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 většina sortimentu jsou zdravotnické prostředky 

 dioptrické brýle na míru konkrétního pacienta 

 brýle „kusovky“ 

 brýlové čočky 

 obruby (příslušenství zdravotnického prostředku) 

 kontaktní čočky 

 roztoky ke kontaktním čočkám 

 

 zhotovování dioptrických brýlí pro konkrétního pacienta je výrobou zdravotnických 

prostředků na zakázku (viz stanovisko MZ) 

 

 výdej na poukaz x prodej 

Proč se zákon o zdravotnických prostředcích  

týká očních optik? 
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 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon  

o zdravotních službách) 

 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)  

 zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů 

 zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů 

 a mnoho dalších včetně prováděcích právních předpisů 

Jaké právní předpisy se týkají činnosti očních optik? 
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 postavení očních optik 

 prostá prodejna v režimu živnostenského zákona 

 nesmí vydávat na poukaz, měřit ani aplikovat např. kontaktní čočky  

 výdejna zdravotnických prostředků 

 smí vydávat na poukaz; nesmí měřit ani aplikovat např. kontaktní čočky 

 smluvní výdejce dle zákona o veřejném zdravotním pojištění 

 smí vydávat na poukaz; nesmí měřit ani aplikovat např. kontaktní čočky 

 poskytovatel zdravotních služeb s optometristou 

 smí měřit ani aplikovat např. kontaktní čočky 

 v kombinaci s výdejnou zdravotnických prostředků či smluvním výdejcem smí též vydávat  

na poukaz 

 

Jaké povinnosti mají oční optiky  

dle současné zdravotnické legislativy? 
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 zhotovování dioptrický brýlí na zakázku (netýká se tzv. kusovek); servis dioptrických brýlí 

 oznamovací povinnost vůči Ministerstvu zdravotnictví  
 

 povinnost vydávání a archivace prohlášení dle přílohy č. 8 nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky 

 prohlášení musí obsahovat: 
 jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu trvalého pobytu výrobce; název nebo obchodní firmu, 

adresu sídla, jestliže výrobcem je právnická osoba, 
 údaje umožňující identifikaci příslušného zdravotnického prostředku, 
 prohlášení, že tento zdravotnický prostředek je určen výlučně pro určitého pacienta spolu  

s uvedením jeho příjmení, 
 jméno, popřípadě jména a příjmení lékaře nebo jiné pověřené osoby, která vypracovala předpis 

tohoto zdravotnického prostředku a název nebo obchodní firmu osoby oprávněné poskytovat 
zdravotní péči podle zvláštních právních předpisů, 

 specifické vlastnosti zdravotnického prostředku, jak jsou uvedeny v předpisu zdravotnického 
prostředku, 

 prohlášení, že tento zdravotnický prostředek vyhovuje základním požadavkům, popřípadě údaje, 
které z těchto základních požadavků nejsou zcela splněny včetně odůvodnění, 
 

Jaké povinnosti mají oční optiky  

dle současné zdravotnické legislativy? 
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 prodej zdravotnických prostředků rizikové třídy IIb nebo III 

 do rizikové třídy IIb spadají např. roztoky na kontaktní čočky 

 „Prodávající zdravotnických prostředků třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, musí mít  

doklad o proškolení výrobcem k nákupu, skladování a prodeji příslušných zdravotnických 

prostředků; toto proškolení může provést i zplnomocněný zástupce výrobce nebo  

distributor.“  

 

 povinnost registrace u KÚ jako poskytovatel zdravotních služeb (dříve NZZ) 

 vztahuje se na oční optiky, kde optometrista provádí diagnostiku pacienta či aplikaci 

kontaktních čoček 

Jaké povinnosti mají oční optiky  

dle současné zdravotnické legislativy? 
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 vigilance v souvislosti se zhotovováním dioptrických brýlí na zakázku 

 Výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci, distributoři, poskytovatelé, autorizované osoby, 

akreditované osoby, nebo osoby provádějící servis jsou povinni písemně oznámit Ústavu 

nežádoucí příhodu, kterou zjistili nebo byli o ní informováni. V případě, že tuto povinnost plnil 

výrobce, ostatní osoby tuto povinnost nemají. 

 

 cenová a úhradová regulace 

 týká se pouze hrazených zdravotnických prostředků 

 regulace obchodní přirážky 

 čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů vydávané na poukaz – 75 % ze základu 

 každá oční optika musí mít alespoň jedny dioptrické brýle bez doplatku 

Jaké povinnosti mají oční optiky  

dle současné zdravotnické legislativy? 
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 příprava nového zákona zahájena v roce 2011 

 zpracovávalo Ministerstvo zdravotnictví a 2 pracovní skupiny za účasti 

 regulačních orgánů (SÚKL, ČOI, ÚNMZ, …) 

 odborných společností 

 profesních komor 

 průmyslových asociací 

 akademické sféry 

 zdravotních pojišťoven 

 SČOO se též účastnilo připomínkování 

 na podzim 2012 zpracována první kompletní verze návrhu zákona 

Informace k legislativnímu procesu  

nového zákona o zdravotnických prostředcích 
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 v červenci 2013 schválila návrh Nečasova vláda a poslala jej do PS PČR 

 kauza „Nagyová“, pád vlády, rozpuštění sněmovny, předčasné volby 

 v lednu 2014 Rusnokova vláda zákon opět schválila (sněmovní tisky 87 a 88) 

 nový ministr Němeček podpořil s.t. 87 a stáhnul s.t. 88 

 v únoru 2014 návrh zákona schválen v 1. čtení (cca 170 poslanců pro) 

 v květnu 2014 zdravotní výbor přerušil projednávání – pozměňovací návrh MZ 

 v září 2014 návrh zákona schválen výborem i s pozměňovacím návrhem MZ 

 tento čtvrtek (18. 9.) prošel zákon druhým čtením; teď už nelze v PS změnit 

 předpokládaná účinnost k 1. 4. 2015 

 prováděcí předpisy (1 vyhláška a 3 nařízení vlády)  

Informace k legislativnímu procesu  

nového zákona o zdravotnických prostředcích 
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 Hlavní změny: 

 rozsah působnosti zákona (příslušenství – např. obruby; kosmetika) 

 definice základních pojmů 

 kvalifikace výrobků a klasifikace (hraniční výrobky, označení CE, rizikové třídy) 

 klinické hodnocení a hodnocení funkční způsobilosti 

 registrace osob a notifikace zdravotnických prostředků  

 RZPRO (připravovaný 2 roky; pilotní provoz) 

 FSC  

 e-shopy  

 správná dovozní a distribuční praxe 

 předepisování – pouze poukaz 

Novinky, které přináší nový zákon  

o zdravotnických prostředcích 

11 



 Hlavní změny: 

 optometrista nepředepisuje na lékařský předpis (výhradně lékař – platilo vždy a všude) 

 přesun kompetencí na SÚKL (odvolání MZ) – dnes ČOI, MZ, ÚZIS 

 správní delikty a vymahatelnost povinností 

 správní poplatky 

 přechodná ustanovení 

 přechod registru z MZ na SÚKL  

 

 výdej v ordinacích lékařů ??? … kauza kontaktních čoček 

 

 

Novinky, které přináší nový zákon  
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Děkuji za pozornost 
 

 

 JUDr. Jakub Král 

 jk@jakubkral.eu 

 +420 607 162 598 
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