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• Právník ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) 

• Právník Odboru léčiv a zdravotnických prostředků VZP ČR 

• Od 2013 společník ve společnosti re-medical 

• Právní agenda zdravotní péče, léčiv, problematika zdravotnických 
prostředků, veřejné zakázky a jejich elektronizace, elektronické 
aukce, přednášková činnost 
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1. Relevantní právní předpisy a jejich 
současný vývoj 

2. Současné tendence v oblasti úhrad ze 
zdravotního pojištění 

3. Problematické pojmy a jejich definice – výroba, 
zhotovení, úprava, výdej 

4. Srovnání regulací výrobce individuálně 
zhotovovaného ZP a prodejce sériového ZP 

5. Stručný přehled povinností osoby zacházející se 
ZP   
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Podmínky poskytování zdravotních služeb 
relevantní předpisy 
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách  

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě 

Zákon č. 95/2004 Sb., o odborné způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech  

Zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon 

Zákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách 

Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství 

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, v platném znění 

Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, v platném znění 

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních 
pracovišť domácí péče,  

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, v platném znění 

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 

Vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči 

Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách 

Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemoci z povolání 

Vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a 
postupu při jeho zpracování a projednání 

Vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického registru 

Vyhláška č. 56/2012 Sb., o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku 

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz 
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 

Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné 
služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky 

Vyhláška č. 297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého 

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 

Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 
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Nejdůležitější předpisy 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

– Kdo může poskytovat zdravotní péči (registrace) 

– Jak musí vypadat „ordinace“ a vybavení 

– Povinnosti lékaře při poskytování péče 

– Práva pacienta 

– Zdravotnická dokumentace 

 vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické 

a věcné vybavení 

 vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální 
zabezpečení  

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

– Oční optika jako živnost vázaná 

– Požadovaná odborná způsobilost  

Zákon č. 95/2004 Sb., o odborné způsobilosti lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta 

Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 
povoláních 
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Nejdůležitější předpisy 
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Vyhl. č. 92/2012 Sb., příloha 2 

2. Zvláštní požadavky podle oborů péče - nelékařská zdravotnická povolání 

… 

2.8. Optometrista 

Vybavení: 

a) vyšetřovací křeslo s lampou, 

b) brýlová skříň, 

c) štěrbinová lampa, 

d) optotypy, 

e) vybavení k určení barvocitu, 

f) zácvikový stolek se zrcadlem a osvětlením, 

g) přístroj na měření zakřivení oční rohovky, 

h) fokometr, 

i) skiaskop nebo autorefraktometr, 

j) zařízení k zatemnění oken, pokud je prováděna skiaskopie. 

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha a 

výškoměr. 

 

 



Nejdůležitější předpisy II. 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

• Pojistné 

• Práva a povinnosti pojištěnců (plátců pojištění) 

• Podmínky úhrady zdravotních služeb (péče) z v.z.p. 

• Regulace cen a úhrad léčiv a ZP (příloha 3) 

• Kontroly zdravotních pojišťoven 

Zákon č. 268/2014 Sb. , o zdravotnických prostředcích 

• Definice ZP a dalších pojmů 

• Zacházení se ZP 

• Prodej/výdej 

• Instalace, užívání, údržba… 

• Registrace, notifikace atd. 

• Oznamování výrobci,SZ, distributoři, servis 

• Nežádoucí příhody 

• Zajištění bezpečnosti ZP 

• Správní delikty 7 



Nejdůležitější předpisy III. 

směrnice č. 93/42/EEC pro zdravotnické prostředky 

• č. 98/79/EC pro diagnostické zdravotnické prostředky 

• 90/385/EEC pro aktivní implantabilní zdravotnické 
prostředky 

 

Atributy práva EU: 

• Nadřazenost 

• Přímý účinek 

• Nepřímý účinek 

• Odpovědnost států za provedení 

 

 

http://www.sukl.cz/sukl/legislativa-evropske-unie 
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Zákon o zdravotnických prostředcích – 
co, proč a jak 
 

 

EU 

• PIP imlantáty, endoprotézy 

• Nová nařízení EU pro ZP a IVD – 2018/2020 

• Registrace osob i výrobků 

• Veřejně dostupný Eudamed 

 

ČR 

• 2 zákony + 4 NV + 5 Vyhl. = 10 právních předpisů 

• Nově 1+3+1=5 

• Vyhlášky ani Nařízení Vlády neprochází parlamentem! 
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„POVOLENOST“ VS. ÚHRADA 

 

SCHVÁLENÍ/REGISTRACE…  

…ÚHRADA (METODY/LÉČIVA/ZP) 
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Zákon o zdravotnických prostředcích  
co, proč a jak II. 
Problematické okruhy řešené  

• rozhodování ZP –ano/ne (dosud pouze vs. léčivo) 

• RZPRO veřejný zdroj informací o osobách i ZP 

• online prostředí 

• Zásilkový prodej/výdej 

• Předepisování bez kódu pojišťovny 

• Možnosti záměny (účinnost a určený účel) 

 

Okruhy neřešené - problematické 

• Výše a podmínky úhrady 

• Registrace bezp. tř. I 

• Výdej u lékařů 

• Smluvní výdejci 

• Zásilkový výdej 

• Osoba oprávněná vydat 

• Servis a údržba 
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Podmínky poskytování zdravotních 
služeb 
otevíráme si ambulanci 
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• Založení právnické osoby (není nutné)  

 

• Získání prostor (vlastní prostory, nájemní smlouvy) - prostor musí 
být pro takové využití kolaudován stavebním úřadem 

 

• Vypracování, podání žádosti o schválení provozního řádu Krajskou 
hygienickou stanicí -> schválení provozního řádu. 

 

• Uzavření pojištění odpovědnosti 

 

• Vypracování, podání žádosti o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb na Krajský úřad -> udělení oprávnění (tzv. 
"registrace"). 

 

 
 

 

 



Podmínky získání oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb - papírování 

• Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
(formulář) 

• Výpis z obchodního rejstříku (úředně ověřený) 

• Výpis z rejstříku trestů členů statutárního orgánu 

• Nájemní / Podnájemní smlouva (pracoviště-ordinace) 

• Seznam zdravotnických pracovníků (formulář) 

• Doklady týkající se odborného zástupce: 
• Výpis z rejstříku trestů odborného zástupce 

• Lékařský posudek 

• Pracovní smlouva 

• Prohlášení odborného zástupce (formulář) 

• Rozhodnutí MZ (úředně ověřené) o způsobilosti k samostatnému výkonu 
zdravotnického povolání 

• Prohlášení o: 
• Splnění požadavků dle § 17 zákona o zdravotních službách (formulář) 

• Technickém a věcném vybavení  kontaktního pracoviště (formulář) 

• Provozní řád a rozhodnutí KHS 

• Smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu (stačí dodat do 15 dnů) 

• Správní poplatek – 1000 Kč 
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Současná úprava úhrad 

Zákon č. 48/1997 Sb., příloha 3, oddíl C 

odkaz v § 15 odst. 11 zákona 
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Sk. typ omezení Limit úhrady 

9 obruba 
brýlová 

max. 1 ks za 3 roky - od 15 let; dvoje brýle 

při refrakční vadě nad +-3 DPT do dálky; 

po předepsání OPH 

100 %; max. 

150 Kč za 1 ks 

9 čočka 

brýlová 

sférická, 

torická 

max. 3x za rok - do 6 let;  

max. lx za rok - od 6 do 15 let; 

max. lx za 3 roky - bod 15 let; 

bez změny korekce; 

epileptikům, jednookým - vždy tvrzená 

úprava; 

po předepsání OPH 

100 %; A 



Současná úprava úhrad 

Metodika VZP 

http://www.vzp.cz/uploads/document/metodika-pzt-975.pdf 

 

• „Oční optik je povinen mít vždy v nabídce základní sortiment brýlových 

čoček včetně obrub, zcela bez doplatku pojištěnce.“ 

 

• „Dostupnost sortimentu brýlových čoček v ČR za maximální úhrady 

uvedené v platném Úhradovém katalogu, včetně povinnosti očních 

optiků mít vždy v nabídce základní sortiment zcela bez doplatku 

pojištěnce, garantuje Společenstvo českých optiků a optometristů 

prostřednictvím smluvního ujednání s ústředím VZP ČR.“ 

 

• „Bifokální čočky lze předepsat u pojištěnců nad 18 let při splnění této 

indikace: Poruchy pohybového aparátu dolních končetin chronického 

charakteru vyžadující trvalé používání francouzských holí. Předpis 

podléhá schválení RL.“ 
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Současná úprava úhrad 
 Číselník  VZP 

http://www.vzp.cz/uploads/document/pzt-975-p.pdf 
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Současný vývoj úhrad ZP 

(Chybějící) atributy úhrad ZP: 

• Výhrada zákona 

• Spravedlivý proces 

• Transparentnost 

• Nediskrimance 

• Rovný přístup 

• Možnost přezkumu 

 

• Nákladová efektivita 

• Rychlost procesu 
 

 

 18 



Současný vývoj úhrad zdrav. 
prostředků II. 

Návrh je v připomínkovém řízení, pak vláda, pak 
Parlament 

 

Východiska: 

• Kopírovat/vložit úhrady léčiv 

• Správní řízení 

• Lhůta 85 dnů 

• Notifikace podmínkou 

• Využití cenových referencí 

• Hodnocení účinnosti,snadnosti použití… 

• Srovnání v „referenčních“ skupinách 

• Úhrada dle nejlevnějšího 
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Prodej – výdej 

PRODEJ 

• poskytnutí zdravotnického prostředku uživateli, a to i zásilkovým 
způsobem, nejde-li o výdej, 

 

VÝDEJ 

• poskytnutí zdravotnického prostředku předepsaného na 
lékařský předpis pacientovi výdejcem 

• Na předpis ZP, pokud 

• je hrazený (i částečně) 

• „může ohrozit zdraví… “ (kontaktní čočky pro 15-.) 

 

ZÁSILKOVÝ VÝDEJ 

• výdej ZP zásilkovým způsobem oproti poukazu 

• Nelze „zdraví ohrožující“ 

• Je třeba zajistit a web s informacemi a „přítele na telefonu“  

• Odeslání do 2 pracovních dnů 
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Výdejce a výdej 
 

VÝDEJCE 

Osoba provozující: 

• Lékárnu 

• VýdejnuZP /  

• Oční optiku (optický ZP výlučně tam) 

• Smluvní výdejce 
 

SAMOTNÉ VYDÁNÍ MŮŽE PROVÉST 

• optometrista, 

• diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční technik, nebo 

• oční optik nebo oční technik 
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Výroba, výrobce 
dle z.č. 268/2014 a 93/42/EHS 

Výroba 

• Je jedním z druhů „zacházení“ se ZP 

• Není definována 

Výrobce  zákon  

• „osoba zajišťující návrh, výrobu, balení a označování zdravotnického 
prostředku před jeho uvedením na trh pod svým vlastním jménem“ 

 

• „sestavuje, balí, upravuje, renovuje nebo označuje jeden nebo více 
hotových výrobků nebo jim přisuzuje určený účel, s úmyslem uvést 
zdravotnický prostředek na trh pod svým vlastním jménem“ 

 

+ směrnice 

•  „Tento pododstavec se nepoužije pro osobu, která  

• není výrobcem ve smyslu prvního pododstavce a  

• která sestavuje nebo upravuje k určenému účelu pro 
individuálního pacienta prostředky, které již jsou na trhu“ 
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Zhotovení, úprava  
dle z.č. 268/2014 a 93/42/EHS 

Individuálně zhotovený ZP 

• „prostředek na zakázku“ – „custom-made device“ 

 

• „ZP určený pouze pro jednoho konkrétního pacienta,  

• speciálně vyrobený podle individuálního návrhu charakteristik 
jeho provedení navržených zdravotnickým pracovníkem s odpovídající 
odbornou a specializovanou způsobilostí.“  

 

• „Hromadně vyráběný ZP, který vyžaduje úpravu, aby splnil zvláštní 
požadavky kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, se za 
individuálně zhotovený zdravotnický prostředek nepovažuje. „ 

 

směrnice 

• „lékaře nebo jiného profesionálního uživatele“  
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Stanovisko MZ  

 

 

• „Brýle určené ke korekci očních vad, které jsou konkrétnímu 
pacientovi zhotovované v oční optice podle předpisu 
kvalifikovaného zdravotnického pracovníka jsou zakázkovým 
(individuálním) zdravotnickým prostředkem.“  

 

 

• „V těchto případech se nejedná o sériovou výrobu, protože oční 
optika při výrobě korekčních brýlí nezohledňuje pouze hodnotu 
dioptrií, ale celou řadu jiných např. biometrických parametrů.“  
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http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/guidance/index_en.htm 
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The prescription mentioned above may result in a  

- totally new design  

- device constructed directly from raw materials or device constructed from a 
commercially available product by customising the existing device for a 
particular patient, for purposes not outlined in the manufacturer’s 
instructions for use.  

 

Výše uvedený předpis[návrh] může vyústit v: 

• zcela nový design 

• prostředek konstruovaný přímo ze surovin nebo prostředek, 
vyrobený z komerčně dostupného produktu úpravou stávajícího 
prostředku pro konkrétního pacienta, pro účely, které 
nejsou popsané v návodu výrobce k použití. 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/guidance/index_en.htm 27 
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• The device must be for the sole use of a particular patient to meet the definition of a custom-
made medical device.  

• On the other hand, devices intended by their manufacturers to be assembled, installed, 
adjusted or fine tuned before being put into use are not to be treated as custom-made 
devices. Examples are adapting optical glasses to a frame, adjusting the length of elbow 
crutches or creating a dental filling using CE marked filling materials. 

• Prostředek musí být pro výhradní použití konkrétního pacienta, 
aby splňoval definici zakázkového zdravotnického prostředku.  

• Na druhou stranu, prostředky určené jejich výrobci k sestavení, 
instalování, úpravě nebo doladění před uvedením do provozu 
nejsou považovány za zakázkové prostředky.  

 Příklady jsou přizpůsobení optických skel do obruby, nastavení délky 
berlí nebo vytvoření zubní výplně pomocí výplňových materiálů s 
označením CE. 

 

• http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/guidance/index_en.htm 
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Výrobce 
„individuálu“ 

Prodejce 
sériového ZP 

Režim činnosti Vázaná živnost Vázaná živnost 
 

Povinnosti vůči SÚKL Splnění oznamovací 
povinnosti výrobce 

/servis!/ 

Dokumentace k ZP Prohlášení podle p.8 
k NV 54/2015,  

Prohlášení o shodě 
dle NV 54/2015, p.7 

vigilance Šetření NP a 
závěrečné hlášení, 

oznamuje 
bezpečnostně-

nápravná opatření 

Ústavu a výrobci 
oznamuje NP 
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Povinnosti…

 

• Povinnost být proškolen od výrobce či zplnomocněného zástupce – pouze u 
ZP rizikové třídy IIb a III (nevztahuje se na kondomy a LG) 

• doklad o proškolení 

• Uchovávat všechny doklady vztahující se k ZP, vč. lékařských předpisů - 5 
let 

• U používaných přístrojů-ZP zajistit BTK event. El. kontrolu (1x/2roky)  
kalibraci u měřících, el.revizi /určité výjimky pro tř. I/ 

• Vést dokumentaci požívaných ZP 

• Vést evidenci odborné údržby 1 rok po vyřazení 

 

• U používaných přístrojů-ZP být proškolen, pokud je požadováno  

• Informace o školení/opravách uchovávat ještě 1 rok po vyřazení přístroje 

• Zpřístupnit návod uživateli 

 

+ výrobce individuálu 

• Vydávat prohlášení dle příl. 8 NV č. 54/2014 Sb. 32 



…povinnosti

• Zajistit skladování a nakládání se ZP v souladu s návodem a 
pokyny výrobce 

• Provádět pravidelnou kontrolu ZP 

• Pokud existuje riziko snížení bezpečnosti nebo účinnosti ZP, 
odstranit ZP 

• Vyřazené ZP musí být uloženy odděleně od jiných ZP 

• Postupovat přiměřeně v souladu se správnou distribuční a 
dovozní praxí, (měření teploty, odolnost regálů vůči desinfekci 
apod.) 

• Povinnost informovat dodavatele ZP o skutečnostech, které 
mohou ovlivnit bezpečnost ZP a zdraví uživatelů vydaného ZP 

• Oznámit výrobci nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL 
podezření na nežádoucí příhodu 
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Závěrem

 

• Zákon o zdravotnických prostředcích bude otevřen k novelizaci 

 

• V úhradách zdravotnických prostředků dojde tak či jinak ke 
změnám  

 

• Ministerstvo ani SÚKL nejsou nepřítelem 

 

 

• Zdravotnickým prostředkem nejsou jen Vaše zboží a výrobky, 
ale také některé vaše přístroje – s tím souvisí další povinnosti 

 

• Quod non est in actis, non est in mundo 
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Děkuji za pozornost 

 

 

re-medical s.r.o. 

Na Balkáně 2075/70 

13004 Praha 3 

 

tel. : +420 733 547 623 

email: jan.zahalka@remedical.cz 

Skype: re.medical 
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