změně této
písemné smlouvy, včetně úprav odrážejících případné změny v požadavcích na
jakost a bezpečnost tkání a buněk stanovených zákonem,
l) seznam veškerých standardních pracovních postupů dodavatele ze třetí země
souvisejících s jakostí a bezpečností dovážených tkání a buněk a závazek
poskytnout na požádání Ústavu nebo dovážejícího tkáňového zařízení popis
těchto standardních pracovních postupů.“.
(2) Tkáňové zařízení v případě neodkladné potřeby podle § 13 odst. 1 nebo
jednorázového dovozu není povinno
a) uzavřít s dodavatelem ze třetí země písemnou smlouvu podle odstavce 1, pokud
1. je zajištěna sledovatelnost od dárce k příjemci a od příjemce k dárci a
2. dovezené tkáně a buňky se použijí pouze pro příjemce, pro kterého byly
konkrétně dovezeny,
b) poskytnout Ústavu informace a dokumentaci stanovené prováděcím právním
předpisem podle § 17 odst. 5, pokud jsou splněny podmínky podle písmene a)
bodů 1 a 2.
Jednorázový dovoz pro konkrétního příjemce může tkáňové zařízení uskutečnit
pouze jednou.
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§ 11b
Vývoz tkání a buněk do třetích zemí
(1) Vývoz tkání a buněk do třetích zemí pro jejich použití k léčbě příjemce
zajišťuje tkáňové zařízení, jde-li o jím propuštěné tkáně a buňky pro použití k léčbě
příjemce, pokud
a) vyvážené tkáně a buňky splňují požadavky tohoto zákona a požadavky právních
předpisů třetí země; splnění požadavků právních předpisů třetí země prokazuje
tkáňové zařízení, které vývoz uskutečňuje, dokladem vydaným příslušným
orgánem třetí země; nevydává-li se takový doklad, lze tuto skutečnost osvědčit
prohlášením tkáňového zařízení,
b) je držitelem povolení činnosti s oprávněním distribuovat typ tkání a buněk,
popřípadě srovnatelný typ tkání a buněk, které jsou předmětem vývozu; tkáňové
zařízení může zajistit distribuci tkání a buněk do třetí země prostřednictvím
osoby, které mají být tkáně a buňky ve třetí zemi dodány nebo jí písemně
pověřenou osobou za podmínky, že jde o distribuci tkání a buněk podle právních
předpisů státu, do kterého mají být tkáně a buňky vyvezeny, a

c) jsou splněny podmínky k vývozu podle zákona upravujícího provádění
transplantací3), a to i v případě, kdy vyvážené tkáně a buňky nejsou určeny k
transplantaci.
(2) Vývoz tkání a buněk do třetích zemí pro jejich použití při výrobě léčivých
přípravků lze uskutečnit, pokud jsou splněny
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a) podmínky podle odstavce 1 písm. c) a
b) požadavky podle tohoto zákona na darování, opatřování, vyšetřování a
propuštění tkání a buněk pro účel použití při výrobě léčivých přípravků a
požadavky právních předpisů třetí země; splnění požadavků právních předpisů
třetí země prokazuje tkáňové zařízení propouštějící tyto tkáně a buňky pro vývoz
dokladem vydaným příslušným orgánem třetí země; nevydává-li se takový
doklad, lze tuto skutečnost osvědčit prohlášením tkáňového zařízení.“.
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§ 12
Distribuce tkání a buněk mezi Českou republikou a jiným členským státem
Při distribuci tkání a buněk mezi Českou republikou a jiným členským státem se
použije § 11 obdobně.
Distribuci tkání a buněk mezi Českou republikou a jiným členským státem
zajišťuje tkáňové zařízení, pokud
a) tkáně a buňky splňují požadavky na jakost a bezpečnost rovnocenné požadavkům
stanoveným v tomto zákoně,
b) je držitelem povolení činnosti s oprávněním propouštět a distribuovat daný typ tkání
a buněk, popřípadě srovnatelný typ tkání a buněk a
c) jsou splněny podmínky k dovozu nebo vývozu podle zákona upravujícího provádění
transplantací3), a to i v případě, kdy tkáně a buňky nejsou určeny k transplantaci.

§ 13
Neodkladná potřeba tkání a buněk
(1) Distribuci z členského státu nebo dovoz ze třetí země v případě neodkladné
potřeby tkání a buněk pro použití při léčbě konkrétního příjemce, zajišťuje tkáňové zařízení,
které je držitelem povolení činnosti. Součástí tohoto povolení musí být oprávnění distribuovat
typ tkání a buněk, popřípadě srovnatelný typ tkání a buněk, a jde-li o dovoz ze třetí země, též
oprávnění k propouštění těchto tkání a buněk.
(1) Distribuci z členského státu nebo dovoz ze třetí země v případě neodkladné potřeby
tkání a buněk pro použití při léčbě konkrétního příjemce, zajišťuje tkáňové zařízení,

které je držitelem povolení činnosti s oprávněním propouštět a distribuovat daný typ
tkání a buněk, popřípadě srovnatelný typ tkání a buněk. Povolení k dovozu z členského
státu nebo dovozu ze třetí země v případě neodkladné potřeby vydává Ministerstvo
zdravotnictví podle zákona upravujícího provádění transplantací. V případě
neodkladné potřeby tkání a buněk pro použití při léčbě konkrétního příjemce se
požadavky na ověřování jakosti a bezpečnosti tkání a buněk a požadavky na kódování
tkání a buněk pro dovážené tkáně a buňky neuplatní. Neodkladnou potřebou se rozumí
jakákoli neočekávaná situace, pro kterou není jiná možnost řešení než bezodkladně
dovézt nebo distribuovat tkáně a buňky pro okamžité použití u konkrétního příjemce
nebo příjemců, jejichž zdraví by bez takového dovozu nebo distribuce bylo vážně
ohroženo.
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(2) Uskutečnění distribuce nebo dovozu podle odstavce 1 oznámí tkáňové zařízení
Ministerstvu zdravotnictví neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od dodání tkání a
buněk poskytovateli pro použití při léčbě příjemce. Formu a rozsah oznámení stanoví
prováděcí právní předpis.
(3) Při distribuci podle odstavce 1 mohou být tkáně a buňky odebrány pouze od
zařízení, které je držitelem dokladu obdobného povolení činnosti tkáňového zařízení
vydaného orgánem členského státu pro tkáně a buňky.
(43) Je-li nutné uskutečnit distribuci nebo dovoz podle odstavce 1, je podmínkou
distribuce nebo dovozu souhlas odpovědné osoby tkáňového zařízení a ošetřujícího lékaře, a
to po vyhodnocení rizika a prospěšnosti použití tkání a buněk pro konkrétního příjemce.

HLAVA IV
ORGÁNY VYKONÁVAJÍCÍ STÁTNÍ SPRÁVU V OBLASTI TKÁNÍ A BUNĚK
§ 14
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví
a) podporuje opatřování tkání a buněk neziskovým způsobem a opatření za účelem zajištění
dostupnosti a soběstačnosti v oblasti jejich použití,
b) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Ústavu vydaných podle tohoto zákona,
c) informuje Komisi o
1. opatřeních přijatých k rozvoji dobrovolného neplaceného dárcovství tkání a buněk každé tři
roky,
2. právních předpisech přijímaných v oblasti působnosti předpisů Evropské unie1).

§ 15
Státní ústav pro kontrolu léčiv
(1) Ústav
a) vydává rozhodnutí podle tohoto zákona,
b) provádí kontrolu dodržování tohoto zákona,
c) sleduje výskyt, řešení a hodnocení závažných nežádoucích reakcí, závažných nežádoucích
událostí nebo podezření na ně; o oznámených závažných nežádoucích reakcích a událostech
předává jednou za rok zprávu Komisi; informace o závažných nežádoucích reakcích a
událostech poskytuje příslušným orgánům členských států s cílem zabezpečit odpovídající
opatření, aby závadné tkáně a buňky nebyly používány,
d) rozhoduje v případech pochybností, zda jde o tkáně a buňky, na jejichž zpracování,
skladování a distribuci se vztahují ustanovení tohoto zákona.
(2) V oblasti jakosti a bezpečnosti tkání a buněk Ústav zajišťuje
a) spolupráci s příslušnými orgány členských států, Komisí a Agenturou, včetně zastupování v
pracovních skupinách a výborech uvedených orgánů; na odůvodněnou žádost příslušného
orgánu jiného členského státu nebo Komise Ústav provádí kontroly a poskytuje informace o
výsledcích kontrol a popřípadě o kontrolních opatřeních provedených podle tohoto zákona,
b) propojení informačních systémů jím vedených s informačními systémy členských států a
ve vztahu k těmto systémům zajišťuje výměnu informací vyžadovaných předpisy Evropské
unie, jakož i výměnu dalších údajů požadovaných Komisí,
c) předkládání zprávy Komisi podle jejích požadavků o činnostech prováděných podle tohoto
zákona, včetně zprávy o opatřeních přijatých v souvislosti s výkonem kontroly, a to každé 3
roky nejpozději do 7. dubna příslušného roku,
d) zveřejnění informací, pokynů a jiných záznamů podle § 24 odst. 1.,
e) na základě důvodné žádosti příslušného orgánu jiného členského státu, do něhož jsou
následně distribuovány tkáně a buňky dovezené do České republiky ze třetí země,
provedení kontroly
1. v dovážejícím tkáňovém zařízení a
2. u dodavatele ze třetí země, který uzavřel smlouvu podle § 11a odst. 1.
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(3) V oblasti kódování tkání a buněk Ústav zajišťuje činnosti uvedené v § 20c.
(4) Ústav oznámí
a) příslušnému orgánu jiného členského státu zjištění, že
1. v databázi tkáňových zařízení Evropské unie jsou vedeny nesprávné informace o
tomto jiném členském státu, nebo

2. došlo k závažnému porušení ustanovení souvisejících s jednotným evropským
kódem, které se týká tohoto jiného členského státu,
b) Komisi a příslušnému orgánu jiného členského státu zjištění, že je třeba aktualizovat
databázi přípravků z tkání a buněk Evropské unie.
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HLAVA V
PODMÍNKY PRO ZACHÁZENÍ S TKÁNĚMI A BUŇKAMI
Díl 1
Způsobilost pro zacházení s tkáněmi a buňkami
§ 16
(1) Nakládat s tkáněmi a buňkami při jejich darování, opatřování, vyšetřování,
zpracování, skladování a distribuci mohou pouze fyzické osoby starší 18 let, způsobilé k
právním úkonům, bezúhonné, zdravotně a odborně způsobilé pro konkrétní druh činnosti v
souladu s požadavky vytvořenými a udržovanými provozovatelem v rámci systému jakosti.
(2) Podmínka dovršení 18 let podle odstavce 1 se nevztahuje na osoby, které zacházejí
s tkáněmi a buňkami při výuce.
(3) Fyzické osoby zacházející s tkáněmi a buňkami, které nejsou zdravotnickými
pracovníky nebo jinými odbornými pracovníky podle zákonů upravujících způsobilost k
výkonu zdravotnických povolání9), se považují za bezúhonné pro účely tohoto zákona, pokud
nebyly pravomocně odsouzeny k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný
čin spáchaný v souvislosti se zacházením s tkáněmi a buňkami, popřípadě s humánními
léčivy. Splnění podmínky bezúhonnosti se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo
dokladem odpovídajícím výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaného jednak státem, jehož je
fyzická osoba občanem, jakož i státy, na jejichž území se fyzická osoba v posledních 3 letech
zdržovala nepřetržitě déle než 6 měsíců. Jestliže stát uvedený ve větě druhé splnění podmínky
bezúhonnosti nepotvrzuje, doloží toto splnění fyzická osoba svým prohlášením. Doklady nebo
prohlášení v cizím jazyce musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
Díl 2
Povolení činnosti
§ 17
(1) Žádost o povolení činnosti musí obsahovat
a) doklad osvědčující, že jde o poskytovatele, nebo doklad osvědčující, že jde o právnickou
nebo podnikající fyzickou osobu, která provozuje laboratoř,
b) doklad o právu používat prostory a vybavení pro činnosti, které jsou předmětem žádosti, a
c) údaje a dokumentaci dokládající předpoklady žadatele plnit povinnosti podle tohoto
zákona.

(2) Žádost o povolení činnosti tkáňového zařízení nebo odběrového zařízení dále
obsahuje
a) údaje upřesňující typy tkání a buněk a
b) doklady osvědčující plnění požadavků kladených na odpovědnou osobu podle § 6 odst. 2
nebo § 8 odst. 2, včetně údajů nezbytných pro její identifikaci, a to v rozsahu jméno,
popřípadě jména, a příjmení a kontaktní údaje.
(3) Žádost o povolení činností tkáňového zařízení propouštějícího tkáně a buňky pro
distribuci a použití též obsahuje údaje a dokumentaci
a) o propouštěných tkáních a buňkách a postupech zajišťovaných tkáňovým zařízením,
b) o léčebném, popřípadě nežádoucím účinku tkání a buněk a o jeho ověření a
c) pro hodnocení rizik, které tkáně a buňky mohou představovat.
(4) Žádost o povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze
třetí země obsahuje údaje a dokumentaci podle odstavců 1 až 3 a dále vedle obecných
náležitostí podle správního řádu
a) informace o dovážejícím tkáňovém zařízení, a to
1. název pracoviště, ve kterém tkáňové zařízení provádí svou činnost,
2. adresa zdravotnického zařízení, v němž tkáňové zařízení vykonává svou činnost,
3. adresa místa, kde dochází k příjmu dovozu, a
4. status tkáňového zařízení; statusem se rozumí informace, zda je žadatel již
držitelem povolení činnosti dovážejícího tkáňového zařízení, zda nově žádá o
povolení činnosti nebo zda žádá o změnu ve stávajícím povolení činnosti,
b) kontaktní údaje žadatele, a to
1. elektronická adresa, telefonní číslo a číslo faxu,
2. jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele, jde-li o právnickou osobu,
a jméno odpovědné osoby podle § 6 odst. 2,
3. internetová adresa stránek dovážejícího tkáňového zařízení, pokud existuje, a
4. poštovní adresa, je-li odlišná od sídla tkáňového zařízení nebo adresy uvedené
podle písmene a) bodů 2 a 3,
c) podrobnosti o tkáních a buňkách, jež mají být dováženy, a to
1. seznam druhů tkání a buněk, jež mají být dováženy,
2. jméno dodavatele ze třetí země pro každý druh tkáně a buněk, který má být
dovážen,

d) specifikace činností podle druhu tkání a buněk a osob, které je provádějí, a to
1. uvádějící u každého druhu tkání nebo buněk, které z činností darování,
odběru, vyšetřování, zpracování, konzervace nebo skladování před dovozem
provádí dodavatel ze třetí země nebo subdodavatel ze třetí země,
2. výčet všech činností, které dovážející tkáňové zařízení po dovozu provádí u
každého druhu tkání nebo buněk, a
3. u každého druhu tkání nebo buněk názvy třetích zemí, v nichž probíhají
činnosti před dovozem,

e) údaje o dodavatelích ze třetích zemí, se kterými tkáňové zařízení má uzavřenou
písemnou smlouvu podle § 11a odst. 1, a to
1. název dodavatele ze třetí země,
2. jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele ze třetí země,
3. adresa sídla dodavatele ze třetí země,
4. poštovní adresa dodavatele ze třetí země, je-li odlišná od sídla dodavatele ze třetí
země, a
5. elektronická adresa a telefonní číslo dodavatele ze třetí země,
f) dokumentace, která musí být přiložena k žádosti, a to
1. kopie písemné dohody s dodavatelem nebo dodavateli ze třetí země,
2. podrobný popis pohybu dovezených tkání a buněk od jejich odběru až po přijetí v
dovážejícím tkáňovém zařízení, a
3. kopie osvědčení o povolení k vývozu dodavatele ze třetí země nebo, pokud se žádné
specifické osvědčení o povolení k vývozu nevydává, osvědčení od příslušného orgánu
nebo orgánů třetí země povolující činnosti dodavatele ze třetí země v odvětví tkání a
buněk, včetně vývozu. Tato dokumentace musí rovněž obsahovat kontaktní údaje na
příslušný orgán nebo orgány třetí země. V případě třetích zemí, kde tato
dokumentace není k dispozici, je třeba poskytnout jiné dokumenty, které dokládají
oprávnění dodavatele ze třetí země k vývozu podle právních předpisů této třetí země,
jako jsou zejména zprávy o auditu dodavatele ze třetí země.
(5) Dovážející tkáňové zařízení na žádost Ústavu předloží a v případě potřeby
Ústavu poskytne dokumentaci týkající se dovážejícího tkáňového zařízení a
dokumentaci týkající se dodavatele nebo dodavatelů ze třetích zemí.
CELEX: 32015L0566
(4 6) Strukturu, rozsah a nezbytné náležitosti údajů a dokumentace uvedených v
odstavcích 1 až 3 5 stanoví prováděcí právní předpis.
§ 18
(1) Ústav rozhodne o žádosti o povolení činnosti do 90 dnů od jejího doručení.

(2) Ústav může požadovat od žadatele další informace a dokumentaci pro rozhodnutí o
žádosti. Ústav může provádět šetření na místě předpokládané činnosti žadatele za účelem
ověření skutečností uvedených v žádosti a předpokladů plnit ustanovení tohoto zákona. Zjistíli Ústav nedostatky, písemně vyzve žadatele k jejich odstranění ve stanovené lhůtě a řízení o
vydání povolení činnosti přeruší. Pokud žadatel nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní,
Ústav žádost zamítne.
§ 19
(1) Ústav vydá povolení činnosti po ověření skutečností uvedených v žádosti a ověření
předpokladů žadatele plnit povinnosti stanovené v tomto zákoně.
(2) Ústav v rozhodnutí o povolení činnosti uvede rozsah činností a typ tkání a buněk,
pro které se povolení vydává. Ústav v rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení
v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země uvede typ dovážených tkání a buněk a
dodavatele ze třetí země. Ústav může v rozhodnutí o povolení činnosti uložit zvláštní
povinnosti, popřípadě podmínky, vyplývající zejména ze specifického charakteru tkání a
buněk nebo jejich použití, anebo ze specifického charakteru postupů. Pokud je rozhodnutím
povolována činnost tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země,
může Ústav takovým rozhodnutím dále omezit druhy tkání a buněk, které mohou být
dováženy, nebo dodavatele ze třetích zemí, kteří smí být využíváni.
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(3) Ústav po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení
v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země vydá tkáňovému zařízení osvědčení o
vydání povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí
země.
(4) Osvědčení o vydání povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a
buněk ze třetí země vydané Ústavem obsahuje tyto náležitosti:
a) název dovážejícího tkáňového zařízení,
b) kód databáze tkáňových zařízení Evropské unie,
c) kontaktní údaje dovážejícího tkáňového zařízení,
d) druh dovážených tkání a buněk,
e) činnosti dovážejícího tkáňového zařízení ve třetích zemích,
f) podmínky stanovené pro dovoz,
g) informace o dodavatelích ze třetích zemí,

h) datum udělení osvědčení o vydání povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu
dovozu tkání a buněk ze třetí země a
i) datum ukončení platnosti osvědčení o vydání povolení činnosti tkáňového zařízení v
rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země.
(5) Vzor osvědčení o vydání povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání
a buněk ze třetí země stanoví prováděcí právní předpis.“.
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§ 20
(1) Tkáňové zařízení, odběrové zařízení nebo provozovatel diagnostické laboratoře je
povinen předem požádat Ústav o změnu povolení činnosti v případě zamýšlených změn oproti
podmínkám, za kterých bylo povolení vydáno; obdobně postupuje i v případě změny
odpovědné osoby nebo změny činnosti, popřípadě části činnosti, zajišťované smluvně podle §
10 odst. 1. Žádost o změnu musí obsahovat údaje o požadované změně v rozsahu stanoveném
v § 17. Ústav o žádosti rozhodne do 30 dnů ode dne jejího doručení, přičemž postupuje podle
§ 18 a 19 obdobně. V případě, kdy je potřebné provést šetření na místě, činí tato lhůta 90 dnů.
(2) Dovážející tkáňové zařízení je v případě zamýšlené podstatné změny svých
činností povinno předem požádat o změnu povolení činnosti v rozsahu dovozu tkání a
buněk ze třetí země. Za takové změny jsou považovány zejména změny druhu
dovážených tkání a buněk, činností prováděných ve třetích zemích, které mohou ovlivnit
kvalitu a bezpečnost dovážených tkání a buněk, nebo dodavatelů ze třetích zemí. Jestliže
dovážející tkáňové zařízení provede jednorázový dovoz tkání nebo buněk pocházejících
od dodavatele ze třetí země, na kterého se nevztahuje stávající povolení činnosti
v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země, není tento dovoz považován za podstatnou
změnu, pokud má dovážející tkáňové zařízení oprávnění na dovoz stejného druhu tkání
nebo buněk od jiného dodavatele nebo dodavatelů ze třetích zemí. Žádost o změnu
povolení činnosti musí obsahovat údaje o požadované změně v rozsahu stanoveném v §
17.
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(3) Ústav o žádosti podle odstavce 1 nebo 2 rozhodne do 30 dnů ode dne jejího
doručení, přičemž postupuje podle § 18 a 19 obdobně. Jsou-li Ústavu známy nové
skutečnosti, může zahájit řízení o změně povolení činnosti z moci úřední a rozhodne do
30 dnů ode dne zahájení řízení, přičemž postupuje podle § 18 a 19 obdobně. V případě,
kdy je potřebné provést šetření na místě, prodlužují se lhůty uvedené ve větě první a
druhé na 90 dnů.
(24) Změny údajů nezbytných pro zajištění součinnosti Ústavu s držitelem povolení
činnosti, a to zejména změnu telefonního spojení, čísla faxu, adresy elektronické pošty a
domovské stránky informačního prostředku umožňujícího dálkový přístup, je držitel povolení
činnosti povinen neprodleně oznámit Ústavu. Na změny uvedené ve větě první se odstavec 1
nepoužije.

(35) Povolení činnosti Ústav zruší na žádost toho, komu bylo vydáno, popřípadě za
podmínek uvedených v § 22 odst. 3.
(4 6) Pokud držitel povolení činnosti po dobu nejméně 3 let ode dne nabytí právní
moci tohoto povolení nevykonává činnosti uvedené v tomto povolení nebo po dobu 3 let
vykonávání těchto činností přeruší, povolení činnosti zaniká.
§ 20a
(1) Povolení činnosti může být omezeno jen na povolení k distribuci tkání a buněk.
Pro obsah žádosti o povolení k distribuci tkání a buněk se ustanovení § 17 neužije; žádost se
předkládá Ústavu a musí obsahovat
a) doklad osvědčující, že jde o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,
b) postupy a podmínky, které zaručují zachování jakosti a bezpečnosti tkání a buněk při jejich
distribuci,
c) postupy a podmínky pro přesné, rychlé a doložitelné stažení distribuovaných tkání a buněk
z dalšího použití,
d) údaje a dokumentaci dokládající předpoklady žadatele při distribuci tkání a buněk plnit
povinnosti podle tohoto zákona.
(2) Strukturu, rozsah a nezbytné náležitosti údajů a dokumentace uvedených v
odstavci 1 stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Při rozhodování o žádosti o povolení k distribuci tkání a buněk podle odstavce 1
Ústav postupuje podle § 18 a 19 obdobně a pro změny tohoto povolení, jeho zrušení a zánik
platí § 20 obdobně.
(4) Pro držitele povolení k distribuci tkání a buněk platí při jejich distribuci stejné
povinnosti, jaké má při jejím provádění provozovatel tkáňového zařízení. Držitel povolení k
distribuci tkání a buněk je povinen při jejich distribuci dodržovat pravidla správné distribuční
praxe stanovená prováděcím právním předpisem vydaným podle § 5 odst. 1 písm. k).
HLAVA VI
KÓDOVÁNÍ TKÁNÍ A BUNĚK
§ 20b
(1) Jednotným evropským kódem se opatřují všechny distribuované tkáně a buňky,
které jsou propuštěny do oběhu k použití u člověka. Jednotný evropský kód je
jedinečným identifikátorem, který sestává ze
a) sekvence identifikace darování; sekvence identifikace darování sestává z kódu
tkáňového zařízení a jedinečného čísla darování a

b) sekvence identifikace přípravku; sekvence identifikace přípravku sestává z kódu
přípravku, čísla frakce a data ukončení doby použitelnosti.
V případech jiných než uvedených ve větě první, není-li dále stanoveno jinak, musí být
alespoň v doprovodné dokumentaci použita nejméně sekvence identifikace darování.
(2) Jednotný evropský kód podle odstavce 1 se nepoužije, jde-li o
a) darování reprodukčních buněk mezi mužem a ženou, kteří spolu tvoří neplodný pár

a podstupují léčbu neplodnosti společně,
b) tkáně a buňky, pokud zůstanou v rámci jednoho tkáňového zařízení a v jednom

zdravotnickém zařízení,
c) tkáně a buňky dovezené ze třetí země, pokud zůstanou od dovozu až po použití u

člověka v rámci jednoho tkáňového zařízení a v jednom zdravotnickém zařízení.
(3) Tvorbu a strukturu jednotného evropského kódu, požadavky na jeho použití,
strukturu kódu přípravku a technická pravidla systému přidělování jedinečných čísel
darování stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Tkáňové zařízení zajistí,
a) přidělení jednotného evropského kódu všem tkáním a buňkám, u nichž musí být
tento kód použit, a to nejpozději před jejich distribucí k použití u člověka,
b) přidělení sekvence identifikace darování tkáním a buňkám po odběru nebo při
dovozu tkání a buněk ze třetí země; v případě kolekce se konečnému přípravku
přidělí nové identifikační číslo darování, přičemž sledovatelnost k jednotlivým
případům darování zajistí tkáňové zařízení, v němž je kolekce prováděna;
kolekcí se rozumí fyzický kontakt nebo mísení tkání a buněk z jednoho nebo více
odběrů od stejného dárce nebo od dvou nebo více dárců v jedné nádobě; sekvenci
identifikace darování po přidělení nelze měnit s výjimkou, kdy je potřebné
opravit chybu způsobenou nesprávným zadáním, přičemž jakákoli oprava musí
být řádně zdokumentována,
c) použití jednoho z používaných kódovacích systémů přípravků a odpovídajících
čísel přípravků z tkání a buněk obsažených v databázi přípravků z tkání a buněk
Evropské unie, a to nejpozději před jejich distribucí k použití u člověka,
d) uvedení jednotného evropského kódu na štítku dotčených tkání a buněk
nesmazatelnou a trvalou formou a jeho uvedení v příslušné doprovodné
dokumentaci nejpozději před distribucí tkání a buněk k použití u člověka;
tkáňové zařízení může označení přípravku svěřit jinému poskytovateli, který
s tkáněmi a buňkami zachází, za podmínky, že je zajištěn soulad s tímto
zákonem, a to zejména, pokud jde o jedinečnost kódu; pokud umístění
jednotného evropského kódu na štítku brání velikost štítku, musí být kód
jednoznačně spojen s tkáněmi a buňkami, na jejichž obalu je tento štítek uveden,
a to prostřednictvím doprovodné dokumentace a
e) přijetí nezbytných opatření v případě nesprávného umístění jednotného
evropského kódu na štítku.

(5) Tkáňové zařízení neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne,
kdy byla zjištěna dotčená skutečnost, informuje Ústav, pokud
a) informace uvedené v databázi tkáňových zařízení Evropské unie vyžadují
aktualizaci nebo opravu,
b) databáze přípravků z tkání a buněk Evropské unie vyžaduje aktualizaci, nebo
c) zaznamená, že došlo k závažnému porušení požadavků v souvislosti s jednotným
evropským kódem týkajících se tkání a buněk získaných od jiných tkáňových
zařízení Evropské unie.
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§ 20c
Ústav v oblasti kódování tkání a buněk zajistí:
a) po vydání povolení činnosti podle tohoto zákona vložení údajů do databáze
tkáňových zařízení Evropské unie; tyto údaje zahrnují
1. název tkáňového zařízení,
2. kód tkáňového zařízení,
3. adresu tkáňového zařízení, popřípadě adresu pracoviště poskytovatele, které je
tkáňovým zařízením,
4. kontaktní údaje, kterými jsou elektronická adresa, telefonní číslo a číslo faxu,
5. název orgánu, který povolení činnosti vydal,
6. název orgánu odpovědného za udržování a aktualizaci údajů v databázi
tkáňových zařízení Evropské unie,
7. uvedení tkání a buněk, pro něž bylo povolení činnosti uděleno,
8. uvedení činností, pro něž bylo povolení činnosti uděleno, a
9. údaje týkající se veškerých podmínek nebo výjimek uvedených v povolení
činnosti,
b) přidělení jedinečného čísla tkáňového zařízení všem tkáňovým zařízením, kterým
bylo uděleno povolení činnosti podle tohoto zákona; jestliže tkáňové zařízení
používá pro přidělování jedinečných čísel darování více systémů kódování,
přiděluje se každému systému kódování samostatné jedinečné číslo,
c) přidělování jedinečných čísel darování podle prováděcího právního předpisu
podle § 20b odst. 3, který je kompatibilní s jednotným evropským kódem, a
d) validaci údajů o tkáňových zařízeních vedených v databázi tkáňových zařízení
Evropské unie a bez zbytečného odkladu jejich aktualizaci, a to pokud
1. je novému tkáňovému zařízení uděleno povolení činnosti,
2. se změní údaje o tkáňovém zařízení uvedeném v databázi tkáňových zařízení
Evropské unie, nebo nejsou-li údaje správně zaznamenány,
3. se změní údaje, které jsou obsahem povolení činnosti tkáňového zařízení, včetně
povolení pro nový druh tkání nebo buněk, povolení pro novou činnost,
podmínek nebo výjimek v povolení činnosti, nebo

4. dojde k částečnému nebo úplnému pozastavení povolení pro určitou činnost
nebo druh tkání nebo buněk, částečnému nebo úplnému zrušení povolení
činnosti tkáňového zařízení nebo zániku povolení činnosti tkáňového zařízení.“.
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HLAVA VIVII
KONTROLNÍ ČINNOST A OPATŘENÍ
§ 21
Ústav kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky tohoto zákona; kontroly, případně
příslušná kontrolní opatření provádí
a) ve zdravotnických zařízeních, v nichž se zachází s tkáněmi a buňkami; jde-li o tkáňové
nebo odběrové zařízení, nejméně jednou za 2 roky,
b) došlo-li nebo je-li podezření, že došlo k závažné nežádoucí reakci nebo závažné nežádoucí
události,
c) u právnických nebo podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění vyplývající ze
smluv uzavřených podle § 10.
§21a
Ústav provádí rovněž kontroly u dodavatelů ze třetích zemí, kteří uzavřeli
smlouvu podle § 11a odst. 1, je-li potřebné ověřit, zda jsou zajištěny požadavky na
jakost a bezpečnost dovážených tkání a buněk srovnatelné s požadavky podle tohoto
zákona. O případných opatřeních, která budou přijata, rozhodne Ústav, a to na základě
konzultací s příslušným orgánem členského státu, který předložil žádost o provedení
kontroly.
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§ 22
(1) Ústav zakáže distribuci tkání a buněk, dovoz tkání a buněk ze třetí země nebo
používání tkání a buněk nebo nařídí jejich stažení z použití, popřípadě jejich odstranění a
zároveň stanoví rozsah zákazu, stažení nebo odstranění, pokud
a) tkáně a buňky jsou nebo mohou být za běžných podmínek použití škodlivé,
b) tkáně a buňky nemají léčebnou účinnost,
c) zdravotní riziko převažuje nad prospěšností tkání a buněk, nebo
d) došlo k závažnému porušení povinnosti stanovené tímto zákonem.

(2) Ústav může podle charakteru a závažnosti zjištění pozastavit nebo zrušit povolení
činnosti, a to v celém rozsahu nebo pro určitou činnost, postup nebo pro určitý typ tkání a
buněk, pokud
a) se změní údaje nebo podmínky ověřené pro povolení činnosti a není splněna povinnost k
nahlášení změny, nebo
b) došlo k porušení povinnosti stanovené tímto zákonem. V rozhodnutí o pozastavení Ústav
stanoví omezení práv a povinností během pozastavení a vymezí lhůtu pro odstranění příčin
pozastavení. Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení nemá odkladný účinek.
(3) Ústav v případě ohrožení života a zdraví lidí tkáněmi a buňkami neprodleně
informuje o svých opatřeních osoby, jejichž činnosti se ohrožení týká, a osoby, které mohou
být ohroženy. Orgány vykonávající státní správu v oblasti tkání a buněk a zdravotní péče,
krajské úřady, profesní organizace lékařů, zdravotní pojišťovny10) a poskytovatelé jsou
povinni na vyžádání Ústavu poskytnout údaje nezbytně nutné pro vyhledání ohrožené osoby.
§ 23
(1) Fyzická osoba, která je Ústavem pověřena kontrolní činností, (dále jen „inspektor“)
se prokazuje průkazem inspektora, jde-li o zaměstnance Ústavu, nebo písemným pověřením k
jednotlivé kontrole, jde-li o jinou osobu.
(2) Inspektoři mohou v případě zjištění, že kontrolovaná osoba porušila závažným
způsobem podmínky a povinnosti stanovené tímto zákonem, pozastavit
1. platnost povolení činnosti,
2. výkon oprávnění vyplývajícího z rozhodnutí vydaných podle zákonů upravujících
zdravotní péči12),
3. distribuci nebo použití tkání a buněk.
(3) Inspektoři, kteří jsou pověřeni kontrolní činností u dodavatelů ze třetích zemí,
kteří uzavřeli smlouvu podle § 11a odst. 1,
a) vyhodnocují a ověřují postupy a činnosti prováděné v zařízeních dodavatelů ze třetích
zemí, které jsou významné pro rovnocennost požadavků na jakost a bezpečnost tkání a
buněk, jež jsou nebo mají být dováženy, s požadavky stanovenými tímto zákonem,
b) přezkoumávají veškeré dokumenty nebo záznamy, které jsou pro uvedené hodnocení
a ověřování významné.
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(4) Odborným předpokladem pro výkon funkce inspektora je řádně ukončené
vysokoškolské studium v oblasti farmacie nebo všeobecného lékařství7), biochemie nebo
biologie a dále nejméně 3 roky odborné praxe v takové činnosti, která má vztah
k oblasti, v níž inspektor vykonává kontrolní činnost.

HLAVA VIIVIII
ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ
§ 24
(1) Ústav zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) seznamy držitelů povolení činnosti s uvedením rozsahu činností,
b) informace o závažných nežádoucích událostech a závažných nežádoucích reakcích a
informace o opatřeních Ústavu,
c) informace o rozhodnutích vydaných podle tohoto zákona,
d) pokyny Komise, Agentury a Ústavu vztahující se k podmínkám pro zajištění jakosti a
bezpečnosti tkání a buněk.
(2) Zveřejnění nebo poskytnutí informace související s jakostí a bezpečností tkání a
buněk se závažným dopadem na zdraví nebo život osob se nepovažuje za porušení
obchodního tajemství podle zvláštního právního předpisu13).
HLAVA VIIIIX
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 25
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
neoprávněně zachází s tkáněmi a buňkami.
(2) Tkáňové zařízení, odběrové zařízení nebo jiný poskytovatel zacházející s tkáněmi a
buňkami se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s
a) § 3 odst. 3 písm. b) nezajistí
1. oznámení závažné nežádoucí události, závažné nežádoucí reakce nebo podezření na ně,
nebo
2. poskytování údajů,
b) § 3 odst. 3 písm. c) nezajistí anonymizaci údajů, nebo
c) § 3 odst. 3 písm. d) nezajistí sledovatelnost po dobu nejméně 30 let od použití tkání a
buněk.
(3) Tkáňové zařízení, odběrové zařízení nebo jiný poskytovatel zacházející s tkáněmi a
buňkami nebo provozovatel diagnostické laboratoře se dopustí správního deliktu tím, že
neodstraní nedostatek, jehož odstranění bylo uloženo podle § 23 odst. 2 písm. a). Držitel
povolení k distribuci tkání a buněk se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 20a odst.
4 při jejich distribuci poruší pravidla správné distribuční praxe.

(4) Tkáňové zařízení, odběrové zařízení nebo provozovatel diagnostické laboratoře se
dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 3 odst. 4,
b) nezajistí vedení záznamů uvedených v § 5 odst. 1 písm. f) bodě 4 nebo jejich
dohledatelnost,
c) nezajistí, aby s tkáněmi a buňkami nakládala fyzická osoba splňující požadavky podle § 16
odst. 1, nebo
d) provádí činnost v rozporu s povolením činnosti podle tohoto zákona., nebo
e) v rozporu s § 20 odst. 1 nakládá s tkáněmi a buňkami bez rozhodnutí Ústavu o změně
povolení činnosti nebo změně odpovědné osoby anebo změně činnosti nebo její části
zajišťované smluvně.
(5) Tkáňové zařízení nebo odběrové zařízení se dopustí správního deliktu tím, že
nezajistí
a) použití jen takových produktů nebo materiálů, které jsou vymezeny v § 5 odst. 1 písm. b),
b) identifikaci podle § 5 odst. 1 písm. e),
c) aby funkci odpovědné osoby vykonávala osoba splňující požadavky podle § 6 odst. 2 nebo
§ 8 odst. 2,
d) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. b), aby darování tkání a buněk nebylo zdrojem finanční nebo
jiné náhrady, nebo
e) při opatřování tkání a buněk postup podle § 7 odst. 1 písm. c).
(6) Tkáňové zařízení se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 1 nezveřejní výroční zprávu,
b) nezajistí v rozporu s § 5 odst. 1 písm. c) použití pouze takových tkání a buněk, které splňují
požadavky na jejich schválení pro zpracování,
c) nezajistí dodržování pravidel správné distribuční praxe při distribuci tkání a buněk
podle § 5 odst. 1 písm. k),
d) zajistí dovoz tkání a buněk ze třetí země v rozporu s § 11 odst. 1,
e) zajistí vývoz tkání a buněk ze třetí země v rozporu s § 11b odst. 1,
f) zajistí distribuci tkání a buněk mezi Českou republikou a jiným členským státem
v rozporu s § 12,

g) v rozporu s § 13 odst. 1 zajistí distribuci z členského státu nebo dovoz ze třetí země
v případě neodkladné potřeby tkání a buněk bez příslušného oprávnění,
h) nesplní oznamovací povinnost podle § 13 odst. 2,
i) v rozporu s § 20 odst. 2 nakládá s tkáněmi a buňkami bez rozhodnutí Ústavu o změně
povolení činnosti v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země,
j) nezajistí splnění povinností v oblasti kódování tkání a buněk podle § 20b odst. 4, nebo
k) nesplní informační povinnost podle § 20b odst. 5.
(7) Tkáňové zařízení, jde-li o tkáně a buňky jím propouštěné pro distribuci a použití,
se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí v rozporu
a) § 5 odst. 23 písm. a) stažení nepoužitých tkání a buněk,
b) § 5 odst. 23 písm. e), aby nebylo propuštěno, distribuováno nebo použito u člověka balení
tkání a buněk, které nesplňuje požadavky na jakost a bezpečnost tkání a buněk nebo
požadavky tohoto zákona, nebo
c) § 5 odst. 23 písm. g), aby postupy nebo údaje odpovídaly údajům nebo postupům
uvedeným v žádosti.
(8) Tkáňové zařízení, jde-li o tkáně a buňky jím propouštěné pro distribuci a použití
nebo o jím distribuované tkáně a buňky z členského státu nebo jím dovezené ze třetí země, se
dopustí správního deliktu tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 34 písm. a)
bodu 1 nebo 3.
(9) Odběrové zařízení se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí poskytování tkání
a buněk podle § 7 odst. 1 písm. e) pouze tkáňovému zařízení.
(10) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že v případě ukončení činnosti
tkáňového zařízení nezajistí v rozporu s § 4 odst. 2 splnění požadavků na uchování
dokumentace nebo sledovatelnost nebo dostupnost uskladněných tkání a buněk pro účel
použití splnění požadavků na uchování dokumentace, sledovatelnost nebo dostupnost
uskladněných tkání a buněk pro účel použití podle § 4 odst. 2.
(11) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí dodržování
písemných pokynů tkáňového zařízení podle § 3 odst. 5.
(11) (12) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), odstavce 4 písm. b) a e),
odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a) a d), e) až k) a odstavce 8,
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) a c), odstavce 3, odstavce
4 písm. a), c) a d), odstavce 5 písm. b), c) a e), odstavce 6 písm. b) a d), odstavce 7 písm. a) a
c), odstavce 9 a odstavce 10 až 11,

c) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 5 písm. d), odstavce 6
písm. c) a odstavce 7 písm. b).
§ 26
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ústav, s výjimkou
správních deliktů podle § 25 odst. 6 písm. c) spáchaných zajištěním dovozu, vývozu nebo
distribuce tkání a buněk v rozporu s § 11 odst. 1 písm. c), § 11 odst. 2 písm. c), § 11 odst. 3,
nebo § 11 odst. 4 písm. a) § 11 odst. 2, § 11b odst. 2 a § 12 a správních deliktů podle § 25
odst. 6 písm. d), které projednává Ministerstvo zdravotnictví.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby14) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
HLAVA IXX
SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 27
Náhrady výdajů
(1) Za provedení odborných úkonů na žádost vybírá Ústav náhradu výdajů. Osoba, na
jejíž žádost se mají provést odborné úkony spojené s povolením činnosti, změnou tohoto
povolení, s vydáním osvědčení nebo stanoviska, anebo s kontrolní činností, je povinna uhradit
výdaje, které vznikly Ústavu. Seznam odborných úkonů a výši úhrady výdajů za ně stanoví
prováděcí právní předpis.
(2) Náhrady výdajů podle odstavce 1 jsou vedeny na zvláštním účtu Ústavu.
Prostředky na tomto účtu používá Ústav přímo pro zajištění své činnosti.
(3) Ústav

a) je oprávněn požadovat od osoby, na jejíž žádost se odborné úkony mají provést,
přiměřenou zálohu, popřípadě i uhrazení výdajů předem, je-li zřejmé, že budou provedeny a
jaká bude jejich výše,
b) může na žádost prominout náhradu výdajů nebo jejich část, jde-li o úkony, na jejichž
provedení je veřejný zájem nebo mohou mít zvlášť významné důsledky pro širší okruh osob.
(4) Ústav vrátí osobě, která mu poskytla náhradu výdajů podle odstavce 1, a to na její
žádost,
a) náhradu v plné výši, pokud ji osoba zaplatila, aniž k tomu byla povinna, nebo vyžadovaný
odborný úkon nebyl proveden,
b) rozdíl mezi výší zaplacené náhrady a výší náhrady stanovené prováděcím právním
předpisem,
c) poměrnou část zaplacené náhrady odpovídající odborným úkonům, které nebyly do doby
ukončení řízení provedeny.
(5) Ústav je rovněž oprávněn požadovat náhradu výdajů za provedení odborných
úkonů od osoby, která nesplněním nebo porušením povinnosti stanovené tímto zákonem
způsobila nutnost provedení takových úkonů.
§ 28
Využívání rodných čísel
Tkáňové zařízení nebo odběrové zařízení je oprávněno za podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů15) zaznamenat rodné číslo
pro potřeby identifikace dárce. Za tímto účelem je provozovatel oprávněn vyžadovat
předložení dokladu, ve kterém je rodné číslo uvedeno. Rodné číslo dárce se uchová pro
potřeby sledovatelnosti podle § 3 odst. 3 písm. d).
§ 29
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 3 písm. b) a d), § 4 odst. 1, § 5
odst. 1 písm. a), c) až f) a k), § 5 odst. 2 § 5 odst. 3 písm. a), § 7 odst. 1 písm. c) až e) §11a
odst. 1, § 13 odst. 2, § 17 odst. 4 § 17 odst. 6, § 19 odst. 5, § 20a odst. 2, § 20b odst. 3 a § 27
odst. 1 a odst. 4 písm. b).
§ 30
Přechodná ustanovení
(1) Provozovatelé tkáňových zařízení, odběrových zařízení a diagnostických
laboratoří, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávají činnosti upravené tímto
zákonem podle zákona upravujícího provádění transplantací nebo podle zákona upravujícího
zdravotní péči, mohou vykonávat tyto činnosti 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Pokud ve lhůtě podle věty první předloží žádost o povolení činnosti, mohou tuto
činnost vykonávat až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o jejich žádosti.

(2) Provozovatelé tkáňových zařízení zavedou systém pro označení jednotlivých
balení tkání nebo buněk podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 1 jednoznačnými kódy nejpozději do
šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Informace podle § 14 písm. c) a zpráva podle § 15 odst. 2 písm. c) bude Komisi
poprvé předložena do 7. dubna 2009.
ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
§ 38
Tento zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem ode dne jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
v z. Čunek v. r.
ÚČINNOST
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 29. dubna 2017.
____________________
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení
jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci,
skladování a distribuci lidských tkání a buněk.
Směrnice Komise 2006/17/ES ze dne 8. února 2006, kterou se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o určité technické požadavky na darování,
opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk.
Směrnice Komise 2006/86/ES ze dne 24. října 2006, kterou se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost, oznamování
závažných nežádoucích reakcí a účinků a některé technické požadavky na kódování,
zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk.
Směrnice Komise 2015/565/EU ze dne 8. dubna 2015, kterou se mění směrnice
2006/86/ES, pokud jde o některé technické požadavky na kódování lidských tkání a
buněk.
Směrnice Komise 2015/566/EU ze dne 8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice
2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a
bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky.
2) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o
léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb.

3) Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně
některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) § 23 zákona č. 285/2002 Sb., ve znění zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a
bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících
zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).
6) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a
farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách).
9) Zákon č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13) Například zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
15) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Pracovní znění úpravy vyhlášky č. 422/2008 Sb.,
o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských
tkání a buněk určených k použití u člověka

422/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2008,
o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk
určených k použití u člověka
Změna: 339/2012 Sb.
Změna: 45/2014 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění
jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně
souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), (dále jen „zákon“):
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví
bližší požadavky pro
a) systém jakosti,
b) opatřování lidských tkání a buněk a jejich příjem v tkáňovém zařízení,
c) posouzení zdravotní způsobilosti dárce, výběr dárce tkání a buněk a laboratorní vyšetření
požadovaná u dárce,
d) zpracování, skladování a distribuci tkání a buněk a související kontroly jakosti a
bezpečnosti,
e) sledování, řešení a oznamování závažných nežádoucích reakcí a událostí,
f) sledovatelnost a identifikaci tkání a buněk,
g) poskytování zpráv o činnosti tkáňového zařízení,
h) povolení činnosti tkáňového zařízení, odběrového zařízení a diagnostické laboratoře a
povolení k distribuci tkání a buněk,
i) pravidla správné distribuční praxe pro distribuci tkání a buněk.,
j) dovoz tkání a buněk a dovážející tkáňová zařízení,
k) rozsah údajů uváděných v osvědčení o vydání povolení činnosti dovážejícího
tkáňového zařízení a
l) kódování tkání a buněk a přidělování jedinečných čísel darování.
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§2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) reprodukčními buňkami všechny tkáně a buňky určené k účelům asistované reprodukce,
b) standardními pracovními postupy písemné pokyny popisující jednotlivé etapy specifického
postupu, včetně materiálů a metod, které mají být použity, a očekávaný konečný produkt,
c) kódem přípravku identifikátor specifického druhu tkáně a buňky. Kód přípravku
sestává z identifikátoru kódovacího systému přípravků uvádějícího kódovací systém
používaný daným tkáňovým zařízením (‚E‘ pro EUTC, ‚A‘ pro ISBT128, ‚B‘ pro
Eurocode) a čísla přípravku tkání a buněk stanoveného v příslušném kódovacím
systému pro typ přípravku,
d) datem ukončení doby použitelnosti datum, do kterého smí být tkáně a buňky použity,
e) databází tkáňových zařízení Evropské unie registr všech tkáňových zařízení, kterým
příslušný orgán nebo orgány členského státu udělily oprávnění, povolení, jmenování
nebo akreditaci; tento registr obsahuje informace o těchto tkáňových zařízeních,
f) databází přípravků z tkání a buněk Evropské unie registr všech druhů tkání a buněk,
které jsou v oběhu v Evropské unii, a příslušných kódů přípravků v rámci tří
povolených kódovacích systémů (EUTC, ISBT128 a Eurocode);
g) zkratkou ‚EUTC kódovací systém přípravků pro tkáně a buňky vyvinutý Evropskou
unií sestávající z registru všech druhů tkání a buněk, které jsou v oběhu v Evropské
unii, a jejich příslušných kódů přípravku.
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§3
Systém jakosti
[K § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona]
Požadavky na systém jakosti v tkáňovém zařízení, odběrovém zařízení nebo v
diagnostické laboratoři jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky. Při vytváření systému
jakosti se zohlední tyto požadavky v rozsahu, který odpovídá činnostem, které mají být
zajišťovány a o jejichž povolení příslušný provozovatel žádá. Následně se splnění těchto
požadavků udržuje v rozsahu, který odpovídá povoleným činnostem.
§4
Opatřování tkání a buněk
[K § 7 odst. 1 písm. c) a e) zákona]

Požadavky na opatřování tkání a buněk a jejich poskytování tkáňovému zařízení pro
zpracování jsou stanoveny v příloze č. 2 této vyhlášky.
§5
Výběr dárce a laboratorní vyšetření vzorků od dárce
[K § 7 odst. 1 písm. c) a d) zákona]
(1) Kritéria pro posouzení zdravotní způsobilosti a výběr dárců tkání a buněk pro
autologní a alogenní použití, s výjimkou dárců reprodukčních buněk, jsou stanovena v příloze
č. 3 této vyhlášky. Požadavky na laboratorní vyšetření vzorků odebraných těmto dárcům,
včetně požadavků na vzorky pro tato vyšetření, jsou stanoveny v příloze č. 4 této vyhlášky.
(2) Kritéria pro posouzení zdravotní způsobilosti a výběr dárců reprodukčních buněk a
požadavky na laboratorní vyšetření vzorků odebraných těmto dárcům jsou stanoveny v příloze
č. 5 této vyhlášky.
(3) Jde-li o odběr orgánu, tkání a buněk od téhož dárce a jejich použití u stejného
příjemce, uplatňují se při posouzení zdravotní způsobilosti a výběru dárce kritéria stanovená
pro dárce orgánu2).
§6
Požadavky na postupy zajišťované tkáňovým zařízením
[K § 5 odst. 1 písm. c), d) a f) a, § 5 odst. 2 písm. a) a § 11a zákona]
(1) Požadavky na příjem, kontroly, schválení nebo vyřazení tkání a buněk určených ke
zpracování tkáňovým zařízením a na záznamy o těchto tkáních a buňkách jsou stanoveny v
příloze č. 6 bodu 1 této vyhlášky.
(2) Požadavky na postupy zpracování, balení, označení, propouštění, skladování,
distribuce a stažení distribuovaných tkání a buněk jsou stanoveny v příloze č. 6 bodech 2 až 6
této vyhlášky.
(3) Rozsah kontrol kritérií jakosti a bezpečnosti prováděných v rámci činností
vedoucích k zajištění tkání a buněk a požadavky na ně jsou stanoveny v příloze č. 6 bodu 7
této vyhlášky.
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§ 6a
Požadavky na postupy při distribuci tkání a buněk
[K § 5 odst. 1 písm. k) a § 20a odst. 4 zákona]
Pravidla správné distribuční praxe pro distribuci tkání a buněk jsou stanovena v
příloze č. 9 k této vyhlášce.
§7

Závažné nežádoucí reakce a události
[K § 3 odst. 3 písm. b) zákona]
(1) Při závažné nežádoucí reakci nebo podezření na ni (dále jen „závažné nežádoucí
reakce“) se postupuje tak, aby
a) v souvislosti s opatřováním tkání a buněk byly závažné nežádoucí reakce u žijících dárců,
které by mohly ovlivnit jakost a bezpečnost tkání a buněk, neprodleně oznámeny tkáňovému
zařízení, kterému jsou tkáně a buňky poskytovány na zpracování,
b) v návaznosti na použití tkání a buněk při léčbě příjemce byly závažné nežádoucí reakce
pozorované během klinického použití nebo po něm neprodleně oznámeny tkáňovému zařízení
uvedenému na štítku tkání a buněk, pokud mohou souviset s jakostí a bezpečností tkání a
buněk,
c) pod vedením tkáňového zařízení uvedeného v písmenech a) a b) byly závažné nežádoucí
reakce posouzeny, vyhodnoceny a byly určeny jejich příčiny a přijata opatření; tato opatření
se týkají všech dotčených tkání a buněk, a to i těch, které již byly distribuovány, a zahrnují
také opatření pro předcházení příčinám závažné nežádoucí reakce.
(2) Při závažných nežádoucích událostech nebo podezření na ně (dále jen „závažné
nežádoucí události“) se postupuje
a) tak, aby byla závažná nežádoucí událost neprodleně oznámena tkáňovému zařízení,
kterému jsou tkáně a buňky poskytovány na zpracování, jde-li o závažnou nežádoucí událost,
která se vyskytne během nebo v návaznosti na opatřování a která by mohla ovlivnit jakost a
bezpečnost tkání a buněk,
b) tak, aby byla neprodleně oznámena závažná nežádoucí událost tkáňovému zařízení
uvedenému na štítku tkání a buněk, jde-li o závažnou nežádoucí událost, která se zjistí v rámci
zacházení s distribuovanými tkáněmi a buňkami u jejich odběratele a která by mohla ovlivnit
jakost a bezpečnost tkání a buněk,
c) obdobně jako v odstavci 1 písm. c), a to i v případě, že jde o závažnou nežádoucí událost,
která se zjistí v rámci činnosti tkáňového zařízení a která by mohla ovlivnit jakost a
bezpečnost tkání a buněk.
(3) Při závažné nežádoucí reakci a závažné nežádoucí události u tkání a buněk
dodaných ze zahraničí postupuje tkáňové zařízení, které zajistilo dodání těchto tkání a buněk
podle odstavců 1 a 2 obdobně.
(4) Pro oznamování závažných nežádoucích reakcí a závažných nežádoucích událostí
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) podle § 5 odst. 3 zákona se používají
vzory oznámení a vzory zpráv podle přílohy č. 7, ve které jsou
a) v části A uvedeny vzory oznámení, a to v bodu 1 vzor oznámení závažné nežádoucí reakce
a v bodu 2 vzor oznámení závažné nežádoucí události,

b) v části B uvedeny vzory zprávy o posouzení, vyhodnocení a přijatých opatřeních, a to v
bodu 1 vzor zprávy o závažné nežádoucí reakci a v bodu 2 vzor zprávy o závažné nežádoucí
události.
(5) Oznámení a zprávy podle odstavce 4 jsou uchovány Ústavem.
(6) V případě asistované reprodukce se také jakákoli špatná identifikace nebo záměna
spermatu, vajíček nebo embryí považuje za závažnou nežádoucí událost a postupuje se podle
odstavce 2 obdobně.
§8
Sledovatelnost
[K § 3 odst. 3 písm. d) zákona]
(1) V tkáňovém zařízení se pro splnění požadavků na sledovatelnost podle § 3 odst. 3
písm. d) zákona uchovávají záznamy umožňující minimálně
a) identifikaci dárce,
b) identifikaci darování tkání a buněk zahrnující
1. identifikaci odběrového zařízení nebo tkáňového zařízení provádějících opatřování,
2. jedinečné identifikační číslo darování tkání a buněk,
3. datum odběru,
4. místo odběru a
5. druh darování, zejména jde-li o jeden typ nebo více typů tkání a buněk, o autologní nebo
alogenní darování, o darování od žijícího nebo zemřelého dárce,
c) identifikaci tkání a buněk během zpracování a konečného balení tkání a buněk (dále jen
„tkáňový a buněčný přípravek“), zahrnující
1. údaje identifikující přijímající a dodávající tkáňové identifikaci tkáňového zařízení,
2. typ tkání a buněk nebo typ tkáňového a buněčného přípravku podle základní nomenklatury
Evropských společenství,
3. číslo směsi, kde to je vhodné,
4. číslo frakce, kde to je vhodné,
5. datum ukončení doby použitelnosti,
6. stav tkání a buněk, zejména v karanténě, propuštění pro použití,
7. popis a původ tkání a buněk, použitých kroků při zpracování, materiálů a produktů, které
přišly do styku s tkáněmi a buňkami a mohou mít vliv na jejich jakost a bezpečnost, a
8. údaje identifikující tkáňové zařízení, které opatřilo balení konečným štítkem a propustilo
tkáně a buňky k použití,
d) identifikaci jednotného evropského kódu, stanoví-li tak zákon,
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d) e) použití u člověka zahrnující
1. datum distribuce nebo odstranění tkání a buněk z použití a
2. údaje identifikující lékaře, zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb a
podnikající fyzické nebo právnické osoby, kterým byl tkáňový a buněčný přípravek poskytnut
k použití.

(2) U provozovatelů poskytovatelů zdravotních služeb, kteří odpovídají za použití u
člověka, se pro splnění požadavků na sledovatelnost podle § 3 odst. 3 písm. d) zákona
uchovávají záznamy zahrnující minimálně údaje identifikující
a) tkáňové zařízení, které dodalo tkáňový a buněčný přípravek,
b) lékaře, zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb a podnikající fyzické nebo
právnické osoby, kterým byl tkáňový a buněčný přípravek poskytnut k použití,
c) typ tkání a buněk,
d) tkáňový a buněčný přípravek,
e) příjemce a,
f) datum použití.,
g) jednotný evropský kód, stanoví-li tak zákon.
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(3) Při vedení a uchovávání záznamů se používají takové záznamové prostředky, ze
kterých jsou záznamy dostupné a čitelné po celou dobu jejich uchování podle § 3 odst. 3
písm. d) zákona včetně zajištění ochrany záznamů. Je-li zajištěno splnění této podmínky,
mohou se údaje uchovávat například i v elektronické podobě.
§9
Identifikace a kódy
[K § 5 odst. 1 písm. e), § 20b odst. 4 písm. b) a § 20c písm. c) zákona]
(1) V rámci zajištění jednoznačné identifikace podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona je
přiděleno
a) darování tkání a buněk označení, které zahrnuje jedinečné identifikační číslo darování a
identifikační označení tkáňového zařízení přidělené Ústavem,
b) tkáňovému a buněčnému přípravku označení, které zahrnuje
1. identifikační kód přípravku,
2. číslo podílu, kde je to použitelné,
3. datum ukončení doby použitelnosti.
(2) Identifikační kód přípravku se zvolí podle nomenklatury evropského kódovacího
systému zveřejněné pokynem Ústavu podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona. Identifikace podle
odstavce 1 se uvádějí v záznamech vedených o tkáních a buňkách a o zacházení s nimi tak,
aby byly nezaměnitelně dohledatelné, a to včetně záznamů o dárci, o vlastnostech tkání a
buněk a záznamů pro splnění požadavků na sledovatelnost.

(3) Použití evropského kódovacího systému se nemusí uplatnit na reprodukční buňky,
jde-li o darování reprodukčních buněk mezi mužem a ženou, kteří písemně prohlásí, že
hodlají společně podstoupit asistovanou reprodukci (dále jen „darování mezi partnery“).
(4) Bližší struktura jednotného evropského kódu pro kódování tkání a buněk,
požadavky na kódování a přidělování jedinečných čísel darování jsou stanoveny
v příloze č. 11 této vyhlášky.
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§ 10
Výroční zpráva tkáňového zařízení
(K § 4 odst. 1)
(1) Výroční zpráva o činnosti tkáňového zařízení obsahuje soubor údajů týkajících se
tkání a buněk propuštěných tkáňovým zařízením pro použití při léčbě příjemce, které zahrnují
a) počet dárců, kteří darovali tkáně a buňky předané ke zpracování v tkáňovém zařízení, a
počet odběrů těchto dárců; uvádějí se celkové počty dárců a odběrů odděleně pro žijící dárce a
zemřelé dárce; pro žijící dárce se dále uvádí odděleně počet dárců a počet odběrů pro
autologní a pro alogenní použití; počet dárců a odběrů se uvádí také pro jednotlivé typy tkání
a buněk podle odstavce 4,
b) množství tkáňových a buněčných přípravků
1. zpracovaných a propuštěných pro použití při léčbě příjemce,
2. distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo do jiných zdravotnických
zařízení v České republice, pokud nebyly vráceny,
3. vyvezených do zahraničí,
4. skladovaných na konci roku, a to vyhovujících přípravků určených k distribuci,
5. vyřazených, včetně důvodu vyřazení,
c) celkový počet příjemců tkáňových a buněčných přípravků,
d) počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí,
e) počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce podle povahy závažné nežádoucí reakce,
f) názvy a adresy zdravotnických zařízení, do kterých byly tkáňové a buněčné přípravky
distribuovány.
(2) Výroční zpráva o činnosti tkáňového zařízení také obsahuje soubor údajů
týkajících se tkání a buněk propuštěných tkáňovým zařízením pro výrobu léčivých přípravků
nebo jiných výrobků určených pro použití u člověka, které zahrnují
a) počet dárců a počet odběrů těchto dárců v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a),
b) množství tkání a buněk
1. zpracovaných a propuštěných pro další výrobu,

2. dodaných výrobci v České republice,
3. vyvezených do zahraničí,
4. skladovaných na konci roku, pokud jde o vyhovující tkáně a buňky určené k dodání,
5. vyřazených, včetně důvodu vyřazení,
c) seznam zpracovatelů, kterým jsou tkáně a buňky dodávány pro další výrobu.
(3) Výroční zpráva o činnosti tkáňového zařízení také obsahuje
a) soubor dalších údajů o činnosti týkající se tkání a buněk, se kterými tkáňové zařízení
zachází, ale nepropouští je, včetně množství tkáňových a buněčných přípravků dodaných do
České republiky ze zahraničí,
b) celkový počet oznámených závažných nežádoucích událostí a celkový počet oznámených
závažných nežádoucích reakcí.
(4) Údaje v odstavci 1 písm. a), b), d) a e), odstavci 2 písm. a) a b) a odstavci 3 písm.
a) se uvádějí pro jednotlivé typy tkání a buněk stanovené pokynem Ústavu v souladu s
požadavkem na poskytování zprávy Evropské komisi. Množstvím tkání a buněk nebo
tkáňových a buněčných přípravků se v odstavcích 1 až 3 rozumí počet balení, přičemž se
uvede také obsah tkání a buněk v balení, nebo se uvede jiný kvantitativní údaj, není-li
množství vyjádřené počtem balení běžně používaný a srozumitelný údaj pro příslušný typ
tkání a buněk.
§ 11
Oznámení distribuce nebo dovozu pro neodkladnou potřebu tkání a buněk
(K § 13 odst. 2 zákona)
(1) Oznámení distribuce nebo dovozu v případě zajištění neodkladné potřeby
tkáňového a buněčného přípravku pro konkrétního příjemce, podle § 13 odst. 2 zákona,
obsahuje
a) identifikaci oznamujícího provozovatele tkáňového zařízení, které tkáně a buňky dodalo,
zahrnující jméno nebo jména, příjmení, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, u fyzické osoby nebo obchodní firmu, popřípadě název, sídlo, adresu doručování a
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u právnické osoby a také identifikační označení
tkáňového zařízení a jméno a příjmení odpovědné osoby tkáňového zařízení,
b) název a množství tkáňového a buněčného přípravku a jeho identifikační kód, název státu
původu tkání a buněk a údaje potřebné pro identifikaci zahraničního tkáňového zařízení, které
tkáně a buňky zpracovalo a propustilo pro použití při léčbě,
c) účel použití, datum a důvod dodání tkáňového a buněčného přípravku,
d) údaje identifikující zdravotnické zařízení a jeho pracoviště, kde vznikla naléhavá potřeba
tkáňového a buněčného přípravku, a interní anonymizovaný údaj pro identifikaci příjemce,
e) datum oznámení, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele
uvedeného v písmenu a) a její podpis.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se poskytuje jakýmkoli způsobem, který je
prokazatelný.
§ 12
Žádost o povolení činnosti a jeho změn
(K § 17 odst. 4 zákona)
(1) Žádost o povolení činnosti tkáňového zařízení, odběrového zařízení nebo
diagnostické laboratoře obsahuje údaje a doklady uvedené v příloze č. 8 části A bodech 1 až 4
této vyhlášky.
(2) Žádost o změnu povolení činnosti obsahuje údaje a doklady uvedené v příloze č. 8
části A bodech 5 a 6 této vyhlášky, ve kterých se změny uvedou a vyznačí. Závěrečná
ustanovení
§ 12a
Žádost o povolení k distribuci tkání a buněk
(K § 20a odst. 2 zákona)
Žádost o povolení k distribuci tkání a buněk obsahuje údaje a doklady uvedené v
příloze č. 8 části B k této vyhlášce.
§ 12b
Žádost o povolení činnosti dovážejícího tkáňového zařízení
(K § 17 odst. 5 zákona)
Minimální požadavky na dokumentaci, kterou musí tkáňové zařízení zamýšlející
dovážet tkáně a buňky poskytnout Ústavu, jsou stanoveny v příloze č. 12 této vyhlášky.
CELEX : 32015L0566
§ 12c
Osvědčení o vydání povolení činnosti dovážejícího tkáňového zařízení
(K § 19 odst. 3 zákona)
Rozsah údajů uváděných v osvědčení o vydání povolení činnosti dovážejícího
tkáňového zařízení je stanoven v příloze č. 13 této vyhlášky.
CELEX : 32015L0566
§ 13

Vyhláška č. 437/2002 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky posuzování zdravotní
způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely
transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací),
se na tkáně a buňky nepoužije.
§ 14
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
MUDr. Julínek, MBA v. r.

Příloha 1
Požadavky na systém jakosti
1. Systém jakosti, organizace a řízení
1.1. Zavedení systému jakosti zahrnuje písemně stanovenou funkční organizační
strukturu, strukturu odpovědností a ohlašovacích povinností, písemně stanovené povinnosti
osob zapojených do opatřování, vyšetřování, zpracování, skladování, distribuce v rámci
činnosti tkáňového zařízení, odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře (dále jen
„zapojená osoba“), a písemně stanovené procesy, postupy a zdroje pro řízení jakosti; řízením
jakosti se rozumí koordinované činnosti, kterými je organizace řízena a kontrolována z
hlediska jakosti. Součástí systému jakosti jsou všechny činnosti, které přímo nebo nepřímo
přispívají k jakosti. Dokumentovaný systém jakosti a řízení jakosti se uplatňuje na všechny
činnosti, o jejichž povolení se žádá.
1.2. Pro potřeby tkáňového zařízení se zajišťuje alespoň poradenství lékaře, jenž
dohlíží na lékařské činnosti, jako je výběr dárců, přezkoumání klinických výstupů použitých
tkání a buněk a styk s klinickými uživateli.
1.3. Určují se a minimalizují rizika spojená s používáním biologického materiálu a
manipulací s ním, včetně rizik spojených s postupy, prostředím a zdravotním stavem
zapojených osob. Při minimalizaci rizik se zachová odpovídající jakost a bezpečnost tkání a
buněk pro určený účel jejich použití.
1.4. V případě smluvního zajištění některé činnosti se smluvní strana před uzavřením
smlouvy hodnotí a vybírá podle její schopnosti splnit požadavky zákona a této vyhlášky.

Smlouva upřesňuje podmínky vztahu a povinnosti účastníků smlouvy, které je třeba
dodržovat, zahrnující také podrobné postupy a povinnosti týkající se záznamů. Jde-li o
smlouvu uzavřenou za účelem zajištění dostupnosti uskladněných tkání a buněk podle § 4
odst. 2 zákona, upřesňují se požadavky na jakost a bezpečnost tkání a buněk a sledovatelnost.
1.5. Zavádí se dokumentovaný systém, na který dohlíží odpovědná osoba tkáňového
zařízení3), kterým se dokládá, že tkáně a buňky splňují příslušné specifikace jakosti a
bezpečnosti pro propuštění a distribuci.
1.6. Zavádí se dokumentovaný systém, kterým je zaručena identifikace každé jednotky
tkání a buněk ve všech etapách činností, které mají být zajišťovány.
2. Zapojené osoby
2.1. Vykonávání jednotlivých činností se zajistí tak, aby byl k dispozici dostatečný
počet zapojených osob kvalifikovaných pro úkony, které mají být zajišťovány. Jejich
způsobilost se vyhodnocuje ve vhodných intervalech, upřesněných v dokumentaci systému
jakosti.
2.2. Pro každou zapojenou osobu se vypracuje a aktualizuje jasný, dokumentovaný
popis práce. Zajišťuje se, aby povinnosti a odpovědnost byly jasně dokumentované a
pochopeny.
2.3. Před výkonem činností se každé zapojené osobě poskytuje odborná příprava,
aktualizovaná příprava v případě změn postupů nebo vývoje vědeckých poznatků, a také
odpovídající příležitosti pro odborný rozvoj. Program odborné přípravy se dokumentuje.
Zajišťuje se, aby každý jednotlivec
a) byl způsobilý pro výkon úkolů, kterými je pověřený,
b) měl odpovídající znalosti a rozumí procesu a principům, které souvisejí s úkoly, kterými je
pověřený,
c) rozuměl organizačnímu uspořádání, systému jakosti a zdravotním a bezpečnostním
předpisům zařízení, v němž pracuje, a
d) byl informován o širších etických, právních a regulačních souvislostech své práce.
3. Vybavení, materiály a produkty
3.1. Vybavení, materiály a produkty používané při prováděných činnostech se navrhují
a udržují způsobem vhodným pro jejich určený účel a způsobem, který představuje minimální
riziko pro příjemce tkání a buněk a pro zapojené osoby, které s nimi manipulují.
3.2. Identifikují se vybavení, materiály a produkty kritické z hlediska vlivu na jakost a
bezpečnost tkání a buněk (dále jen „kritické“), validují se, pravidelně kontrolují a preventivně
udržují v souladu s pokyny jejich výrobce. Vybavení, materiály nebo produkty, které mohou
ovlivnit kritické parametry zpracování nebo skladování, jako jsou zejména teplota, tlak, počet
částic, úroveň mikrobiální kontaminace, podléhají podle potřeby sledování, systémům
varování, poplachů a nápravných opatření, aby byly včas zjištěny poruchy a vady a bylo
zajištěno, že jsou kritické parametry nepřetržitě udržovány v přijatelných mezích. Vybavení,

kterým se měří kritické parametry, se kalibruje, při čemž se použije vhodný sledovatelný
etalon, vhodný pro kalibraci, je-li k dispozici.
3.3. Nové a opravené vybavení se při instalaci vyzkouší a před použitím se validuje.
Výsledky zkoušek se dokumentují.
3.4. Údržba, servisní služby, čištění, dezinfekce a sanitace se u kritického vybavení
provádějí pravidelně a zaznamenávají se.
3.5. Jsou k dispozici postupy pro provoz každé součásti kritického vybavení, podrobně
popisující opatření, jež mají být přijata v případě poruchy nebo selhání.
3.6. V písemných postupech se uvádí podrobná identifikace používaných kritických
materiálů a produktů, zejména roztoků, přidávaných látek, obalových materiálů,
diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (dále jen „diagnostické prostředky“).
3.7. V souladu s požadavky na použití kritických materiálů a produktů, v souladu s
pokyny jejich výrobce a s požadavky jiných právních předpisů pro zdravotnické prostředky4)
se vypracují a uplatňují specifikace kritických materiálů a produktů. Dodané materiály a
produkty se přebírají na základě ověření jejich shody se specifikací. Do ověření shody se
umístí odděleně.
4. Provozovny a prostory
4.1. Zajišťují se provozovny a prostory vhodné pro činnosti, které v nich mají být
prováděny a, kde to je potřeba, také vhodné řešení budovy a instalací, do kterých jsou
provozovny začleněny.
4.2. Pokud jsou tkáně a buňky během zpracování vystaveny vlivu prostředí, probíhá
tato činnost v prostředí s přesně stanovenou kvalitou a čistotou vzduchu, aby se
minimalizovalo riziko kontaminace, včetně křížové kontaminace mezi tkáněmi a buňkami z
různých darování. Účinnost těchto opatření se validuje a sleduje.
4.3. Pokud není v podbodu 4.4. stanoveno jinak a pokud jsou tkáně a buňky vystaveny
během zpracování vlivu prostředí, aniž by následně byly podrobeny procesu mikrobiální
inaktivace, zajišťuje se kvalita vzduchu rovnocenná třídě čistoty A podle správné výrobní
praxe pro léčivé přípravky, pokud jde o počty částic a počty mikrobiálních kolonií. Navazující
prostředí pozadí je zvoleno tak, aby bylo vhodné pro zpracování příslušných tkání a buněk,
odpovídá však minimálně třídě čistoty D podle správné výrobní praxe, pokud jde o počet
částic a počet mikrobiálních kolonií. Uvedené požadavky na čistotu prostředí se uplatňují
podle požadavků správné výrobní praxe pro léčivé přípravky ve Společenství5).
4.4. Méně přísné nároky na prostředí, než jaké jsou uvedeny v podbodu 4.3., jsou
přijatelné
a) v případě, že se použije validovaný postup mikrobiální inaktivace nebo validovaný postup
terminální sterilizace,
b) pokud se prokáže, že vystavení tkání a buněk prostředí třídy čistoty A má nepříznivý dopad
na požadované vlastnosti tkání a buněk,

c) pokud se prokáže, že způsob a cesta podání tkání a buněk příjemci nepředstavuje pro
příjemce riziko přenosu bakteriální nebo plísňové infekce, nebo
d) pokud není technicky možné provést požadovaný proces v prostředí třídy čistoty A,
zejména vzhledem k požadavkům na specifické vybavení v prostoru pro zpracování, které
není zcela slučitelné s třídou čistoty A.
4.5. V případech uvedených v podbodu 4.4 písm. a), b), c) a d) se prostředí jasně
stanoví, a to na základě dokumentovaného prokázání, že zvolené prostředí splňuje požadavky
na jakost a bezpečnost alespoň s ohledem na určený účel a způsob použití tkání a buněk a
imunitní stav příjemce. V každém příslušném oddělení se poskytují vhodný oděv a vybavení
pro osobní ochranu a hygienu a písemné pokyny pro hygienu a oblékání.
4.6. Pro skladování tkání a buněk se definují podmínky skladování, včetně parametrů,
jako je teplota, vlhkost nebo kvalita vzduchu, nezbytné k uchování požadovaných vlastností
tkání a buněk.
4.7. Kritické parametry, zejména teplota, vlhkost, kvality vzduchu, se kontrolují,
sledují a zaznamenávají, aby se prokázalo, že jsou stanovené podmínky skladování
dodržovány.
4.8. Zajišťují se skladovací zařízení, která jasně oddělují a odlišují tkáně a buňky
zatímco se čeká na rozhodnutí o jejich propuštění nebo vyřazení (dále jen „ tkáně a buňky v
karanténě“) od těch, které jsou již propuštěny, a těch, které byly odmítnuty, aby se zabránilo
záměně a jejich křížové kontaminaci. Pro uchování určitých tkání a buněk odebraných podle
zvláštních kritérií se v místech skladování tkání a buněk v karanténě i v místech skladování
propuštěných tkání a buněk vyhradí fyzicky oddělené prostory nebo skladovací zařízení nebo
je uvnitř zařízení zabezpečeno jasné oddělení.
4.9. Vypracuje se písemná koncepce a postupy pro kontrolovaný přístup do
jednotlivých částí prostorů, pro jejich kontroly, čištění a údržbu, pro nakládání s odpadem a
pro obnovu poskytování služeb při mimořádné situaci.
5. Dokumentace
5.1. Zavede se systém, který zajistí jasně vymezenou a efektivní dokumentaci, a to jak
předpisovou část dokumentace (dále jen „vnitřní předpis“), tak záznamy. Systém
dokumentace se vytvoří tak, aby zaručoval, že se všechny činností od opatřování po distribuci
a zabezpečení jakosti, budou prováděny standardně, a že všechny kroky těchto činností jsou
sledovatelné. Pro zavedení a udržování systému dokumentace se vypracují příslušné předpisy
stanovující řízení vnitřních předpisů a řízení záznamů.
5.2. Postupem řízení vnitřních předpisů se zajistí zejména, aby byly vnitřní předpisy
schvalovány a pravidelně přezkoumávány, aby se používaly jejich aktuální verze a aby
historie změn jednotlivých vnitřních předpisů byla sledovatelná.
5.3. Při přípravě vnitřních předpisů se přihlíží také ke specifickým vlastnostem a účelu
použití konkrétního typu tkání a buněk a stanoví se pro něj potřebná specifická ustanovení.
5.4. Vnitřní předpisy zahrnují zejména standardní pracovní postupy, školící a
metodické příručky, formuláře pro záznamy, základní dokument o místu a specifikace;

specifikace zahrnují zejména specifikace tkání a buněk a specifikace kritických materiálů a
produktů včetně diagnostických činidel pro laboratorní kontroly.
5.5. Specifikace se vypracuje pro každý tkáňový a buněčný přípravek a každý typ jeho
balení, pokud se údaje liší. Uvádějí se údaje potřebné pro zajištění standardního balení
tkáňového a buněčného přípravku a údaje důležité pro zajištění jeho jakosti, bezpečnosti a
účinnosti. Specifikace balení tkáňového a buněčného přípravku obsahuje zejména údaje o
a) typu tkání a buněk, typu tkáňového a buněčného přípravku a typu balení přípravku; také
název přípravku a jeho balení, pokud se liší od údajů uvedených před středníkem,
b) původu tkání a buněk, například od zemřelého dárce, žijícího dárce, z části těla odebrané
pacientovi,
c) vzhledu a složení obsahu balení tkáňového a buněčného přípravku, včetně kvantitativních a
kvalitativních údajů o složkách v balení; údaje o vlastnostech a obsahu tkání a buněk v balení,
d) primárním obalu tkáňového a buněčného přípravku včetně specifikace materiálu a způsobu
uzavření obalu,
e) kritických materiálech a produktech, které přicházejí do styku s tkáněmi a buňkami,
zahrnující jejich seznam, odkaz na specifikaci podle podbodu 5.6., účel použití a jak je
zaručeno, že se jedná o produkty a materiály vhodné pro použití v rámci zajistění tkání a
buněk určených pro použití u člověka; seznam zahrnuje také materiály, které přicházejí do
styku s tkáněmi a buňkami během postupů a následně se odstraňují, a také materiály a
produkty určené pro úpravu tkáňového a buněčného přípravku před podáním a pro jeho
podání příjemci, jsou-li součástí konečného balení tkáňového a buněčného přípravku,
f) kontrolách, které se provádějí pro zajištění jakosti, bezpečnosti a účinnosti tkáňového a
buněčného přípravku od opatřování tkání a buněk až po jejich propuštění, včetně použitého
vzorku, metody kontroly, četnosti provádění kontroly, kritérií pro hodnocení výsledku
kontroly,
g) podmínkách skladování a přepravy tkání a buněk a tkáňového a buněčného přípravku a o
době jejich použitelnosti za daných podmínek skladování; také o podmínkách skladování a
době použitelnosti přípravku po manipulacích s tkáňovým a buněčným přípravkem, například
po jeho otevření,
h) účelu použití, a to pro léčbu příjemce nebo pro další výrobu; při použití pro léčbu příjemce
se upřesní typ použití, například přímé použití, autologní použití, použití reprodukčních buněk
mezi partnery nebo jiné použití,
i) značení konečného balení a informacích připojených k balení tkání a buněk pro jejich
uživatele podle § 5 odst. 2 písm. d) zákona včetně údajů o správném zacházení s konečným
balením, o léčebných indikacích, a možných nežádoucích účincích a kontraindikacích; kde to
je třeba, uvádějí se údaje důležité pro podání, například o úpravě obsahu balení před podáním,
způsobu podání, kontrolách prováděných v souvislosti s podáním.
Neuvádějí se ty z údajů uvedených v písm. a) až i), u kterých je podle přílohy č. 8 části
A bodu 5 doloženo a Ústavem schváleno, že pro specifický typ tkání a buněk a tkáňového a
buněčného přípravku není příslušný údaj použitelný.

5.6. Specifikace kritického materiálu a specifikace kritického produktu, které
přicházejí do styku s tkáněmi a buňkami, zahrnují určení tohoto materiálu a produktu tak, aby
byla zajištěna jeho jakost a bezpečnost pro použití u člověka a byly vytvořeny standardní
podmínky postupů. Specifikace zahrnuje zejména údaje o složení a čistotě materiálu nebo
produktu uváděné nejen za použití obchodního názvu materiálu, produktu nebo jejich složek,
ale také za použití chemického a biologického odborného názvosloví. Dále zahrnuje údaje o
vzhledu, balení, vlastnostech a podmínkách skladování důležitých pro jakost a bezpečnost
materiálu nebo produktu ve vztahu k jejich použití, o kritériích jakosti a bezpečnosti, která
mají být splněna a o prováděných kontrolách. Zahrnuje také doložení, že jsou splněny
požadavky právních předpisů pro zdravotnické prostředky nebo léčiva, kde to je třeba.
Splnění požadavků těchto předpisů se uvede formou odkazu na rozhodnutí příslušného orgánu
nebo, není-li takové rozhodnutí k dispozici, formou odkazu na jiné srovnatelné záruky
zajištění jakosti a bezpečnosti, kterými může být například dokumentace o vlastním ověření.
Určí se typ certifikátu jakosti šarže materiálu nebo produktu, je-li požadován. Jde-li o materiál
nebo produkt biologického původu, uvede se také jeho původ a způsob získání.
5.7. Základní dokument o místu shrnuje organizační, technické a personální
předpoklady vytvořené pro plnění požadavků zákona a vyhlášky, zvláště požadavků na
systém jakosti. Aktuální základní dokument o místu se předkládá Ústavu vždy před kontrolou
alespoň v rozsahu vypracovaném pro povolení činnosti podle přílohy č. 8 části A bodu 2
písm. f).
5.8. Pro každou kritickou činnost se určí a dokumentují materiály a produkty,
vybavení a zapojené osoby, které se činnosti zúčastní.
5.9. Změny vnitřních předpisů a záznamů se přezkoumávají, schválí, opatří se datem a
řádně provedou oprávněnými osobami.
5.10. Záznamy se vedou tak, aby byly spolehlivým a pravdivým zobrazením
skutečnosti a výsledků.
5.11. Záznamy se vedou čitelným a nesmazatelným způsobem, mohou být psané ručně
nebo provedené jiným validovaným postupem, například elektronicky nebo mikrofilm. Pokud
se používá podpis, připojí se datum a co je podpisem potvrzeno.
5.12. Veškeré záznamy, včetně primárních údajů, které jsou důležité pro jakost a
bezpečnost tkání a buněk, se uchovají tak, aby k nim byl zajištěn přístup alespoň po dobu 10
let od data ukončení doby použitelnosti, klinického použití tkání a buněk nebo jejich
odstranění z použití. Tím není dotčeno ustanovení § 3 odst. 3 písm. d) zákona.
5.13. Přijímají se bezpečnostní opatření proti nedovolenému doplňování údajů,
vymazávání nebo změnám v záznamech. V souladu s § 3 odst. 3 písm. c) zákona se stanoví se
přístup k záznamům podle povinností a odpovědnosti zapojených osob. Zavádějí se postupy
pro řešení nesrovnalostí v údajích.
6. Přezkoumání jakosti
6.1. Vytvoří se systém vlastní kontroly. Prováděním kontroly se pověřují zaměstnanci
popřípadě externí fyzické nebo právnické osoby, které jsou pro to vyškolené a způsobilé a
jsou nezávislé ve vztahu k činnosti, které se kontrola týká. Vlastní kontrola se provádí alespoň

jednou za 2 roky, aby se ověřil soulad s vnitřními předpisy a s požadavky zákona a této
vyhlášky. Zjištění a opatření se dokumentují.
6.2. Všechny odchylky od uplatňovaných ustanovení souvisejících s jakostí a
bezpečností se vyšetřují a dokumentují. Dokumentují se také rozhodnutí o nápravných a
preventivních opatřeních a rozhodnutí o osudu tkání a buněk, pokud nesplňují požadavky. O
tkáních a buňkách se rozhoduje podle písemného postupu pro tento účel za dohledu
odpovědné osoby tkáňového zařízení. Všechny dotčené tkáně a buňky se identifikují a oznámí
osobám, kterých se zjištění týká.
6.3. Nápravná opatření se zahájí a dokončí včas a účinným způsobem. Po provedení
preventivních a nápravných opatření se posoudí jejich účinnost. Průběh opatření a jejich
účinnost se dokumentují.
6.4. Zavedou se postupy pro přezkoumání výkonnosti systému řízení jakosti, aby se
zajistilo systematické zlepšování.
Příloha 2
Opatřování tkání a buněk a jejich poskytování tkáňovému zařízení
1. Poskytování informací
1.1. Informace týkající se darování tkání a buněk poskytuje školená osoba schopná je
podat vhodným a jasným způsobem za použití výrazů, kterým je možno snadno rozumět. Toto
platí také o zjištěních vyplývajících z laboratorních vyšetření vzorků od dárce a o jejich
vysvětlení podle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 3 zákona.
1.2. Žijícímu dárci jsou před odběrem pověřenou osobou poskytnuta poučení a
informace o tom, že k provedení odběru tkání a buněk je nutný písemný souhlas dárce, dále o
účelu, důležitosti a výhodách léčby tkáněmi a buňkami, o účelu, povaze, důsledcích a
možném riziku odběru, o prováděných vyšetřeních, důvodech a dopadech jejich provádění a o
právu dárce obdržet výsledky vyšetření a jejich jasné vysvětlení, o opatřeních na ochranu
dárce a ochranu údajů o dárci a o závazku lékařského tajemství. Tyto informace se poskytují
také osobě blízké dárci, pokud má udělit souhlas k odběru podle jiného právního předpisu.
1.3. Součástí vnitřních předpisů je postup pro poskytování informací a jejich obsah.
2. Souhlas a identifikace dárce
2.1. Pověřená osoba před odběrem potvrdí a zaznamená,
a) že v souladu s jiným právním předpisem6) bylo poskytnuto poučení a informace, byly
splněny podmínky a přípustnost odběru a byl získán souhlas s odběrem tkání a buněk,
b) jak a kým byl dárce spolehlivě identifikován, a
c) že bylo provedeno posouzení dárce pro odběr.
2.2. V případě žijících dárců, zdravotnický pracovník pověřený získáním zdravotní
údaje zajistí a zaznamená, že dárce

a) porozuměl poskytnutým informacím a
b) měl možnost klást otázky a dostalo se mu uspokojivých odpovědí,
c) potvrdil, že všechny jím poskytnuté informace jsou podle jeho nejlepšího vědomí úplné a
pravdivé.
Záznam potvrdí podpisem zdravotnický pracovník uvedený ve větě první a dárce.
3. Hodnocení dárce
3.1. Pověřený zdravotnický pracovník shromáždí a zaznamená zdravotní informace a
informace o chování dárce podstatné pro posouzení dárce podle požadavků uvedených v bodu
5.
3.2. Pro získání potřebných informací se použijí různé vhodné zdroje, jako je
a) zdravotnická dokumentace dárce,
b) pohovor s fyzickou osobou, která dárce dobře znala, jde-li o zemřelého dárce,
c) pohovor s ošetřujícím lékařem,
d) pohovor s praktickým lékařem,
e) pitevní zpráva,
včetně alespoň jednoho rozhovoru s dárcem, v případě žijícího dárce.
3.3. U zemřelého dárce a u žijícího dárce, pokud je to odůvodněné, se také provede
tělesné vyšetření dárce pro zjištění jakýchkoli příznaků, které mohou být samy o sobě
dostačující pro vyloučení dárce nebo které je třeba hodnotit v souvislosti s anamnézou dárce a
jeho minulostí.
3.4. Pověřený zdravotnický pracovník splňující podmínky kvalifikace podle přílohy č.
1 bodu 2 této vyhlášky přezkoumá a vyhodnotí kompletní dokumentaci týkající se dárce z
hlediska jeho vhodnosti pro odběr. Přezkoumání a závěr posouzení dárce zaznamená a potvrdí
podpisem.
3.5. Jde-li o darování reprodukčních buněk mezi partnery nebo o autologní dárce, není
třeba postupovat podle bodu 3.
4. Podmínky a postupy opatřování tkání a buněk a odběr tkání a buněk
4.1. Postupy opatřování se vytvářejí tak, aby byly vhodné pro typ dárce a typ
darovaných tkání a buněk. Jde-li o žijícího dárce, je těmito postupy zajištěna také bezpečnost
dárce a chráněno jeho zdraví a soukromí.
4.2. Postupy opatřování chrání ty vlastnosti tkání a buněk, které jsou nutné pro jejich
konečné klinické použití, a současně je minimalizováno riziko mikrobiální kontaminace v
průběhu procesu, zejména pokud tkáně a buňky nemohou být následně sterilizovány.
4.3. Přístup k odběru zemřelých dárců je omezen na osoby k tomu oprávněné a pro
odběr se použije odběrové pole připravené stanoveným standardním desinfekčním postupem a

vytvořené pomocí sterilních roušek. Osoby provádějící odběr mají vhodné oblečení, což
obvykle znamená použití sterilního oblečení, sterilních rukavic, ochranných štítů a roušek.
4.4. Zaznamená se místo odběru zemřelého dárce a uvede se doba, která uplynula od
smrti do odběru, aby bylo zaručeno, že si odebrané tkáně a buňky zachovají požadované
biologické popřípadě fyzikální vlastnosti.
4.5. Po odběru tkání a buněk z těla zemřelého dárce je tělo zemřelého rekonstruováno
tak, aby bylo co nejpodobnější původnímu anatomickému vzhledu.
4.6. Zaznamená se a přezkoumá jakákoli nežádoucí událost, která nastane v průběhu
odběru, a která vede nebo by mohla vést k poškození žijícího dárce, jakož i výsledek každého
šetření ke zjištění příčiny nežádoucí události.
4.7. Zavádějí se zásady a postupy s cílem minimalizovat rizika kontaminace tkání a
buněk, včetně kontaminace tkání a buněk zapojenými osobami, které by mohly být infikovány
přenosnými nemocemi.
4.8. Při odběru se používají sterilní, kvalitní a pravidelně udržované nástroje a
zdravotnické prostředky, které jsou validované nebo je doložena jejich jakost speciálním
osvědčením, a to pro účel použití nástrojů a zdravotnických prostředků při odběru.
4.9. Pokud se použijí nástroje pro opakované použití, zavádí se validovaný postup
jejich čištění a sterilizace pro odstranění infekčních agens.
4.10. Všude, kde to je možné, se používají pouze zdravotnické prostředky s označením
CE, a zapojené osoby, které tyto prostředky používají, jsou pro to náležitě vyškoleny.
4.11. Není-li možné uskutečnit odběr spermatu v prostorech pro odběr, může být
přijato sperma odebrané doma, pokud s tím přebírající tkáňové zařízení předem souhlasí, jsou
dodrženy podmínky odběru a dodání spermatu stanovené tímto tkáňovým zařízením a jde-li o
sperma určené pro použití mezi partnery nebo pro vlastní potřebu dárce.
5. Dokumentace dárce
5.1. O každém dárci se vedou a uchovávají záznamy, které obsahují
a) identifikaci dárce, a to minimálně jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, není-li
rodné číslo přiděleno a kontaktní adresu; pokud se darování týká matky a dítěte, uvede se
identifikace jak matky, tak dítěte,
b) věk, pohlaví, lékařskou anamnézu a anamnézu chování; informace se shromažďují tak, aby
byly dostačující pro posouzení dárce a v případě potřeby umožnily použití kritérií pro
vyloučení dárce,
c) výsledek tělesného vyšetření podle podbodu 3.3.,
d) vzorec hemodiluce, kde to je odůvodněné,
e) vyjádření souhlasu6) k odběru a záznam o poučení a poskytnutí informací dárci nebo osobě
blízké,

f) klinické údaje, výsledky laboratorních vyšetření vzorků od dárce a výsledky jiných
provedených vyšetření,
g) u zemřelého dárce výsledky pitvy; u tkání a buněk, které nelze skladovat delší dobu, se
zaznamená předběžná ústní zpráva o pitvě,
h) doložení vhodnosti dárce pro zvoleného příjemce, pokud se vhodnost dárce dokládá, jako
například u dárce krvetvorných progenitorových buněk při nepříbuzenském darování.
5.2. Pro předání odebraných tkání a buněk tkáňovému zařízení se vypracuje zpráva,
která obsahuje minimálně
a) údaje identifikující tkáňové zařízení, kterému mají být tkáně a buňky předány včetně jeho
adresy,
b) údaje potřebné pro identifikaci dárce, včetně toho, jak a kdo dárce identifikoval,
c) popis a identifikaci odebraných tkání a buněk a vzorků pro laboratorní vyšetření,
d) jméno a příjmení odpovědné osoby odběrového zařízení7) a potvrzení zprávy jejím
podpisem,
e) datum odběru, čas odběru nebo čas zahájení a ukončení odběru, místo odběru a použité
standardní pracovní postupy včetně odchylek a událostí, ke kterým došlo; podmínky a popis
prostředí kde se uskutečnil odběr, je-li to odůvodněné;
f) u zemřelého dárce podmínky uchování jeho těla; informaci o tom, zda tělo bylo nebo
nebylo uchováno za chladu včetně podmínek uchování a času, kdy bylo uchování za chladu
zahájeno a ukončeno,
g) identifikaci látek a roztoků, které přišly do styku s tkáněmi a buňkami při odběru a
přepravě včetně čísla šarže,
h) u zemřelého dárce datum a čas úmrtí uvedené v listu o prohlídce mrtvého.
5.3. V případě, že sperma je odebráno doma, zpráva o odběru obsahuje minimálně
a) informaci o tom, že sperma bylo odebráno doma,
b) údaje identifikující tkáňové zařízení, kterému má být sperma předáno včetně adresy,
c) údaje potřebné pro identifikaci dárce včetně toho, jak a kdo dárce identifikoval,
d) datum a čas odběru.
5.4. Záznamy se vedou podle požadavků přílohy č. 1 bodu 5 této vyhlášky.

5.5. Záznamy o dárcích požadované pro sledovatelnost se uchovávají na vhodném
místě vyhrazeném pro jejich uchovávání, jehož kontrola je zařazována do kontrol
prováděných Ústavem.
6. Balení
6.1. Po odběru se všechny získané tkáně a buňky balí způsobem, který minimalizuje
riziko kontaminace tkání a buněk a osob, které provádějí jejich balení a přepravu tkání a
buněk. Tkáně a buňky se skladují při teplotách, které zachovávají jejich požadované vlastnosti
a biologickou funkci.
6.2. Zabalené tkáně a buňky se přepravují v kontejneru, který je vhodný pro přepravu
biologického materiálu a který zajišťuje jakost a bezpečnost přepravovaných tkání a buněk.
6.3. Veškeré přiložené vzorky od dárce určené k vyšetření se přesně označí, a to tak,
aby byla zaručena identifikace dárce, od kterého byl vzorek odebrán, a aby byl k dispozici
záznam o čase a místu odběru vzorku.
7. Označování odebraných tkání a buněk
Každé balení obsahující tkáně a buňky je v době odběru označeno. Na primárním
obalu tkání a buněk se uvede údaj identifikující darování a balení tkání a buněk. Pokud to
rozměr balení umožňuje, uvede se dále
a) datum odběru a také čas, kde to je možné,
b) výstražné varování,
c) přísady, pokud jsou použity,
d) „pouze pro autologní použití“, jde-li o darování pro autologní použití,
e) údaje potřebné pro identifikaci příjemce, jde-li o darování pro konkrétního příjemce.,
f) sekvence identifikace darování.
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Pokud některé údaje podle písm. a) až e)f) nemohou být uvedeny na štítku primárního obalu,
uvádějí se na zvláštním listu, který je spojen s primárním obalem nebo ho provází, pokud
spojení s primárním obalem není možné.
8. Označování přepravního kontejneru
Když tkáně a buňky přepravuje zprostředkovatel, uvádí se na každém přepravním
kontejneru minimálně
a) upozornění „tkáně a buňky - manipulovat opatrně“,
b) identifikace zařízení, ze kterého se zásilka přepravuje, a to alespoň název, adresa, telefonní
číslo a kontaktní osoba pro případ komplikací,
c) identifikace tkáňového zařízení, pro které je zásilka určena, a to alespoň název, adresa a
telefonní číslo a kontaktní osoba, která kontejner převezme,

d) datum a čas začátku přepravy,
e) specifikace přepravních podmínek, které jsou důležité pro jakost a bezpečnost tkání a
buněk,
f) upozornění „NEOZAŘOVAT“, jde-li o buněčný přípravek,
g) upozornění „BIOLOGICKÉ NEBEZPEČÍ“, pokud je známo, že tkáně a buňky jsou
hodnoceny jako pozitivní na některý významný ukazatel infekčního onemocnění,
h) upozornění „POUZE PRO AUTOLOGNÍ POUŽITÍ“, jde-li o darování pro autologní
použití,
i) specifikace podmínek skladování, jako například „NEZMRAZOVAT“.
Příloha 3
Kritéria pro posouzení zdravotní způsobilosti potenciálních dárců a výběr dárců tkání a
buněk s výjimkou dárců reprodukčních buněk
Pro specifické typy tkání a buněk se stanoví kritéria výběru dárců, která mají význam a
mohou pomoci při zjištění a vyloučení potenciálních dárců, jejichž darování by mohlo
představovat zdravotní riziko pro ostatní nebo, jde-li o žijící dárce, zdravotní riziko pro ně
samotné a podle kterých mají být zajištěny tkáně a buňky vhodné pro účel, ke kterému mají
být použity. Přitom se zohledňují podrobné pokyny vydávané Radou Evropy8). Hodnocení a
výběr dárce se dokumentuje. Výběr dárce vychází z analýzy rizik souvisejících s používáním
specifických typů tkání a buněk. Rizika jsou identifikována na základě tělesné prohlídky,
lékařské anamnézy, anamnézy chování, laboratorního vyšetření a jakéhokoli dalšího
vhodného zkoumání. V případě zemřelého dárce také na základě posmrtné prohlídky a
zhodnocení výsledku pitvy a příčiny smrti. Pokud se darování řádně neodůvodní na základě
dokumentovaného hodnocení rizik schváleného odpovědnou osobou tkáňového zařízení, je
dárce vyloučen z darování, je-li splněno jedno z obecných kritérií uvedených v této příloze.
ČÁST A
ZEMŘELÍ DÁRCI
1. Obecná kritéria vyloučení
1.1. Neznámá příčina smrti, s výjimkou případu, kdy pitva objasní příčinu smrti po
odběru a kdy současně není splněno žádné z obecných kriterií vyloučení stanovených v této
části.
1.2. Anamnéza nemoci neznámé etiologie.
1.3. Současná nebo minulá anamnéza zhoubné nemoci s výjimkou primárního
bazálního buněčného karcinomu, karcinomu in situ děložního čípku a některých primárních
nádorů centrálního nervového systému, které je třeba hodnotit na základě vědeckého důkazu.
Dárci se zhoubnými nemocemi mohou být hodnoceni a vybráni pro darování rohovky s
výjimkou dárců s retinoblastomem, maligním hematologickým onemocněním a zhoubnými
nádory předního segmentu oka.

1.4. Riziko přenosu nemocí způsobených priony. Toto riziko se vztahuje na
potenciální dárce,
a) u kterých byla diagnostikována Creutzfeldt-Jakobova nemoc nebo varianta CreutzfeldtJakobovy nemoci nebo v jejichž rodině se vyskytla neiatrogenní Creutzfeldt-Jakobova nemoc,
b) s anamnézou rychlé progresivní demence nebo degenerativní neurologické nemoci včetně
nemocí neznámého původu,
c) kteří brali hormony získané z lidské hypofýzy, například růstové hormony, kterým byl
transplantován štěp lidské rohovky, skléry a tvrdé pleny mozkové nebo kteří podstoupili
nezdokumentovaný neurochirurgický zákrok, a to v případě rizika že při takovém zákroku by
mohla být použita tvrdá plena mozková,
1.5. Celková infekce, která není v době darování zvládnutá, včetně bakteriálních
nemocí, celkové virové, plísňové nebo parazitární infekce nebo významné místní infekce
tkání a buněk, které mají být darovány. Dárci s bakteriální septikémií mohou být hodnoceni a
vybráni pro darování oka, avšak pouze pokud jsou rohovky skladovány v orgánové kultuře, ve
které je možno odhalit jakoukoli bakteriální kontaminaci tkáně.
1.6. Anamnéza, klinický důkaz nebo laboratorní důkaz infekce virem lidského
imunodeficitu (dále jen „HIV“), akutní nebo chronické hepatitidy B kromě potenciálního
dárce s prokázanou imunitou, hepatitidy C a infekce lidským T buněčným lymfotropním
virem (dále jen „HTLV“) typu I a II a také riziko přenosu nebo důkaz rizikových faktorů
těchto infekcí.
1.7. Anamnéza chronické systémové autoimunitní nemoci, která by mohla mít
škodlivý vliv na jakost tkáně, která má být odebrána. Systémová onemocnění s nežádoucím
dopadem na jakost tkáně, například kolagenóza a vaskulitida.
1.8. Známky toho, že výsledky krevních vzorků od potenciálního dárce jsou neplatné v
důsledku
a) výskytu hemodiluce podle specifikace v příloze č. 4 podbodu 2.3. této vyhlášky, pokud
není k dispozici vzorek před hemodilucí nebo
b) léčby imunosupresivními látkami.
1.9. Důkaz jakýchkoli jiných rizikových faktorů přenosných nemocí na základě
hodnocení rizika, přičemž se zohlední místní prevalence infekční nemoci, cestování dárce a
anamnéza expozice.
1.10. Nalezení fyzických příznaků na těle dárce při vyšetření podle přílohy č. 2
podbodu 3.3. této vyhlášky, které naznačují riziko přenosné nemoci nebo přenosných nemocí.
1.11. Použití nebo působení látky, která může být přenesena na příjemce v dávce
ohrožující jeho zdraví, jako je například kyanid, olovo, rtuť, zlato.
1.12. Nedávné očkování živým oslabeným virem, existuje-li riziko přenosu infekce.

1.13. Transplantace xenogenních štěpů.
1.14. Chronická hemodialýza v anamnéze.
1.15. Doba a podmínky uchování těla zemřelého dárce a další příčiny, které mohou
ohrozit jakost tkání a buněk pro účel jejich použití, například smrt utonutím, tělo zemřelého
uložené před odběrem déle než 24 hodin při snížené teplotě 4 °C, tělo zemřelého uložené před
odběrem déle než 12 hodin v prostředí, jehož teplota není snížena.
2. Další kritéria pro dětské zemřelé dárce
Jde-li o dětské zemřelé dárce, vylučují se všechny děti narozené matkám nakaženým
HIV nebo děti, které splňují některé z kritérií vyloučení uvedených v bodu 1 této části, dokud
není s určitostí vyloučeno riziko přenosu infekce. Děti, jež se narodily matkám nakaženým
HIV, virem hepatitidy B (dále jen „HBV“), virem hepatitidy C (dále jen „HCV“) nebo HTLV,
nebo matkám s rizikem takové infekce,
a) jsou vyloučeny z darování bez ohledu na výsledky analytických vyšetření, pokud jsou
mladší 18 měsíců a došlo k jejich kojení takovou matkou během předcházejících 12 měsíců,
b) lze přijmout jako dárce, pokud nedošlo k jejich kojení takovou matkou během
předcházejících 12 měsíců a analytická vyšetření, tělesné vyšetření a přezkoumání zdravotní
dokumentace nevedou k důkazu HIV, HBV, HCV nebo HTLV.
ČÁST B
ŽIJÍCÍ DÁRCI
1. Autologní žijící dárci
V případě, že odebrané tkáně a buňky mají být skladovány a kultivovány provádí se
stejný minimální soubor vyšetření vzorků od autologního dárce jako u alogenního žijícího
dárce. Pozitivní výsledek vyšetření na ukazatele infekčních onemocnění, nebrání tomu, aby
byly tkáně a buňky nebo jakýkoli z nich získaný přípravek skladovány, zpracovávány a znovu
implantovány, pokud
a) jsou pro tento účel k dispozici vhodné izolované prostory, v nichž neexistuje žádné riziko
křížové kontaminace jiných tkání a buněk, popřípadě riziko kontaminace s jinými látkami,
popřípadě riziko záměn, a
b) lékař, který tyto tkáně a buňky požadoval, je o nálezu informován a prokazatelně potvrdí,
že tyto autologní tkáně a buňky požaduje.
2. Alogenní žijící dárce
2.1. Hodnocení a výběr alogenních žijících dárců se provádí podle stanoveného
postupu na základě zdravotního stavu, lékařské anamnézy a anamnézy chování, které jsou
uvedené v dotazníku a zjišťované při pohovoru, který s dárcem provede pověřený
zdravotnický pracovník splňující podmínky kvalifikace a vyškolení podle přílohy č. 1 bodu 2
této vyhlášky a na základě výsledků klinických vyšetření a laboratorních vyšetření
zdravotního stavu dárce. Jde-li o tkáně a buňky pro přímou distribuci příjemci, stanoví se
kritéria také s ohledem na požadavky lékaře, který provádí transplantaci.

2.2. Při jakémkoli darování se proces opatřování tkání a buněk provádí tak, aby nebylo
narušeno nebo ohroženo zdraví dárce nebo péče o dárce. V případě darování pupečníkové
krve nebo amniové membrány platí tyto zásady jak pro matku, tak pro dítě.
2.3. S výjimkou části A podbodů 1.1. a 1.15 se uplatňují stejná kritéria vyloučení jako
u zemřelých dárců. V závislosti na typu tkání a buněk se doplní další specifická kritéria
vyloučení, jako je například
a) těhotenství; to se netýká dárců pupečníkové krve, amniové membrány a sourozeneckých
dárců krvetvorných progenitorových buněk,
b) kojení,
c) v případě krvetvorných progenitorových buněk geneticky podmíněné onemocnění, které
může ohrozit dárce nebo jakost tkání a buněk nebo může vést k přenosu dědičných
předpokladů,
d) expozice zdraví škodlivému ionizujícímu záření.
Příloha 4
Požadavky na laboratorní vyšetření vzorků od dárců s výjimkou dárců reprodukčních
buněk a požadavky na vzorky pro tato vyšetření
1. Požadovaná laboratorní vyšetření vzorků od dárců
1.1. U všech dárců se provádějí minimálně vyšetření vzorku od dárce k průkazu
známek infekce
a) HIV typu 1 a 2 (dále jen „HIV 1 a 2“) metodou stanovení protilátky a antigenu p24,
b) HBV metodou stanovení povrchového antigenu (dále jen „HBsAg“) a protilátky proti
nukleokapsidovému antigenu HBV (dále jen „anti-HBc“),
c) HCV metodou stanovení protilátky, a
d) syfilis stanovením podle podbodu 1.4.
1.2. Vyšetření protilátky proti HTLV I se provádějí u dárců, kteří žijí v oblastech s
vysokou prevalencí nemoci nebo z nich pocházejí, nebo u dárců, kteří mají sexuální partnery
pocházející z těchto oblastí, nebo u dárců, jejichž rodiče pocházejí z těchto oblastí.
1.3. Je-li vyšetření anti-HBc pozitivní a HBsAg je negativní, je třeba provést další
šetření a hodnocení rizika, má-li být stanovena způsobilost ke klinickému použití.
1.4. Aby se vyloučila přítomnosti aktivní infekce Treponema pallidum, používá se
validovaný algoritmus vyšetření. Je- li vyšetření nereaktivní, a to specifické nebo
nespecifické, nevzniká překážka pro propuštění tkání a buněk. Když se provádí nespecifické
vyšetření, není jeho reaktivní výsledek překážkou odběru nebo propuštění tkání a buněk,
pokud je specifické konfirmační vyšetření na Treponema pallidum nereaktivní. V případě

dárce, jehož vzorek je reaktivní při specifickém vyšetření na Treponema pallidum, se
vyžaduje důkladné hodnocení rizika s cílem stanovit způsobilost tkání a buněk ke klinickému
použití.
1.5. Stanoví se provádění a hodnocení dalších vyšetření biologických znaků v
závislosti na charakteristikách darované tkáně nebo buněk a na anamnéze dárce, jako je
například znak D systému RhD, znaky systému HLA, malarie, cytomegalovirus, toxoplasma,
virus Epsteina a Barrové, Trypanosoma cruzi.
1.6. V případě autologních dárců se použije příloha č. 3 část B bod 1 této vyhlášky.
2. Obecné požadavky na laboratorní vyšetření
2.1. Používá se pouze takový typ vyšetření, který je validován pro daný účel použití v
souladu se současnými vědeckými poznatky. Používá se vyšetřovací souprava s označením
CE, kde to je možné.
2.2 Vyšetření se provedou se sérem nebo plazmou dárce. Nepoužijí se jiné tekutiny
nebo sekrety, jako jsou tekutina oční komory nebo sklivec, pokud to není jasně klinicky
odůvodněno a pokud vyšetření není validované pro použitý typ tekutiny nebo sekretu.
2.3. Pokud u potenciálního dárce došlo ke krevní ztrátě a v nedávné době mu byly
podána darovaná krev, krevní složky, koloidy nebo krystaloidy, nemusí být vyšetření platné z
důvodu hemodiluce použitého vzorku krve od dárce. Použije se algoritmus pro hodnocení
stupně hemodiluce
a) v případě odběru vzorku krve před smrtí, byla-li provedena infuze krve, krevních složek,
popřípadě koloidů během 48 hodin před odběrem vzorku krve nebo infuze krystaloidů během
hodiny před odběrem vzorku krve,
b) v případě odběru vzorku krve po smrti, byla -li provedena infuze krve, krevních složek
popřípadě koloidů během 48 hodin před smrtí nebo infuze krystaloidů během hodiny před
smrtí.
Tkáňové zařízení může přijmout tkáně a buňky od dárců se zředěním plazmy větším
než 50%, pouze tehdy, jsou-li použité postupy vyšetřování vzorků validované pro takové
zředění plazmy, nebo pokud je pro vyšetření k dispozici vzorek odebraný před transfuzí.
2.4. Jde-li o zemřelého dárce, odebírají se vzorky krve pro laboratorní vyšetření pokud
možno těsně před smrtí nebo, pokud to není možné, co nejdříve po smrti, nejpozději však do
24 hodin po smrti.
2.5. Jde-li o žijícího dárce, odebírají se vzorky krve pro laboratorní vyšetření v době
odběru tkání a buněk nebo, pokud to není možné, do 7 dnů po odběru tkání a buněk.
2.6. Jde-li o alogenního žijícího dárce
a) opakuje se odběr vzorku krve od dárce a laboratorní vyšetření k průkazu známek infekce,
nejméně po 180 dnech od odběru tkání a buněk v případě, že tkáně a buňky dárce mohou být
skladovány do dokončení opakovaného vyšetření; jsou-li tkáně a buňky propouštěny pro

použití také podle výsledku opakovaného vyšetření, může být vzorek při darování odebrán až
do 30 dní před odběrem tkání a buněk a do 7 dní po odběru tkání a buněk,
b) jehož tkáně a buňky nemohou být skladovány a opakovaný odběr vzorku od dárce proto
nelze využít jako v písm. a), použije se ustanovení podle podbodu 2.5.
2.7. Je-li vzorek odebraný podle podbodu 2.5. dodatečně vyšetřen také technikou
amplifikace nukleových kyselin na HIV, HBV a HCV, není třeba provádět příslušné vyšetření
na tyto viry se vzorkem z opakovaného odběru krve dárce. Jestliže zpracování zahrnuje
inaktivační postup validovaný pro viry, kterých se týká inaktivace, není také nutné provádět
příslušné vyšetření na tyto viry se vzorkem z opakovaného odběru krve dárce.
2.8. V případě odběru kmenových buněk kostní dřeně a periferní krve se vzorky krve
pro laboratorní vyšetření odeberou v co nejkratší době před odběrem kmenových buněk,
nejdéle však během 30 dnů před tímto odběrem. U dárců kmenových buněk kostní dřeně a
periferní krve není třeba použít ustanovení podbodů 2.5. a 2.7.
2.9. Je-li dárcem novorozenec, mohou být provedena vyšetření matky dárce, a tak se
vyhnout zbytečnému lékařskému postupu na dítěti.
3. Vyšetření na přenosnou spongiformní encefalopatii
U zemřelého dárce rohovky, skléry nebo tvrdé pleny mozkové se provádí vyšetření
mozku na přenosnou spongiformní encefalopatii. Toto vyšetření se zajišťuje v Národní
referenční laboratoři pro diagnostiku přenosné spongiformní encefalopatie.
Příloha 5
Kritéria pro posouzení zdravotní způsobilosti a pro výběr dárců reprodukčních buněk a
požadavky na laboratorní vyšetření vzorků od těchto dárců
1. Darování mezi partnery, pokud jsou reprodukční buňky přímo použité
V případě darování reprodukčních buněk určených k přímému použití mezi partnery
není třeba použít kritéria pro výběr dárce a laboratorní vyšetření.
2. Darování mezi partnery, pokud nejsou reprodukční buňky přímo použité
Jde-li o zpracování popřípadě skladování reprodukčních buněk nebo o reprodukční
buňky použité pro kryokonzervaci embryí, uplatňuje se splnění následujících kritérií.
2.1. Na základě lékařské anamnézy a léčebných indikací lékař odpovědný za dárce
stanoví a doloží odůvodnění pro darování a pro bezpečnost příjemce a dítěte nebo dětí, které
se mohou narodit.
2.2. Pro vyhodnocení rizika křížové kontaminace se provádí vyšetření podle přílohy č.
4 podbodu 1.1. této vyhlášky. Požadavek podle věty první není třeba použít v případě
spermatu, které se zpracovává pro nitroděložní oplodnění a nemá být skladováno, pokud
tkáňové zařízení může dokázat, že riziko křížové kontaminace a vystavení zaměstnanců riziku
bylo vyloučeno použitím vhodných validovaných postupů.

2.3. Zavede se a uplatňuje systém odděleného skladování pro případy, že výsledek
vyšetření na HIV 1 a 2, HBV, HCV nebo na syfilis je pozitivní nebo výsledky nejsou k
dispozici, nebo pokud je o dárci známo, že je zdrojem rizika infekce.
2.4 Vyšetření na protilátku proti HTLV I se provádí u dárců, kteří žijí v oblastech s
vysokou prevalencí nebo z těchto oblastí pocházejí, nebo mají sexuální partnery pocházející z
těchto oblastí, nebo rodiče dárců pocházejí z těchto oblastí.
2.5. Stanoví se provádění a hodnocení dalších vyšetření biologických znaků v
závislosti na anamnéze dárce, vyšetření příjemkyně, cestování a anamnéze expozice,
vlastnostech darovaných buněk a na epidemiologické situaci, jako je například znak D
systému RhD, malárie, cytomegalovirus, Trypanosoma cruzi).
2.6 Pozitivní výsledky vyšetření nemusí být překážkou pro darování mezi partnery.
3. Jiné darování než mezi partnery
Stanoví se kritéria a hodnocení a výběru dárců spermatu a vajíček pro darování jiné
než je uvedeno v bodech 1 a 2. Dokumentuje se hodnocení dárce při každém darování.
Zařazuje se hodnocení obecných kritérií a laboratorních vyšetření uvedených v tomto bodu.
3.1. Dárci se vybírají podle věku, který stanoví jiný právní předpis, podle zdravotního
stavu, lékařského a laboratorního vyšetření, lékařské anamnézy a anamnézy chování
uvedených v dotazníku a na základě osobního pohovoru, který provede pověřený
zdravotnický pracovník splňující podmínky kvalifikace a vyškolení podle přílohy č. 1 bodu 2
této vyhlášky. Hodnocení a výběr dárce zahrnuje faktory, které mají význam a mohou pomoci
při zjištění a vyloučení potenciálních dárců, jejichž darování by mohlo představovat
a) zdravotní rizika pro ostatní, včetně budoucího dítěte, jako je například riziko pohlavně
přenosných a jiných přenosných nemocí, geneticky podmíněných vad a nemocí, riziko
spojené s chováním dárce nebo vystavením dárce vlivům významně škodlivým pro
reprodukční zdraví, riziko psychotických onemocnění s dědičnou dispozicí,
b) zdravotní rizika pro ně samotné, jako je například superovulace, podání sedativ, rizika
spojená s postupem odběru vajíček, psychologické důsledky darování.
3.2. Provádějí se vyšetření dárce na HIV 1 a 2, HBV, HCV a syfilis se vzorkem séra
nebo plazmy v souladu s přílohou č. 4 podbodem 1.1. této vyhlášky a požaduje se negativní
výsledek.
3.3. U dárce spermatu se provádí také vyšetření na Chlamydia trachomatis se vzorkem
moči technikou amplifikace nukleových kyselin a požaduje se negativní výsledek.
3.4. Vyšetření na protilátku proti HTLV I se provede u dárců, kteří žijí v oblastech s
vysokou prevalencí nebo z nich pocházejí, nebo mají sexuální partnery pocházející z těchto
oblastí, nebo rodiče dárců pocházejí z těchto oblastí.
3.5. Stanoví se provádění a hodnocení dalších vyšetření biologických znaků v
závislosti na anamnéze dárce, vyšetření příjemkyně, anamnéze expozice, vlastnostech
darovaných buněk a na epidemiologické situaci, jako je například znak D systému RhD,
malárie, cytomegalovirus, Trypanosoma cruzi.

3.6. V případě autologních dárců se postupuje podle přílohy č. 3 části B bodu 1 písm.
a) této vyhlášky.
3.7. Provádějí se genetická screeningová vyšetření na autosomálně recesivní geny, o
kterých je podle mezinárodních vědeckých důkazů známo, že se vyskytují v etnickém
prostředí dárce, a hodnotí se riziko přenosu dědičných předpokladů, o kterých je známo, že se
vyskytují v rodině. Úplné informace o souvisejícím riziku a opatřeních přijatých pro jeho
zmírnění se sdělí a jasně vysvětlí příjemci.
4. Obecné požadavky na laboratorní vyšetření vzorků od dárce
4.1. Laboratorní vyšetření se provádějí v souladu s přílohou č. 4 podbody 2.1. a 2.2.
této vyhlášky.
4.2. Krevní vzorky se odebírají
a) v případě darování mezi partnery během 3 měsíců před prvním darováním, nejde-li o přímé
použití. U dalších darování mezi partnery od stejného dárce se další krevní vzorky odebírají
nejpozději 24 měsíců od předchozího odběru krevních vzorků,
b) v případě jiného darování než mezi partnery v době každého darování, a jde-li o darování
oocytů, krevní vzorky se odebírají nejpozději při zahájení stimulace.
4.3. Sperma darované jinak než mezi partnery se uchovává v karanténě nejméně 180
dní, po jejichž uplynutí je požadován opakovaný odběr vzorku krve od dárce a jeho
laboratorní vyšetření k průkazu známek infekce. Jestliže je vzorek krve odebraný v době
darování spermatu vyšetřen také technikou amplifikace nukleových kyselin na HIV, HBV a
HCV, není třeba provádět příslušné vyšetření na tyto viry se vzorkem z opakovaného odběru
krve dárce. Jestliže zpracování zahrnuje inaktivační postup validovaný pro viry, kterých se
týká inaktivace, není také nutné provádět příslušné vyšetření na tyto viry se vzorkem z
opakovaného odběru krve dárce.
Příloha 6
Požadavky na příjem tkání a buněk, na postupy zpracování, označení, propouštění,
balení, skladování, distribuce tkání a buněk a jejich stažení z distribuce a na kontroly
jakosti a bezpečnosti
1. Příjem tkání a buněk v tkáňovém zařízení
1.1. Při dodání odebraných tkání a buněk do tkáňového zařízení se na základě
dokumentace ověří, že zásilka včetně přepravních podmínek, balení, označení, související
dokumentace a vzorků splňuje požadavky na příjem, požadavky přílohy č. 2 této vyhlášky a
požadavky souvisejících specifikací přijímajícího tkáňového zařízení včetně technických
požadavků a jiných kritérií, která jsou důležitá pro zachování přijatelné jakosti.
1.2. Dokud nejsou tkáně a buňky s doprovodnou dokumentací zkontrolovány nebo
dokud není jinak ověřeno, že splňují požadavky, jsou tkáně a buňky umístěny v karanténě.
Přezkoumání důležitých informací o dárci a opatřování a rozhodnutí o převzetí nebo vyřazení
tkání a buněk provádí a zaznamená k tomu pověřená osoba.

1.3. Součástí dokumentace tkáňového zařízení jsou postupy a specifikace, podle
kterých je ověřena každá zásilka tkání a buněk včetně vzorků pro laboratorní vyšetření.
Postupy tkáňového zařízení stanoví také nakládání s nevyhovujícími zásilkami včetně zásilek
s neúplnými výsledky vyšetření nebo dokumentací, aby bylo zajištěno jejich oddělení a bylo
vyloučeno riziko kontaminace jiných tkání a buněk, které tkáňové zařízení zpracovává nebo
skladuje.
1.4. Údaje a dokumentace zajišťované tkáňovým zařízením, s výjimkou údajů a
dokumentace podle podbodu 1.5., obsahují
a) souhlas k odběru tkání a buněk, včetně účelu, pro který mohou být tkáně a buňky použity,
kterým je například léčebné, výzkumné popřípadě výukové použití, a včetně specifických
pokynů pro odstraňování tkání a buněk, nejsou-li použity pro účely, pro které byl získán
souhlas,
b) požadovanou dokumentaci týkající se opatřování tkání a buněk a anamnézy dárce, jak je
popsáno v příloze č. 2 bodu 5 této vyhlášky,
c) výsledky tělesného vyšetření dárce, laboratorních vyšetření a jiných vyšetření a další
informace, jako jsou například informace podle přílohy č. 2 podbodu 3.2. této vyhlášky,
pokud se tak postupovalo,
d) jde-li o alogenního dárce, řádně dokumentované přezkoumání úplného hodnocení dárce
podle kritérií výběru, které provádí k tomu pověřená osoba,
e) jde-li o buněčné kultury určené k autolognímu použití, dokumentaci k možným alergiím
příjemce na léky, jako jsou například antibiotika.
1.5. Jde-li o reprodukční buňky určené k darování mezi partnery, údaje a dokumentace
zajišťované tkáňovým zařízením obsahují
a) souhlas, včetně účelu, pro který mohou být reprodukční buňky použity, kterým je například
reprodukční, popřípadě výzkumné použití, a včetně specifických pokynů pro odstranění tkání
a buněk, nejsou-li použity pro účely, pro které byl získán souhlas,
b) údaje potřebné k identifikaci dárce a dále typ, věk a pohlaví dárce, přítomnost rizikových
faktorů a jde-li o zemřelého dárce, také příčinu úmrtí,
c) údaje potřebné k identifikaci partnera,
d) místo, kde se uskutečnily postupy opatřování,
e) důležité charakteristiky reprodukčních buněk a dokumentaci o nich.
1.6. Nesplní-li tkáně a buňky požadavky na příjem pro zpracování v tkáňovém
zařízení, umístí se na místě, které je k tomu vyhrazené do předání pro jiný účel použití podle
podbodu 1.4. písm. a) a 1.5. písm. a) nebo do jejich odstranění z použití.
2. Zpracování

2.1. Kritické postupy zpracování se validují tak, aby bylo prokázáno, že se tkáně a
buňky nestanou klinicky neúčinnými nebo škodlivými pro příjemce. Tato validace může být
založena na studiích provedených tkáňovým zařízením nebo na údajích ze zveřejněných studií
nebo, v případě zavedených osvědčených postupů zpracování, na zpětném hodnocení
klinických výsledků u tkání a buněk zpracovaných příslušným tkáňovým zařízením a
použitých při léčbě příjemce.
2.2. Prokazuje se, že validovaný postup může být prováděn k tomu pověřenými
osobami v prostředí a s vybavením tkáňového zařízení určenými k tomuto postupu tak, aby
probíhal shodně a byly trvale dosahovány stanovené výsledky.
2.3. Ve standardních pracovních postupech se stanoví postupy tak, aby byly v souladu
s validovaným postupem a byly splněny požadavky na vnitřní předpisy podle přílohy č. 1
bodu 5 této vyhlášky.
2.4. Všechny postupy se provádějí v souladu se schválenými standardními pracovními
postupy a zajistí se jejich kontrola.
2.5. Je-li uplatněn při zpracování postup mikrobiální inaktivace, je dokumentován a
validován.
2.6. Před zavedením jakékoliv významné změny při zpracování je změněný postup
validován a dokumentován a zajistí se, aby postup od zavedení změny splňoval požadavky
přílohy č. 1 této vyhlášky a požadavky pro zpracování podle bodu 2.
2.7. Postupy zpracování se pravidelně kriticky hodnotí, aby byly trvale dosahovány
stanovené výsledky.
2.8. Postupy pro vyřazování tkání a buněk se volí tak, aby se zabránilo kontaminaci
jiných tkání a buněk, prostředí a zapojených osob.
3. Skladování a propouštění přípravků
3.1. Pro každý typ podmínek skladování se určí maximální doba skladování. Při jejím
stanovení se také sleduje možné zhoršení požadovaných vlastností tkání a buněk.
3.2. Systém umístění a evidence tkání a buněk v karanténě se zavádí tak, aby nemohly
být propuštěny tkáně a buňky, pokud nejsou splněny všechny stanovené požadavky. Tkáňové
zařízení má pro tento účel standardní pracovní postup podrobně popisující okolnosti,
povinnosti a postupy pro propouštění tkání a buněk k distribuci.
3.3. Systém identifikace tkání a buněk se vytvoří tak, aby během jakékoliv etapy
zpracování bylo možno jasně rozlišit propuštěné tkáně a buňky od nepropuštěných v
karanténě a od vyřazených tkání a buněk.
3.4. Záznamy se vedou tak, aby se prokázalo, že před propuštěním tkání a buněk, byly
splněny všechny příslušné požadavky a specifikace. To zahrnuje také, že všechna prohlášení,
požadované lékařské záznamy, záznamy o zpracování, výsledky vyšetření a údaje uvedené na
konečném balení nebo k němu přiložené byly ověřeny v souladu s písemným postupem a že
propuštění bylo schváleno a potvrzeno odpovědnou osobou tkáňového zařízení. Jestliže se pro

uvolnění výsledků z laboratoře použije počítač, je nutné, aby tento postup byl validovaný a
aby byla dostupná stopa umožňující dohledat, kdo je za uvolnění výsledků odpovědný.
3.5. Dojde-li k zavedení jakéhokoliv nového kritéria pro výběr nebo vyšetření dárce
nebo dojde-li k jakékoliv významné změně některého kroku zpracování za účelem zlepšení
jakosti a bezpečnosti, provádí se dokumentované posouzení rizik schválené odpovědnou
osobou tkáňového zařízení, na základě kterého se rozhodne o osudu skladovaných tkání a
buněk.
4. Distribuce a stažení
4.1.Definují se kritické podmínky přepravy, jako je například teplota a časová lhůta,
aby byly zachovány požadované vlastnosti tkání a buněk.
4.2. Kontejner a obal tkání a buněk se zvolí tak, aby zajistil, že jsou tkáně a buňky
uchovány bezpečně a za stanovených podmínek. Vhodnost kontejneru a obalu se validuje pro
daný účel jejich použití.
4.3. V žádance o dodání tkáňového a buněčného přípravku pro léčebné použití u
příjemce se poskytují údaje jednoznačně určující požadavek včetně údajů identifikujících
zdravotnické zařízení, pracoviště a lékaře požadující dodání přípravku a data vystavení
žádanky.
4.4. Tkáňový a buněčný přípravek dodaný zdravotnickému zařízení pro léčbu příjemce
je provázen dokladem o dodání, který umožňuje ověřit shodu s požadavkem žádanky o dodání
tkáňového a buněčného přípravku.
4.5. V tkáňovém zařízení se určí osoby oprávněné posoudit nezbytnost stažení tkání a
buněk z oběhu a zahájit a koordinovat potřebné kroky v případě potřeby.
4.6. Pro stažení tkání a buněk z oběhu se písemně stanoví a zavede účinný postup,
včetně popisu jednotlivých kroků, povinností osob zapojených do postupu a oznámení
Ústavu.
4.7. Zajistí se také postupy, které v předem vymezeném období umožní sledovat tkáně
a buňky pro potřebu šetření a zpětného dohledávání, jehož účelem je například identifikovat
dárce, který mohl přispět k vyvolání reakce u příjemce, stáhnout dostupné tkáně a buňky od
tohoto dárce a informovat odběratele a příjemce tkání a buněk odebraných tomuto dárci v
případě, že mohli být ohroženi.
4.8. Zavede se dokumentovaný systém pro zacházení s vrácenými tkáněmi a buňkami
včetně kritérií pro jejich vrácení do skladu tkáňového zařízení a pro případné další použití.
5. Konečné označení pro distribuci
5.1. Na štítku primárního obalu tkáňového a buněčného přípravku se uvede
a) název přípravku, ze kterého vyplývá, o jaký typ tkání a buněk a přípravku se jedná,
identifikační kód přípravku a kde to je použitelné, číslo šarže,
b) údaje identifikující tkáňové zařízení, které propustilo přípravek, včetně adresy a
identifikačního označení,

c) datum ukončení doby použitelnosti,
d) jde-li o autologní darování, označení „jen pro autologní použití“ a údaj identifikující dárce,
který je současně příjemcem,
e) jde-li o darování konkrétnímu příjemci, údaj identifikující určeného příjemce,
f) označení „BIOLOGICKÉ NEBEZPEČÍ“, pokud je známo, že je přípravek hodnocen jako
pozitivní na některý významný ukazatel infekčního onemocnění.,
g) jednotný evropský kód.
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Jestliže některý údaj uvedený v písmenech d) a,e) a g) nemůže být uveden na štítku
primárního obalu, je poskytnut na zvláštním listu, který provází příslušné balení tak, aby bylo
zajištěno, že nebudou od sebe odděleny. Pokud uvedení všech údajů podle písm. a) až f) g)
neumožní rozměr primárního obalu, uvede se na primárním obalu minimálně údaj
jednoznačně identifikující balení přípravku a další údaje podle důležitosti a rozměrových
možností, přičemž zbývající údaje se uvádějí podle druhé věty.
5.2. Na štítku primárního obalu tkáňového a buněčného přípravku nebo v dokumentaci
provázející příslušné balení se dále uvede
a) popis definující přípravek zahrnující složení přípravku a údaj charakterizující množství
nebo rozměry tkání a buněk,
b) morfologické a funkční údaje, kde to je vhodné,
c) datum distribuce,
d) provedená vyšetření vzorků od dárce a výsledky,
e) pokyn pro skladování,
f) pokyn pro otevření primárního obalu a pokyny pro rekonstituci přípravku a manipulace s
ním,
g) doba použitelnosti po otevření primárního obalu, popřípadě po manipulaci s přípravkem,
h) pokyny podle § 5 odst. 3 písm. b) zákona týkající se závažných nežádoucích reakcí nebo
událostí a sledovatelnosti, nejsou-li poskytovány jinak,
i) upozornění na přítomnost zbytků potenciálně škodlivých látek (např. antibiotika,
etylenoxid),
j) léčebné indikace, nežádoucí účinky, kontraindikace nebo další upozornění, a to v rozsahu,
který odpovídá potřebám léčebného použití přípravku u příjemce.,

k) u dovážených tkání a buněk země odběru a dále vyvážející země, pokud se liší od
země odběru.
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6. Označení vnějšího přepravního kontejneru
Při přepravě se tkáňový a buněčný přípravek v primárním obalu umístí do přepravního
kontejneru, na kterém se uvádí minimálně
a) identifikace tkáňového zařízení, které tkáně nebo buňky propustilo, včetně adresy,
identifikačního označení a telefonního čísla,
b) identifikace zdravotnického zařízení a jeho pracoviště, kterému má být kontejner dodán,
včetně adresy a telefonního čísla, a také jména, příjmení a telefonního čísla přebírající osoby,
kde to je potřebné,
c) upozornění, že zásilka obsahuje lidské tkáně a buňky a nápis „MANIPULOVAT
OPATRNĚ“,
d) upozornění NEOZAŘOVAT, jsou-li pro použití přípravku potřebné živé buňky, jako jsou
například kmenové buňky, zárodečné buňky, embrya,
e) podmínky přepravy, jako je například „uchovejte v chladu“, „uchovávejte ve svislé
poloze“,
f) bezpečnostní pokyny nebo způsob chlazení, kde to je možné.
7. Kontroly jakosti a bezpečnosti
7.1. Kontroly jakosti a bezpečnosti stanovené a prováděné v rámci činností vedoucích
k zajištění tkání a buněk zahrnují minimálně
a) vyšetření vzorků od dárce pro posouzení zdravotní způsobilosti dárce podle § 5 při každém
darování tkání a buněk,
b) laboratorní vyšetření vzorků od dárce pro posouzení použitelnosti tkání a buněk dárce pro
konkrétního příjemce, kde to je třeba,
c) kontroly kritérií jakosti a bezpečnosti tkáňových a buněčných přípravků; kontroly zahrnují
zejména údaje charakterizující množství nebo rozměr tkání a buněk, obsah účinných složek a
obsah nežádoucích složek, ukazatelů důležitých pro léčebný účinek přípravku, pro jeho
stabilitu a mikrobiologické kontroly podle stanovené specifikace,
d) kontroly podle písmene c) vybrané pro účel kontroly meziproduktů v průběhu zpracování
tkání a buněk nebo před jejich propuštěním, kde to je vhodné,
e) kontroly dodaných materiálů a produktů podle stanovené specifikace před jejich použitím,
jde-li o materiály a produkty kritické pro jakost a bezpečnost tkání a buněk,

f) kontroly prostorů a vybavení zahrnující splnění požadavků na jejich použití při postupu, pro
který jsou určeny; kontroly fyzikálních, chemických, popřípadě biologických parametrů, které
jsou kritické pro postup,
g) kontroly čistoty prostředí v prostředí deklarované třídy čistoty,
h) mikrobiologické kontroly povrchů, včetně povrchů v prostorech, kde se zachází s tkáněmi a
buňkami a s tkáňovými a buněčnými přípravky v primárním obalu.
U namátkově prováděných kontrol se podle účelu a charakteru kontroly stanoví
systém provádění kontrol, včetně jejich četnosti.
7.2. Pokud se pro provedení kontroly odebírají vzorky, stanoví se a validuje postup
jejich odběru a uchování tak, aby bylo prokázáno, že kontrola provedená za použití vzorku
odráží sledované ukazatele jakosti a bezpečnosti.
7.3. Volí se takové vzorky od dárců a takové podmínky jejich uchování, které
vyhovují požadavkům na povinná laboratorní vyšetření dárců a umožňují uchování vzorků
pro tato vyšetření po dobu, kterou stanoví provozovatel tkáňového zařízení. Uchování vzorků
se zajistí minimálně do doby rozhodnutí o propuštění tkání a buněk a uzavření výsledků
vyšetření dárce. Doba použitelnosti uchovávaného vzorku pro účel jeho vyšetření se ověří.
Příloha 7
Oznámení a zprávy
ČÁST A
OZNÁMENÍ
1. Vzor oznámení závažné nežádoucí reakce nebo podezření na ni
--------------------------------------------------- -----------------------------------Oznamující tkáňové zařízení podle § 7 vyhlášky č. 422/2008 Sb.(název,
adresa)
Kód tkáňového zařízení
--------------------------------------------------- -----------------------------------Identifikace oznámení1)
--------------------------------------------------- -----------------------------------Datum oznámení (rok/měsíc/den)
--------------------------------------------------- -----------------------------------Postižená osoba (příjemce nebo dárce)
--------------------------------------------------- -----------------------------------Datum odběru (rok/měsíc/den) a místo odběru tkání a buněk, jde-li o reakci u
dárce
--------------------------------------------------- -----------------------------------Datum podání (rok/měsíc/den) a místo podání tkání a buněk, jde-li o reakci u
příjemce
--------------------------------------------------- -----------------------------------Jedinečné identifikační číslo darování
--------------------------------------------------- -----------------------------------Datum závažné nežádoucí reakce/podezření na ni (rok/měsíc/den)

--------------------------------------------------- -----------------------------------Typ tkání a buněk2), které souvisejí s oznámením a jejich jednotný evropský kód,
identifikační kód tkáňového a buněčného přípravku, pokud souvisí s oznámením a země původu
tkání a buněk, jde-li o tkáně a buňky ze zahraničí
--------------------------------------------------- -----------------------------------Druh závažné nežádoucí reakce/podezření na ni (uveďte druh3)popište)
--------------------------------------------------- -----------------------------------Odpovědná osoba tkáňového zařízení (jméno, příjmení, titul, telefon a e-mail)
--------------------------------------------------- -----------------------------------1) Použije se identifikace stanovená Ústavem.
2) Uvede se typ tkání a buněk podle § 10 odst. 4, popřípadě materiál nebo produkt, který
byl ve styku s tkáněmi a buňkami (název, šarže, výrobce), má-li souvislost s oznámením.
3) Uvede se druh závažné nežádoucí reakce nebo podezření na ni, podle povahy reakce, a
to
a) přenesené bakteriální infekce,
b) přenesené virové infekce včetně původce, například HBV, HCV, HIV 1 a 2,
c) infekce přenesené parazity včetně typu infekce, například malárie,
d) přenesené maligní choroby,
e) další přenos choroby, kterou oznamující jmenovitě uvede,
f) další druh závažné nežádoucí reakce u dárce, který oznamující jmenovitě uvede,
g) další druh závažné nežádoucí reakce u příjemce, který oznamující jmenovitě uvede,
2. Vzor oznámení závažné nežádoucí události nebo podezření na ni
--------------------------------------------------- -----------------------------Oznamující tkáňové zařízení podle § 7 vyhlášky č. 422/2008 Sb.(název,
adresa)
Kód tkáňového zařízení
--------------------------------------------------- -----------------------------Identifikace oznámení1)
--------------------------------------------------- -----------------------------Datum oznámení (rok/měsíc/den)
--------------------------------------------------- -----------------------------Datum závažné nežádoucí události/podezření na ni (rok/měsíc/den)
--------------------------------------------------- -----------------------------Závažná nežádoucí
Specifikace
událost
nebo
podezření na ni,
která
může
ovlivnit jakost a
bezpečnost tkání
a
buněk

v souvislosti s
odchylkou v
--------------------------------------------------------------Závada
Selhání Chyba
Další
tkání/
zařízení člověka
(uvede
buněk
oznamující)
--------------------------------------------------- -----------------------------opatřování
--------------------------------------------------- -----------------------------vyšetření
--------------------------------------------------- -----------------------------přepravě
--------------------------------------------------- -----------------------------zpracování
--------------------------------------------------- -----------------------------skladování
--------------------------------------------------- -----------------------------distribuci
materiálech (název,
šarže, výrobce)
--------------------------------------------------- -----------------------------další (uvede
oznamující)
--------------------------------------------------- -----------------------------Odhad dopadu oznámené závažné nežádoucí události/podezření na ní
--------------------------------------------------- -----------------------------Odpovědná osoba tkáňového zařízení (jméno, příjmení,
titul, telefon a e-mail)
--------------------------------------------------- -----------------------------1) Použije se identifikace stanovená Ústavem.
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ČÁST B
ZPRÁVY
1. Vzor zprávy o závažné nežádoucí reakci
Oznamující tkáňové zařízení podle § 7 vyhlášky č.
adresa)
Kód tkáňového zařízení
Identifikace oznámení (shodně s
nežádoucí reakce/podezření na ni)

oznámením

závažné

Datum, potvrzení závažné nežádoucí reakce (rok/měsíc/den)
Datum kdy bylo vyhodnocení
uzavřeno (rok/měsíc/den)

závažné

nežádoucí

Datum závažné nežádoucí reakce (rok/měsíc/den)
Jedinečné identifikační číslo darování

reakce

422/2008 Sb. (název,

Potvrzení závažné nežádoucí reakce (ano/ne)
Změna druhu závažné nežádoucí reakce (ano/ne)
Pokud ano, uveďte změnu1)
Další změny proti údajům uvedeným v oznámení závažné
nežádoucí reakce/podezření na ni (pokud ano, uveďte změny)
Počet postižených
reakci u příjemce

příjemců, jde-li o

závažnou

nežádoucí

Klinický výsledek (je-li známý)
- úplné uzdravení
- lehké následky
- závažné následky
- úmrtí
Typ tkání a buněk2) a jejich jednotný evropský kód a množství distribuovaných
tkáňových a buněčných přípravků, u kterých byla oznámena závažné nežádoucí reakce
související s potvrzenou závažnou nežádoucí reakcí
Výsledek vyhodnocení závažné nežádoucí
závěry (popíše oznamující)
Preventivní
realizace)

a

nápravná opatření

reakce a konečné

(popíše oznamující včetně stanoveného data

Odpovědná osoba tkáňového zařízení (jméno, příjmení, titul,
telefon a e-mail)
Datum zprávy (rok/měsíc/den)
1) Uvede se druh závažné nežádoucí reakce/podezření na ni, podle povahy reakce, a to
a) přenesené bakteriální infekce,
b) přenesené virové infekce včetně původce, například HBV, HCV, HIV 1 a 2,
c) infekce přenesené parazity včetně typu infekce, například malárie,
d) přenesené maligní choroby,
e) další přenos choroby, kterou oznamující jmenovitě uvede,
f) další druh závažné nežádoucí reakce u dárce, který oznamující jmenovitě uvede,
g) další druh závažné nežádoucí reakce u příjemce, který oznamující jmenovitě uvede,
2) Uvede se typ tkání a buněk podle § 10 odst. 4, popřípadě materiál nebo produkt, který
byl ve styku s tkáněmi a buňkami (název, šarže, výrobce), má-li souvislost s oznámením.
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2. Vzor zprávy o závažné nežádoucí události
---------------------------------------------------- ---------------------------Oznamující tkáňové zařízení podle § 7 vyhlášky č. 422/2008 Sb.(název,
adresa)
Kód tkáňového zařízení
---------------------------------------------------- ---------------------------Identifikace oznámení (shodně s oznámením závažné nežádoucí
události/podezření na ni)
---------------------------------------------------- ---------------------------Datum potvrzení závažné nežádoucí události (rok/měsíc/den)
---------------------------------------------------- ---------------------------Datum kdy bylo vyhodnocení závažné nežádoucí události
uzavřeno (rok/měsíc/den)
---------------------------------------------------- ---------------------------Datum závažné nežádoucí události (rok/měsíc/den)
---------------------------------------------------- ---------------------------Rozbor hlavních příčin (popíše oznamující podrobnosti)
---------------------------------------------------- ---------------------------Preventivní a nápravná opatření (popíše oznamující včetně stanoveného data realizace
podrobnosti)
---------------------------------------------------- ---------------------------Odpovědná osoba tkáňového zařízení (jméno, příjmení, titul,
telefon a e-mail)
---------------------------------------------------- ---------------------------Datum zprávy (rok/měsíc/den)
---------------------------------------------------- ---------------------------CELEX : 32015L0565
Příloha 8
Žádost o povolení činnosti a jeho změn
ČÁST A
1. Žádost o povolení činnosti tkáňového zařízení, odběrového zařízení, nebo diagnostické
laboratoře obsahuje souhrn základních údajů, který zahrnuje
a) jméno, příjmení, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, fyzické osoby,
která žádá o povolení; jestliže o povolení žádá právnická osoba, její obchodní firmu nebo
název, adresu sídla, adresu pro doručování a identifikační číslo nebo obdobný údaj,
b) jméno a příjmení statutárního zástupce osoby uvedené v písmenu a),
c) jméno, příjmení, vzdělání a praxi odpovědné osoby podle § 6 nebo § 8 zákona a kontaktní
údaje na ni a jde-li o diagnostickou laboratoř, osoby odpovědné za odborné činnosti
laboratoře,
d) požadovaný druh a rozsah činností, které mají být prováděny, zahrnující také seznam
postupů zajišťovaných v rámci opatřování, zpracování, laboratorních kontrol, skladování a

distribuce včetně přímé distribuce, které mohou mít dopad na jakost a bezpečnost tkání a
buněk,
e) typy tkání a buněk, které mají být předmětem činnosti; jde- li o propouštějící tkáňové
zařízení, také seznam tkáňových a buněčných přípravků, které mají být propouštěny; u
každého přípravku se uvedou druhy balení přípravku a jeho použití, zejména zda je přípravek
určený pro léčbu příjemce nebo pro další výrobu,
f) druh činnosti, která má být vykonávána na základě smlouvy podle § 10 zákona a údaje
identifikující osobu, která má smluvní činnost vykonávat, a to v rozsahu identifikace jako v
písmenu a); jde-li o činnost podle § 10 odst. 2 písm. b) zákona, uvede se tato skutečnost,
g) adresy všech míst činnosti a druh činnosti, která má být v daném místě prováděna; to platí
také pro činnost podle písm. f), a
h) telefonické, faxové a e-mailové spojení na žadatele; také adresu domovské stránky
informačního prostředku umožňujícího dálkový přístup, jde-li o tkáňové zařízení.
2. Žádost dále obsahuje
a) doložení oprávnění pro podnikání osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) související s
činností, která má být prováděna, například doložení výpisu z obchodního rejstříku, ne
staršího 3 měsíce, platného živnostenského oprávnění, platné zřizovací listiny; jde-li o
tkáňové zařízení nebo odběrové zařízení, také doložení jejich začlenění do zdravotnického
zařízení,
b) doklad o právu užívat prostory a vybavení pro činnost, která má být prováděna,
c) doložení, že je zajištěno splnění požadavků podle § 6 odst. 2,§ 7 odst. 1 písm. b), § 8 odst.
2 a § 10 odst. 2 a 4 zákona,
d) doklad o zaplacení správního poplatku za podání žádosti a doklad o provedení úhrady
nákladů za posouzení žádosti, kde je výše úhrady předem známa,
e) jde-li o tkáňové zařízení, seznam odběratelů, kteří mají být zásobováni tkáněmi a buňkami
a doložení, jak bude zajištěno splnění požadavku podle § 4 odst. 2., a
f) základní dokument o místě, který obsahuje zejména informace o
1. organizaci včetně začlenění všech činností a míst, kde se činnosti provádějí do celkové
struktury organizace,
2. osobách zajišťujících činnosti včetně jejich počtu, kvalifikačních požadavků, systému
zácviku, vzdělávání, zdravotních a hygienických požadavků na zapojené osoby; uvádí se
organizační schéma zahrnující funkce vedoucích osob a jejich hierarchii včetně vazby na
nejvyšší úroveň vedení organizace,
3. prostorech a vybavení, které mohou ovlivnit jakost a bezpečnost tkání a buněk, včetně
například začlenění do budovy a do systému rozvodů; předkládá se plánek provozních
prostorů s vyznačením prováděných postupů, uvedením udržovaných parametrů prostředí,
jako například třída čistoty, teplota, vlhkost a se znázorněním cesty, po které se pohybují

dárci, jednotlivé typy tkání a buněk, jednotlivé typy tkáňových a buněčných přípravků,
materiály a produkty a odpad, a to od místa vstupu nebo vzniku do místa, kde prostory
opouštějí,
4. systému čištění, údržby, kontrol, oprav, kalibrací a validací,
5. systému řízení vnitřních předpisů a záznamů, anonymizaci a ochraně údajů
shromažďovaných o dárci a příjemci; předkládá se seznam vnitřních předpisů, formulářů a
vzorů záznamů vypracovaných pro postupy, které mají být zajišťovány,
6. kritických postupech včetně jejich technického a materiálního zajištění, kontrol jakosti,
které mají být prováděny a specifikace podmínek a provádění postupů,
7. provedených validacích a kalibracích,
8. zabezpečení a sledování činností, které mají být prováděny na základě smlouvy, a
9. systému vlastního přezkoumávání jakosti, účasti v systému národní nebo mezinárodní zevní
kontroly kvality laboratorní práce založené na vyšetření rozesílaných vzorků, systému pro
sledovatelnost a systému monitorování závažných nežádoucích reakcí a události a jejich
oznamování.
3. Je-li o tkáňové zařízení propouštějící tkáně a buňky žádost také obsahuje
a) údaje a dokumentaci podle § 17 odst. 3 písm. a) zákona, a to
1. o propouštěných tkáních a buňkách v rozsahu přílohy č. 1, podbodu 5.5. a
2. o postupech zajišťovaných tkáňovým zařízením zahrnujících všechny dílčí postupy které
mohou ovlivnit jakost a bezpečnost tkání a buněk včetně postupů zajišťovaných smluvně;
předkládají se základní údaje o podmínkách a provádění jednotlivých postupů, které určují
standardní průběh postupu, vznik standardního tkáňového a buněčného přípravku a zajišťují
jeho jakost, bezpečnost a účinnost; předkládá se také schéma postupů zachycující jejich
návaznost včetně vyznačení tkání a buněk vstupujících do postupu, vzniklých balení
tkáňových a buněčných přípravků, sledovaných ukazatelů průběhu a podmínek postupu a
jejich přípustných odchylek, použitých kritických materiálů a produktů a zařazených kontrol
tkání a buněk,
b) seznam odběrových zařízení zapojených do odběrů tkání a buněk pro tkáňové zařízení a
informaci o tom, jak je v těchto zařízeních zajištěno splnění požadavků zákona a této
vyhlášky, jaké kritické materiály a produkty odběrové zařízení používá včetně zajištění
požadavků jiných právních předpisů9); uvádějí se také podmínky příjmu tkání a buněk pro
zpracování,
c) seznam diagnostických laboratoři zapojených do povinných kontrol vzorků od dárců pro
tkáňové zařízení a informaci o tom, jak je v těchto laboratořích zajištěno splnění požadavků
zákona a této vyhlášky, jakou metodu a diagnostika laboratoř používá včetně zajištění
požadavků jiných právních předpisů4),
d) zprávu o vývoji tkáňového a buněčného přípravku a odůvodnění

1. použitých postupů a parametrů důležitých pro standardní průběh postupu a pro zajištění
jakosti, bezpečnosti a účinnosti tkáňových a buněčných přípravků,
2. použitých postupů kontroly jakosti, použitých vzorků, diagnostických prostředků, a
výsledků, které mají být dosaženy,
3. výběru kritických materiálů a produktů požívaných během odběru a zpracování, a to ve
vztahu k jejich použití u člověka včetně materiálů a produktů, které byly použity a následně
odstraněny; jde-li o materiál nebo produkt biologického původu, také odůvodnění nezbytnosti
jeho použití a jaká opatření byla provedena k minimalizaci rizika použití biologického
materiálu včetně zprávy o vlastním ověření účinnosti těchto opatření nebo předložení
příslušného osvědčení vydaného pro daný účel použití,
4. složení tkáňového a buněčného přípravku a výběru jeho primárního obalu,
e) vzor označení na obalu pro každý druh balení tkáňového a buněčného přípravku a vzor
informací a pokynů provázejících balení podle § 5 odst. 2 písm. d) a § 5 odst. 3 písm. b)
zákona,
f) zprávu o validacích kritických postupů a výsledcích provedených validací včetně validace
postupů kontroly jakosti,
g) informace o vzniku a značení šarže, kde to je použitelné,
h) způsob a výsledky ověření pro každou deklarovanou dobu použitelnosti tkání a buněk a
tkáňového a buněčného přípravku, včetně například doby použitelnosti deklarované pro
tkáňový a buněčný přípravek po jeho otevření,
i) zprávu o způsobu a výsledcích ověření léčebného účinku a nežádoucího účinku tkáňového a
buněčného přípravku u příjemce,
j) rozbor všech rizik, která tkáňový a buněčný přípravek může představovat, zahrnující
opatření použitá k minimalizaci těchto rizik, a záruky účinnosti těchto opatření.
Jde-li o tkáňový a buněčný přípravek tradičně používaný v České republice, je možné
použít v písmenu d), f), h), i) a j) i podklady převzaté z odborné literatury, je-li doloženo, že
se tyto podklady vztahují ke shodným postupům zajištění tkáňového a buněčného přípravku a
ke shodnému konečnému balení tkáňového a buněčného přípravku jako přípravek, který je
předmětem žádosti. Doložení shody a podklady se přikládají k žádosti.
4. Není-li některá položka žádosti podle bodů 1 až 3 pro daný typ tkání a buněk,
tkáňového a buněčného přípravku, hinnosti nebo postupu použitelná, uvede se důvod, pro
který ji nelze uvést. Při vypracování žádosti se použije vzor žádosti stanovený pokynem
Ústavu. Doklady podle bodu 2 vydané příslušným orgánem mohou být nahrazeny jejich
ověřeným stejnopisem.
5. Povolení podléhají změny osoby uvedené v bodu 1 písm. a) a c), změny druhu
činnosti a osoby uvedené v bodu 1 písm. f), změny místa a druhu činnosti uvedené v bodu 1
písm. g), změny údajů uvedených v bodu 1 písm. d) a e) a v bodu 3 písm. a). V případě
žádosti o změnu předkládané provozovatelem tkáňového zařízení, se v odstavci 1 písm. a)

uvede také identifikační označení tkáňového zařízení přidělené Ústavem při povolení jeho
činnosti.
6. V žádosti o povolení změn podle bodu 5 se uvedou změny, o které je žádáno. Dále
se vždy předloží údaje uvedené v bodu 1 a kompletní údaje o balení tkáňového a buněčného
přípravku nebo o postupu podle v bodu 3 písm. a), ve kterých dochází ke změně. Vyznačí se
údaje, které se mají změnit, včetně změny, o kterou je žádáno. Přiloží se v novém znění
všechny doklady a informace podle bodu 2 a bodu 3 písm. b) až j), které se změnou souvisejí.
V případě změny odpovědné osoby se také uvede datum, od něhož má tato osoba začít plnit
své povinnosti.
ČÁST B
Žádost o povolení k distribuci tkání a buněk
1. Žádost o povolení činnosti - distribuce lidských tkání a buněk obsahuje, souhrn
základních údajů, který zahrnuje
a) jméno, příjmení, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, fyzické osoby,
která žádá o povolení; jestliže o povolení žádá právnická osoba, její obchodní firmu nebo
název, adresu sídla, adresu pro doručování a identifikační číslo nebo obdobný údaj,
b) požadovaný rozsah distribuce, která má být prováděna, podle typu tkání a buněk a seznam
postupů zajišťovaných v rámci distribuce,
c) typy tkání a buněk, které mají být předmětem distribuce,
d) adresy všech míst činnosti a uvedení postupů zajišťovaných v rámci distribuce v daném
místě,
2. Žádost dále obsahuje
a) doložení oprávnění pro podnikání osoby žadatele související s činností, která má být
prováděna, například doložení výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího 3 měsíce, platného
živnostenského oprávnění nebo platné zřizovací listiny,
b) základní dokument o místě, který obsahuje zejména informace o
1. organizaci včetně začlenění všech činností a míst, kde se činnosti provádějí, do celkové
struktury organizace,
2. osobách zajišťujících činnosti včetně jejich počtu, kvalifikačních požadavků, systému
zácviku, vzdělávání, zdravotních a hygienických požadavků na zapojené osoby; uvádí se
organizační schéma zahrnující funkce vedoucích osob a jejich hierarchii včetně vazby na
nejvyšší úroveň vedení organizace,
3. prostorech a vybavení, které mohou ovlivnit jakost a bezpečnost tkání a buněk, včetně
prostor pro provádění čištění, dezinfekce a sanitace kritického vybavení,
4. systému čištění, údržby, kontrol, oprav, kalibrací a validací,
5. systému řízení vnitřních předpisů a záznamů; předkládá se seznam vnitřních předpisů,
formulářů a vzorů záznamů vypracovaných pro postupy, které mají být zajišťovány,
6. kritických postupech včetně jejich technického a materiálního zajištění, kontrol jakosti,
které mají být prováděny a specifikace podmínek a provádění postupů,

7. provedených validacích a kalibracích a
8. systému vlastního přezkoumávání jakosti, systému pro sledovatelnost a systému
monitorování závažných nežádoucích událostí a jejich oznamování.
Příloha 9
Správná distribuční praxe pro distribuci tkání a buněk
1. Požadavky na systém jakosti
1. Systém jakosti, organizace a řízení
Zavedení systému jakosti zahrnuje písemně stanovenou funkční organizační strukturu,
strukturu odpovědností a ohlašovacích povinností, písemně stanovené povinnosti zapojených
osob, a písemně stanovené procesy, postupy a zdroje pro řízení jakosti; řízením jakosti se
rozumí koordinované činnosti, kterými je organizace řízena a kontrolována z hlediska jakosti.
Součástí systému jakosti jsou všechny činnosti, které přímo nebo nepřímo přispívají k jakosti.
Dokumentovaný systém jakosti a řízení jakosti se uplatňuje na všechny činnosti související s
distribucí.
2. Zapojené osoby
2.1. Vykonávání jednotlivých činností souvisejících s distribucí se zajistí tak, aby byl
k dispozici dostatečný počet zapojených osob kvalifikovaných pro úkony, které mají být
zajišťovány. Jejich způsobilost se vyhodnocuje ve vhodných intervalech, upřesněných v
dokumentaci systému jakosti.
2.2. Pro každou zapojenou osobu se vypracuje a aktualizuje jasný, dokumentovaný
popis práce. Zajišťuje se, aby povinnosti a odpovědnost byly jasně dokumentované a
pochopeny.
2.3. Před výkonem činností se každé zapojené osobě poskytuje odpovídající příprava a
aktualizovaná příprava v případě změn postupů. Program přípravy se dokumentuje. Zajišťuje
se, aby každý jednotlivec
a) byl způsobilý pro výkon úkolů, kterými je pověřený,
b) měl odpovídající znalosti a rozuměl procesu a principům, které souvisejí s úkoly, kterými
je pověřený,
c) rozuměl organizačnímu uspořádání, systému jakosti a vnitřním předpisům zařízení, v němž
pracuje, a
d) byl informován o širších etických, právních a regulačních souvislostech své práce.
3. Vybavení a prostory
3.1. Vybavení používané při distribuci se navrhuje a udržuje způsobem vhodným pro
jeho určený účel a způsobem, který představuje minimální riziko pro ovlivnění jakosti a
bezpečnosti tkání a buněk a pro zapojené osoby, které s nimi manipulují.
3.2. Identifikuje se vybavení kritické, validuje se, pravidelně kontroluje a preventivně
udržuje v souladu s pokyny jeho výrobce. Vybavení, které může ovlivnit kritické parametry
distribuce tkání a buněk (například teplota), podléhá podle potřeby sledování, systémům

varování, poplachů a nápravných opatření, aby byly včas zjištěny poruchy a vady a bylo
zajištěno, že jsou kritické parametry nepřetržitě udržovány v přijatelných mezích. Vybavení,
kterým se měří kritické parametry, se kalibruje, při čemž se použije vhodný sledovatelný
etalon, vhodný pro kalibraci, je-li k dispozici.
3.3. Nové a opravené vybavení se při instalaci vyzkouší a před použitím se validuje.
Výsledky zkoušek se dokumentují.
3.4. Údržba, servisní služby, čištění, dezinfekce a sanitace se u kritického vybavení
provádějí pravidelně a zaznamenávají se.
3.5. Jsou k dispozici postupy pro provoz každé součásti kritického vybavení, podrobně
popisující opatření, jež mají být přijata v případě poruchy nebo selhání.
3.6. Zajišťují se provozovny a prostory vhodné pro činnosti související s distribucí,
včetně prostor pro provádění čištění, dezinfekce a sanitace kritického vybavení.
4. Dokumentace
4.1. Zavede se systém, který zajistí jasně vymezenou a efektivní dokumentaci, a to jak
vnitřní předpisy, tak záznamy. Systém dokumentace se vytvoří tak, aby zaručoval, že všechny
činnosti související s distribucí a zabezpečením jakosti budou prováděny standardně, a že
všechny kroky těchto činností budou sledovatelné. Pro zavedení a udržování systému
dokumentace se vypracují příslušné předpisy stanovující řízení vnitřních předpisů a řízení
záznamů.
4.2. Postupem řízení vnitřních předpisů se zajistí zejména, aby byly vnitřní předpisy
schvalovány a pravidelně přezkoumávány, aby se používaly jejich aktuální verze a aby
historie změn jednotlivých vnitřních předpisů byla sledovatelná.
4.3. Vnitřní předpisy zahrnují zejména standardní pracovní postupy, školící a
metodické příručky, formuláře pro záznamy a základní dokument o místu.
4.4. Základní dokument o místu shrnuje organizační, technické a personální
předpoklady vytvořené pro plnění požadavků zákona a vyhlášky, zvláště požadavků na
systém jakosti. Aktuální základní dokument o místu se předkládá Ústavu vždy před kontrolou
alespoň v rozsahu vypracovaném pro povolení činnosti podle přílohy č. 8 části B bodu 2 písm.
d).
4.5. Pro činnost distribuce se určí a dokumentuje vybavení a zapojené osoby, které se
činnosti zúčastní.
4.6. Změny vnitřních předpisů a záznamů se přezkoumávají, schválí, opatří se datem a
řádně provedou oprávněnými osobami.
4.7. Záznamy se vedou tak, aby byly spolehlivým a pravdivým zobrazením skutečnosti
a výsledků.
4.8. Záznamy se vedou čitelným a nesmazatelným způsobem, mohou být psané ručně
nebo provedené jiným validovaným postupem, například elektronicky. Pokud se používá
podpis, připojí se datum a co je podpisem potvrzeno.

4.9. Veškeré záznamy související s distribucí jsou vedeny jako záznamy pro zajištění
sledovatelnosti a uchovávají se tak, aby k nim byl zajištěn přístup alespoň po dobu 30 let od
data distribuce.
4.10. Přijímají se bezpečnostní opatření proti nedovolenému doplňování údajů,
vymazávání nebo změnám v záznamech. Zavádějí se postupy pro řešení nesrovnalostí v
údajích.
5. Přezkoumání jakosti
5.1. Vytvoří se systém vlastní kontroly. Prováděním kontroly se pověřují zaměstnanci,
popřípadě externí fyzické nebo právnické osoby, které jsou pro to vyškolené a způsobilé a
jsou nezávislé ve vztahu k činnosti, které se kontrola týká. Vlastní kontrola se provádí alespoň
jednou za 2 roky, aby se ověřil soulad s vnitřními předpisy a s požadavky zákona a této
vyhlášky. Zjištění a opatření se dokumentují.
5.2. Všechny odchylky od uplatňovaných ustanovení souvisejících s jakostí a
bezpečností se vyšetřují a dokumentují. Dokumentují se také rozhodnutí o nápravných a
preventivních opatřeních.
5.3. Nápravná opatření se zahájí a dokončí včas a účinným způsobem. Po provedení
preventivních a nápravných opatření se posoudí jejich účinnost. Průběh opatření a jejich
účinnost se dokumentují.
5.4. Zavedou se postupy pro přezkoumání výkonnosti systému řízení jakosti, aby se
zajistilo systematické zlepšování.
2. Přeprava tkání a buněk z odběrového zařízení do tkáňového zařízení
2.1. Součástí vnitřních předpisů je postup pro přepravu tkání a buněk z odběrového
zařízení do tkáňového zařízení, včetně souvisejících záznamů.
2.2. Tkáně a buňky, včetně vzorků od dárce určených k vyšetření, se přepravují v
kontejneru, který je vhodný pro přepravu biologického materiálu a který zajišťuje jakost a
bezpečnost přepravovaných tkání a buněk. Kontejner a obal tkání a buněk se zvolí tak, aby
zajistil, že jsou tkáně a buňky uchovány bezpečně a za stanovených podmínek.
2.3. Přepravní kontejner je vybaven systémem kontinuálního sledování teploty.
Systém nesmí umožnit vnější zásah do zaznamenaných hodnot před odečtem a vyhodnocením
stavových hodnot přepravních podmínek.
2.4. Přepravují se pouze tkáně a buňky označené v souladu s přílohou č. 2 bodem 7.
2.5. Označení každého přepravního kontejneru obsahuje minimálně údaje uvedené v
příloze č. 2 bodu 8.
3. Distribuce tkání a buněk propuštěných k použití u člověka

3.1. Při distribuci se dodržují kritické podmínky přepravy stanovené tkáňovým
zařízením, jako je zejména teplota a časová lhůta, aby byly zachovány požadované vlastnosti
tkání a buněk.
3.2. Kontejner a obal tkání a buněk se zvolí tak, aby zajistil, že jsou tkáně a buňky
uchovány bezpečně a za stanovených podmínek.
3.3. Přepravní kontejner je vybaven systémem kontinuálního sledování teploty.
Systém nesmí umožnit vnější zásah do zaznamenaných hodnot před odečtem a vyhodnocením
stavových hodnot distribučních podmínek.
3.4. V žádance o dodání tkáňového a buněčného přípravku pro léčebné použití u
příjemce se poskytují údaje jednoznačně určující požadavek včetně údajů identifikujících
zdravotnické zařízení, pracoviště a lékaře požadující dodání přípravku a data vystavení
žádanky.
3.5. Tkáňový a buněčný přípravek dodaný zdravotnickému zařízení pro léčbu příjemce
je provázen dokladem o dodání, který umožňuje ověřit shodu s požadavkem žádanky o dodání
tkáňového a buněčného přípravku.
3.6. Při stažení tkání a buněk z oběhu se dodržuje postup a pokyny tkáňového zařízení,
které tkáně a buňky stahuje z oběhu.
3.7. Přepravují se pouze tkáně a buňky označené v souladu s přílohou č. 6 bodem 5,
včetně provázející dokumentace.
3.8. Označení vnějšího přepravního kontejneru obsahuje minimálně údaje uvedené v
příloze č. 6 bodu 6.
4. Oznamovací povinnosti
4.1. Nežádoucí události v průběhu distribuce se oznamují tkáňovému zařízení, které
tkáně a buňky propustilo k použití u člověka.
4.2. Nežádoucí události při přepravě opatřených tkání a buněk z odběrového zařízení
do tkáňového zařízení se oznamují tkáňovému zařízení, do kterého jsou tkáně a buňky
přepravovány.

Příloha 10
Bližší struktura jednotného evropského kódu pro kódování tkání a buněk, požadavky na
kódování a přidělování jedinečných čísel darování
SEKVENCE IDENTIFIKACE
DAROVÁNÍ

SEKVENCE IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU

KÓD TKÁŇOVÉHO
ZAŘÍZENÍ EU

KÓD PŘÍPRAVKU

JEDINEČNÉ
ČÍSLO

ČÍSLO
FRAKCE

DATUM
UPLYNUTÍ

Kód země Číslo tkáňového DAROVÁNÍ
ISO
zařízení

Identifikátor Číslo přípravku
kódovacího
systému
přípravků

DOBY
POUŽITELNOSTI
(RRRRMMDD)

2
6
13
1
7
3
8 numerických
alfabetické alfanumerických alfanumerických alfabetický alfanumerických alfanumerické znaků
znaky
znaků
znaků
znak
znaků
znaky
Jednotný evropský kód je složen ze dvou základních částí, a to ze sekvence identifikace
darování a sekvence identifikace přípravku.
1. Sekvence identifikace darování
Sekvence identifikace darování je složena z kódu tkáňového zařízení a jedinečného čísla
darování, přičemž kód tkáňového zařízení se skládá z ISO kódu České republiky (CZ) a
čísla tkáňového zařízení (6 alfanumerických znaků), které je přiděleno každému
tkáňovému zařízení a zveřejněno v databázi tkáňových zařízení Evropské unie
(evropském kompendiu).
Jedinečné číslo darování je jedinečné číslo přiřazené konkrétnímu darování tkání a
buněk. Je složeno ze 13 alfanumerických znaků v uvedeném pořadí:
a) údaj o datu odběru v pořadí poslední dvojčíslí roku, měsíc, den (RRMMDD),
b) iniciály dárce v pořadí jméno, příjmení,
c) evidenční číslo odběru.
Pokud výše uvedené nevyčerpá počet 13, uvádí se na konci 000000.
2. Sekvence identifikace přípravku
Sekvence identifikace přípravku je složena z kódu přípravku, čísla frakce a data
ukončení doby použitelnosti.
Kód přípravku vyplývá ze zvoleného kódovacího systému, pro který se může každé
tkáňového zařízení rozhodnout podle vlastního uvážení. Je možné použít jeden ze tří
možných kódovacích systémů:
a) EUTC
b) Systém kódování ISBT128,
c) Eurocode.
Kód přípravku je složen z jednoho alfabetického znaku označujícího zvolený kódovací
systém (‚E‘ pro EUTC, ‚A‘ pro ISBT128, ‚B‘ pro Eurocode) a čísla přípravku (7
alfanumerických znaků), který zvolený kódovací systém stanoví pro jednotlivé druhy
tkání a buněk.
Číslo frakce složené ze 3 alfanumerických znaků.
Datum ukončení doby použitelnosti složené z 8 numerických znaků v pořadí rok, měsíc,
den (RRRRMMDD).
CELEX : 32015L0565
Příloha 11
Minimální požadavky na dokumentaci, kterou musí tkáňové zařízení zamýšlející
dovážet tkáně a buňky poskytnout Ústavu
S výjimkou jednorázového dovozu vymezeného v § 2 písm. q) zákona, na který se tyto

požadavky na dokumentaci nevztahují, dovážející tkáňové zařízení předkládající žádost
zpřístupní Ústavu:
A. Dokumentaci týkající se dovážejícího tkáňového zařízení
1. Náplň práce odpovědné osoby a podrobnosti o její příslušné kvalifikaci a vzdělání
podle § 6 zákona, pokud pro činnosti dovážejícího tkáňového zařízení bude ustanovena
jiná odpovědná osoba než pro ostatní činnosti tkáňového zařízení.
2. Seznam aktuálních verzí standardních pracovních postupů týkajících se činností v
oblasti dovozu tkání a buněk ze třetích zemí včetně postupů pro uplatňování jednotného
evropského kódu, přijímání a skladování dovážených tkání a buněk v dovážejícím
tkáňovém zařízení, postupů při nežádoucích událostech a reakcích, stahování přípravků
z distribuce a sledovatelnosti od dárce k příjemci.
B. Dokumentaci týkající se dodavatele či dodavatelů ze třetích zemí
1. Podrobný popis kritérií používaných pro identifikaci a hodnocení dárce, informace
poskytované dárci nebo jeho rodině, způsob, jakým je získáván souhlas dárce či jeho
rodiny, a zda bylo darování dobrovolné a neplacené, či nikoli.
2. Podrobné informace ohledně vyšetřovacích středisek využívaných dodavateli ze třetí
země a testů, které uvedená střediska provádějí.
3. Podrobné informace o postupech používaných během zpracovávání tkání a buněk,
včetně podrobností ohledně validace postupu zpracování.
4. U každé činnosti prováděné dodavatelem ze třetí země podrobný popis prostor,
nejdůležitějšího vybavení, materiálů a kritérií používaných pro kontrolu kvality a
kontrolu prostředí.
5. Podrobné informace o podmínkách pro propuštění tkání a buněk dodavatelem nebo
dodavateli ze třetí země.
6. Podrobnosti o případných subdodavatelích využívaných dodavateli ze třetí země,
včetně jména, místa a prováděné činnosti.
7. Shrnutí poslední inspekce provedené u dodavatele ze třetí země příslušným orgánem
nebo orgány třetí země, včetně data, typu inspekce a hlavních závěrů.
8. Shrnutí posledního auditu provedeného u dodavatele ze třetí země dovážejícím
tkáňovým zařízením nebo jeho jménem.
9. Veškeré příslušné vnitrostátní nebo mezinárodní akreditace.
CELEX : 32015L0566

Příloha 12
Rozsah údajů uváděných v osvědčení o vydání povolení činnosti dovážejícího tkáňového
zařízení

CELEX : 32015L0566
___________________

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení
jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci,
skladování a distribuci lidských tkání a buněk. Směrnice Komise 2006/17/ES ze dne 8. února
2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o
určité technické požadavky na darování, opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk.
Směrnice Komise 2006/86/ES ze dne 24. října 2006, kterou se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost, oznamování
závažných nežádoucích reakcí a účinků a některé technické požadavky na kódování,
zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk.
2) Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně
některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) § 6 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk
určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a
buňkách).
4) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické
prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení
vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické
zdravotnické prostředky in vitro.
5) Pravidla pro léčivé přípravky v Evropském společenství, EUDRALEX, svazek 4 Humánní a veterinární léčivé přípravky: Správná výrobní praxe (The rules governing
medicinal products in the European Community, EUDRALEX, Volume 4 - Medicinal
Products for Human and Veterinary Use: Good Manufacturing Practice), v aktuální verzi
zveřejněné Evropskou komisí.
6) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.
285/2002 Sb., o darování odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých
zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7) § 8 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk
určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a
buňkách).
9) Například zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých
souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění
některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Český
lékopis v aktuální verzi.
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(3) Jsou-li lidské tkáně a buňky určeny k použití v
32015L0566
produktech, na něž se vztahují jiné právní předpisy,
vztahuje se tento zákon pouze na podmínky pro
a) jejich darování, opatřování a vyšetřování,
b) zajištění jejich sledovatelnosti od dárce k
příjemci a od příjemce k dárci a
c) jejich dovoz ze třetí země.

Čl. 1 odst. 2

V případech, kdy jsou lidské tkáně a buňky, které
mají být dovezeny, určeny výhradně k použití v
přípravcích, na něž se vztahují jiné právní předpisy
Unie, použije se tato směrnice pouze na jejich
darování, odběr a vyšetřování, které neprobíhá v
Unii, a rovněž na podporu zajištění sledovatelnosti od
dárce k příjemci a naopak.

p) dodavatelem ze třetí země tkáňové zařízení nebo
32015L0566
jiná osoba zřízená ve třetí zemi, která zajišťuje
vývoz tkání a buněk a dodává je do Evropské unie,

Čl. 2 písm. d)

d)„dodavatelem ze třetí země“ se rozumí tkáňové
zařízení nebo jiný subjekt zřízený ve třetí zemi, který
je odpovědný za vývoz tkání a buněk do Unie, jež
dodává dovážejícímu tkáňovému zařízení. Dodavatel
ze třetí země smí rovněž vykonávat jednu nebo více
činností, které neprobíhají v Unii, a sice darování,
odběr,
vyšetřování,
zpracování,
konzervaci,
skladování nebo distribuci tkání a buněk dovezených
do Unie.

q) jednorázovým dovozem dovoz specifického
32015L0566
druhu tkání nebo buněk ze třetí země určených
k použití u konkrétního příjemce nebo příjemců,

Čl. 2 písm. c)

c) „jednorázovým dovozem“ se rozumí dovoz
specifického druhu tkáně nebo buňky, která je určena
k osobnímu použití u konkrétního příjemce nebo

1

kteří jsou dovážejícímu tkáňovému zařízení a
dodavateli ze třetí země známi ještě před jejich
dovozem, přičemž k takovému dovozu nesmí dojít
více než jednou; za jednorázový dovoz se
nepovažuje dovoz od stejného dodavatele ze třetí
země, k němuž dochází pravidelně nebo opakovaně,

§ 2 písm. r)

§ 2 písm. s)

§ 2 písm. t)

§ 2 písm. u)

příjemců, kteří jsou dovážejícímu tkáňovému zařízení
a dodavateli ze třetí země známi ještě před dovozem.
K takovému dovozu jakéhokoli specifického druhu
tkáně nebo buňky nesmí v případě jakéhokoli
konkrétního příjemce v zásadě dojít více než jednou.
Za „jednorázový dovoz“ se nepovažuje dovoz od
stejného dodavatele ze třetí země, k němuž dochází
pravidelně nebo opakovaně;

r) kódem tkáňového zařízení jedinečný identifikátor 32015L0565
sestávající z ISO kódu České republiky a čísla
tkáňového zařízení uvedeného v databázi tkáňových
zařízení Evropské unie,

Čl.1 odst. 1
písm. m)

m) kódem tkáňového zařízení EU‘ rozumí jedinečný
identifikátor pro tkáňová zařízení v Unii, jimž byla
udělena akreditace, jmenování, oprávnění nebo
povolení. Kód tkáňového zařízení sestává z kódu ISO
dané země a čísla tkáňového zařízení uvedeného v
databázi tkáňových zařízení EU, jak je dále uvedeno
v příloze VII této směrnice;

s) jedinečným číslem darování jedinečné přiřazení 32015L0565
konkrétního darování tkání a buněk v souladu se
systémem pro přidělování těchto čísel

Čl.1 odst. 1
písm. n)

n)‚jedinečným číslem darování‘ rozumí jedinečné
číslo přiřazené konkrétnímu darování tkání a buněk v
souladu se systémem, který má každý členský stát
zavedený pro přidělování těchto čísel, jak je dále
uvedeno v příloze VII této směrnice;

t) kódem přípravku identifikátor specifického druhu 32015L0565
tkání a buněk, sestávající z identifikátoru
kódovacího
systému
přípravků
uvádějícího
kódovací systém používaný daným tkáňovým
zařízením a čísla přípravku tkání a buněk
v příslušném kódovacím systému pro typ přípravku,

Čl.1 odst. 1
písm. p)

p)‚kódem
přípravku‘
rozumí
identifikátor
specifického druhu tkáně a buňky. Kód přípravku
sestává z identifikátoru kódovacího systému
přípravků uvádějícího kódovací systém používaný
daným tkáňovým zařízením (‚E‘ pro EUTC, ‚A‘ pro
ISBT128, ‚B‘ pro Eurocode) a čísla přípravku tkání a
buněk stanoveného v příslušném kódovacím systému
pro typ přípravku, jak je dále uvedeno v příloze VII
této směrnice;

u) číslem frakce číslo, které rozlišuje a jedinečným 32015L0565
způsobem identifikuje tkáně a buňky, které mají
stejné číslo darování, stejný kód přípravku a
pocházejí ze stejného tkáňového zařízení.

Čl.1 odst. 1
písm. q)

q)‚číslem frakce‘ rozumí číslo, které rozlišuje a
jedinečným způsobem identifikuje tkáně a buňky,
které mají stejné číslo darování, stejný kód přípravku
a pocházejí ze stejného tkáňového zařízení, jak je
dále uvedeno v příloze VII této směrnice;

§ 2 písm. v)

§ 2 písm. w)

§ 5 odst. 1
písm. e) bod
1

§ 5 odst. 2

§ 7 odst. 1
písm. c) bod
6
§ 11 odst. 1
písm. b)

v) kódovací platformou EU rozumí platforma IT 32015L0565
používaná Komisí, která je hostitelem databáze
tkáňových zařízení EU a databáze přípravků z tkání
a buněk EU.
w) propuštěným do oběhu distribuce pro použití 32015L0565
u člověka nebo převoz do jiného tkáňového zařízení.

Čl.1 odst. 1
písm. s)

s) kódovací platformou EU rozumí platforma IT
používaná Komisí, která je hostitelem databáze
tkáňových zařízení EU a databáze přípravků z tkání a
buněk EU.

Čl. 1 odst. 1
písm. w)

w) propuštěným do oběhu‘ rozumí distribuce pro
použití
u člověka
nebo
převoz
k jinému
provozovateli, například k dalšímu zpracování
s návratem i bez něj;

e) systém umožňující identifikaci a sledovatelnost
32015L0565
1. tkání a buněk a dárců; za tím účelem je každému
dárci, každému darování a každému balení tkání a
buněk, které z něj pochází, přiřazen jednoznačný
kód, kterým je, pokud je takové přiřazení podle
tohoto zákona povinné, jednotný evropský kód,

Čl. 1 odst. 4
10b odst. 1
písm. 1 bod b)

Členské státy zajistí, aby tkáňová zařízení, včetně
dovážejících tkáňových zřízení vymezených ve
směrnici Komise (EU) 2015/566 (3), splňovala níže
uvedené minimální požadavky:
a) přidělit jednotný evropský kód všem tkáním a
buňkám, na něž musí být tento kód uplatněn,
nejpozději před jejich distribucí k použití u člověka;

32015L0565

Čl. 1, odst. 2
písm. 1)

1. Členské státy zajistí, aby tkáně a buňky byly
vysledovatelné zejména prostřednictvím
dokumentace a použití jednotného evropského kódu
od odběru až k použití u člověka nebo likvidaci a
naopak. Tkáně a buňky používané k výrobě léčivých
přípravků pro moderní terapii musí být podle této
směrnice vysledovatelné alespoň k výrobci léčivých
přípravků pro moderní terapii.

v případě odběru tkání a buněk, který je zemřelému
32015L0565
dárci proveden týmy 2 nebo více tkáňových
zařízeních, odběrové zařízení zajistí vhodný systém
sledovatelnosti při všech takových odběrech;

Čl. 1, odst. 2
písm. 3)

3. V případě tkání a buněk, které zesnulému dárci
odeberou týmy působící ve dvou nebo více
tkáňových zařízeních, zajistí členské státy vhodný
systém sledovatelnosti při všech odběrech.“

(2) Tkáňové zařízení zajistí identifikaci a
sledovatelnost tkání a buněk podle odstavce 1 písm.
e) bodů 1 a 2 použitím jednotného evropského kódu
od odběru až k použití u člověka nebo likvidaci a
naopak. U tkání a buněk používaných k výrobě
léčivých přípravků pro moderní terapii2) musí být
zajištěna sledovatelnost alespoň k výrobci léčivých
přípravků pro moderní terapii.

(1) Dovoz tkání a buněk ze třetí země pro jejich
32015L0566
použití při léčbě příjemce zajišťuje tkáňové zařízení,
pokud
b) je držitelem povolení činnosti v rozsahu dovozu
tkání a buněk vztahujícím se na typ tkání a buněk,
které jsou předmětem dovozu

Čl. 3 odst. 1

1. Aniž je dotčen čl. 1 odst. 3, zajistí členské státy,
aby veškerý dovoz tkání a buněk ze třetích zemí
prováděla dovážející tkáňová zařízení, která byla pro
účely těchto činností akreditována či jmenována
příslušným orgánem nebo orgány nebo jimž uvedený
orgány či orgány udělily oprávnění či povolení.

§ 11 odst. 1
písm. d)

d) dovážené tkáně a buňky splňují požadavky na
32015L0565
jakost a bezpečnost rovnocenné požadavkům podle
tohoto zákona a lze je sledovat od dárce k příjemci a
od příjemce k dárci,

Čl. 1, odst. 2
písm. 1)

32015L0566

Čl. 7 odst. 2

32015L0566

Čl. 7 odst. 1

(1) Dovoz tkání a buněk ze třetí země pro jejich 32015L0566
§ 11odst. 1
použití při léčbě příjemce je oprávněno zajistit
písm. f)
tkáňové zařízení, pokud
f) má uzavřenou písemnou smlouvu s dodavatelem

Čl. 7 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby tkáně a buňky byly
vysledovatelné
zejména
prostřednictvím
dokumentace a použití jednotného evropského kódu
od odběru až k použití u člověka nebo likvidaci a
naopak. Tkáně a buňky používané k výrobě léčivých
přípravků pro moderní terapii musí být podle této
směrnice vysledovatelné alespoň k výrobci léčivých
přípravků pro moderní terapii.
2. Písemná dohoda mezi dovážejícím tkáňovým
zařízením a dodavatelem ze třetí země musí stanovit
jakostní a bezpečnostní požadavky, které musí být
splněny v zájmu zajištění rovnocennosti jakostních
a bezpečnostních norem pro tkáně a buňky, které
mají být dováženy, s normami stanovenými ve
směrnici 2004/23/ES. Písemná dohoda musí
konkrétně obsahovat alespoň položky uvedené
v příloze IV této směrnice.
1. Dovážející tkáňová zařízení musí mít s dodavateli
ze třetích zemí uzavřeny písemné dohody, pokud
kterákoli z činností darování, odběru, vyšetřování,
zpracování, konzervace, skladování nebo vývozu do
Unie tkání a buněk, jež mají být dovezeny do Unie,
probíhá mimo Unii.
Členské státy nemusí tento požadavek uplatnit na
jednorázový dovoz definovaný v článku 2 této
směrnice za podmínky, že mají zavedena vhodná
vnitrostátní opatření, která uvedený dovoz regulují.
Tato vnitrostátní opatření musí zajistit:
a) sledovatelnost od dárce k příjemci a naopak a
b) že dovezené tkáně a buňky nejsou použity u
nikoho jiného než u zamýšlených příjemců.
1. Dovážející tkáňová zařízení musí mít s dodavateli
ze třetích zemí uzavřeny písemné dohody, pokud
kterákoli z činností darování, odběru, vyšetřování,
zpracování, konzervace, skladování nebo vývozu do

§ 11a odst. 1
písm. a)

§ 11a odst. 1
písm. b)

§ 11a odst. 1
písm. c)

§ 11a odst. 1
písm. d)

ze třetí země podle § 11a odst. 1 s výjimkou případů
uvedených v § 11a odst. 2 (dále jen „dovážející
tkáňové zařízení).
(1) Tkáňové zařízení uzavře s dodavatelem ze třetí 32015L0566
země písemnou smlouvu, pokud alespoň jedna
z činností darování, opatřování, vyšetřování,
zpracování, skladování nebo vývozu do Evropské
unie tkání a buněk, jež mají být dovezeny do
Evropské unie, probíhá mimo ni; v písemné
smlouvě musí být
a) vymezeny požadavky na jakost a bezpečnost
tkání a buněk, jejichž splněním se zajistí
rovnocennost požadavků na jakost a bezpečnost
dovážených tkání a buněk s požadavky stanovenými
tímto zákonem;
b) sjednán souhlas s tím, že Ústav může provádět 32015L0566
kontrolu činností dodavatele ze třetí země, včetně
jeho zařízení, a to po dobu platnosti této smlouvy a
dále po dobu 24 měsíců ode dne skončení její
platnosti, a odpovídající povinnost smluvních stran
umožnit Ústavu provádět tuto kontrolu,
c) podrobné informace o požadavcích dovážejícího 32015L0566
tkáňového zařízení s cílem zajistit, aby byly splněny
požadavky na jakost a bezpečnost dovážených tkání
a buněk stanovené zákonem a vzájemně
odsouhlasené role a povinnosti obou stran při
zajišťování rovnocennosti požadavků na jakost a
bezpečnost pro dovážené tkáně a buňky
d) ujednání s cílem zajistit, aby dodavatel ze třetí 32015L0566
země poskytl dovážejícímu tkáňovému zařízení
dokumentaci, vztahující se k činnosti tohoto
dodavatele ze třetí země, obsahující minimálně tyto
informace:
1. podrobný popis kritérií používaných pro
identifikaci a hodnocení dárce, informace
poskytované dárci nebo jeho rodině, způsob, jakým

Unie tkání a buněk, jež mají být dovezeny do Unie,
probíhá mimo Unii.
Čl. 7 odst. 2

2. Písemná dohoda mezi dovážejícím tkáňovým
zařízením a dodavatelem ze třetí země musí stanovit
jakostní a bezpečnostní požadavky, které musí být
splněny v zájmu zajištění rovnocennosti jakostních a
bezpečnostních norem pro tkáně a buňky, které mají
být dováženy, s normami stanovenými ve směrnici
2004/23/ES. Písemná dohoda musí konkrétně
obsahovat alespoň položky uvedené v příloze IV této
směrnice.

Čl. 7 odst. 3

Písemná dohoda stanoví právo příslušného orgánu
nebo orgánů provádět inspekci činností, včetně
zařízení, veškerých dodavatelů ze třetích zemí během
trvání písemné dohody a po dobu dvou let po jejím
ukončení

příloha č. IV 1. Podrobné informace o specifikacích dovážejícího
tkáňového zařízení s cílem zajistit, aby byly splněny
odst.1
jakostní a bezpečnostní normy stanovené ve směrnici
2004/23/ES
a vzájemně
odsouhlasené
role
a povinnosti obou stran při zajišťování rovnocennosti
jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené
tkáně a buňky.
příloha č. IV
Ujednání s cílem zajistit, aby dodavatel ze třetí země
odst.. 2
poskytl dovážejícímu tkáňovému zařízení informace
stanovené v příloze III části B této směrnice.
příloha č. III
část B

B. Dokumentace týkající se dodavatele či dodavatelů
ze třetích zemí
1. Podrobný popis kritérií používaných pro
identifikaci a hodnocení dárce, informace

je získáván souhlas dárce nebo jeho rodiny, a zda
bylo nebo nebylo darování dobrovolné a neplacené,

poskytované dárci nebo jeho rodině, způsob, jakým je
získáván souhlas dárce či jeho rodiny, a zda bylo
darování dobrovolné a neplacené, či nikoli.
2. Podrobné informace ohledně vyšetřovacího
střediska (středisek) využívaného dodavateli ze třetí
země a testů, které uvedené středisko (střediska)
provádí.
3. Podrobné informace o metodách používaných
během zpracovávání tkání a buněk, včetně
podrobností ohledně validace kritické metody
zpracování.
4. U každé činnosti prováděné dodavatelem ze třetí
země podrobný popis prostor, nejdůležitějšího
vybavení, materiálů a kritérií používaných pro
kontrolu kvality a kontrolu prostředí.
5. Podrobné informace o podmínkách pro propuštění
tkání a buněk dodavatelem nebo dodavateli ze třetí
země.
6. Podrobnosti o případných subdodavatelích
využívaných dodavateli ze třetí země, včetně jména,
místa a prováděné činnosti.
7. Shrnutí poslední inspekce provedené u dodavatele
ze třetí země příslušným orgánem nebo orgány třetí
země, včetně data a typu inspekce, jakož i hlavních
závěrů.
8. Shrnutí posledního auditu provedeného u
dodavatele ze třetí země dovážejícím tkáňovým
zařízením nebo jeho jménem.
9. Veškeré příslušné vnitrostátní nebo mezinárodní
akreditace.

2. podrobné informace o diagnostické laboratoři
nebo jiném obdobném pracovišti, které dodavatel ze
třetí země využívá k vyšetřování tkání a buněk, a o
testech, které při tomto vyšetřování provádí,
3. podrobné informace o postupech používaných
během zpracovávání tkání a buněk, včetně
podrobností ohledně validace postupu zpracování,
4. u každé činnosti prováděné dodavatelem ze třetí
země podrobný popis prostor, nejdůležitějšího
vybavení, materiálů a kritérií používaných pro
kontrolu kvality a kontrolu prostředí,
5. podrobné informace o podmínkách pro propuštění
tkání a buněk dodavatelem ze třetí země,
6. podrobnosti o případných subdodavatelích
využívaných dodavatelem ze třetí země, včetně
jména, místa a prováděné činnosti,
7. shrnutí poslední inspekce provedené u dodavatele
ze třetí země příslušným orgánem třetí země, včetně
data, typu inspekce a hlavních závěrů,
8. shrnutí posledního auditu provedeného u
dodavatele ze třetí země dovážejícím tkáňovým
zařízením nebo jeho jménem,
9. veškeré příslušné vnitrostátní nebo mezinárodní
akreditace,

§ 11a odst. 1
písm. e)

e) ujednání s cílem zajistit, aby dodavatel ze třetí 32015L0566
země informoval dovážející tkáňové zařízení o
jakékoli závažné nežádoucí události nebo reakci
anebo podezření na ně, jež mohou ovlivnit jakost a
bezpečnost tkání a buněk, které byly nebo mají být

příloha č. IV
odst. 3

3. Ujednání s cílem zajistit, aby dodavatel ze třetí
země informoval dovážející tkáňové zařízení o
jakémkoli závažném nežádoucím účinku či reakci
nebo podezření na ně, jež mohou ovlivnit kvalitu a
bezpečnost tkání a buněk, které byly nebo mají být

dovezeny dovážejícím tkáňovým zařízením,

dovezeny dovážejícím tkáňovým zařízením

§ 11a odst. 1
písm. f)

f) ujednání s cílem zajistit, aby dodavatel ze třetí 32015L0566
země informoval dovážející tkáňové zařízení o
jakýchkoli podstatných změnách svých činností,
včetně částečného nebo úplného zrušení nebo
pozastavení povolení vyvážet tkáně a buňky nebo o
jiných takových rozhodnutích příslušného orgánu
třetí země týkajících se nesplnění podmínek, jež
mohou ovlivnit jakost a bezpečnost tkání a buněk,
které byly nebo mají být dovezeny dovážejícím
tkáňovým zařízením,

příloha č. IV
odst. 4

4. Ujednání s cílem zajistit, aby dodavatel ze třetí
země informoval dovážející tkáňové zařízení o
jakýchkoli podstatných změnách svých činností,
včetně částečného nebo úplného zrušení nebo
pozastavení povolení vyvážet tkáně a buňky nebo o
jiných takových rozhodnutích příslušného orgánu
nebo orgánů třetí země týkajících se nesplnění
příslušných podmínek, jež mohou ovlivnit kvalitu a
bezpečnost tkání a buněk, které byly nebo mají být
dovezeny dovážejícím tkáňovým zařízením.

§ 11a odst. 1
písm. g)

g) sjednán souhlas s tím, že Ústav může provádět 32015L0566
inspekci činností dodavatele ze třetí země, včetně
inspekcí na místě, pokud by k ní Ústav hodlal
přistoupit v rámci inspekce dovážejícího tkáňového
zařízení,

příloha č. IV
odst. 5

5. Ujednání zaručující příslušnému orgánu či
orgánům právo provést inspekci činností dodavatele
ze třetí země, včetně inspekcí na místě, pokud by k ní
uvedený orgán chtěl přistoupit v rámci inspekce
dovážejícího tkáňového zařízení. Uvedené ujednání
by rovněž mělo zaručit dovážejícímu tkáňovému
zařízení právo provádět pravidelný audit svého
dodavatele ze třetí země.

§ 11a odst. 1
písm. h)

h) ujednání zaručující dovážejícímu tkáňovému 32015L0566
zařízení právo provádět pravidelný audit dodavatele
ze třetí země,

příloha č. IV
odst. 5

5. Ujednání zaručující příslušnému orgánu či
orgánům právo provést inspekci činností dodavatele
ze třetí země, včetně inspekcí na místě, pokud by k ní
uvedený orgán chtěl přistoupit v rámci inspekce
dovážejícího tkáňového zařízení. Uvedené ujednání
by rovněž mělo zaručit dovážejícímu tkáňovému
zařízení právo provádět pravidelný audit svého
dodavatele ze třetí země.

§ 11a odst. 1
písm. i)

i) podmínky, na nichž se strany shodly a které musí 32015L0566
být splněny při přepravě tkání a buněk mezi
dodavatelem ze třetí země a dovážejícím tkáňovým
zařízením,

příloha č. IV
odst. 6

6. Podmínky, na nichž se strany shodly a které musí
být splněny při přepravě tkání a buněk mezi
dodavatelem ze třetí země a dovážejícím tkáňovým
zařízením.

§ 11a odst. 1
písm. j)

j) ujednání s cílem zajistit, aby záznamy o dárci 32015L0566
týkající se dovážených tkání a buněk byly
uchovávány dodavatelem ze třetí země nebo jeho
subdodavatelem v souladu s právními předpisy o

příloha č. IV
odst. 7

7. Ujednání s cílem zajistit, aby záznamy o dárci
týkající se dovážených tkání a buněk byly
uchovávány dodavatelem ze třetí země nebo jeho

ochraně osobních údajů po dobu 30 let ode dne
provedení odběru tkání nebo buněk a aby bylo
zajištěno jejich náležité uchování v případě, že by
dodavatel ze třetí země ukončil činnost,

subdodavatelem v souladu s pravidly EU o ochraně
údajů po dobu 30 let od odběru a aby bylo zajištěno
jejich náležité uchování v případě, že by dodavatel ze
třetí země ukončil svoji činnost.

§ 11a odst. 1
písm. k)

k) ustanovení o pravidelném přezkumu a v 32015L0566
nezbytných případech i o změně této písemné
smlouvy, včetně úprav odrážejících případné změny
v požadavcích na jakost a bezpečnost tkání a buněk
stanovených zákonem

příloha č. IV
odst. 8

8. Ustanovení o pravidelném přezkumu a v
nezbytných případech i revizi písemné dohody,
včetně úprav odrážejících případné změny v
požadavcích jakostních a bezpečnostních norem EU
stanovených ve směrnici 2004/23/ES.

§ 11a odst. 1
písm. l)

l) seznam veškerých standardních pracovních 32015L0566
postupů dodavatele ze třetí země souvisejících s
jakostí a bezpečností dovážených tkání a buněk a
závazek poskytnout na požádání Ústavu nebo
dovážejícího tkáňového zařízení popis těchto
standardních pracovních postupů.“.
(2) Tkáňové zařízení v případě neodkladné potřeby 32015L0566
podle § 13 nebo jednorázového dovozu není
povinno
a) uzavřít s dodavatelem ze třetí země písemnou
smlouvu podle odstavce 1, pokud
1. je zajištěna sledovatelnost od dárce k příjemci a
od příjemce k dárci a
2. se dovezené tkáně a buňky použijí pouze pro
příjemce, pro kterého byly konkrétně dovezeny,
b) poskytnout Ústavu informace a dokumentaci
stanovené prováděcím právním předpisem podle §
17 odst. 5, pokud jsou splněny podmínky podle
písmene a) bodu 1 a 2.
Jednorázový dovoz pro konkrétního příjemce může
tkáňové zařízení uskutečnit pouze jednou.

příloha č. IV
odst. 9

9. Seznam veškerých standardních pracovních
postupů dodavatele ze třetí země souvisejících s
kvalitou a bezpečností dovážených tkání a buněk a
závazek tyto postupy na požádání poskytnout.

Čl. 7 odst. 1

1. Dovážející tkáňová zařízení musí mít s dodavateli
ze třetích zemí uzavřeny písemné dohody, pokud
kterákoli z činností darování, odběru, vyšetřování,
zpracování, konzervace, skladování nebo vývozu do
Unie tkání a buněk, jež mají být dovezeny do Unie,
probíhá mimo Unii.
Členské státy nemusí tento požadavek uplatnit na
jednorázový dovoz definovaný v článku 2 této
směrnice za podmínky, že mají zavedena vhodná
vnitrostátní opatření, která uvedený dovoz regulují.
Tato vnitrostátní opatření musí zajistit:
a) sledovatelnost od dárce k příjemci a naopak a
b) že dovezené tkáně a buňky nejsou použity u
nikoho jiného než u zamýšlených příjemců.

32015L0566

Čl. 5 odst. 2

2. Členské státy nemusí uplatnit požadavky na
dokumentaci stanovené v příloze I části F a v příloze
III této směrnice na jednorázový dovoz definovaný v
článku 2 této směrnice za podmínky, že mají
zavedena vhodná vnitrostátní opatření, která uvedený

§ 11a odst.2
písm. a) a b)

dovoz regulují. Tato vnitrostátní opatření musí
zajistit:
a) sledovatelnost od dárce k příjemci a naopak a
b) že dovezené tkáně a buňky nejsou použity u
nikoho jiného než u zamýšlených příjemců.
§ 11b odst.1
písm. a) - c)

§ 11b odst.
2 písm. b)

(1) Vývoz tkání a buněk do třetích zemí pro jejich 32004L0023
použití k léčbě příjemce je oprávněno zajistit
tkáňové zařízení, jde-li o jím propuštěné tkáně a
buňky pro použití k léčbě příjemce, pokud
a) vyvážené tkáně a buňky splňují požadavky tohoto
zákona a požadavky právních předpisů třetí země;
splnění požadavků právních předpisů třetí země
prokáže tkáňové zařízení, které vývoz uskutečňuje,
dokladem vydaným příslušným orgánem třetí země;
nevydává-li se takový doklad, lze tuto skutečnost
osvědčit prohlášením tkáňového zařízení,
b) je držitelem povolení činnosti s oprávněním
distribuovat typ tkání a buněk, které jsou předmětem
vývozu; tkáňové zařízení může zajistit distribuci
tkání a buněk do třetí země prostřednictvím osoby,
které mají být tkáně a buňky ve třetí zemi dodány
nebo jí písemně pověřenou osobou za podmínky, že
jde o distribuci tkání a buněk podle právních
předpisů státu, do kterého mají být tkáně a buňky
vyvezeny, a
(2) Vývoz tkání a buněk do třetích zemí pro jejich 32004L0023
použití při výrobě léčivých přípravků lze uskutečnit,
pokud jsou splněny
b) požadavky podle tohoto zákona na darování,
opatřování, vyšetřování a propuštění tkání a buněk
pro účel použití při výrobě léčivých přípravků a
požadavky právních předpisů třetí země; splnění
požadavků právních předpisů třetí země prokáže
tkáňové zařízení propouštějící tyto tkáně a buňky
pro vývoz dokladem vydaným příslušným orgánem
třetí země; nevydává-li se takový doklad, lze tuto

Čl. 9 odst. 2

Členské státy mají přijmout všechna nezbytná
opatření, aby zajistily, že všechny vývozy tkání a
buněk do třetích zemí byly prováděny institucemi
zabývajícími se tkáněmi, které byly pro účely těchto
činností akreditovány, designovány, autorizovány
nebo obdrželi licenci. Ty členské státy, které zasílají
takovéto vývozy do třetích zemí, mají zajistit, že
vývozy jsou v souladu s požadavky této směrnice.

Čl. 9 odst. 2

Členské státy mají přijmout všechna nezbytná
opatření, aby zajistily, že všechny vývozy tkání a
buněk do třetích zemí byly prováděny institucemi
zabývajícími se tkáněmi, které byly pro účely těchto
činností akreditovány, designovány, autorizovány
nebo obdrželi licenci. Ty členské státy, které zasílají
takovéto vývozy do třetích zemí, mají zajistit, že
vývozy jsou v souladu s požadavky této směrnice.

§ 13 odst. 1

§ 15 odst. 2
písm. e)

skutečnost osvědčit prohlášením tkáňového zařízení.
V případě neodkladné potřeby tkání a buněk pro 32015L0566
použití při léčbě konkrétního příjemce se požadavky
na ověřování jakosti a bezpečnosti tkání a buněk pro
dovážené tkáně a buňky a požadavky na kódování
tkání a buněk neuplatní. Neodkladnou potřebou se
rozumí jakákoli neočekávaná situace, pro kterou
není jiná možnost řešení než bezodkladně dovézt
nebo distribuovat tkáně a buňky pro okamžité
použití u konkrétního příjemce nebo příjemců, 32015L0566
jejichž zdraví by bez takového dovozu nebo
distribuce bylo vážně ohroženo.

(2) V oblasti jakosti a bezpečnosti tkání a buněk
Ústav zajišťuje

Čl. 2 písm. a)

a) naléhavým případem“ se rozumí jakákoli
neočekávaná situace, v níž není jiná skutečná
možnost nežli urychleně do Unie dovézt tkáně
a buňky ze třetí země pro okamžité použití
u známého příjemce nebo známých příjemců, jejichž
zdraví by bez takového dovozu bylo vážně ohroženo;

Čl. 1 odst. 3
písm. b)

3. Tato směrnice se nepoužije na:
b) dovoz tkání a buněk uvedených v čl. 9 odst. 3
písm. b) směrnice 2004/23/ES, který je přímo
povolen v naléhavých případech;

32015L0565

Čl. 1 odst. 3
písm. 2 bod c)

2. Odstavec 1 se nepoužije na:
c)
tkáně a buňky dovážené do Unie v naléhavém
případě schválené přímo příslušným orgánem či
orgány, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 3 písm. b)
směrnice 2004/23/ES.

32015L0566

Čl. 4 odst. 4

4. Členské státy, do nichž jsou tkáně a buňky
dováženy, zváží na základě řádně odůvodněné
žádosti jiného členského státu, do něhož jsou
dovezené tkáně a buňky následně distribuovány,
provedení inspekcí nebo jiných kontrolních opatření
pro dovážející tkáňová zařízení a činnosti veškerých
dodavatelů ze třetích zemí. O případných opatřeních,
která budou přijata, rozhodne členský stát, v němž se
příslušné dovážející tkáňové zařízení nachází, a to na
základě konzultací s členským státem, který žádost
předložil

32015L0565

Čl.1 odst.4
10b písm. 2)

2. Členské státy zajistí, aby všechny příslušné
orgány uplatňovaly níže uvedené minimální
požadavky:

Čl.1 odst. 4

e) upozornit příslušné orgány jiného členského státu,

e) na základě odůvodněné žádosti příslušného
orgánu jiného členského státu, do něhož jsou
následně distribuovány tkáně a buňky dovezené do
České republiky ze třetí země, provedení kontroly
1. v dovážejícím tkáňovém zařízení a
2. u dodavatele ze třetí země, a to v rozsahu a
způsobem stanoveným v písemné smlouvě podle §
11a odst. 1
§ 15 odst. 3

§ 15 odst. 4

(3) V oblasti kódování tkání a buněk Ústav
zajišťuje činnosti uvedené v § 20c.
(4) Ústav oznámí
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písm. a)

§ 15 odst. 4
písm. b)
§ 17 odst. 4

a) příslušnému orgán jiného členského státu zjištění,
že
1. v databázi tkáňových zařízení Evropské unie jsou
vedeny nesprávné informace o tomto členském
státu, nebo
2. došlo k závažnému porušení ustanovení
souvisejících s jednotným evropským kódem, které
se týká se tohoto členského státu,
b) Komisi a příslušnému orgánu jiného členského 32015L0565
státu zjištění, že je třeba aktualizovat databázi
přípravků z tkání a buněk Evropské unie.
(4) Žádost o povolení činnosti tkáňového zařízení v
32015L0566
rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země obsahuje
údaje a dokumentaci podle odstavců 1 až 3 a dále
vedle obecných náležitostí podle správního řádu
a) informace o dovážejícím tkáňovém zařízení
1. název pracoviště, ve kterém tkáňové zařízení
provádí svou činnost,
2. adresa zdravotnického zařízení, v němž tkáňové
zařízení vykonává svou činnost,
3. adresa místa, kde dochází k příjmu dovozu,
4. status tkáňového zařízení; statusem se rozumí
informace, zda je žadatel již držitelem povolení
činnosti dovážejícího tkáňového zařízení, zda nově
žádá o povolení činnosti nebo zda žádá o změnu ve
stávajícím povolení činnosti,
b) kontaktní údaje žadatele a to
1. elektronická adresa, telefonní číslo a číslo faxu,
2. jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele,
jde-li o právnickou osobu, a jméno odpovědné
osoby podle § 6 odst. 2,
3. internetová adresa stránek dovážejícího
tkáňového zařízení, pokud existuje, a
4. poštovní adresa, je-li odlišná od sídla tkáňového
zařízení nebo adresy uvedené podle písmene a)
bodů 2 a 3,
c) podrobnosti o tkáních a buňkách, jež mají být

10b písm. 2
bod e)

jestliže v databázi tkáňových zařízení EU zjistí
nesprávné informace týkající se tohoto členského
státu, nebo jestliže zaznamenají závažné porušení
ustanovení souvisejících s jednotným evropským
kódem týkající se tohoto členského státu;

Čl.1 odst. 4
10b písm. 2
bod f)
Příloha I

f) upozorní Komisi a ostatní příslušné orgány, pokud
je podle jejich názoru třeba aktualizovat databázi
přípravků z tkání a buněk EU.
A. Obecné informace o dovážejícím tkáňovém
zařízení (DTZ)
1. Název DTZ (jméno společnosti).
2. Adresa pro návštěvy DTZ.
3. Poštovní adresa DTZ (jestliže se liší od adresy pro
návštěvy).
4. Status DTZ předkládajícího žádost: Zde je třeba
uvést, zda se jedná o první žádost o akreditaci,
jmenování, oprávnění nebo povolení coby DTZ, nebo
zda se případně jedná o žádost o obnovení. Jestliže
žadateli již byla udělena akreditace, jmenování,
oprávnění nebo povolení coby tkáňovému zařízení, je
třeba uvést jeho databázový kód.
5. Jméno oddělení předkládajícího žádost (jestliže se
liší od jména společnosti).
6. Adresa pro návštěvy oddělení předkládajícího
žádost.
7. Poštovní adresa oddělení předkládajícího žádost
(jestliže se liší od adresy pro návštěvy).
8. Jméno lokality pro příjem dovozu (jestliže se liší
od jména společnosti a oddělení předkládajícího
žádost).
9. Adresa pro návštěvy lokality pro příjem dovozu.
10. Poštovní adresa lokality pro příjem dovozu

dováženy, a to
1. seznam druhů tkání a buněk, jež mají být
dováženy,
2. jméno dodavatele ze třetí země pro každý druh
tkáně a buněk, který má být dovážen,
d) specifikace činností podle druhu tkání a buněk a
osob, které je provádějí, a to
1. uvádějící u každého druhu tkání nebo buněk,
které z činností darování, odběru, vyšetřování,
zpracování, konzervace nebo skladování před
dovozem provádí dodavatel ze třetí země nebo
subdodavatel ze třetí země,
2. výčet všech činností, které dovážející tkáňové
zařízení po dovozu provádí u každého druhu tkání
nebo buněk, a
3. u každého druhu tkání nebo buněk názvy třetích
zemí, v nichž probíhají činnosti před dovozem,
e) údaje o dodavatelích ze třetích zemí, se kterými
tkáňové zařízení má uzavřenou písemnou smlouvu
podle § 11a odst. 1, a to
1. název dodavatele ze třetí země
2. jméno oprávněné jednat jménem dodavatele ze
třetí země,
3. adresa sídla dodavatele ze třetí země,
4. poštovní adresa dodavatele ze třetí země, je-li
odlišná od sídla dodavatele ze třetí země, a
5. elektronická adresa a telefonní číslo dodavatele ze
třetí země,
f) dokumentace, která musí být přiložena k žádosti,
a to
1. kopie písemné dohody s dodavatelem nebo
dodavateli ze třetí země,
2. podrobný popis pohybu dovezených tkání a
buněk od jejich odběru až po přijetí v dovážejícím
tkáňovém zařízení,
3. kopie osvědčení o povolení k vývozu dodavatele
ze třetí země nebo, pokud se žádné specifické

(jestliže se liší od adresy pro návštěvy).
B. Kontaktní údaje, které musí být uvedeny v žádosti
1. Jméno kontaktní osoby pro žádost.
2. Telefon.
3. E-mailová adresa.
4. Jméno odpovědné osoby (jestliže se liší od
kontaktní osoby).
5. Telefon.
6. E-mailová adresa.
7. Internetová adresa stránek DTZ (pokud existují).
C. Podrobnosti o tkáních a buňkách, jež mají být
dováženy
1. Seznam druhů tkání a buněk, jež mají být
dováženy, včetně jednorázového dovozu specifických
druhů tkání nebo buněk.
2. Název přípravku (je-li to možné, podle obecného
seznamu EU) všech druhů tkání a buněk, jež mají být
dováženy.
3. Obchodní název (jestliže se liší od názvu
přípravku) všech druhů tkání a buněk, jež mají být
dováženy.
4. Pro každý druh tkáně a buňky, jež má být dovážen,
jméno dodavatele ze třetí země.
D. Místo, kde činnosti probíhají
1. Seznam uvádějící u každého druhu tkáně nebo
buňky, které z činností darování, odběru, vyšetřování,
zpracování, konzervace nebo skladování před
dovozem provádí dodavatel ze třetí země.
2. Seznam uvádějící u každého druhu tkáně nebo
buňky, které z činností darování, odběru, vyšetřování,
zpracování, konzervace nebo skladování před
dovozem provádí subdodavatelé ze třetí země.
3. Seznam všech činností, které DTZ po dovozu
provádí u každého druhu tkáně nebo buňky.
4. U každého druhu tkáně nebo buňky názvy třetích
zemí, v nichž probíhají činnosti před dovozem.
E. Podrobnosti o dodavatelích ze třetích zemí

osvědčení o povolení k vývozu nevydává, osvědčení
od příslušného orgánu nebo orgánů třetí země
povolující činnosti dodavatele ze třetí země v
odvětví tkání a buněk, včetně vývozu. Tato
dokumentace musí rovněž obsahovat kontaktní
údaje na příslušný orgán nebo orgány třetí země. V
případě třetích zemí, kde tato dokumentace není k
dispozici, je třeba poskytnout jiné dokumenty, které
dokládají oprávnění dodavatele ze třetí země k
vývozu podle právních předpisů této třetí země, jako
jsou zejména zprávy o auditu dodavatele ze třetí
země.

1. Název dodavatele (dodavatelů) ze třetí země
(jméno společnosti).
2. Jméno kontaktní osoby.
3. Adresa pro návštěvy.
4. Poštovní adresa (jestliže se liší od adresy pro
návštěvy).
5. Telefonní číslo (včetně mezinárodního předčíslí).
6. Telefonní číslo pro naléhavé situace (jestliže se liší
od výše uvedeného tel. č.).
7. E-mailová adresa.
F. Dokumentace, která musí být přiložena k žádosti
1. Kopie písemné dohody s dodavatelem (dodavateli)
ze třetí země.
2. Podrobný popis pohybu dovezených tkání a buněk
od jejich odběru až po přijetí v dovážejícím
tkáňovém zařízení.
3. Kopie osvědčení o povolení k vývozu dodavatele
ze třetí země nebo, pokud se žádné specifické
osvědčení o povolení k vývozu nevydává, osvědčení
od příslušného orgánu nebo orgánů třetí země
povolující činnosti dodavatele ze třetí země v odvětví
tkání a buněk, včetně vývozu. Tato dokumentace
musí rovněž obsahovat kontaktní údaje na příslušný
orgán nebo orgány třetí země. V případě třetích zemí,
kde tato dokumentace není k dispozici, je třeba
poskytnout jiné dokumenty, například zprávy o
auditu dodavatele ze třetí země.

§ 17 odst. 5

§ 19 odst. 2

§ 19 odst. 3

Dovážející tkáňové zařízení na žádost Ústavu 32015L0566
předloží a v případě potřeby Ústavu poskytne
dokumentaci týkající se dovážejícího tkáňového
zařízení a dokumentaci týkající se dodavatele nebo
dodavatelů ze třetích zemí.

Příloha III

(2) Pokud je rozhodnutím povolována činnost 32015L0566
tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk
ze třetí země, může Ústav takovým rozhodnutím
dále omezit druhy tkání a buněk, které mohou být
dováženy nebo dodavatele ze třetích zemí, kteří smí
být využívání.

Čl. 3 odst. 2

(3) Ústav po nabytí právní moci rozhodnutí o 32015L0566
povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu
dovozu tkání a buněk ze třetí země vydá tkáňovému
zařízení osvědčení o vydání povolení činnosti
tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk
ze třetí země.

Čl. 3 odst. 2

S výjimkou jednorázového dovozu definovaného v
článku 2 této směrnice, na který se tyto požadavky na
dokumentaci nevztahují, zpřístupní dovážející
tkáňové zařízení předkládající žádost, a jestliže již
tak neučinilo v rámci dřívějších žádostí o akreditaci,
jmenování, oprávnění nebo povolení coby dovážející
tkáňové zařízení nebo tkáňové zařízení, poskytne na
žádost příslušného orgánu nebo orgánů nejaktuálnější
verzi níže uvedených dokumentů týkajících se
žadatele a jeho dodavatele (dodavatelů) ze třetí země.

2. Poté, co příslušný orgán nebo orgány obdržely
informace stanovené v příloze I této směrnice, a poté,
co ověřily, že dovážející tkáňové zařízení splňuje
požadavky této směrnice, akreditují či jmenují
dovážející tkáňové zařízení nebo mu udělí oprávnění
či povolení na dovoz tkání a buněk a stanoví případné
podmínky, například jakékoli omezení druhu tkání a
buněk, které smí být dováženy, nebo dodavatele ze
třetích zemí, kteří smí být využíváni. Příslušný orgán
nebo orgány vydají dovážejícímu tkáňovému
zařízení, které bylo akreditováno či jmenováno nebo
jemuž bylo uděleno oprávnění či povolení, osvědčení
stanovené v příloze II této směrnice.
2. Poté, co příslušný orgán nebo orgány obdržely
informace stanovené v příloze I této směrnice, a poté,
co ověřily, že dovážející tkáňové zařízení splňuje
požadavky této směrnice, akreditují či jmenují
dovážející tkáňové zařízení nebo mu udělí oprávnění
či povolení na dovoz tkání a buněk a stanoví případné
podmínky, například jakékoli omezení druhu tkání a
buněk, které smí být dováženy, nebo dodavatele ze
třetích zemí, kteří smí být využíváni. Příslušný orgán
nebo orgány vydají dovážejícímu tkáňovému
zařízení, které bylo akreditováno či jmenováno nebo

§ 19 odst. 4

§ 19 odst. 5

§ 20 odst. 2

4) Osvědčení o vydání povolení činnosti tkáňového 32015L0566
zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí
země vydané Ústavem obsahuje tyto náležitosti:
a) název dovážejícího tkáňového zařízení,
b) kód databáze tkáňových zařízení Evropské unie,
c) kontaktní údaje dovážejícího tkáňového zařízení,
d) druh dovážených tkání a buněk,
e) činnosti dovážejícího tkáňového zařízení ve
třetích zemích,
f) podmínky stanovené pro dovoz,
g) informace o dodavatelích ze třetích zemí,
h) datum udělení osvědčení o vydání povolení
činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání
a buněk ze třetí země a
i) datum ukončení platnosti osvědčení o vydání
povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu
dovozu tkání a buněk ze třetí země.

Příloha II

jemuž bylo uděleno oprávnění či povolení, osvědčení
stanovené v příloze II této směrnice.
Osvědčení o akreditaci, jmenování, oprávnění nebo
povolení pro dovážející tkáňové zařízení
1. Údaje o dovážejícím tkáňovém zařízení
1.1 Název DTZ
1.2 Kód databáze tkáňových zařízení EU
1.3 Adresa a poštovní adresa DTZ (jestliže se
vzájemně liší)
1. 5 Jméno držitele akreditace, jmenování, oprávnění
nebo povolení
1. 6 Adresa držitele akreditace, jmenování, oprávnění
nebo povolení
1. 9 Internetová adresa stránek DTZ
2. Rozsah činnosti
2. 1 Druh tkání a buněk, činnosti ve třetích zemích,
status, akreditace, jmenování, oprávnění nebo
povolení pro dovoz
2. 4 Jakékoli podmínky stanovené pro dovoz nebo
vysvětlující poznámky

5) Vzor osvědčení o vydání povolení činnosti 32015L0566
tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk
ze třetí země stanoví prováděcí právní předpis.“.

Příloha II

(2) Dovážející tkáňové zařízení je v případě
32015L0566
zamýšlené podstatné změny svých činností povinno
předem požádat o změnu povolení činnosti v

Čl. 6 odst.1

3. Akreditace, jmenování, oprávnění nebo povolení
příslušným orgánem (PO)
3.1 Vnitrostátní číslo akreditace, jmenování,
oprávnění nebo povolení
3. 3 Datum ukončení platnosti akreditace, jmenování
oprávnění nebo povolení (pokud je stanoveno)
3.9 Datum udělení akreditace, jmenování, oprávnění
nebo povolení
Osvědčení o akreditaci, jmenování, oprávnění nebo
povolení pro dovážející tkáňové zařízení
1. Dovážející tkáňová zařízení požádají příslušný
orgán nebo orgány o předchozí písemný souhlas,
jestliže plánují jakékoli podstatné změny ve svých

rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země. Za
takové změny jsou považovány zejména změny
druhu dovážených tkání a buněk, činností
prováděných ve třetích zemích, které mohou
ovlivnit kvalitu a bezpečnost dovážených tkání a
buněk, nebo dodavatelů ze třetích zemí. Jestliže
dovážející tkáňové zařízení provede jednorázový
dovoz tkání nebo buněk pocházejících od
dodavatele ze třetí země, na kterého se nevztahuje
stávající povolení činnosti v rozsahu dovozu tkání a 32015L0566
buněk ze třetí země, není tento dovoz považován za
podstatnou změnu, pokud má dovážející tkáňové
zařízení oprávnění na dovoz stejného druhu tkání
nebo buněk od jiného dodavatele nebo dodavatelů
ze třetích zemí. Žádost o změnu povolení činnosti
musí obsahovat údaje o požadované změně v
rozsahu stanoveném v § 17.

§ 20b odst. 1
písm. a) a b)

činnostech v oblasti dovozu, zejména jedná-li se o
podstatné změny uvedené v čl. 3 odst. 3, a informují
příslušný orgán nebo orgány o svém rozhodnutí
zčásti nebo zcela ukončit své činnosti v oblasti
dovozu.

Čl. 3 odst. 3

(1) Jednotným evropským kódem se opatřují 32015L0565
všechny distribuované tkáně a buňky, které jsou
propuštěny do oběhu k použití u člověka. Jednotný
evropský kód je jedinečným identifikátorem, který
sestává ze
a) sekvence identifikace darování;
sekvence
identifikace darování sestává z kódu tkáňového
zařízení a jedinečného čísla darování a

Čl. 1 odst. 3
písm.1

b) sekvence identifikace přípravku; sekvence 32015L0565
identifikace přípravku sestává z kódu přípravku,
čísla frakce a data ukončení doby použitelnosti.

Čl. 1 odst. 1
písm. k)

V případech jiných než uvedených ve větě první,

3. Dovážející tkáňové zařízení neprovede žádné
podstatné změny svých činností v oblasti dovozu bez
předchozího písemného povolení příslušného orgánu
nebo orgánů. Za podstatné změny jsou považovány
zejména změny druhu dovážených tkání a buněk,
činností prováděných ve třetích zemích, které mohou
ovlivnit kvalitu a bezpečnost dovážených tkání a
buněk, nebo změny dodavatelů ze třetích zemí.
Jestliže dovážející tkáňové zařízení provede
jednorázový dovoz tkání či buněk pocházejících od
dodavatele ze třetí země, na kterého se nevztahuje
stávající akreditace, jmenování, oprávnění nebo
povolení, není tento dovoz považován za podstatnou
změnu, pokud má dovážející tkáňové zařízení
oprávnění na dovoz stejného druhu tkání či buněk od
jiného dodavatele či dodavatelů ze třetí země.
1. Aniž je dotčen odstavec 2 nebo 3 tohoto článku,
jednotný evropský kód se uplatní na všechny tkáně
a buňky
distribuované
k použití
u člověka.
V ostatních případech, kdy jsou tkáně a buňky
propuštěny do oběhu, musí být uplatněna minimálně
sekvence identifikace darování alespoň v doprovodné
dokumentaci.
k)‚jednotným evropským kódem‘ nebo ‚SEC‘ (Single
European Code) rozumí jedinečný identifikátor
uplatňovaný na tkáně a buňky distribuované v Unii.
Jednotný evropský kód sestává ze sekvence
identifikace darování a sekvence identifikace
přípravku, jak je dále uvedeno v příloze VII této

není-li dále stanoveno jinak, musí být alespoň v
doprovodné dokumentaci použita nejméně sekvence
identifikace darování.

směrnice;

32015L0565

Čl. 1 odst. 1
písm. l)

l) ,sekvencí identifikace darování‘ rozumí první část
jednotného evropského kódu sestávající z kódu
tkáňového zařízení EU a jedinečného čísla darování;
o) sekvencí identifikace přípravku‘ rozumí druhá část
jednotného evropského kódu sestávající z kódu
přípravku, čísla frakce a data ukončení doby
použitelnosti;

§ 20b odst.
2
písm. a) - c)

32015L0565

Čl. 1 odst. 1
písm. o)

(2) Jednotný evropský kód podle odstavce 1 se 32015L0565
nepoužije, jde-li o
a) darování reprodukčních buněk mezi mužem a
ženou, kteří spolu tvoří neplodný pár a podstupují
léčbu neplodnosti společně,
b) tkáně a buňky, pokud zůstanou v rámci jednoho
tkáňového zařízení a v jednom zdravotnickém
zařízení,
c) tkáně a buňky dovezené ze třetí země, pokud
zůstanou od dovozu až po použití u člověka v rámci
jednoho tkáňového zařízení a v jednom
zdravotnickém zařízení.
32015L0565

Čl. 1 odst. 3
písm. 2 bod
a) - c)

Čl. 1 odst. 3
písm. 3 bod
a) - c)

Odstavec 1 se nepoužije na:
a) darování reprodukčních buněk mezi partnery;
b) tkáně a buňky distribuované přímo pro
bezodkladnou transplantaci příjemci, jak je uvedeno
v čl. 6 odst. 5 směrnice 2004/23/ES;
c) tkáně a buňky dovážené do Unie v naléhavém
případě schválené přímo příslušným orgánem či
orgány, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 3 písm. b)
směrnice 2004/23/ES.
Členské státy mohou rovněž povolit výjimky z
požadavku stanoveného v odstavci 1 pro:
a) tkáně a buňky jiné než darované reprodukční
buňky mezi partnery, pokud uvedené tkáně a buňky
zůstanou v rámci jednoho střediska
b) tkáně a buňky, které jsou dováženy do Unie,
pokud uvedené tkáně a buňky zůstanou v jednom
středisku od dovozu po použití za podmínky, že dané
středisko představuje tkáňové zařízení, jemuž bylo
uděleno oprávnění, jmenování, akreditace nebo
povolení k dovozu.“

§ 20b odst. 3

(3) Tvorbu a strukturu jednotného evropského kódu,
požadavky na jeho použití, strukturu kódu přípravku
a technická pravidla systému přidělování
jedinečných čísel darování stanoví prováděcí právní
předpis

32015L0565

Příloha I
odst. 3)
příloha VII

PŘÍLOHA VII
STRUKTURA JEDNOTNÉHO EVROPSKÉHO
KÓDU
SEKVENCE IDENTIFIKACE DAROVÁNÍ
KÓD TKÁŇOVÉHO JEDINEČNÉ ČÍSLO
ZAŘÍZENÍ EU
DAROVÁNÍ
Kód
země
ISO

Číslo
tkáňového
zařízení

2
6
13 alfanumerických znaků
alfabeti alfanumerický
cké
ch znaků
znaky
SEKVENCE IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU
KÓD
PŘÍPRAVKU

ČÍSLO DATUM UPLYNUTÍ
FRAKC DOBY
E
POUŽITELNOSTI
Identifi Číslo
(RRRRMMDD)
kátor přípravku
kódova
cího
systém
u
příprav
ků
1
alfabeti
cký
znak
§ 20b odst. 4
písm. a)

(4) Tkáňové zařízení zajistí
32015L0565
a) přidělení jednotného evropského kódu všem

Čl.1 odst.4
10b písm.1

7
alfanumer
ických
znaků

3
8 numerických znaků
alfanum
erické
znaky

Členské státy zajistí, aby tkáňová zařízení, včetně
dovážejících tkáňových zřízení vymezených ve

§ 20b odst. 4
písm. b)

tkáním a buňkám, u nichž musí být tento kód použit,
a to nejpozději před jejich distribucí k použití u
člověka,

bod a)

b) přidělení sekvence identifikace darování tkáním a 32015L0565
buňkám po odběru nebo při dovozu tkání a buněk ze
třetí země; v případě kolekce se konečnému
přípravku přidělí nové identifikační číslo darování,
přičemž sledovatelnost k jednotlivým případům
darování zajistí tkáňové zařízení, v němž je kolekce
prováděna; kolekcí se rozumí fyzický kontakt nebo
mísení tkání a buněk z jednoho nebo více odběrů od
stejného dárce nebo od dvou nebo více dárců v
jedné nádobě; sekvenci identifikace darování po
přidělení nelze měnit s výjimkou, kdy je potřebné
opravit chybu způsobenou nesprávným zadáním,
přičemž jakákoli oprava musí být řádně
zdokumentována,

Čl.1 odst. 4
10b písm.1
bod b)

32015L0565

Čl. 1 odst. 1
písm. y)

32015L0565

Čl.1 odst. 4
10b písm. 1
bod c)

směrnici Komise (EU) 2015/566 (3), splňovala níže
uvedené minimální požadavky:
a) přidělit jednotný evropský kód všem tkáním a
buňkám, na něž musí být tento kód uplatněn,
nejpozději před jejich distribucí k použití u člověka;
b) přidělit sekvenci identifikace darování tkáním a
buňkám po odběru nebo při jejich přijetí od
organizace provádějící odběr nebo při dovozu tkání a
buněk dodavatelem ze třetí země. Sekvence
identifikace darování musí obsahovat:
1) kód tkáňového zařízení EU, který byl tkáňovému
zařízení přidělen v databázi tkáňových zařízení EU;
2) jedinečné číslo darování přidělené tkáňovým
zařízením, ledaže je toto číslo přidělováno centrálně
na vnitrostátní úrovni nebo se jedná o celosvětově
jedinečné číslo, které používá kódovací systém
ISBT128. Je-li to možné, je v případě kolekce tkání a
buněk konečnému přípravku přiděleno nové
identifikační číslo darování; sledovatelnost k
jednotlivým případům darování musí zajistit tkáňové
zařízení, v němž je kolekce prováděna.
y) kolekcí rozumí fyzický kontakt nebo mísení tkání
a buněk z jednoho nebo více odběrů od stejného
dárce nebo od dvou či více dárců v jedné nádobě.“
Členské státy zajistí, aby tkáňová zařízení, včetně
dovážejících tkáňových zřízení vymezených ve
směrnici Komise (EU) 2015/566 (3), splňovala níže
uvedené minimální požadavky:
c) sekvence identifikace darování nesmí být
změněna, jakmile byla jednou přidělena tkáním
a buňkám propuštěným do oběhu; výjimky tvoří
případy, kdy je třeba opravit chybu způsobenou
nesprávným zadáním; jakákoli oprava musí být řádně
zdokumentována

c) použití jednoho z používaných kódovacích 32015L0565
systémů přípravků a odpovídajících čísel přípravků
z tkání a buněk obsažených v databázi přípravků z
tkání a buněk Evropské unie, a to nejpozději před
jejich distribucí k použití u člověka,
d) použití příslušného čísla frakce a data ukončení 32015L0565
§ 20b odst. 4
doby použitelnosti; v případě tkání a buněk, u nichž
písm. d)
nebylo
stanoveno
datum
ukončení
doby
použitelnosti, musí být jako datum ukončení doby
použitelnosti uvedeno číslo „00000000“, a to
nejpozději před jejich distribucí k použití u člověka,
e) uvedení jednotného evropského kódu na štítku
§ 20b odst. 4
32015L0565
dotčených tkání a buněk nesmazatelnou a trvalou
písm. e)
formou a jeho uvedení v příslušné doprovodné
dokumentaci nejpozději před distribucí tkání a
buněk k použití u člověka; tkáňové zařízení může
označení přípravku svěřit jinému poskytovateli,
který s tkáněmi a buňkami zachází, za podmínky, že
je zajištěn soulad s tímto zákonem, a to zejména,
pokud jde o jedinečnost kódu; pokud umístění
jednotného evropského kódu na štítku brání velikost
štítku, musí být kód jednoznačně spojen s tkáněmi a
buňkami, na jejichž obalu je tento štítek uveden, a to
prostřednictvím doprovodné dokumentace a

Čl.1 odst. 4
10b písm.1
bod d)

f) přijetí nezbytných opatření v případě nesprávného 32015L0565
uplatnění jednotného evropského kódu na štítku.

Čl.1 odst. 4
10b písm.1
bod h)
Čl.1 odst. 4
10b písm.1
bod g)

§ 20b odst. 4
písm. c)

§ 20b odst. 4
písm. f)
§ 20b odst. 5
písm. a -c)

(5) Tkáňové zařízení neprodleně, nejpozději však do 32015L0565
10 pracovních dnů ode dne, kdy byla zjištěna
dotčená skutečnost, informuje Ústav, pokud
a) informace uvedené v databázi tkáňových zařízení
Evropské unie vyžadují aktualizaci nebo opravu,
b) databáze přípravků z tkání a buněk Evropské unie
vyžaduje aktualizaci, nebo
c) zaznamená, že došlo k závažnému porušení
požadavků v souvislosti s jednotným evropským

Čl.1 odst. 4
10b písm.1
bod e)

Čl.1 odst. 4
10b písm.1
bod f)

d) použití jednoho z povolených kódovacích systémů
přípravků a odpovídajících čísel přípravků z tkání a
buněk obsažených v databázi přípravků z tkání a
buněk EU nejpozději před jejich distribucí k použití u
člověka;
e) použití příslušného čísla frakce a data ukončení
doby použitelnosti. V případě tkání a buněk, u nichž
nebylo stanoveno datum ukončení doby
použitelnosti, musí být datum ukončení doby
použitelnosti nejpozději 00000000 před jejich
distribucí k použití u člověka;
f) jednotný evropský kód musí být na štítku
dotčeného přípravku uveden nesmazatelně a trvale a
rovněž musí být uveden v příslušné doprovodné
dokumentaci nejpozději před distribucí přípravku k
použití u člověka. Tkáňové zařízení může tento úkol
svěřit třetí straně nebo stranám za podmínky, že
tkáňové zařízení zajistí soulad s touto směrnicí,
zejména pokud jde o jedinečnost kódu. Pokud
uplatnění jednotného evropského kódu na štítku brání
velikost štítku, musí být kód jednoznačně spojen s
tkáněmi a buňkami, na jejichž obalu je tento štítek
uveden, a to prostřednictvím doprovodné
dokumentace;
h) přijmout nezbytná opatření v případě nesprávného
uplatnění jednotného evropského kódu na štítku
g) příslušný orgán nebo orgány jsou informovány,
pokud:
1. informace uvedené v databázi tkáňových zařízení
EU vyžadují aktualizaci nebo opravu;
2. databáze přípravků z tkání a buněk EU vyžaduje
aktualizaci;
3. tkáňové zařízení zaznamená, že došlo k závažnému
porušení požadavků v souvislosti s jednotným
evropským kódem týkajících se tkání a buněk

§ 20c písm.
a)

§ 20c písm.
b)

kódem týkajících se tkání a buněk získaných od
jiných tkáňových zařízení Evropské unie.
Ústav v oblasti kódování tkání a buněk zajistí
32015L0565
a) po vydání povolení činnosti podle tohoto zákona
vložení údajů do databáze tkáňových zařízení
Evropské unie; tyto údaje zejména zahrnují
1. název tkáňového zařízení,
2. kód tkáňového zařízení,
3. adresu tkáňového zařízení, popřípadě adresu
pracoviště poskytovatele, které je tkáňovým
zařízením,
4. kontaktní údaje, kterými jsou e-mailová adresa,
telefon a číslo faxu,
5. název orgánu, který povolení činnosti vydal,
6. název orgánu odpovědného za udržování a
aktualizaci údajů, v databázi tkáňových zařízení
Evropské unie,
7. uvedení tkání a buněk, pro něž bylo povolení
činnosti uděleno,
8. uvedení činností, pro něž bylo povolení činnosti
uděleno, a
9. údaje týkající se veškerých podmínek nebo
výjimek uvedených v povolení činnosti,

b) přidělení jedinečného čísla tkáňového zařízení 32015L0565
všem tkáňovým zařízením, kterým bylo uděleno
povolení činnosti podle tohoto zákona; jestliže
tkáňové zařízení používá pro přidělování

získaných od jiných tkáňových zařízení EU;
Příloha II

Čl.1 odst. 4
10b písm. 2
bod a)

PŘÍLOHA VIII
Údaje, které musí být zaznamenány v databázi
tkáňových zařízení EU
A. Informace o tkáňovém zařízení
1) Název tkáňového zařízení
2) Vnitrostátní nebo mezinárodní kód tkáňového
zařízení
3) Případně název organizace, v níž je tkáňové
zařízení umístěno
4) Adresa tkáňového zařízení
5) Kontaktní údaje, které je možné zveřejnit: funkční
e-mailová adresa, telefon a fax
B. Údaje o oprávnění, akreditaci, jmenování nebo
povolení pro tkáňové zařízení
1) Název příslušného orgánu či orgánů, které udělily
oprávnění, akreditaci, jmenování nebo povolení
2) Název příslušného vnitrostátního orgánu či orgánů
odpovědných za údržbu databáze tkáňových zařízení
EU
3) Případně název držitele oprávnění, akreditace,
jmenování nebo povolení
4) Tkáně a buňky, pro něž bylo oprávnění,
akreditace, jmenování nebo povolení uděleno
5) Skutečně prováděné činnosti, pro něž bylo
oprávnění, akreditace, jmenování nebo povolení
uděleno
6) Status oprávnění, akreditace, jmenování nebo
povolení (schváleno, pozastaveno, zrušeno, zčásti
nebo zcela, dobrovolné ukončení činností)
7) Údaje týkající veškerých případných podmínek a
výjimek připojených k oprávnění.“
2.
Členské státy zajistí, aby všechny příslušné
orgány uplatňovaly níže uvedené minimální
požadavky:
a) přidělení jedinečného čísla tkáňového zařízení

jedinečných čísel darování více systémů kódování,
přiděluje se každému systému kódování samostatné
jedinečné číslo.

c) přidělování jedinečných čísel darování podle 32015L0565
§ 20c písm.
prováděcího právního předpisu podle § 20b odst. 3,
c)
který je kompatibilní s jednotným evropským
kódem a

Čl.1 odst. 4
10b písm. 2
bod b)

§ 20c písm.
d)

Čl.1 odst. 4
10b písm. 2
bod d)

d) validaci údajů o tkáňových zařízeních vedených
32015L0565
v databázi tkáňových zařízení Evropské unie a bez
zbytečného odkladu jejich aktualizaci, a to pokud
1. je novému tkáňovému zařízení uděleno povolení
činnosti,
2. se změní údaje o tkáňovém zařízení uvedeném
v databázi tkáňových zařízení Evropské unie, nebo
nejsou-li údaje správně zaznamenány
3. se změní údaje, které jsou obsahem povolení
činnosti tkáňového zařízení, včetně povolení pro
nový druh tkání nebo buněk, povolení pro novou
činnost, podmínek nebo výjimek v povolení
činnosti, nebo
4. dojde k částečnému nebo úplnému pozastavení
povolení pro určitou činnost nebo druh tkání nebo
buněk, částečnému nebo úplnému zrušení povolení

všem tkáňovým zařízením, kterým bylo uděleno
oprávnění, akreditace, jmenování nebo povolení v
jejich členském státě. Jestliže tkáňové zařízení působí
v různých lokalitách, avšak má pro přidělování
jedinečných čísel darování jeden systém, může být
považováno za jedno a totéž tkáňové zařízení.
Jestliže tkáňové zařízení používá dva nebo více
systémů pro přidělování jedinečných čísel darování,
musí mu být přidělena samostatná čísla tkáňového
zařízení odpovídající počtu používaných systémů pro
přidělování;
b) rozhodnutí, který systém nebo systémy budou v
jejich členském státě používány pro přidělování
jedinečných čísel darování. Mezi povolené systémy
přidělování patří vnitrostátní systémy zajišťující
centrální přidělování vnitrostátně jedinečného čísla
darování nebo systémy vyžadující, aby každé tkáňové
zařízení přidělovalo jedinečná čísla darování, nebo
mezinárodní systémy, které přidělují celosvětově
jedinečná čísla darování, jež jsou kompatibilní s
jednotným evropským kódem;
d) za svůj členský stát zajišťovat validaci údajů o
tkáňových zařízeních vedených v databázi tkáňových
zařízení EU a bez zbytečného prodlení databázi
aktualizovat, zejména v těchto situacích:
1) když je novému tkáňovému zařízení uděleno
oprávnění, jmenování, akreditace nebo povolení;
2) když se údaje o tkáňovém zařízení uvedeném v
databázi tkáňových zařízení EU změní, nebo nejsouli správně zaznamenány;
3) jestliže se informace o akreditaci, jmenování,
oprávnění nebo povolení týkající se tkáňového
zařízení změní, jak je uvedeno v příloze VIII této
směrnice, včetně:
— akreditace, jmenování, oprávnění nebo povolení
pro nový druh tkáně nebo buňky,
— akreditace, jmenování, oprávnění nebo povolení

činnosti tkáňového zařízení nebo zániku povolení
činnosti tkáňového zařízení.

pro novou předepsanou činnost,
— údajů týkajících se veškerých podmínek a/nebo
výjimek připojených k oprávnění,
— částečného nebo úplného pozastavení konkrétní
akreditace, jmenování, oprávnění nebo povolení pro
určitou činnost nebo druh tkáně nebo buňky,
— částečného nebo úplného zrušení akreditace,
jmenování, oprávnění nebo povolení pro tkáňové
zařízení,
— situací, kdy tkáňové zařízení dobrovolně, zčásti
nebo zcela, ukončí činnost nebo činnosti, pro něž
získalo akreditaci, jmenování, oprávnění nebo
povolení.
Bez zbytečného prodlení znamená nejpozději do
deseti pracovních dnů pro veškeré změny, které mají
zásadní dopad na oprávnění, akreditaci, jmenování
nebo povolení pro dotčené tkáňové zařízení.
Pokud získalo tkáňové zařízení povolení od dvou
nebo více příslušných orgánů pro různé druhy tkání a
buněk nebo různé činnosti, aktualizují příslušné
orgány informace týkající se činností, za které
odpovídají;

§ 21a

Ústav provádí rovněž kontroly u dodavatelů ze 32015L0566
třetích zemí, kteří uzavřeli smlouvu podle § 11a
odst. 1, je-li potřebné ověřit, zda jsou zajištěny
požadavky na jakost a bezpečnost dovážených tkání
a buněk srovnatelné s požadavky podle tohoto
zákona. O případných opatřeních, která budou
přijata, rozhodne Ústav, a to na základě konzultací s
příslušným orgánem členského státu, který předložil
žádost o provedení kontroly.

Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán nebo
orgány prováděly inspekce a jiná kontrolní opatření
dovážejících tkáňových zařízení a případně jejich
dodavatelů ze třetích zemí a aby dovážející tkáňová
zařízení prováděla příslušné kontroly v zájmu
zajištění rovnocennosti jakostních a bezpečnostních
norem pro tkáně a buňky, které mají být dováženy,
s normami stanovenými ve směrnici 2004/23/ES.
Interval mezi inspekcemi jakéhokoli dovážejícího
tkáňového zařízení nesmí být delší než dva roky.
4.
Členské státy, do nichž jsou tkáně a buňky
dováženy, zváží na základě řádně odůvodněné
žádosti jiného členského státu, do něhož jsou

§ 23 odst. 3
písm. a) a b)

ČL.II odst. 1

32015L0566

Čl. 4 odst. 4

dovezené tkáně a buňky následně distribuovány,
provedení inspekcí nebo jiných kontrolních opatření
pro dovážející tkáňová zařízení a činnosti veškerých
dodavatelů
ze
třetích
zemí.
O případných opatřeních, která budou přijata,
rozhodne členský stát, v němž se příslušné dovážející
tkáňové zařízení nachází, a to na základě konzultací s
členským státem, který žádost předložil

(3) Inspektoři, kteří jsou pověřeni kontrolní činností
32015L0566
u dodavatelů ze třetích zemí, kteří uzavřeli smlouvu
podle § 11a odst. 1,
a) vyhodnocují a ověřují postupy a činnosti
prováděné v zařízeních dodavatelů ze třetích zemí,
které jsou významné pro rovnocennost požadavků
na jakost a bezpečnost tkání a buněk, jež jsou nebo
mají být dováženy, s požadavky stanovenými tímto
zákonem,
b) přezkoumávají veškeré dokumenty nebo
záznamy, které jsou pro uvedené hodnocení a
ověřování významné.

Čl. 4 odst. 2

2. Inspekce provádějí pověření zástupci příslušného
orgánu nebo orgánů, kteří:
a) jsou zmocněni k inspekci dovážejících tkáňových
zařízení a případně činností veškerých dodavatelů ze
třetích zemí;
b) vyhodnocují a ověřují postupy a činnosti
prováděné v dovážejících tkáňových zařízeních a
zařízeních dodavatelů ze třetích zemí, které jsou
relevantní pro rovnocennost jakostních a
bezpečnostních norem pro tkáně a buňky, jež mají
být dováženy, s normami stanovenými ve směrnici
2004/23/ES;
c) přezkoumávají veškeré dokumenty či záznamy,
které jsou pro uvedené hodnocení a ověřování
relevantní.

1) Pro tkáně a buňky, které jsou skladovány podle 32015L0565
zákona o lidských tkáních a buňkách ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se neuplatní povinnosti související s
jednotným evropským kódem podle § 20b odst. 4
písm. e) tohoto zákona pokud
a) tyto tkáně a buňky budou propuštěny do oběhu v
Evropské unii ve lhůtě do 5 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona a
b) bude zajištěna úplná sledovatelnost těchto tkání a
buněk jinými prostředky.

Čl.1 odst. 4
10d

Přechodné období
Tkáně a buňky, které jsou již skladovány dne 29.
října 2016, jsou vyňaty z povinností souvisejících s
jednotným evropským kódem za podmínky, že
uvedené tkáně a buňky budou propuštěny do oběhu v
Unii do pěti let od uvedeného data, a za podmínky, že
je zajištěna jejich úplná sledovatelnost alternativními
prostředky. Pro tkáně a buňky, které jsou nadále
skladovány a které jsou propuštěny do oběhu až po
uplynutí tohoto pětiletého období a na něž není
možné uplatnit jednotný evropský kód, zejména
proto, že uvedené tkáně a buňky jsou v rámci

skladování hluboce zmrazeny, použijí tkáňová
zařízení postupy pro přípravky s malými štítky
stanovené v čl. 10b odst. 1 písm. f).
ČL.II odst.
2

(2) Pro tkáně a buňky, které budou propuštěny do
oběhu po uplynutí lhůty podle odstavce 1 písm. a) a
na něž není možné uplatnit jednotný evropský kód,
zejména proto, že uvedené tkáně a buňky jsou v
rámci skladování hluboce zmrazeny, použijí tkáňová
zařízení postupy stanovené v § 20b odst. 4 písm. e)
tohoto zákona.

32015L0565

Čl.1 odst. 4
10d

Přechodné období
Tkáně a buňky, které jsou již skladovány dne 29.
října 2016, jsou vyňaty z povinností souvisejících s
jednotným evropským kódem za podmínky, že
uvedené tkáně a buňky budou propuštěny do oběhu v
Unii do pěti let od uvedeného data, a za podmínky, že
je zajištěna jejich úplná sledovatelnost alternativními
prostředky. Pro tkáně a buňky, které jsou nadále
skladovány a které jsou propuštěny do oběhu až po
uplynutí tohoto pětiletého období a na něž není
možné uplatnit jednotný evropský kód, zejména
proto, že uvedené tkáně a buňky jsou v rámci
skladování hluboce zmrazeny, použijí tkáňová
zařízení postupy pro přípravky s malými štítky
stanovené v čl. 10b odst. 1 písm. f).

Číslo předpisu ES (kód Název předpisu ES
celex)
32015L0565

Směrnice Komise 2015/565/EU ze dne 8. dubna 2015, kterou se mění směrnice 2006/86/ES, pokud jde o některé technické
požadavky na kódování lidských tkání a buněk.

32015L0566

Směrnice Komise 2015/566/EU ze dne 8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro
ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky.

32004L0023

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004//23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem
pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk.

