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Zpráva č. 9 z jednání výboru ČSKB  
leden 2007 

 
Přítomni:  
RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, Prof. MUDr. A.Jabor, CSc., 
RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská,CSc., Ing. L. Šprongl, 
Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.  
 
Omluveni: prof. MUDr. V. Palička,CSc. 
 
Hosté: Mgr. Beránková, M.Bunešová, MUDr.Verner, M. Šenderová, doc. Štys 
 
1. Doporučení společnosti – stav, nové návrhy – prof. Zima 

• Kardiomarkery –připravuje prof. Engliš. 
• Thyreopatie – koordinuje prof. Palička. 
• SIKK -  Ing. Šprongl předloží na příští zasedání výboru návrh doporučení a výbor finančně podpoří  

vydání příručky  Vnitřní kontrola kvality, která bude vypracovaná pracovní skupinou pro SIKK; termín 
vydání sjezd ČSKB v září 2007. 

• Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře požádalo výbor ČSKB o přijetí společného projektu 
na tvorbu doporučených postupů v laboratorní praxi pro praktické lékaře zahrnující laboratorní metody. 
Žádost byla výborem schválena. Na doporučení se budou podílet prof. Racek, prof. Palička, prof. Zima, 
doc.Dastych. 

2. EC4, IFCC, FESCC – rozpočet podpory – prof. Jabor 
• Výbor odsouhlasil spojení  FESCC a EC4 v jednotnou společnost EFCC ( Evropská federace klinické 

chemie). 
• Výbor schvaluje vyslání zástupců ČSKB na kongres Euromedlab, kde zasedají komise EC4 -  

Ing. Šprongl, prof. Jabor, prof. Zima, prof. Racek. 

3. Rada pro akreditaci, NASKL 
• Předseda rady pro akreditaci oslovil představitele SAKu o spolupráci. 

 
4. 11.00 –Jednání s Mgr. Beránkovou ze SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem a paní Bunešovou, místopředsedkyní 

sekce ZL ČAS – vzdělávání zdr. laborantů 
• Mgr. Beránková seznámila výbor se současným systémem vzdělávání laborantů. Vzdělání zdravotního 

laboranta v rámci SZŠ dobíhá ještě  dva roky a je shodné se vzděláním laboratorního asistenta. Bylo 
diskutováno pracovní uplatnění laboratorního asistenta a možnost jeho dalšího vzdělávání (t.č. pouze 
pregraduální). 

• Paní Bunešová informovala o zákonu 96/2004 - v souvislostech s dotazy Mg. Beránkové   (ze kterého 
vychází vzdělávání a následné pracovní zařazení ZL) a  žádá o  připojení se  odborné společnosti k 
podání připomínek k  vyhlášce 423/2004 a zákonu 96/2004. 

• Výbor je připraven odborně pomoci při přípravě osnov a programů pro vzdělávání zdravotních 
laborantů. 

 
5. Organizace odborných akcí – Sjezd ČSKB 2007 – MUDr. Verner, M. Šenderová 

• MUDr.Verner a M. Šenderová informovali výbor o přípravách na sjezd. 
• Výbor dořešil časový harmonogramu odborného programu sjezdu Příloha č. 1 
• MUDr.Verner zašle do 24.1.2007 schéma odborného programu pro uveřejnění na web společně s názvy 

přednášek a jmen přednášejících.  
• M. Šenderová informovala výbor o tom, že web pro sjezd funguje včetně on-line podání přihlášek a 

abstrakt (http://www.cbttravel.cz/cskb07/ ) 
• MUDr. Verner podá další informace na dalším zasedání výboru dne 20.2.2007  ve 14.30. 
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• Bude nutné pokračovat v jednání se sponzory ohledně podpory sjezdu. 
• Do konce února se předpokládá rozeslání tištěných pozvánek celé členské základně (adresní štítky dodá 

CBT Ing.Vávrová). 
 

6. Web společnosti – Ing. Vávrová 
• Ing.Vávrová a RNDr. Radina předložili výboru nabídky společností, které se přihlásily do výběrového 

řízení k zajištění modernizace webových stránek ČSKB.  
• Výbor postoupil do dalšího kola jednání 3 návrhy: 

o Masarykova univerzita, IBA LF a PřF, Brno 
o Medimarket s.r.o., Plzeň 
o dr. D. Friedecký (FN Olomouc) 

• Představitelé budou pozváni k prezentaci postupu zajištění inovace stránek na další zasedání výboru 
(zajistí RNDr.Radina a Ing.Vávrová). 

 
7. Zpráva pokladníka  - Ing. Šprongl 

• Ing.Šprongl informoval o čerpání rozpočtu. Na příštím výboru předloží návrh čerpání rozpočtu  pro rok 
2007, který bude zahrnovat granty, odbornou literaturu, příručku, odborné akce, podporu laborantských 
akcí, podporu jednodenních vzdělávacích akcí pro biochemické laboranty.  

• Dále Ing. Šprongl informoval výbor o stavu sponzorů společnosti: - firmy Dade Behring a BioVendor  
mají  zaplacené sponzorství na rok 2007. Ostatní společnosti budou osloveny. Oslovení firem a formy 
sponzoringu připraví RNDr. Radina. 

• Na příštím výboru bude předložen přehled hospodaření za 2006 a přehled čerpání podpory IFCC za rok 
2006. 

 
8. Zpráva vědeckého sekretáře  - Ing. Vávrová 

• Výbor projednal nové přihlášky a odsouhlasil, že novými členkami společnosti jsou: Irena Škrabalová 
(Velký Týnec), Martina Matoušková (Praha), Mgr. Marika Kroliczková (Těrlicko), MUDr. Danka 
Eklová (Praha), MUDr. Martina Hýžová (Uherský Ostroh). 

• Inventární komise ČLS JEP vyhověla požadavku revizní komise ČSKB na vyřazení z evidence 
vybraného hmotného majetku. ČSKB je povinna u likvidovaného majetku zajistit ekologický způsob dle 
platných předpisů. Za provedení zodpovídá RNDr. Louženský, příslušné doklady o likvidaci budou 
uloženy na sekretariátu ČSKB. 

• Výbor má nejasnosti ohledně rozpočtu vydávání časopisu Klinická biochemie pro rok 2007, čerpání 
v roce 2006  a oslovení sponzorů.  Navrhuje na příští jednání výboru dne 20.2.2007  v 11.00 pozvat 
ředitele Lexis Nexis k vysvětlení. 

• Na výbor se obrátil prim. Mraček z Trutnova s pozváním na XXV. Setkání biochemiků 
Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského regionu  a se žádostí o účast v odborném programu. 
Ing.Vávrová přepošle informaci členům výboru, kteří se s prim. Mračkem spojí. 

• Ing.Vávrová předložila návrh na udělení ocenění čestným členstvím ČSKB při příležitosti VIII. Sjezdu 
ČSKB. Výbor navrhuje udělit čestná členství: prof. Ing. Vratislavu Chromému, CSc., RNDr. Gustavu 
Louženskému, RNDr. Miloši Pollakovi ; čestné „Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní 
medicíny“ je navrženo emeritnímu prim. MUDr. Jaroslavu Čechovi z Jindřichova Hradce. 

 
 

9. KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová 
• RNDr. Gotzmannová informovala výbor, že je připraven ke schválení akreditovaný kvalifikační kurz pro 

odborné pracovníky dle zákona 96/2004. 
• Výbor schválil a následně zašle registrační listy výkonu u biočipové analýzy CYP2D6 a CYP2C19 VZP 

a  Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP. 
 
 



 3

10. Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská 
• Paní Rychnovská informovala o připomínkách paní Sedlákové k frekvenci  konání Biolabu pouze 

jednou za dva roky. Laboranti požadují, aby Biolabu byly garantovány stejné záruky jako u sjezdů 
společnosti. 

• Výbor se zaručil, že bude podporovat Biolab, jak po stránce odborné, tak i ekonomické. Výbor vidí 
budoucnost především v podpoře regionálních akcí z hlediska dostupnosti a nízké nákladnosti. Výbor 
Sekce biochemických laborantů projedná na své výborové schůzi  možnost opakování pracovních 
konferencí (pracovních dnů) v letošním roce tak, aby byla dána větší dostupnost pro účast laborantů 
z celé republiky. 

• Prof. Zima přislíbil za společnost ČSKB přiřazení odborného garanta k připravovaným seminářům pro 
laboranty. 

• Ing. Šprongl a RNDr. Louženský předloží  na příštím výboru částku, kterou výbor uvolní na vzdělávání 
laborantů.  

• Prof. Zima navrhuje, aby výbor  sekce biochemických laborantů zvážil, zda zveřejní dopisy paní 
Sedlákové a M. Nejedlého v příloze zápisu sekce biochemických laborantů. 

 
11. Různé 

• Prof. Zima jednal v lednu 2007 s ředitelem společnosti STAPRO Ing. Jirsou ohledně dalšího vývoje 
časopisu FONS. K dnešnímu dni nebyl předložen výboru ČSKB návrh smlouvy a zaslán návrh 
revitalizace FONSu. Ředitel Jirsa informoval o setkání redakční rady FONSu v únoru 2007.  
Prof. Jabor přislíbil účast v redakční radě časopisu FONS. Prof. Zima upozornil na problematiku 
odborných časopisů. České časopisy mají problém s nedostatečným počtem příspěvků.  

• Prof. Zima informoval výbor o Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. - Rizikové příplatky, kde se v odst. h) § 6  
cituje vědomé zacházení s (vyjmenovanými) biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenašeči. 
Existuje bohužel interpretace, že pracovníci laboratoří vědomě zacházejí s materiály neobsahujícími tyto 
činitele, čímž dochází k eliminaci laboratoří s možnosti přisoudit rizikový příplatek – společnost proto 
navrhuje oslovit advokátní kancelář s žádostí o právní výklad tohoto nařízení. Vzhledem k aktuálnosti 
tématu bude odpověď neprodleně zveřejněna elektronickou poštou ČSKB a na webu. Situaci komplikuje 
skutečnost, že reaktivita a pozitivita HIV se laboratořích objektivně prokazuje, ovšem jen u zcela 
nepatrného podílu vzorků a je tedy vysoce pravděpodobná kontaminace ostatních, většinou 
netestovaných vzorků. 

• Výbor se seznámil s obsahem článku dr. Ambrožové „Laboratoře produkují nesmysly, úřady jen 
přihlížejí“ (Publikováno dne: 3.1.2007, Zdroj: www.ZDN.cz), problematikou uveřejněnou v textu se 
soustavně zabývá. 

• Prof. Racek, RNDr. Gotzmannová připraví návrh na revizi požadavků k personálnímu vybavení 
pracovišť klinické biochemie (stanovisko výboru ČSKB k Závaznému stanovisku ČLK č. 2/2002). 

• Prof. Zima předložil  výboru žádost náměstkyně ministra zdravotnictví MZ ČR MUDr. M. Helerové 
s návrhem doplnění akreditačních komisí dle zákona č. 95/2004 Sb.. Společnost nebude nikoho 
navrhovat. 

• Výbor vzal na vědomí zveřejnění stanovisek CZEDMY – příloha č. 2, (výboru text zaslal výkonný 
ředitel Lubomír Stříž). Stanoviska jsou publikována na stránkách CZEDMA. Jedná se o: 

o Stanovisko CZEDMA k požadavkům, které je výrobce diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro povinen splnit, aby tyto prostředky bylo možné používat při poskytování 
zdravotní péče v ČR 

o Stanovisko k rizikům  spojeným s nákupem IVD MD od zahraničních dodavatelů 
o Stanovisko CZEDMA k dokumentům, požadovaným při dodávkách diagnostických 

zdravotnických prostředků in vitro v České republice 
Výbor diskutoval obsah výše uvedených stanovisek CZEDMA a má zásadní výhrady k textu odstavců 3 
a 4 Stanoviska CZEDMA k dokumentům, požadovaným při dodávkách diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro v České republice, vyjádření viz Příloha č.3. 
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• Prof. Zima předložil výboru žádost předsedy České urologické společnosti o uvolnění kódu 81347 – 
Analýza moči chemicky a mikroskopicky pro odbornost 706. Výbor požádá Českou urologickou 
společnost o vyjádření ke splnění podmínek směřujících k zajištění  standardizace tohoto vyšetření 
v podmínkách urologických ambulancí  a pak se k návrhu vyjádří. 

• Hostem na zasedání výboru byl doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc. Z Ústavu fyzikální biologie Jihočeské 
univerzity, Nové Hrady, který nabídl spolupráci.  

o Výbor podpoří odbornou přípravu dalšího kurzu „Novinky v klinické biochemii“, Nové Hrady 
13.-15.4.2007 

 
 
 
Příští jednání:  20.2. 2007 v Praze, 9.30 
 8.3. 2007 v Praze 
 
Zapsala M. Beranová  
Za správnost: T.Zima a členové výboru  
 
 
 
 
 



 5

 
Příloha č. 1 
 
www.cbttravel.cz/cskb07 - Náplň jednotlivých navigačních skupin: 
 
ORGANIZÁTOŘI / ORGANIZERS 
 
 
za podpory / supported by 
Nemocnice České Budějovice, a.s. / Hospital České Budějovice 
 
Vědecký výbor / Scientific Committee 

• Doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. 
• Doc. Ing. Marie Balíková, CSc.  
• RNDr. D. Gotzmannová  
• Prof. MUDr. A.Jabor, CSc. 
• Prof. MUDr. A.Kazda, DrSc. 
• MUDr. P. Kocna, CSc. 
• Prof. MUDr. V. Malý, CSc. 
• Prof. MUDr. V. Palička, CSc. 
• Prof. MUDr. M. Penka CSc. 
• MUDr. M. Průcha, Ph.D. 
• Prof. MUDr. J.Racek, DrSc.  
• RNDr. M. Radina 
• Ing. L. Šprongl 
• Doc. RNDr. P.Štern, CSc. 
• MUDr. D. Valík, Ph.D. 
• Ing. J.Vávrová, Ph.D.  
• MUDr. M.Verner  
• PharmDr. V. Voříšek Ph.D.  
• Prof. MUDr. T. Zima, DrSc., MBA  

Organizační výbor / Organizing Committee 

• MUDr. M.Verner – předseda 
• Ing. J. Gottwald 
• Ing. M. Kašparová 
• Ing. L. Stříž 
• M. Šenderová 
• Ing. L. Šprongl 
• Z. Tesařová 
• Ing. J.Vávrová, Ph.D. 
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KONTAKTY / CONTACTS 
 
Předseda sjezdu / Chairman of the Congress 
 
MUDr. Miroslav Verner      Tel.: +420 387 872 007 
Nemocnice České Budějovice, a.s.    Fax: +420 387 873 534 
B. Němcové 585/54      E-mail: verner@nemcb.cz 
370 87  České Budějovice 
 
Abstrakta / Abstracts 
  
MUDr. Petr Kocna, CSc.     Tel.: +420 224 904 563 
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky  Fax: +420 222 232 261 
1. LF UK a VFN      E-mail: kocna@lf1.cuni.cz 
Karlovo nám. 32 
121 12  Praha 2 
 
Sekretariát / Secretariat 
 
Congress Business Travel, s.r.o. (CBT)   Tel.: +420 224 942 575, 224 942 579 
Lidická 43/66       Fax: +420 224 942 550  
150 00  Praha 5       E-mail: senderova@cbttravel.cz 
 
Logo CBT 
 
 
 
ČČČAAASSSOOOVVVÝÝÝ   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM   ///    TTTIIIMMMEEE   SSSCCCHHHEEEDDDUUULLLEEE   

 

23. 9. 2007 - neděle / Sunday 

o 9.00 - 20.00  Registrace / Registration 
o 10.00 – 13.00 Prohlídka Centrálních laboratoří NCB / Visit of the Central Laboratory NCB 
o 13.30   Zahájení sjezdu / Opening of the Congress 
o 13.30 - 14.10 Honorary Lecture (Prof. MUDr. M. Engliš DrSc.) Jak jsem se mýlil (v medicíně)                        

How I went wrong (in medicine). 
o 14.10 – 15.10      Stefan Grebe Application of mass spectrometry in clinical laboratories 
o 15.30 – 17.30  Diagnostika sepse / Diagnostics of sepsis…. (V. Palička, M. Průcha) 
o 20.30   Společenský večer / Social Evening 

 

24. 9. 2007 – pondělí / Monday 

o 8.30 -10.30  Hemokoagulace / Haemocoagulation (V. Malý, M. Penka) 
o 11.00 -13.00  Nefrologie / Nephrology (J. Racek, T. Zima) 
o 14.00-16.00  Personalizovaná laboratorní medicína / Personalized laboratory medicine                   

(A. Jabor, M. Verner)                                
o 16.15-17.30  Plenární schůze / Plenary Meeting 
o 20.00   Divadelní představení / Theatre Performance 
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 25.9.2007 – úterý / Tuesday 

o 8.00 - 9.30  Toxikologie / Toxicology (M.  Balíková, V. Voříšek)  
o 10.00 -12.00  Farmakogenomika / Pharmacogenomics (M. Radina, D. Valík) 
o 12.30-14.00 Nové techniky v biochemii a molekulární biologii / New technologies in biochemistry 

and molecular biology (T. Adam, P. Štern) 
o 14.15  Ukončení sjezdu / Closing of the Congress 

Paralalně s odborným programem poběží firemní workshopy a přednášky firem (Czedma).                                       
Company workshops and lectures (CZEDMA) will be organized together with the scientific programme.                                                        
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Příloha č. 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

následující otázky:  

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

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

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

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

Ing. Petr Šmídl, CSc.  
místopředseda CZEDMA  
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Příloha č.3 
 
Stanovisko výboru České společnosti klinické biochemie k dokumentu „Stanovisko CZEDMA k 
dokumentům, požadovaným při dodávkách diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v České 
republice“. 
 
Výbor České společnosti klinické biochemie má zásadní výhrady k textu zveřejněnému jako třetí a čtvrtý 
odstavec „Stanovisko CZEDMA k dokumentům, požadovaným při dodávkách diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro v České republice“  
(zveřejněno na adrese http://www.czedma.cz/zpravy/stapozad.pdf ) 
 
V textu se uvádí:  
 

Není tedy třeba, aby uživatelé prováděli jakékoli další testování přístrojů a reagencií, kromě 
případů, kdy to výrobce přímo předepisuje. Uživatelé samozřejmě mohou přistoupit k vyhodnocení pro 
ně nového výrobku, aby si ověřili, že odpovídá jejich individuálním požadavkům a očekáváním a zda je 
laboratorní personál odpovídajícím způsobem vyškolen k jejich použití. Výrobce je povinen dále 
poskytnout uživateli odpovídající informace pro bezpečné a správné použití IVD v návodech k 
použití a v manuálech. Tyto informace musí být poskytnuty v českém jazyce nebo s využitím 
harmonizovaných symbolů. 
Jakékoli „kalibrační a testovací“ aktivity uživatelů nebo neoprávněných třetích osob, které jdou nad 
rámec požadavků výrobce, jsou nežádoucí, mohou ohrozit účel použití výrobku a zvyšují náklady v 
systému zdravotní péče, aniž by přinášely odpovídající prospěch. Totéž lze říci o nadbytečném 
testování reagencií uživatelem, jdoucím nad rámec předepisovaný výrobcem v návodu k použití. 
Výrobek, který je výrobcem označen CE značkou splňuje všechny podmínky platné legislativy a z toho 
vyplývá i skutečnost, že na obalu (štítku) a v návodu obsahuje všechny povinné a tudíž nezbytné údaje o 
výrobku (včetně doby použitelnosti). Není tedy třeba, aby uživatelé prováděli jakékoli další testování, 
kromě případů, kdy to výrobce přímo předepisuje. 
 

Výbor ČSKB odmítá výše uvedenou formulaci, neboť jsou zde uvedeny zásadní rozpory se základními 
požadavky zakotvenými v normě ISO 15189. 


