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I. Nejdůležitější právní předpisy upravující provozování očních optik

i. Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (dále jen „živnostenský zákon“)
Upravuje podmínky založení a provozování oční optiky, požadavky na odbornou způsobilost osob působících v oční optice, získání živnos-
tenského oprávnění, provádění kontrol živnostenskými úřady

• Příloha č. 2 – seznam vázaných živností (mj. oční optika)

• Příloha č. 5 – seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost 
(mj. odborná způsobilost osob působících v oční optice)

• Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností – Příloha č. 2 stanovuje obsahové náplně vázaných 
živností – vč. souboru činností, které může provozovat oční optika 

ii. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen „zákon o ZP“)
Upravuje problematiku výroby ZP (individuálně zhotovované ZP), ohlašovací povinnost výrobců ZP, výdej a prodej ZP, servis a revize ZP, 
systém vigilance, kontrolní činnost SÚKL

• Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na ZP

• Vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o ZP: upravuje seznam skupin ZP, které mohou 
ohrozit život nebo zdraví člověka a které musí být vydány pouze na poukaz (kontaktní čočky u dětí a mladistvých do 15 let), náležitosti 
dokumentace používaných ZP, problematika ohlášení nežádoucích příhod, skladování a nakládání se ZP, podmínky správné dovozní  
a distribuční praxe

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky: stanovuje způsob stanovování technických požadavků 
na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob

iii. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „zákon o zdravotních službách“)
Provozování oční optiky se tento zákon dotýká pouze okrajově – ve vztahu k činnosti optometristy, který jako „nelékař“ poskytuje zdravotní 
služby a tudíž by měl disponovat oprávněním k poskytování zdravotních služeb, oční optika není poskytovatelem zdravotních služeb – její 
činnost se řídí převážně živnostenským zákonem

• Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na min. personální zabezpečení zdravotních služeb

• Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na min. technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení – stanovuje požadavky na 
technické vybavení pro činnosti provozované optometristou 

iv. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon o VZP“)
Upravuje mj. podmínky úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, regulaci cen a úhrad léčiv a ZP, kontrolní činnost zdra-
votních pojišťoven ve vztahu k vykazování dávek z veřejného zdravotního pojištění

• Příloha č. 3: seznam ZP hrazených z veřejného zdravotního pojištění – skupina č. 9 brýle a optické pomůcky 

• Metodika VZP k číselníku ZP (Číselník ZP – Poukaz je seznam ZP s úhradami z veřejného zdravotního pojištění)

• Metodika VZP pro pořizování a předávání dokladů VZP (tj. Metodika vykazování poukazů na ZP)

v. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)
Upravuje práva spotřebitelů a povinnosti podnikatelů vůči spotřebitelům, zakotvuje zásady „dobré obchodní praxe“ vůči spotřebitelům, 
správní delikty podnikatelů v oblasti ochrany práv spotřebitele, mj. tedy i správní delikty, kterých se mohou dopustit provozovatelé očních 
optik a kontrolní činnost živnostenských úřadů a České obchodní inspekce na úseku ochrany spotřebitele. 
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II. Založení oční optiky dle živnostenského zákona

Oční optika je dle živnostenského zákona tzv. živností vázanou. To znamená, že pro získání živnostenského oprávnění na provozování oční 
optiky musí žadatel splnit vedle všeobecných podmínek pro provozování živnosti, též podmínky zvláštní (tj. požadavky na odborné vzdě-
lání osob, které oční optiku provozují). Provozovatelé očních optik jakožto „živnostníci“ jsou pak povinni řídit se zejm. živnostenským záko-
nem a potažmo též zákonem o ochraně spotřebitele.   

A. Podmínky provozování oční optiky

Provozovat oční optiku může fyzická i právnická osoba za splnění podmínek stanovených v živnostenském zákoně. 

i. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti jsou: 
• plná svéprávnost,1

• bezúhonnost.2

ii. Zvláštní podmínky provozování oční optiky:
Jelikož je provozování oční optiky živností vázanou, zvláštní podmínkou pro získání živnostenského oprávnění pro provozování oční optiky 
je splnění zákonných požadavků na odbornou způsobilost osob, které oční optiku provozují. Zákonné požadavky na odbornou způsobi-
lost osob provozujících oční optiku jsou stanoveny v Příloze č. 2 živnostenského zákona:  

a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, 
nebo

b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční technik, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik nebo oční technik, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným pod-

le zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do 
jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru. 

Zároveň platí, že v oční optice mohou vykonávat odborné činnosti pouze fyzické osoby, které splňují požadavky na odbornou způsobi-
lost dle Přílohy č. 5 živnostenského zákona. Jedná se o:

a) způsobilost optometristy podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční technik, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oční optik nebo oční technik, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným pod-

le zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do 
jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

e) profesní kvalifikaci pro činnost optika pro brýlovou techniku, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v nezávislém postavení nebo v pracovněprávním vztahu. 

iii. Překážky provozování živnosti
Existuje-li některá z překážek provozování živnosti na straně žadatele o živnostenské oprávnění, živnostenský úřad rozhodne o neudělení 
živnostenské oprávnění danému žadateli. Zároveň platí, že pokud nastanou překážky provozování živnosti až v průběhu podnikání (tj. 
provozování oční optiky po vydání živnostenského oprávnění), živnostenský úřad zruší danému podnikateli živnostenské oprávnění. 

Živnost nemůže dle živnostenského zákona provozovat zejména osoba:  
a) na jejíž majetek byl vyhlášen konkurs,
b) které bylo uděleno rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenč-

ního řízení a to po dobu 3 let od právní moci tohoto rozhodnutí a osoba, které bylo uděleno rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že 
majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů a to po dobu 3 let od právní moci tohoto rozhodnutí,3

c) které byl soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v daném oboru (oční optika) 
nebo v příbuzném oboru,

d) které bylo zrušeno živnostenské oprávnění živnostenským úřadem za závažné porušení živnostenského zákona nebo dotčených práv-
ních předpisů.  

B. Odpovědný zástupce

Pokud je provozovatel oční optiky fyzická osoba, která nesplňuje zvláštní podmínky pro provozování oční optiky (tj. odbornou způso-
bilost), může provozovat oční optiku prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je osoba, která splňuje všeobecné  
i zvláštní podmínky pro provozování oční optiky. Odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti (tj. oční optiky) a za dodržo-
vání živnostenského zákona a na něj navazujících právních předpisů. Vzhledem k tomu, že odpovědný zástupce odpovídá za provozování 
živnosti podnikateli (tedy samotnému provozovateli oční optiky), živnostenský zákon vyžaduje, aby povinnosti odpovědného zástupce 
byly upraveny ve smlouvě (např. v pracovní smlouvě či v příkazní smlouvě). Na tomto místě je však nutné doplnit, že vůči třetím osobám 

1 Tuto podmínku lze dle živnostenského zákona nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
2 Za bezúhonnou osobu se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním.
3  Živnostenský úřad může prominout tuto překážku, jestliže podnikatel prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finanč-
ních závazků.
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a orgánům veřejné správy odpovídá vždy pouze podnikatel (tedy sám provozovatel oční optiky). Odpovědnost za dodržování živnosten-
ského zákona, případně jiných právních předpisů vztahujících se k provozování oční optiky, nelze tedy „přenést“ na odpovědného zástupce.   

Provozovatel oční optiky, který je právnickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce vždy. Odpovědným zástupcem 
provozovatele oční optiky, který je právnickou osobou, nemůže být člen jejího kontrolního orgánu. 

Odpovědný zástupce musí splňovat veškeré zákonné předpoklady pro provozování oční optiky (tj. všeobecné i zvláštní podmínky pro-
vozování živnosti a nesmí u něho trvat překážka provozování živnosti - viz. předchozí podkapitola této Metodiky. Do funkce odpovědného 
zástupce lze ustavit pouze osobu, která splňuje požadavky na odbornou způsobilost dle Přílohy č. 2 živnostenského zákona. Odpovědný 
zástupce může vykonávat funkci zároveň maximálně pro 4 podnikatele (provozovatele oční optiky).  

C. Ohlášení živnosti

i. Ohlášení živnosti je možné podat: 
a) osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu
b) zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky
c) osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). 

ii. K ohlášení živnosti se přikládají tyto dokumenty:
a) ohlášení živnosti (jednotný registrační formulář),4

b) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud nebyl zápis do obchodního rejstříku ještě proveden 
c) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má být oční optika provozována (tj. nájemní smlouva, prohlášení vlastníka 

nemovitosti),
d) doklad prokazující odbornou způsobilost provozovatele oční optiky, nebo jím ustanoveného odpovědného zástupce (např. doklad o 

odborné způsobilosti optometristy, diplom prokazující vzdělání v oborou diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční technik atd.),
e) prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce (úředně ověřený podpis) nebo prohlášení 

učiněné před živnostenským úřadem,
f ) doklad o zaplacení správního poplatku (1000 Kč za první ohlášení oční optiky). 

Lhůta k vyřízení ohlášení: Živnostenský úřad je povinen provést zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doru-
čení ohlášení a to za předpokladu, že ohlášení je bezvadné.5

D. Provozovna oční optiky 

i. Obecně k provozovně oční optiky
Provozovna je prostor, ve kterém je oční optika provozována. Provozovatel oční optiky je povinen prokázat právní důvod užívání prostor – tj. 
nájemní /podnájemní smlouvou, souhlasem vlastníka nemovitosti s umístěním provozovny oční optiky, výpisem z katastru nemovi-
tostí apod. Oční optika jako živnost může být provozována ve vícero provozovnách, o této skutečnosti je však provozovatel oční optiky 
povinen informovat příslušný živnostenský úřad. Prostory provozovny musí být stavebně přizpůsobené za účelem provozu oční optiky, 
a tedy vstupu veřejnosti do prostor (zejm. řádná kolaudace prostor, ve kterých se oční optika nachází – např. s ohledem na bezbariérovost 
prostor). Požadavky na technické vybavení oční optiky (tj. to jak má oční optika „vypadat“) nejsou právními předpisy stanoveny.  

Zahájení provozování oční optiky v provozovně (či v provozovnách) se oznamuje živnostenskému úřadu spolu s ohlášením živnosti. 
Pokud v průběhu provozování živnosti – oční optiky - dojde k rozšíření o novou provozovnu, je provozovatel oční optiky, povinen o této 
skutečnosti s předstihem informovat příslušný živnostenský úřad a zároveň prokázat právní důvod užívání prostor. 

ii. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena:
a) názvem právnické osoby nebo jménem a příjmením podnikatele (fyzické osoby), 
b) identifikačním číslem osoby,
c) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (tj. osoby, která je v podstatě „vedoucím“ dané provozovny – touto oso-

bou pak může být buď sám provozovatel oční optiky, jím určená osoba nebo odpovědný zástupce),
d) provozní dobou.

E. Další povinnosti provozovatele oční optiky dle živnostenského zákona

i. Evidence dokladů o osobách působících v oční optice
Provozovatel oční optiky je povinen vést o odborné způsobilosti osob působících v oční optice evidenci (diplomy, osvědčení o odborné 
způsobilosti apod.) a to minimálně po dobu 3 let ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami. 
ii. Oznamovací povinnost vůči živnostenskému úřadu
Provozovatel oční optiky je dále povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny týkající provozu oční optiky (jedná se o změny 

4 Formuláře k nalezení na webových stránkách Ministerstva práce a obchodu: http://www.mpo.cz/dokument159758.html 
5  Právo provozovat živnost vzniká ohlášením živnosti za předpokladu, že ohlášení má všechny náležitosti a ohlašovatel splňuje požadavky dané živnostenským zákonem. Trpí-li ohlášení 
nedostatky, živnostenský úřad vyzve podnikatele k jejich odstranění. Pokud podnikatel nesplňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, zahajuje živnostenský úřad řízení o tom, 
že právo provozovat živnost ohlášením nevzniklo.

http://www.mpo.cz/dokument159758.html
http://www.mpo.cz/dokument159758.html
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údajů a dokladů, které jsou předkládány při ohlášení živnosti, jako např. změna sídla fyzické osoby jakožto provozovatele oční optiky, roz-
šíření o další provozovnu či změna v osobě odpovědného zástupce). Provozovatel oční optiky je povinen předložit živnostenskému úřadu 
příslušné doklady max. do 15 dnů ode dne vzniku dané změny. Tato oznamovací povinnost se netýká změn, které jsou již zapsány v „zá-
kladních registrech“ (např. v obchodním rejstříku, informačním systému evidence obyvatel či informačním systému cizinců) a tedy např. 
změny bydliště fyzických osob, změny sídla právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku, případně změny jejich statutárních orgánů. 

F. Povinnosti provozovatele oční optiky dle zákona o ochraně spotřebitele  

Vedle živnostenského zákona jsou provozovatelé očních optik povinni dodržovat též zákon o ochraně spotřebitele. Zákazník oční optiky 
je totiž v pozici spotřebitele. Dle zákona o ochraně spotřebitele má provozovatel oční optiky mj. povinnost:

a) prodávat / vydávat ZP v požadované jakosti a kvalitě dle dotčených právních předpisů (zákon o ZP) a v inzerovaném množství, zároveň 
má povinnost umožnit zákazníkovi oční optiky překontrolovat si správnost těchto údajů,

b) prodávat / vydávat ZP za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy, ceny a doplatky na ZP správně účtovat,
c) informovat zákazníka o vlastnostech prodávaných / vydávaných ZP a o způsobu použití a údržby ZP, popř. o nebezpečí, které vyplývá  

z jeho nesprávného použití nebo údržby,
d) zajistit řádné označení prodávaných / vydávaných ZP, které musí obsahovat údaje nutné k identifikaci daného ZP – název, rozměr, veli-

kost vč. označení výrobce / dovozce,
e) zajistit označení prodávaných / vydávaných ZP cenou, popř. informovat zákazníka o způsobu určení ceny,
f ) informovat zákazníka o rozsahu a podmínkách práva z vadného plnění (tj. reklamace), zároveň musí informovat zákazníka o tom, jakým 

způsobem a kde lze uplatnit reklamaci prodaného / vydaného ZP,
g) zajistit, aby po celou provozní dobu byla v provozovně oční optiky přítomna osoba, která je oprávněna vyřizovat reklamace
h) vydat zákazníkovi doklad o zakoupení / vydání ZP vč. informací o jaký ZP se jedná, za jakou cenu byl ZP prodán, spolu s identifikačními 

údaji provozovatele oční optiky (název, popř. jméno a příjmení, identifikační číslo), 
i) nepoužívat vůči spotřebitelům „nekalé“ obchodní praktiky, povinnost zákazu diskriminace atp. 

 

III. Činnosti provozované oční optikou 

A. Seznam činností, které je oční optika oprávněna provozovat 

Dle nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností je oční optika oprávněna provádět tyto činnosti: 
a) individuální zhotovení, výdej a opravy korekčních očních pomůcek 
b) zjištění polohy zornic, inklinace a prohnutí brýlového středu a dalších parametrů potřebných ke zhotovení korekční pomůcky určené do 

dálky, na čtení nebo jinou pracovní vzdálenost
c) měření a vyhodnocení parametrů hlavy potřebných ke zhotovení korekčních brýlí, případně jiných korekčních pomůcek, 
d) přepočet lékařem nebo optometristou udané dioptrické hodnoty astigmatické korekce a výpočet změny korekce vzhledem k její koneč-

né poloze před okem, 
e) přizpůsobení zhotovené korekční pomůcky rozměrům hlavy uživatele tak, aby splňovala funkční, hygienické, bezpečnostní a estetické 

požadavky
f ) podávání odborných informací o způsobu používání korekčních pomůcek a jejich údržbě,
g) poradenství při výběru korekčních obrub, vč. doporučení vhodných druhů a úprav brýlových čoček
h) prodej a opravy brýlových obrub, hromadně zhotovovaných korekčních očních pomůcek, slunečních a ochranných brýlí
i) prodej příslušenství k brýlím, pomůcek a prostředků určených k údržbě, k ochraně korekčních očních pomůcek a ochranných prostředků 

zraku (například pouzdra na brýle, utěrky a kapaliny určené k čištění brýlových čoček)

Kromě výše citovaných činností není oční optika (resp. osoby v ní působící – viz. Kapitola II. této Metodiky) oprávněna nabízet či posky-
tovat jakékoliv další služby. To znamená, že veškeré služby, které nelze podřadit pod výše uvedený seznam činností dle nařízení vlády, 
jsou poskytnuty oční optikou „nad rámec“ živnostenského zákona a tudíž rozporu s ním. Typickým příkladem těchto služeb je činnost 
optometristy, který působí v oční optice. Vzhledem k tomu, že dle platné právní úpravy je optometrie považována za nelékařské zdravot-
nické povolání, řídí se činnost optometristy zákonem o zdravotních službách. Optometrista je tedy ke své činnosti povinen získat oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb. Pokud optometrista takové oprávnění nemá, je oprávněn vykonávat v oční optice pouze činnosti dle 
nařízení vlády, nikoliv tedy poskytovat zákazníkům oční optiky zdravotní služby v oblasti optometrie.  

B. Problematika optometristů působících v oční optice

i. Obecně k výkonů činností v oblasti optometrie
Výkon činností v oblasti optometrie je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (optometrista je považován 
zákonem o zdravotních službách považován za jiného odborného pracovníka – tzv. „nelékaře“). K výkonu činnosti v oboru optometrie je 
optometrista tedy povinen získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách. Pro získání oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb je optometrista povinen splnit personální (vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální 
zabezpečení zdravotních služeb), věcné a technické požadavky (vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na min. vybavení zdravotnických 
zařízení). Rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydává Krajský úřad, který je příslušný dle místa poskytování zdravot-
ních služeb. 

2 Směrnice 93/42/EHS, o zdravotnických prostředcích
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Oprávnění k poskytování zdravotních služeb optometristou, který působí v oční optice, musí být souběžné s živnostenským oprávně-
ním pro samotnou oční optiku - tato oprávnění nelze vzájemně zaměňovat ani nahrazovat. 6

ii. Seznam činností, které může optometrista s oprávněním k poskytování zdravotních služeb vykonávat
Seznam činností, které je optometrista oprávněn provozovat stanovuje vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracov-
níků. 

Bez odborného dohledu a indikace je optometrista oprávněn:
a) doporučovat vhodné druhy a úpravy brýlových čoček,
b) provádět poradenskou činnost v oblasti refrakčních vad, včetně druhů kontaktních čoček a jejich vhodného použití,
c) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
d) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou 

zásobu.
U osob starších 15 let je pak optometrista oprávněn:

e) vyšetřovat zrakové funkce a provádět metrická vyšetření refrakce oka, určovat refrakční vadu a provádět korekce,
f ) rozhodovat, zda je ke korekci refrakční vady vhodné použít dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, a přede-

pisovat je, zhotovovat a opravovat,
g) vyšetřovat v oblasti předního segmentu oka pro potřeby korekce refrakčních vad,
h) provádět poradenskou činnost v oblasti refrakčních vad,
i) při podezření na oční onemocnění doporučovat pacientům vyšetření u lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie,
j) aplikovat kontaktní čočky a předávat je s poučením a doplňkovým sortimentem pacientům a provádět jejich následné kontroly.

Optometrista je oprávněn vykonávat výše uvedené činnosti u osob mladších 15 let pouze pod odborným dohledem očního lékaře. 

Výše uvedené činnosti lze poskytovat výhradně na základě zákona o zdravotních službách, potažmo po získání oprávnění k poskyto-
vání zdravotních služeb, nikoliv tedy pouze na základě živnostenského oprávnění. Jinými slovy oční optika bez optometristy s opráv-
něním k poskytování zdravotních služeb nesmí výše uvedené činnosti dle citované vyhlášky poskytovat či nabízet (oční optika může 
v takovém případě vykonávat výhradně činnosti uvedené v Nařízení vlády o obsahu činností jednotlivých živností).

Z výše uvedených důvodů nedoporučujeme vybavovat provozovnu oční optiky zdravotnickými přístroji, které jsou určené výhradně 
k výkonu činností v oblasti optometrie (tedy k poskytování zdravotních služeb). Mezi tyto přístroje patří např. optotyp, zkušební obru-
ba, refrakční sada, autorefraktor. 

Další informace k problematice postavení optometristů naleznete v Metodice pro optometristy. 

 

IV. Optici a zdravotnické prostředky – úvodem
Zdravotnické prostředky (dále pouze „ZP“) jsou specifickou kategorií výrobků, které pro svůj potenciální vliv na bezpečnost a zdraví lidí 
podléhají zvláštní (přísnější) regulaci. Jedná se např. o dioptrické brýle, kontaktní čočky, roztok a pouzdro na kontaktní čočky (ale také např. 
náplast, kyčelní endoprotéza nebo rentgen). ZP jsou z hlediska požadavků na výrobu, vlastnosti zacházení a užívání regulovány na úrovni 
EU směrnicí7  a v České republice výše zmíněným zvláštním zákonem, který ze směrnice přímo vychází. 

ZP představují značně různorodou skupinu výrobků a i proto jsou dále děleny do tzv. rizikových tříd 
(I, IIa, IIb a III). Nejméně riziková je tř. I (např. brýle) a nejvíce tř. III (např. kyčelní endoprotéza). Rizikovosti konkrétního ZP pak odpovídá míra 
povinností zacházejících osob a celková přísnost regulací. 

Další, pro optiky podstatný, způsob dělení ZP je na „sériově“ („hromadně“) vyráběné ZP a individuálně zhotovené ZP (typicky např. protézy 
vyráběné přímo na míru konkrétního uživatele). Pravidla pro uvádění na trh se značně liší podle toho, zda se jedná o „sériovku“ či „individuál“. 
Sériově vyráběné ZP např. musí být označeny symbolem CE a musí k nim být vystaveno tzv. prohlášení o shodě. Tyto dvě povinnosti 
pro individuálně zhotovené ZP neplatí. Výrobce individuálně zhotoveného ZP však vydává Prohlášení o individuálně zhotoveném ZP. Pro 
optiky je toto rozdělení ZP podstatné proto, že dle názoru MZ jsou brýle určené ke korekci očních vad, které jsou konkrétnímu pacientovi 
zhotovované v oční optice podle poukazu, individuálně zhotovovaným ZP a oční optiky se tak stávají výrobci individuálně zhotovova-
ných ZP. Jaké povinnosti z toho pro oční optiky plynou je náplní následujících kapitol.

6 Živnostenský zákon ostatně specificky stanovuje, že poskytování zdravotních služeb není živností.
7 Směrnice 93/42/EHS, o zdravotnických prostředcích
8 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k problematice ohlašovací povinnosti očních optik k nalezení na webových stránkách http://optiky.oznamovacipovinnost.cz/docs/stanoviskomz.pdf

http://optiky.oznamovacipovinnost.cz/docs/stanoviskomz.pdf


7

V. Ohlašovací povinnost dle zákona o ZP

A. Obecně k ohlašovací povinnosti dle zákona o ZP

Ohlašovací povinnost dle zákona o ZP se obecně týká činnosti osob (tj. registrace osoby) a dále ZP, které dané osoba dodává či uvádí na trh 
(tj. notifikace ZP). Ohlašovací povinnost se dle zákona o ZP plní výhradně elektronicky prostřednictvím registru RZPRO (Registr zdravotnic-
kých prostředků). O splnění ohlašovací povinnosti dle zákona o ZP rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví 8 jsou oční optiky považovány za výrobce zakázkových zdravotnických prostředků (tj. individu-
álně zhotovovaných ZP). To znamená, že dle zákona o ZP mají oční optiky povinnost ohlásit svoji činnost výrobce individuálně zhotovova-
ných ZP v registru RZPRO. 

Před splněním ohlašovací povinnosti v  RZPRO je provozovatel oční optiky povinen nejdříve zažádat o zaslání přístupových údajů do 
RZPRO,9 teprve poté může v  registru RZPRO splnit ohlašovací povinnost. Provozovatel oční optiky může za účelem vyřízení ohlašovací 
povinnosti v registru RZPRO zplnomocnit další osobu (dle pojmosloví SÚKL tzv. „Agenturu“). Plnou moc Agentuře lze udělit elektronicky, 
prostřednictvím registru RZPRO (a tedy bez nutnosti „papírování“). 

B. Ohlášení činnosti osoby výrobce individuálně zhotovovaných ZP

Ohlášení činnosti výrobce individuálně zhotovovaných ZP se dle citovaného stanoviska Ministerstva zdravotnictví vztahuje na všechny 
provozovatele očních optik.  

Ohlášení činnosti výrobce individuálně zhotovovaných ZP v registru RZPRO10 musí obsahovat: 
a) název osoby / podnikající fyzické osoby a adresu jejího sídla
b) jméno, telefon a adresu elektronické pošty kontaktní osoby,
c) označení činnosti, která je ohlašována (tj. výrobce individuálních ZP),
d) určení generické skupiny jím vyráběných zdravotnických prostředků (prostřednictvím tzv. GMDN kódů).

Registrace osoby jakožto výrobce individuálně zhotovovaných ZP je platná po dobu 5 let. Před jejím uplynutím musí provozovatel oční 
optiky podat žádost o prodloužení registrace. Ohlášení osoby provozující oční optiku jako výrobce individuálně vyráběných ZP je spojen 
se správním poplatkem ve výši 2 500 Kč. Provozovatelů očních optik, kteří se za předchozí právní úpravy „registrovali“ na Ministerstvu 
zdravotnictví, se tento správní poplatek netýká. Registrace osoby vzniká na základě vydaného potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti.

C. Notifikace zdravotnických prostředků

Výrobce individuálně zhotovovaných ZP není povinen notifikovat takto zhotovené zdravotnické prostředky v registru RZPRO. V rámci 
ohlášení činnosti výrobce individuálně zhotovovaných ZP totiž provozovatel oční optiky uvádí číslo generické skupiny jím vyráběných zdra-
votnických prostředků (tzv. GMDN kód), což je dle zákona o ZP dostačující.  

 VI. Problematika individuálně zhotovovaných ZP

A. Sporná otázka

Výše zmíněné stanovisko MZ, že optika je vlastně výrobcem, rozhodně nepředstavuje definitivní rozhodnutí ve věci a právně je otázka při-
nejmenším nejednoznačná. Závazný výklad právních předpisů může podat pouze soud a zde se navíc jedná o otázku vycházející z výkladu 
práva EU11. Faktem je, že různé země k této otázce přistupují různě a existují indicie (v různých neoficiálních dokumentech EU), že by úprava, 
individualizace a sestavení brýlí by za výrobu „zakázkového ZP“ neměla být považována. Definitivní odpověď lze čekat nejdříve s novou 
evropskou legislativou pro ZP, která je nyní v přípravě.

Tento „zmatek“ je dobře patrný v oblasti cenové regulace hrazených ZP. Cenový předpis (3/2012/FAR) stanovuje 75% marži na dioptrická 
skla, přičemž tato obchodní přirážka „zahrnuje i úkony při opracování čočky k zasazení do obruby“. Další ustanovení ale naopak říká, že  
u individuálně zhotoveného ZP marži jako takovou uplatnit nelze vůbec. Cenové rozhodnutí MZ pak většinu sortimentu optik vyjímá z regu-
lace ceny výrobce. Z tohoto pohledu jsou závazné normy cenové regulace v této oblasti zmatečné a lze proto pochybovat o možnosti SÚKL 
cenovou kontrolu vůbec účinně provádět a jakékoli povinnosti v oblasti cenové regulace vymáhat.

B. Praktické dopady

Stanovisko MZ, považující zakázkové brýle za individuálně zhotovené ZP, přináší výše uvedenou povinnost ohlášení činnosti optiky coby 
výrobce na SÚKL, nicméně na druhé straně znamená vyjmutí z jinak obecné povinnosti ohlášení činnosti osoby provádějící servis. Osoby 
provádějící servis „sériových“ ZP totiž podléhají ohlašovací (registrační) povinnosti na SÚKL. Servis/opravy individuálně zhotovovaných 
ZP nicméně není považován za servis ZP ve smyslu zákona, a proto optika v tomto ohledu povinnosti registrace/ohlášení nepodléhá.

9 Žádost dostupná na stránce: http://eregpublic.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=RZPRO 
10 RZPRO dostupný na stránkách: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ 
11 Směrnice 93/42/EHS, o zdravotnických prostředcích

http://optiky.oznamovacipovinnost.cz/docs/stanoviskomz.pdf
http://eregpublic.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=RZPRO
http://eregpublic.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=RZPRO
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/
http://eregpublic.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=RZPRO
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/
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C. Další specifické povinnosti výrobce individuálně zhotovovaného ZP

Zvláštní povaha individuálně zhotovovaného ZP přináší následující povinnosti12:

i. Ke každým sestaveným (individualizovaným) brýlím, coby individuálně zhotovenému ZP, optika vydává 
zvláštní prohlášení, které musí obsahovat:

a) jméno nebo obchodní firmu a adresu sídla popřípadě adresu hlavního obchodního závodu případně místa bydliště, jestliže výrobcem 
je fyzická osoba; název nebo obchodní firmu a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu,

b) údaje umožňující identifikaci příslušného ZP,
c) prohlášení, že tento ZP je určen výlučně pro určitého uživatele spolu s uvedením jeho jména a příjmení,
d) jméno lékaře nebo jiné pověřené osoby, která vystavila lékařský předpis na tento zdravotnický prostředek a název nebo obchodní 

firmu a adresu sídla poskytovatele zdravotních služeb (nepostačí tedy pouhé uvedení IČZ či IČP poskytovatele), 
e) specifické vlastnosti ZP, jak jsou uvedeny v lékařském předpisu,
f ) prohlášení, že tento ZP vyhovuje základním požadavkům

Toto prohlášení musí optika k brýlím zákazníkovi přiložit a zároveň si pro sebe uložit a uchovávat nejméně po dobu 5 let. Úlohu tohoto 
prohlášení může splnit vhodně přizpůsobený a doplněný zakázkový list. 

ii. Oční optika musí vytvářet dokumentaci individuálně zhotovených ZP, která má obsahovat:
a) výrobní místo nebo místa (tj. adresa provozovny oční optiky, kde jsou individuálně zhotovované ZP „vyráběny“)
b) informace které umožní „posoudit shodu výrobku s požadavky nařízení“ (např. popis postupu zábrusu) 

Mělo by se zřejmě jednat o jakousi výrobní „kuchařku“, tu by měla optika uchovávat po dobu 5 let.

iii. Optika - výrobce má zvláštní povinnosti v oblasti vigilance – řešení nežádoucích příhod 
Viz. Kapitola X. této metodiky zabývající se vigilancí.

 VII. Výdej zdravotnických prostředků dle zákona o ZP

A. Obecně o výdeji ZP v oční optice

Výdej ZP je poskytnutím ZP předepsaného na lékařský předpis (poukaz) pacientovi výdejcem ZP.
  
Dle zákona o ZP je oční optika výdejcem ZP, přičemž předepsaný optický ZP na poukaz lze vydat pouze v oční optice a to výhradně 
prostřednictvím:  

a) optometristy, 
b) diplomovaného očního optika nebo diplomovaného očního technika,
c) očního optika / očního technika. 

Jiné osoby v oční optice vydat zdravotnický prostředek oproti poukazu nesmějí. Další osoby působící v oční optice (viz. Příloha č. 5 živ-
nostenského zákona) tedy nesmí vydat pacientům předepsaný ZP na poukaz, mohou však optické ZP prodávat a provádět další činnosti 
uvedené v obsahu živnosti dle vládního nařízení.

Na poukaz jsou vydávány tyto skupiny ZP:
a) ZP hrazené z veřejného zdravotního pojištění (plně i částečně hrazené),
b) zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví osob: do této skupiny patří kontaktní čočky u dětí a mladistvých do 15 let (bez-

pečnostní důvody)  
Poukaz na zdravotnický prostředek má dle zákona o ZP platnost 90 dnů od data jeho vystavení. 

B. Povinnosti provozovatele oční optiky dle zákona o ZP

i. Povinnosti provozovatele oční optiky v souvislosti s výdejem ZP:
a) Povinnost informovat pacienta o možných alternativách k předepsanému ZP. Se souhlasem pacienta lze předepsaný ZP zaměnit za jiný 

zaměnitelný ZP s ohledem na jeho účinnost a určený účel (provedená změna musí být vyznačena na poukazu)
b) Povinnost informovat pacienta o správném a bezpečném způsobu používání a o základní údržbě vydávaného ZP a o dalších skutečnos-

tech, které mohou ovlivnit bezpečnost vydaného ZP a zdraví pacienta při jeho používáním 
c) Povinnost provozovatele oční optiky vydávat pouze ty ZP, které mají prohlášení o shodě a jsou opatřeny označením CE. To neplatí  

u individuálně zhotovených ZP – tedy sestavovaných a individualizovaných brýlí (viz. Kapitola VI. Problematika individuálně zhotovo-
vaných ZP). Pro ostatní ZP, které jsou vydávány, doporučujeme od distributora vyžádat prohlášení o shodě a tyto mít k dispozici na 
provozovně.

ii. Provozovatel oční optiky nesmí vydat ZP, jestliže byla snížena jeho bezpečnost nebo ovlivněna jeho účin-
nost v důsledku toho, že:

a) došlo k porušení skladovacích podmínek, které jsou stanoveny výrobcem, 
b) uplynula doba jeho použitelnosti (vztahuje se pouze na ZP, kde doba použitelnosti připadá v úvahu, např. na roztoky pro kontaktní 

čočky, denní čočky), 

12 NV č. 54/2015 Sb., § 4 odst. 5 a příloha č. 8
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c) bylo porušeno jeho originální balení, popřípadě chybí nebo není čitelné označení na obalu (nevztahuje se na komponenty, z nichž jsou 
optikou „vyráběny“ brýle), 

d) došlo ke zhoršení jeho technického stavu. 

Takové ZP musí být skladovány na zvlášť označeném místě odděleně od ZP, které lze i nadále vydávat. 

iii. Povinnosti provozovatele oční optiky v souvislosti se skladováním a zacházením se ZP:
a) Zajistit skladování a nakládání se ZP v souladu s návodem k použití a ostatními pokyny výrobce 
b) Provádět pravidelnou kontrolu ZP, přičemž pokud provozovatel oční optiky shledá, že existuje riziko snížení bezpečnosti nebo účinnos-

ti skladovaných ZP, je povinen takové ZP odstranit, 
c) Předávat dodavateli a odběrateli ZP všechny důležité informace způsobilé ovlivnit bezpečnost a zdraví uživatelů u vydávaných ZP
d) Přiměřeně dodržovat pravidla správné distribuční a dovozní praxe

iv. Povinnost být proškolen od výrobce či zplnomocněného zástupce:
Provozovatel oční optiky je povinen v případě ZP rizikové třídy IIb a III být od výrobce či zplnomocněným zástupce (nebo osobou jimi pí-
semně pověřenou) proškolen. Do bezpečnostní třídy IIb jsou typicky zařazeny roztoky na kontaktní čočky. Osoba, která provedla proškolení, 
je povinna vydat provozovateli oční optiky doklad o tomto proškolení. 

C. Správná distribuční a dovozní praxe – výdejci ZP

Na oční optiku jakožto výdejce (a prodejce) ZP se přiměřeně vztahují pravidla tzv. „správné distribuční a dovozní praxe“. Jedná se  
o soubor povinností zaměřených na zachování bezpečnosti a jakosti ZP při jejich distribuci, dovozu, výdeji a prodeji. Tyto povinnosti do-
plňují a upřesňují povinnosti vyplývající ze zákona o ZP (viz. Kapitola VII. písm. B – Povinnosti provozovatele oční optiky dle zákona  
o ZP). Těmito pravidly se primárně řídí dovozci a distributoři ZP. Tyto povinnosti se však dle zákona o ZP přiměřeně vztahují též na výdejce 
a prodejce ZP (a tedy i oční optiky). 

i. Povinnosti provozovatele oční optiky při přepravě ZP:
a) Pokud provozovatel oční optiky zajišťuje přepravu ZP, je povinen dodržovat podmínky přepravy stanovené výrobcem
b) ZP nesmějí být při přepravě vystaveny nepříznivým vlivům, aby nedošlo k jejich kontaminaci, poškození, odcizení, znehodnocení nebo 

záměnám

ii. Povinnosti provozovatele oční optiky související se skladováním ZP:
a) Skladovat ZP v souladu s podmínkami skladování stanovenými výrobcem, 
b) Skladovat ZP tak, aby nedocházelo ke kontaminaci, poškození, odcizení, znehodnocení a záměnám zdravotnických prostředků 
c) Zajistit, aby ZP, které splňují níže uvedené podmínky, byly umístěny odděleně a na za tímto účelem vyznačeném místě:

• ZP s uplynutou dobou použitelnosti (jedná se pouze o ZP, kde toto připadá v úvahu - např. roztok na kontaktní čočky, denní čočky 
apod.),

• ZP s porušeným obalem, v jehož důsledku došlo ke zhoršení vlastností nebo funkční způsobilosti ZP, nebo ZP, u něhož je podezření, 
že je kontaminován, 

• ZP stažený z trhu a oběhu při podezření na nežádoucí příhodu nebo v důsledku nežádoucí příhody,
• došlo k porušení skladovacích podmínek ZP, které jsou stanoveny výrobcem, 
• došlo ke zhoršení technického stavu ZP,
• ZP byl reklamován pacientem.

Tyto ZP nesmějí být dále vydávány ani prodávány zákazníkům. Místo, kde jsou tyto ZP uloženy musí být viditelně označeno. 

iii. Povinnosti provozovatele oční optiky související s prostorami určenými pro skladování ZP:
a) Zajistit taková opatření, kterými bude předcházeno poškozování a kontaminaci prostor
b) Zajistit suché a čisté prostory pro skladování ZP, které musí splňovat:

• teplotní požadavky, pokud je výrobcem stanoven specifický rozsah teploty pro skladování ZP a zároveň zajistit měření teploty  
a vedení záznamů o denních maximech a minimech těchto měření po dobu 5 let – provozovatel oční optiky má povinnost pro-
vádět měření teploty, či jiných vlastností prostor, ve kterých jsou ZP skladovány, pouze tehdy, pokud jsou stanoveny speciální poža-
davky na skladování ZP výrobcem. Pokud výrobce nestanoví tyto požadavky, nemusí být tyto hodnoty sledovány, resp. evidovány,

• další specifické podmínky pro skladování s ohledem na rizikovou třídu ZP, pokud jsou výrobcem stanoveny,
• zajistit, aby byly prostory chráněny proti poškozování a kontaminací z vnějšího prostředí (vnikání hmyzu, zvířat, prachu, vstup nepo-

volaných osob atp.)
• zajistit odolnost podlah a povrchů regálů vůči desinfekčním prostředkům.

c) Zajistit dodržování postupů pro pravidelnou očistu, úklidu, dezinfekce a udržování hygieny v prostorách určených pro výdej, prodej  
a skladování ZP a pro činnost zaměstnanců v těchto prostorách. Provozovatel oční optiky je povinen dodržování těchto postupů pravi-
delně kontrolovat a evidovat. 

D. Uchovávání dokladů o ZP

Provozovateli oční optiky vyplývá ze zákona o ZP a z pravidel správné distribuční a dovozní praxe povinnost evidovat některé činnosti 
související s výdejem ZP a zároveň s tím související doklady uchovávat po určitou dobu. 
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Provozovatel oční optiky má povinnost evidovat a uchovávat:
a) všechny doklady vztahující se k vydanému ZP, včetně lékařských předpisů (poukazů) po dobu 5 let – poukazy, které nebyly zúčtovány 

zdravotní pojišťovně, musí provozovatel oční optiky evidovat v originálu. U ostatních poukazů, které byly vyúčtovány zdravotní pojiš-
ťovně, je nutné evidovat oboustranný scan či oboustrannou kopii,

b) údaje o měření teploty při skladování ZP a záznamy o denních maximech a minimech těchto měření po dobu 5 let,
c) evidenci dodržování postupů pro pravidelnou očistu, úklid, dezinfekci a udržování hygieny v prostorách určených pro skladování ZP. 

Záznamy o kontrole dodržování postupů musí být viditelně umístěny v příslušných prostorách. Záznamy je provozovatel oční optiky 
povinen uchovávat po dobu 1 roku. Postupy pro pravidelnou očistu a úklid prostor určených pro skladování ZP mohou být zpracovány 
např. v provozním / hygienickém řádu oční optiky. Vyhláška samotnou kontrolu dodržování postupů úklidu nijak nespecifikuje. To 
znamená, že tabulka s přehledem prováděného úklidu s podpisem osoby, která úklid provedla, bude dostačující. Tato tabulka by měla 
obsahovat datum, popř. hodinu kontroly provedeného úklidu. Provedení kontroly úklidu je nutné stvrdit podpisem kontrolující osoby, 
přičemž tato osoba může být totožná s osobou, která provedla úklid.

d) všechny doklady vztahující se k prodanému ZP (tedy ZP, který nebyl pacientovi poskytnut oproti poukazu) po dobu 5 let, 
e) Dokumentaci o příjímání, dodání či vyskladnění ZP, která obsahuje:

• identifikaci ZP s uvedením čísla výrobní dávky, před kterým je uveden symbol „LOT“ nebo sériové číslo, pokud jsou výrobcem určeny,
• datum, do kterého lze ZP bezpečně použít, je-li výrobcem stanoveno,
• množství nebo počet přijímaného, dodávaného nebo vyskladňovaného ZP a
• identifikaci odběratelů

Tato povinnost se primárně vztahuje na distributory a dodavatele ZP, provozovatel oční optiky je nicméně v přiměřené míře tuto evidenci vést. 

E. Zásilkový výdej ZP

i. Obecně k zásilkovému výdeji ZP
Zásilkový výdej je dle zákona o ZP výdej zdravotnického prostředku pacientovi tzv. zásilkovým způsobem oproti poukazu. Typickým 
příkladem zásilkového výdeje jsou různé e-shopy, kde si pacient zvolí dle obdrženého poukazu od lékaře zdravotnický prostředek, který mu 
je následně dodán na jím zvolenou adresu. V případě, že se provozovatel oční optiky rozhodne umožnit pacientům výdej zdravotnických 
prostředků „zásilkovým způsobem“, vztahují se na něj (vedle výše uvedených povinností) též některé další „specifické“ povinnosti. 

ii. Zákaz výdeje ZP zásilkovým způsobem
Zásilkový výdej je dle zákona o ZP zakázán v případě ZP, které mohou ohrozit zdraví nebo život člověka, jestliže se nepoužívají pod dohle-
dem lékaře. Do této kategorie tedy patří mj. kontaktní čočky pro děti a mladistvé do 15 let. Tuto skupinu ZP tedy nelze vydat zásilkovým 
způsobem. 

iii. Povinnosti provozovatele oční optiky při zásilkovém výdeji:
a) Zveřejňovat informace o zásilkovém výdeji, nabídce ZP, jejich ceně a nákladech spojených se zásilkovým výdejem na svých interneto-

vých stránkách,
b) Zajistit balení a dopravu zásilek pro objednatele způsobem, který zajistí zachování jakosti vydávaného ZP,
c) Zajistit odeslání zásilky objednateli nejdéle ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky, nebo aby byl objednatel informo-

ván o delší dodací lhůtě dříve, než si ZP závazně objedná,
d) Zajistit informační službu po vymezenou provozní dobu, kterou budou poskytovat osoby, jež dle zákon o ZP mohou vydat ZP oproti 

poukazu (kapitola A. Obecně k výdeji ZP). Informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o výskytu 
nežádoucích příhod,

e) Zajistit možnost vrácení reklamovaných ZP způsobem, který nezpůsobí objednateli náklady. Tyto ZP se stávají nepoužitelnými a je 
nutno zajistit jejich odstranění, popř. jejich skladování na označeném místě, které bude odděleno od ZP, jež lze i dále vydávat

F. Úhrada brýlí a optických pomůcek zdravotní pojišťovnou 

i. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Zákon o VZP stanovuje podmínky a rozsah úhrad ZP z veřejného zdravotního pojištění. Zjednodušeně lze říci, že je hrazeno to, co je vy-
jmenováno v příloze zákona o VZP13, a pak to, co se podle zákona sice výslovně nehradí, ani výslovně z úhrady nevylučuje. Tato „zbytková 
skupina“ by měla být hrazena příspěvkem ve výši 75% z ceny ZP. Prakticky nicméně rozhodující úlohu hraje tzv. číselník zdravotních pojiš-
ťoven14. Jedná se o jakýsi katalog, který obsahuje vše, co pojišťovna standardně hradí, společně s výší a podmínkami úhrady. Každá položka 
má svůj kód a celý číselník je zpracován tak, aby umožnil automatizované zpracování údajů vykazovaných lékárnami nebo výdejci. Lze tedy 
tvrdit, že fakticky se to, co není v číselníku, nehradí (s výjimkou skutečně specifických případů a postupů). Pokud oční optika uzavřela s po-
jišťovnou smlouvu o úhradách, zavázala se formálně i k určitému způsobu vykazování15. 

ii. Metodika Číselníku VZP 
Zdravotní pojišťovny rovněž počítají s dodržováním „druhé“ metodiky, a to tzv. „Metodiky k číselníku ZP“16. Tento dokument shrnuje  
a často upřesňuje podmínky, za jakých zdravotní pojišťovna proplatí nárokovanou částku úhrady. Formálně důležitým bodem je ustanovení 

13 Zákon č. 48/1997 Sb., příloha č. 3, oddíl C
14 Dostupný na http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky 
15 Vykazování - jak „vypadá“ poukaz, jak se vyplňuje a upravuje blíže atd., upravuje „Metodika vyúčtování“ dostupná na http://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece/
metodika-vyuctovani-aktualni-stav 
16 Dostupná na http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky . Jedná se o dokument odlišný od „Metodiky vyúčtování“!

http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky
http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky
http://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece/metodika-vyuctovani-aktualni-stav
http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky
http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky
http://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece/metodika-vyuctovani-aktualni-stav
http://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece/metodika-vyuctovani-aktualni-stav
http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky
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metodiky, které říká, že oční optik je povinen mít vždy v nabídce základní sortiment brýlových čoček včetně obrub, zcela bez doplatku 
pojištěnce. Tento závazek je dle vyjádření VZP ČR garantován SČOO, nicméně jeho vymahatelnost je spíše teoretická, neboť tuto Metodiku 
nelze považovat za právně závazný dokument.    

VIII. Prodej zdravotnických prostředků dle zákona o ZP
Prodejem ZP se rozumí poskytnutí ZP, které není vázané na poukaz (tj. striktně vzato, i poskytování ZP pacientům zadarmo).     
Povinnosti prodejce ZP: 

a) Prodávat lze pouze ty ZP, které mají prohlášení o shodě a jsou opatřeny označením CE. To neplatí u individuálně zhotovených ZP – tedy 
sestavovaných a individualizovaných brýlí (viz. Kapitola VI – Problematika individuálně zhotovovaných ZP). Pro ostatní, prodávané 
ZP doporučujeme od distributora vyžádat prohlášení o shodě a tyto mít k dispozici na provozovně.

b) Prodejce nesmí prodat ZP, jestliže byla snížena bezpečnost nebo ovlivněna účinnost zdravotnického prostředku v důsledku toho, že: 
 - došlo k porušení skladovacích podmínek stanovených výrobcem,
 - uplynula doba jeho použitelnosti,
 - bylo porušeno jeho originální balení, popřípadě chybí nebo není čitelné označení na obalu (nevztahuje se na komponenty, z nichž jsou 

optikou „vyráběny“ brýle),
došlo ke zhoršení jeho technického stavu,
c) Zajistit skladování a nakládání se ZP v souladu s návodem k použití a ostatními pokyny výrobce 
d) Být v případě ZP rizikové třídy IIb a III od výrobce či zplnomocněného zástupce (nebo osobou jimi písemně pověřenou), distribu-

torem nebo dovozcem proškolen. Do bezpečnostní třídy IIb jsou typicky zařazeny roztoky na kontaktní čočky. Osoba, která provedla 
proškolení, je povinna vydat provozovateli oční optiky doklad o tomto proškolení. 

e) Provádět pravidelné kontroly a případně odstranit ZP s ohledem na riziko snížení bezpečnosti nebo ovlivnění účinnosti ZP 
f ) Informovat dodavatele ZP a pacienty o všech skutečnostech způsobilých ovlivnit bezpečnost ZP a zdraví pacienta 
g) Uchovávat všechny doklady vztahující se k prodanému ZP po dobu 5 let 
h) Postupovat přiměřeně v souladu se správnou distribuční a dovozní praxí (viz. Kapitola VII. C – Správná distribuční a dovozní praxe).
ZP, které byly vyřazeny z prodeje, musí být uloženy odděleně od zdravotnických prostředků, které lze prodávat. Tyto ZP je provozovatel 

oční optiky povinen zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

IX. Dovoz zdravotnických prostředků 

A. Obecně k problematice dovozu zdravotnických prostředků

Dle zákona o ZP se dovozem zdravotnických prostředků rozumí jejich uvedení na trh EU, pokud byly pořízeny mimo území členských 
států EU. Dovozcem je osoba, která zdravotnické prostředky pořízené mimo území členských států EU uvede na trh EU. Za „uvedení na 
trh“ zákon o ZP považuje rozšiřování zdravotnických prostředků pořízených mimo území členských států EU (tj. prodej zdravotnických 
prostředků komerčním subjektům – distributorovi, poskytovateli zdravotních služeb, výdejci či prodejci zdravotnických prostředků) a jejich 
další používání (např. při výrobě individuálně zhotovovaných ZP v oční optice). 

Pokud provozovatel oční optiky pořizuje zdravotnické prostředky mimo území členských států EU (např. v asijských státech) za účelem 
jejich dalšího prodeje či využití při zhotovování zdravotnických prostředků, plní tedy dle zákona o ZP roli dovozce zdravotnických 
prostředků. To znamená, že na provozovatele oční optiky se v takovém případě vztahují povinnosti dle zákona o ZP určené dovozcům 
zdravotnických prostředků, tedy vč. ohlašovací povinnosti v registru RZPRO. 

Závěrem dodáváme, že dle zákona o ZP se za území Evropské unie (a tedy „trh EU“) považují kromě členských států EU, též státy tvořící Ev-
ropský hospodářský prostor (tj. Island, Lichtenštejnsko, Norsko), Švýcarsko a Turecko. To znamená, že zdravotnický prostředek, který pro-
vozovatel oční optiky pořídí v Turecku a posléze ho „uvede na trh“ v ČR, není ve smyslu zákona o ZP dovozcem zdravotnických prostředků. 

B. Ohlašovací povinnost dle zákona o ZP

i. Ohlášení činnosti osoby
Provozovatel oční optiky, který pořizuje zdravotnické prostředky mimo území členských států EU, za účelem jejich dalšího prodeje či vy-
užití při zhotovování zdravotnických prostředků, je povinen ohlásit svoji činnost dovozce zdravotnických prostředků v registru RZPRO  
a to před zahájením této činnosti. Ohlašovací povinnost se nevztahuje na dovozce zdravotnických prostředků rizikové třídy I. Pokud tedy 
provozovatel oční optiky pořizuje mimo území členských států EU výhradně zdravotnické prostředky rizikové třídy I., není povinen tuto 
činnosti ohlašovat v registru RZPRO.17 

Ohlášení činnosti dovozce zdravotnických prostředků musí obsahovat:
a) jméno, telefon a adresu kontaktní osoby,
b) označení činnosti, která je ohlašována (tj. dovozce ZP),

17 Z Na provozovatele oční optiky se však i tak budou vztahovat další povinnosti vyplývající ze zákona o ZP pro dovozce zdravotnických prostředků. 
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Registrace osoby jakožto dovozce zdravotnických prostředků je platná po dobu 5 let. Před jejím uplynutím musí provozovatel oční optiky 
podat žádost o prodloužení registrace. Ohlášení činnosti dovozce zdravotnických prostředků je spojen se správním poplatkem ve výši  
2 500 Kč. Registrace osoby vzniká na základě vydaného potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti.

ii. Notifikace ZP
Na dovozce zdravotnických prostředků se vztahuje povinnost notifikovat dovezené zdravotnické prostředky v registru RZPRO. Provo-
zovatel oční optiky, který se rozhodne využívat zdravotnické prostředky pořízené mimo území členských států EU, je povinen notifikovat 
ZP v registru RZPRO nejpozději do 15 dnů ode dne jejich uvedení na trh v ČR. Povinnost notifikovat ZP se nevztahuje na zdravotnické 
prostředky rizikové třídy I. 

Postup notifikace zdravotnických prostředků se liší v závislosti na tom, zdali je dotčený zdravotnický prostředek, který provozovatel oční 
optiky dováží na trh ČR, již „zanesen“ v registru RZPRO (tedy, zdali daný zdravotnický prostředek byl již v registru RZPRO notifikován jiným 
dovozcem zdravotnických prostředků). 

Pokud je dotčený zdravotnický prostředek v registru RZPRO již notifikován, provozovatel oční optiky se může k této notifikaci pouze 
„připojit“. Dovozce není v takovém případě povinen dokládat v registru RZPRO žádné dokumenty. Existenci notifikace daného zdravotnic-
kého prostředku lze ověřit ve veřejné části registru RZPRO.18

Pokud dovážený zdravotnický prostředek není v registru RZPRO notifikován, je provozovatel oční optiky povinen podat prostřednic-
tvím registru RZPRO žádost o notifikaci ZP, která musí obsahovat následující informace a dokumenty:

a) registrační číslo dovozce zdravotnických prostředků přidělené SÚKL (jedná o registrační číslo, pod kterým bude provozovatel oční 
optiky „veden“ v registru RZPRO)

b) název výrobce a adresu jeho sídla, vč. názvu a sídla zplnomocněného zástupce (zplnomocněný zástupce je osoba usazená v členském 
státě EU, která je výrobcem výslovně zmocněna k jednání za něj a která může být v jeho zastoupení kontaktována orgány státní správy 
členských států s ohledem na povinnosti výrobce – jinými slovy se jedná o osobu, která je „tváří“ výrobce usazeného mimo členské státy 
EU pro veškeré kompetentní autority EU)

c) obchodní název zdravotnického prostředku (je nutné uvést stejný název ZP, pod kterým je uváděn na trh v EU, přičemž tento název by 
se měl shodovat s textem na balením ZP a s názvem, který je uveden v návodu k použití),

d) doplněk názvu označující každou variantu zdravotnického prostředku, pokud existuje (variantou ZP se rozumí bližší určení konkrét-
ního modelu nebo balení zdravotnického prostředku, např. roztok pro oční čočky 5 ml a 10 ml – jedná se tedy o dvě varianty stejného 
zdravotnického prostředků odlišné v objemu jednotlivých balení)

e) katalogové číslo každé varianty zdravotnického prostředku přidělené výrobcem, pokud toto číslo existuje (vyplňuje se pouze v přípa-
dě, že výrobce přidělil jednotlivým variantám katalogové číslo za účelem jejich rozlišení)

f ) určený účel použití ZP v českém jazyce (určený účel použití ZP je stanoven v návodu k použití)
g) informaci o rizikové třídě ZP (tzn. uvedení klasifikace bezpečnostní třídy daného ZP)
h) u zdravotnického prostředku, u něhož je povinná účast notifikované osoby na procesu posouzení shody, číslo certifikátu vystaveného 

notifikovanou osobou a číslo notifikované osoby, která vystavila certifikát (tj. zákon o ZP myslí certifikátem posouzení shody daného 
ZP, přičemž informace o notifikované osobě jsou uvedeny v tomto dokumentu)

i) aktuální verzi návodu k použití v českém jazyce

Notifikace zdravotnického prostředku vzniká nabytím právní moci rozhodnutí o notifikaci (notifikace zdravotnického prostředku je tedy 
správním řízením). Notifikovanému zdravotnickému prostředku přidělí SÚKL evidenční číslo, případným variantám daného ZP též identi-
fikační kód. Notifikace zdravotnického prostředku platí po dobu 5 let. Před jejím uplynutím musí provozovatel oční optiky podat žádost 
o prodloužení notifikace daného zdravotnického prostředku (za předpokladu, že jej stále dodává na trh EU). Notifikace zdravotnických 
prostředků není spojena s žádným správním poplatkem. 

C. Správná distribuční a dovozní praxe – dovozci ZP

Provozovatel oční optiky, který dle zákona o ZP vykonává činnost dovozce zdravotnických prostředků (tedy souběžně s činností výdejce  
a prodejce zdravotnických prostředků), je povinen dodržovat pravidla správné distribuční a dovozní praxe. Oproti „ostatním“ provozova-
telům očních optik, kteří nevykonávají dovoz zdravotnických prostředků, však pro dovozce zdravotnických prostředků neplatí přiměřenost 
těchto pravidel (viz. Kapitola VII. písm. C – Správná distribuční a dovozní praxe). Dovozci zdravotnických prostředků jsou tedy povinni 
řídit se pravidly správné distribuční a dovozní praxe bez výjimky.

Jelikož o problematice Správné distribuční a dovozní praxi pojednává tato Metodika v Kapitole VII., uvádíme na tomto místě pouze ty 
povinnosti, které se vztahují výhradně na dovozce zdravotnických prostředků (tedy na provozovatele očních optik, kteří „paralelně“ vy-
konávají dovoz zdravotnických prostředků), nikoliv na výdejce či prodejce zdravotnických prostředků (tj. na provozovatele očních optik, 
kteří „paralelně“ nevykonávají dovoz zdravotnických prostředků). 

i. Základní povinnosti dovozce zdravotnických prostředků:
a) Dovozce ZP je povinen dovážet na trh EU pouze ty ZP, které mají prohlášení o shodě a jsou opatřeny označením CE. To neplatí u indi-

viduálně zhotovených ZP – tedy sestavovaných a individualizovaných brýlí (viz. Kapitola VII – Problematika individuálně zhotovova-
ných ZP). Pro sériově vyráběné ZP pořizované mimo území členských států EU doporučujeme vyžádat si od prodávající strany prohlášení 
o shodě a tyto mít k dispozici na provozovně oční optiky.

b) Dovozce může ZP dodat pouze distributorovi, poskytovateli zdravotních služeb, výdejci nebo prodávajícímu. Primárním cílem  

18 https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickyProstredek

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickyProstredek
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickyProstredek
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zákona o ZP je tedy „zařadit“ dovozce zdravotnických prostředků do distribučního řetězce, tak aby nebylo možné dovezené zdravotnické 
prostředky přímo vydat / prodat koncovým uživatelům. Protože ale v daném případě plní provozovatel oční optiky funkci dovozce, 
výdejce a prodejce zdravotnických prostředků zároveň, může být dovezený zdravotnický prostředek vydán či prodán přímo paci-
entovi / koncovému uživateli.

ii. Povinnosti dovozce související s přepravou zdravotnických prostředků:
Dovozce je povinen zajistit přepravu ZP tak, aby byly dodrženy podmínky přepravy stanovené výrobcem. ZP nesmí být především vystaven 
nepříznivým vlivům, aby nedošlo k jeho kontaminaci, poškození, odcizení, znehodnocení nebo záměnám. Za zajištění podmínek přepravy 
odpovídá dovozce i v případě, je-li doprava prováděna prostřednictvím jiných osob.

iii. Povinnosti provozovatele oční optiky související s prostorami určenými pro skladování ZP:
a) Dovozce je povinen zabezpečit prostory pro hygienické potřeby zaměstnanců a pro provádění úklidu tak, aby byly odděleny od sklado-

vacích prostor. Prostory pro denní místnost a místo pro přípravu a konzumaci stravy musí být odděleny od prostor pro činnosti dovozu.
b) S ohledem na prostory určené ke skladování ZP je dovozce dále povinen dodržovat povinnosti popsané v Kapitole VII. písm. C iii) této 

Metodiky. 

iv. Kontroly a nápravná opatření
a) Dovozce je povinen zavést a evidovat interní systém kontrol procesů činností dovozu a přijímat opatření k nápravě z výstupů interních 

kontrol. Interní kontroly musí být prováděny nejméně jedenkrát ročně.
b) Dovozce je povinen vést evidenci o reklamačních řízeních a jejich výsledcích.
c) Dovozce je povinen s ohledem na charakter zdravotnického prostředku vypracovat a pravidelně revidovat písemné postupy pro pří-

jem, kontrolu dodávek, skladování, čištění a údržby prostor, kontrolu podmínek skladování, včetně ochrany zdravotnického prostředku 
při skladování a přepravě, objednávání, dodávání včetně dopravy odběrateli a reklamačních řízení.

v. Uchování dokladů o ZP
a) Dovozce je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vztahující se k provádění kontrol a zajišťování nápravných opatření po dobu 

5 let (viz. předchozí bod č. iv – Kontroly a nápravná opatření)
b) Dovozce je povinen uchovávat dokumentaci o příjímání, dodání či vyskladnění ZP po dobu 5 let. Dokumentace obsahuje:

• identifikaci ZP s uvedením čísla výrobní dávky, před kterým je uveden symbol „LOT“ nebo sériové číslo, pokud jsou výrobcem určeny,
• datum, do kterého lze ZP bezpečně použít, je-li výrobcem stanoveno,
• množství nebo počet přijímaného, dodávaného nebo vyskladňovaného ZP a
• identifikaci odběratelů

c) Dovozce je povinen uchovávat dokumentaci o týkající se procesu stahování zdravotnického prostředku z trhu a z oběhu při podezře-
ní na nežádoucí příhodu nebo v důsledku nežádoucí příhody po dobu 5 let. Dokumentace obsahuje: 

• vymezení osobní a věcné odpovědnosti za provádění a koordinaci stahování,
• písemné záznamy o komunikaci mezi osobami odpovědnými za proces stahování zdravotnického prostředku,
• záznamy o postupu stahování zdravotnického prostředku,
• identifikace všech odběratelů,
• záznamy o činnostech souvisejících se stahováním a
• vyhodnocení stahování a opatření prováděná v případech, kdy není stažení možné uskutečnit.

Povinnosti dovozce týkající se skladování ZP jsou uvedeny v Kapitole VII. písm. C ii) této Metodiky. 

D. Sankce za porušení povinnosti při dovozu ZP

a) Ohlášení činnosti dovozce zdravotnických prostředků: 
• Pokud provozovatel oční optiky nesplní ohlašovací povinnost a neohlásí činnost dovozce zdravotnických prostředků v registru 

RZPRO, hrozí mu pokuta do výše 1 000 000 Kč
b) Notifikace ZP:

• Pokud provozovatel oční optiky nepodá žádost o notifikaci ZP do 15 dnů ode dne jeho uvedení na trh EU, hrozí mu pokuta do výše 
500 000 Kč, 

• Pokud se provozovatel oční optiky „nepřipojí“ k notifikaci již „zavedeného“ (registrovaného) ZP v registru RZPRO, hrozí mu pokuta do 
výše 500 000 Kč

c) Správná distribuční a dovozní praxe:
• Pokud provozovatel oční optiky dováží na trh EU ZP, u kterého nebylo vydáno prohlášení o shodě a který nebyl opatřen označe-

ním CE, hrozí mu pokuta do výše 200 000 Kč
• Pokud provozovatel oční optiky poruší některou z povinností vyplývajících ze správné distribuční a dovozní praxe, hrozí mu po-

kuta do výše 500 000 Kč. 
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X. Vigilance 

A. Co je to vigilance

Jedná se o mezinárodně používaný pojem pocházející z anglického slova „bdělost“. V praxi se jedná o systém oznamování a vyhodnocování 
nežádoucích příhod a bezpečnostních nápravných opatření. Určité povinnosti v této oblasti mají v oblasti ZP výrobci, dovozci, distributoři, 
osoby provádějící servis, prodejci a výdejci a zdravotnická zařízení. Orgánem veřejné správy s působností v této oblasti je SÚKL. Zákon o ZP 
tomuto systému věnuje celou hlavu X.19

B. Nežádoucí příhoda

Nežádoucí příhoda je definována jako jakékoliv selhání nebo zhoršení vlastností/účinnosti ZP, nepřesnost ve značení ZP nebo v návo- 
du k použití -> které vedly nebo by mohly vést ke smrti uživatele/osoby anebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu. 
Dále je nežádoucí příhoda definována také jako technický nebo zdravotní důvod, který souvisí s vlastnostmi nebo účinností ZP a vede 
výrobce z důvodů uvedených výše k systematickému stahování ZP stejného typu z trhu.

C. Povinnosti optiky coby výrobce

Z povahy povinností je jasné, že jsou určeny a nastaveny především pro sériově (hromadně) vyráběné ZP, nicméně zákon žádnou výjimku 
pro výrobce individuálně zhotovených ZP nemá.

Výrobce má povinnost: 
a) oznámit SÚKL nežádoucí příhodu nejpozději do 15 dnů od jejího zjištění,
b) zahájit šetření nežádoucí příhody, 
c) zaslat SÚKL závěrečné hlášení o výsledcích šetření nežádoucí příhody, 
d) přijmout a ohlásit SÚKL provedená a přijatá bezpečnostně nápravná opatření postupem, který je zveřejněn na webových stránkách 

SÚKL, 
e) zaslat SÚKL bezpečnostní upozornění pro terén v českém a anglickém jazyce
f ) informovat SÚKL o dokončení bezpečnostně nápravných opatření a to nejpozději do 10 dní ode dne, kdy bezpečnostně nápravné opat-

ření bylo ukončeno.

Oznámení nežádoucích příhod a přijatých bezpečnostně nápravných opatření se podává prostřednictvím příslušných formulářů, které jsou 
zveřejněny na webových stránkách SÚKL, spolu s pokyny k jejich vyplnění.20 Formuláře podepsané zaručeným elektronickým podpisem se 
vyplňují a odesílají zásadně elektronicky ve formátu PDF a XML přes webové rozhraní, datovou zprávou nebo elektronickou poštou.

D. Povinnosti optiky coby výdejce a prodejce ZP

U dalších ZP, které oční optika pouze vydává nebo prodává (např. roztoky na kontaktní čočky apod.), platí poněkud odlišná pravidla než 
pro výrobce. Výdejce či prodejce ZP není sám oprávněn „prohlásit“ incident za nežádoucí příhodu, toto náleží výrobci. Výdejce či prodejce 
nicméně má povinnost hlásit podezření na nežádoucí příhodu, které vzniklo v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku při 
poskytování zdravotních služeb, a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne zjištění této události a to jak výrobci (nebo zplno-
mocněnému zástupci), tak i na SÚKL. I zde platí, že formulář vč. pokynů nalezne výdejce / prodejce na stránkách SÚKL.21 A i zde lze podat 
oznámení pouze výše uvedenými elektronickými prostředky.

E. Povinnosti optiky coby dovozce ZP

V případě provozovatelů očních optik, kteří „paralelně“ vykonávají činnost dovozce ZP22, platí obdobné principy jako je tomu v případě 
činnosti výdejce či prodejce ZP (viz. předchozí bod). Provozovatel oční optiky tedy není oprávněn „prohlásit“ incident za nežádoucí příhodu, 
avšak má povinnost hlásit podezření na nežádoucí příhodu, a to jak výrobci (resp. zplnomocněnému zástupci), tak i na SÚKL.

Kromě výše uvedeného, je však dále dovozce ZP povinen:
a) provést bezpečnostní nápravné opatření stanovené výrobcem nebo SÚKL,
b) zaslat SÚKL informace o stanoveném bezpečnostním nápravném opatření a bezpečnostní upozornění v českém jazyce (nejpozději 

do 10 dnů ode dne jejich obdržení),
c) oznámit SÚKL dokončení bezpečnostního nápravného opatření (nejpozději do 10 dnů ode dne jeho dokončení).

19 Bližší úpravu vigilance zákon svěřuje vyhlášce č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o ZP a dále viz. webové stránky SÚKL: http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/
system-vigilance-zp 
20 http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/bezpecnostni-opatreni-pro-teren nebo  http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/hlaseni-nezadouci-prihody-zdravotnickeho-prostredku-1
21 http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/hlaseni-nezadouci-prihody-zdravotnickeho-prostredku-1
22 Viz kapitola IX – Dovoz zdravotnických prostředků

http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/system-vigilance-zp
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/system-vigilance-zp
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/bezpecnostni-opatreni-pro-teren
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/hlaseni-nezadouci-prihody-zdravotnickeho-prostredku-1
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/system-vigilance-zp
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/system-vigilance-zp
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/bezpecnostni-opatreni-pro-teren
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/hlaseni-nezadouci-prihody-zdravotnickeho-prostredku-1
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/hlaseni-nezadouci-prihody-zdravotnickeho-prostredku-1
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XI. Používání ZP poskytovatelem – přístrojová technika, její revize a servis
Zákon o ZP obsahuje v hlavě VIII. úpravu „používání“ ZP, čímž je typicky myšleno používání např. zdravotnickými profesionály v nemocnicích 
při poskytování péče – od užívaných rukavic po magnetické resonance. Je možné, že se v oční optice vyskytne přístroj, jenž je klasifikován 
jako zdravotnický prostředek, především pro blízkou příbuznost oboru s optometrií, která je už ale definována jako zdravotní služba, a tedy 
se na ni hlava VIII. zákona vztahuje. Z toho plyne, že optometristům vznikají povinnosti při užívání takových přístrojů (instruktáž, povinný 
servis apod.). To ale nic nemění na faktu, že oční optika není poskytovatelem zdravotních služeb a proto se na ni hlava VIII. zákona o ZP 
nevztahuje.

XII. Provádění kontrol ze strany příslušných veřejných institucí

A. Orgány oprávněné provádět kontroly provozovatelů očních optik

Jelikož provozování očních optik upravuje vícero právních předpisů, je i činnost provozovatelů očních optik předmětem kontrolní činnosti 
různých správních orgánů. Orgány, které jsou na základě dotčených právních předpisů oprávněny provádět u provozovatelů očních optik 
kontroly, jsou:

a) Živnostenské úřady dle živnostenského zákona a zákona o ochraně spotřebitele,
b) Česká obchodní inspekce dle zákona o ochraně spotřebitele, která sdílí svoji pravomoc se živnostenskými úřady,
c) Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dle zákona o ZP
d) Zdravotní pojišťovny dle zákona o VZP
e) Finanční úřady provádějící finanční kontrolu dle Daňového řádu (tato problematika však není předmětem této metodiky). 

Výše uvedené správní orgány jsou oprávněny kontrolovat různé aspekty činnosti provozovatelů očních optik dle jednotlivých právních 
předpisů, které zároveň upravují i problematiku správních deliktů a s tím spojené sankce. 

B. Průběh kontroly

Provádění kontrol orgány veřejné správy se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád) a dále dotčenými právními předpisy 
dle předmětu kontroly a orgánu veřejné správy, který ji provádí. Výjimkou je kontrolní činnost ze strany VZP a dalších zdravotních pojiš-
ťoven, která vykazuje značné odlišnosti (kontrolní řád se v daném případě neuplatní). 

i. Druhy kontrol:
a) Plánovaná: dle plánu kontrol, který orgány veřejné správy pravidelně připravují
b) Cílená: na základě interního / externího podnětu 
c) Následná: za účelem kontroly implementace nápravných opatření uložených kontrolním orgánem 
d) Ohlášená: prostřednictvím doručení oznámení o zahájení kontroly, ve kterém je stanoven datum a čas plánované kontroly 
e) Neohlášená: bez předchozího upozornění, kontrolní orgán předloží oznámení o zahájení kontroly provozovateli oční optiky přímo na 

místě (bezprostředně před provedením kontroly)

ii. Kontrolu lze zahájit výhradně z moci úřední (ne tedy z důvodu žádosti / stížnosti třetích osob) a to na 
základě:

a) předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě,
b) doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě; součástí oznámení musí být pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolu-

jících osob, nebo
c) prvního z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě, pokud je provedení 

takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly třeba.

iii. Kontrolní orgán je v rámci kontroly oprávněn:
a) vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, které vlastní nebo užívá provozovatel oční optiky, nebo 

které přímo souvisí s provozem oční optiky, přičemž vlastníci nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolnímu orgánu umožnit 
vstup, 

b) požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, která je přítomna na místě kontroly jakožto zastupující provozovatele oční optiky,
c) provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky,
d) požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k provozu oční optiky, 
e) pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy z prostor oční optiky a o průběhu vykonané kontroly.

iv. Povinnost součinnosti provozovatele oční optiky:
Provozovatel oční optiky je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu veškerou součinnost a nebránit mu ve výkonu kontrolní činnosti. 
Pokud provozovatel oční optiky brání průběhu kontroly, vystavuje se tak nebezpečí správní pokuty až do výše 500 000 Kč. Provozovatel 
oční optiky může dle živnostenského zákona ke kontrole živnostenským úřadem dále přizvat další osobu / osoby, jako svého „pozorova-
tele“ (nepřítomnost těchto osob však není důvodem k ukončení kontroly ze strany živnostenského úřadu). 

v. Práva provozovatele oční optiky v souvislosti s probíhající kontrolou: 
a) požadovat po kontrolním orgánu předložení pověření ke kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou 

v pověření ke kontrole,
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b) namítat podjatost fyzické osoby, která jedná za kontrolní orgán 
c) seznámit se s obsahem protokolu o kontrole,
d) podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.

vi. Výsledky provedené kontroly:
O výsledcích kontroly pořídí kontrolní orgán protokol. Protokol o kontrole je zásadním dokumentem, který představuje výstup celé 
kontroly a ve kterém jsou popsány zjištění učiněná v rámci kontroly. Kontrolní orgán je povinen vyhotovit protokol o kontrole ve lhůtě 
nejpozději 30 dnů od provedení kontroly (ve zvlášť složitých případech až ve lhůtě 60 dnů). Proti protokolu lze ve lhůtě 15 dnů, není-li sta-
novena v protokolu o kontrole lhůta delší, ode dne doručení podat písemné námitky kontrolnímu orgánu. Námitky lze podat pouze proti 
zjištěním kontrolního orgánu, nikoliv proti provedení kontroly jako takové. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti čemu 
směřují, a musí obsahovat odůvodnění. Námitkám kontrolní orgán buď ve lhůtě 7 dnů vyhoví, nebo předá námitky nadřízenému subjektu, 
který o nich rozhodne. 

Zjistí-li kontrolní orgán v rámci prováděné kontroly pochybení dle jiných dotčených právních předpisů, může postoupit danou věc k jejímu 
došetření příslušnému orgánu (např. SÚKL). 

vii. Řízení o sankci za porušení povinnosti
Na základě protokolu o kontrole může kontrolní orgán přistoupit k uložení sankce nebo opatření k nápravě (v případě, že kontrolní orgán 
při kontrole shledá, že došlo k porušení zákonných povinností provozovatelem oční optiky). Kontrolní orgán může v zásadě:

a) udělit provozovateli oční optiky pokutu v rámci správního řízení (výše pokuty se odvíjí od druhu a závažnosti pochybení)
b) udělit pokutu v rámci blokové řízení (tj. „bloková pokuta“)
c) požadovat po provozovateli oční optiky zaslání zprávy o odstranění zjištěných nedostatků,
d) v  případě závažného porušení povinností vyplývajících z  živnostenského zákona, nebo zvláštních předpisů umožňuje živnostenský 

zákon živnostenskému úřadu pozastavit provozování živnosti nebo i zrušit podnikateli jeho živnostenské oprávnění
e) v případě porušení povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele může též živnostenský úřad vydat příkaz na místě (zejm. 

povinnost k peněžitému plnění – max. do výše 10 000 Kč, popř. povinnost k nepeněžitému plnění – okamžité splnění povinnosti uvede-
né v příkazu) 

f ) v případě nedodržení povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele, jejichž důsledkem může dojít k ohrožení života, zdraví 
nebo majetku může živnostenský úřad též pozastavit prodej nebo výdej ZP, pozastavit poskytování služeb, popř. uzavřít provozovnu.

g) živnostenský úřad může též dle živnostenského zákona svým rozhodnutím uložit provozovateli oční optiky povinnost odstranit nedo-
statky zjištěné při kontrole. Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí živnostenského úřadu nemá odkladný účinek – v praxi bude 
aplikace tohoto opatření tedy zpravidla přímo navazovat na výkon kontroly provedené živnostenským úřadem.

C. Kontrolní činnost zaměřená na povinnosti dle živnostenského zákona  

Živnostenský úřad je oprávněn provádět kontrolu dodržování povinností dle živnostenského zákona. 

Správní delikty provozovatele očních optik:  
Právnická osoba / podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dle živnostenského zákona zejména tím, že:

a) nezajistí provozování odborných činností v oční optice osobami, které splňují požadavky na odbornou způsobilost dle Přílohy č. 5 živ-
nostenského zákona nebo neuchovává o těchto osobách evidenci (pokuta až do výše 100 000 Kč)

b) neoznámí živnostenskému úřadu změny v osobě odpovědného zástupce oční optiky (pokuta až do výše 100 000 Kč), 
c) neoznámí živnostenskému úřadu změny údajů a dokladů týkající se provozování oční optiky (pokuta až do výše 20 000 Kč), 
d) neoznačí prostory provozovny oční optiky, neoznámí živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozov-

ně, neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny (pokuta až do výše 100 000 Kč), 
e) nevydá zákazníkovi oční optiky příslušné doklady o prodeji / výdeji zboží (pokuta až výše 1 000 000 Kč). 

Výčet správních deliktů byl vytvářen s ohledem na praxi provozovatele oční optiky a není zcela vyčerpávající. Částky pokut představují ma-
ximální možnou horní hranici sankce a kontrolní orgán musí výši pokuty přiměřeně přizpůsobit konkrétním okolnostem každého deliktu. 
Udělení pokuty navíc není jedinou možnou sankcí za porušení povinností dle dotčených právních předpisů (viz. výše – např. požadavek na 
zjištění odstranění nedostatků). 

D. Kontrolní činnost zaměřená na povinnosti dle zákona o ochraně spotřebitele

Živnostenský úřad sdílí svoji kontrolní pravomoc s Českou obchodní inspekcí při kontrole dodržování povinností dle zákona o ochraně 
spotřebitele. Provádění kontrol se řídí Kontrolním řádem. 

Správní delikty provozovatele očních optik:  
Právnická osoba / podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dle zákona o ochraně spotřebitele zejména tím, že:

a) neoznačí prodávané / vydávané ZP, jako označení výrobce, název výrobku (pokuta až do výše 3 000 000 Kč) 
b) neoznačí prodávané / vydávané ZP cenou, či nestanoví ani způsob určení ceny (pokuta až do výše 5 000 000 Kč)
c) nevydá zákazníkovi potvrzení o zakoupení / vydání ZP (pokuta až do výše 1000000 Kč)
d) nepřijme reklamaci ZP, nerozhodne o reklamaci či nezajistí přítomnost osoby, která je oprávněna reklamaci přijímat (pokuta až do výše 

3 000 000 Kč)
e) používá v rámci provozu oční optiky nekalé obchodní praktiky (pokuta až do výše 5 000 000 Kč).
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Výčet správních deliktů byl vytvářen s ohledem na praxi provozovatele oční optiky a není zcela vyčerpávající. Částky pokut představují ma-
ximální možnou horní hranici sankce a kontrolní orgán musí výši pokuty přiměřeně přizpůsobit konkrétním okolnostem každého deliktu. 
Udělení pokuty navíc není jedinou možnou sankcí za porušení povinností dle dotčených právních předpisů (viz. výše – např. požadavek na 
zjištění odstranění nedostatků). 

E. Kontrolní činnost zaměřené na povinnosti dle zákona o ZP

SÚKL dohlíží v rámci své kontrolní činnosti na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ZP a zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky (fakticky provádí dozor nad trhem se ZP). SÚKL dále provádí kontrolu dodržování pravidel cenové regulace zdra-
votnických prostředků dle zákona o cenách. 

i. Správní delikty provozovatele očních optik:  
Právnická osoba / podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dle zákona o ochraně spotřebitele zejména tím, že:

a) nesplní ohlašovací povinnost v rámci RZPRO jako výrobce individuálních ZP (pokuta až do výše 1 000 000 Kč) 
b) ZP vydá v oční optice oproti předloženému poukazu jiná osoba, než optometrista, diplomovaný oční optik či oční technik, nebo oční 

optik či oční technik (pokuta až do výše 500 000 Kč)
c) poruší povinnosti výdejce vyplývající ze zákona o ZP - tj. řádné skladování a nakládání se ZP v souladu s pokyny výrobce a návodem  

k použití, předat pacientovi veškeré informace o okolnostech, které jsou schopny ovlivnit účinnosti či bezpečnost ZP (pokuta až do výše 
500 000 Kč)

d) poskytne pacientovi ZP, který může ohrozit zdraví nebo život člověka, jestliže se nepoužívá pod dohledem lékaře – kontaktní čočky pro 
děti do 15 let, bez poukazu (pokuta až do výše 1 000 000 Kč)

Výčet správních deliktů byl vytvářen s ohledem na praxi provozovatele oční optiky a není zcela vyčerpávající. Částky pokut představují ma-
ximální možnou horní hranici sankce a kontrolní orgán musí výši pokuty přiměřeně přizpůsobit konkrétním okolnostem každého deliktu. 
Udělení pokuty navíc není jedinou možnou sankcí za porušení povinností dle dotčených právních předpisů (viz. výše – např. požadavek na 
zjištění odstranění nedostatků). 

ii. Nejčastější pochybení zjištěná SÚKL v rámci kontrolní činnosti:
a) nesplnění ohlašovací povinnosti výrobce (vztahuje se na oční optiku jakožto výrobce individuálně zhotovovaných ZP), 
b) nedodržování správné dovozní a distribuční praxe:
 • nejsou vedeny a uchovávány záznamy o podmínkách skladování ZP
 • nejsou vedeny a uchovávány záznamy o úklidu prostor pro skladování ZP
c) ZP nejsou opatřeny českým návodem k použití, nebo návod k použití neobsahuje všechny požadavky uvedené v nařízení vlády
d) vydávaný / prodávaný ZP není opatřením označením CE
e) ZP není jednoznačně označen a identifikován (např. chybí adresa výrobce)
f ) jsou prodávány ZP, jejichž doba použitelnosti uplynula
g) ZP na poukaz vydává osoba, která nesplňuje kvalifikační požadavky dle zákona o ZP

F. Kontrolní činnost zdravotních pojišťoven   

i. Obecně ke kontrolám zdravotních pojišťoven
Dle zákona o VZP mají Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a další zdravotní pojišťovny určité kontrolní pravomoci. Zdravotní pojišťovny 
jsou dle citovaného zákona oprávněny kontrolovat využívání a poskytování hrazených zdravotních služeb a jejich vyúčtování zdravotní 
pojišťovně, a to z hlediska objemu a kvality a dodržování cen u poskytovatelů a pojištěnců. Zákon však kontrolní pravomoci zdravotních 
pojišťoven blíže nespecifikuje. Zákon o VZP ani nestanovuje základní principy kontrol prováděných zdravotními pojišťovnami. 

ii. Oblasti, které jsou zdravotní pojišťovny oprávněny kontrolovat
Zdravotní pojišťovny jsou dle zákona o VZP oprávněny kontrolovat správnost a úplnost vyúčtování dávek, tj. pouze správnost a úplnost 
vyúčtování předložených poukazů k proplacení z veřejného zdravotního pojištění. Žádné další pravomoci zdravotní pojišťovny vůči oč-
ním optikám nemají. Provádění kontrol zdravotními pojišťovnami není správním řízením - zdravotní pojišťovny tedy nemohou udělit oční 
optice pokutu za shledaná pochybení. V případě, že by zdravotní pojišťovny v rámci prováděné kontroly shledaly potenciální pochybení, 
mohou pouze podat příslušnému správnímu orgánu (živnostenský úřad) podnět k šetření a k provedení kontroly. Samy však tyto záležitosti 
v užším smyslu kontrolovat nemohou. 

iii. Kontrolní pravomoci zdravotních pojišťoven
Při provádění kontroly mají zdravotní pojišťovny právo nahlédnout do veškerých dokumentů souvisejících s vyúčtováním dávek (přijaté 
poukazy, seznamy vydaných zdravotnických prostředků atp.). Jakýkoliv požadavek zdravotních pojišťoven na předložení jiných dokumentů 
(např. faktury za dodané zdravotnické prostředky) je diskutabilní. 

Praktická poznámka: pro malý objem prostředků veřejného zdravotního pojištění, který se v kategorii brýlí a optických pomůcek nachází, 
není tato oblast pro kontrolní orgány zdravotních pojišťoven příliš „zajímavá“.
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XIII. Shrnutí
Dle dotčených právních předpisů je provozovatel oční optiky povinen vést evidenci a zároveň uchovávat některé doklady a podklady po 
zákonem stanovenou dobu. Evidenci je provozovatel oční optiky povinen vést v elektronické či písemné podobě (dle typu dokumentu, 
který je povinen uchovávat). Doporučujeme mít evidované doklady kdykoliv k dispozici v provozovně oční optiky, popř. sídle provozovatele 
oční optiky za účelem jejich předložení v rámci případné kontroly. Na tomto místě uvádíme shrnutí „evidenčních povinností“ provozovatele 
oční optiky dle dotčených právních předpisů:

Dokument Dotčený právní 
předpis

Komentář

Živnostenské oprávnění Živnostenský zákon Doporučujeme mít tento doklad (nebo jeho prostou kopii) k dis-
pozici ve všech provozovnách oční optiky. Může být též vyvěšen 
na viditelné místě za účelem poskytnutí informací zákazníkům oční 
optiky. 

Doklady týkající se odborné způsobilosti 
osob, které v oční optice působí

Živnostenský zákon Jedná se osoby, které mohou v oční optice působit dle Přílohy č. 5 
zákona. Těmito doklady mohou být středoškolské diplomy, osvěd-
čení o odborné způsobilosti apod. Tyto doklady má provozovatel 
oční optiky povinnost uchovávat po celou dobu, po kterou dané 
fyzické osoby v oční optice působí a dále minimálně po dobu 3 let 
ode dne ukončení výkonu činností v oční optice těmito osobami. 

Nájemní/podnájemní smlouva, souhlas 
vlastníka s umístěním provozovny

Živnostenský zákon Účelem je prokázání, že provozovatel oční optiky má právo užívat 
prostory, ve kterých je provozovna oční optiky umístěna. 

Prohlášení o individuálně zhotoveném 
ZP

Zákon o ZP Týká se pouze individuálně zhotovovaných ZP. Provozovatel oční 
optiky je povinen tento dokument uchovávat po dobu 5 let. 

Dokumentace související s individuálně 
zhotovovaným ZP

Zákon o ZP Týká se pouze individuálně zhotovovaných ZP. Dokumentace 
musí obsahovat výrobní místo (místa) a informace, které umožní 
„posoudit shodu výrobku s požadavky nařízení“. Tyto dokumenty 
je provozovatel oční optiky povinen uchovávat po dobu 5 let.

Prohlášení o shodě a označení CE  
u „sériových“ ZP

Zákon o ZP Jedná se o požadavek týkající se ostatních ZP (prodávané a 
vydávané „sériové“ ZP). Doporučujeme od distributora vyžádat 
prohlášení o shodě ke všem těmto ZP a tyto dokumenty mít 
k dispozici vždy na provozovně. 

Doklad o proškolení provozovatele  
oční optiky

Zákon o ZP Týká se pouze ZP rizikové třídy IIb (typicky roztok na kontaktní 
čočky) a III. Provozovatel oční optiky musí být o výrobce těchto ZP 
či zplnomocněného zástupce proškolen. Tento doklad by měl být 
k dispozici vždy na provozovně a měl by se týkat všech ZP, které 
splňují výše uvedené podmínky. 

Doklady týkající se vydávaných  
a prodávaných ZP

Zákon o ZP Týká se všech vydávaných a prodávaných ZP (individuálně zhoto-
vované i sériově vyráběné), vč. lékařských předpisů (poukazů) po 
dobu 5 let. 

Údaje o měření teploty při skladování ZP Zákon o ZP Jedná se o údaje o měření teploty při skladování ZP vč. záznamů  
o denních maximech a minimech těchto měření po dobu 5 let

Evidence úklidu Zákon o ZP Jedná se o evidenci dodržování postupů pro pravidelnou očistu, 
úklid, dezinfekci a udržování hygieny v prostorách určených pro 
skladování ZP. Záznamy o kontrole dodržování postupů musí být 
viditelně umístěny v příslušných prostorách. Záznamy je provo-
zovatel oční optiky povinen uchovávat po dobu 1 roku.

Dokumentace o přijímání, dodání  
či vyskladnění ZP

Zákon o ZP Informace týkající se: identifikace ZP s uvedením čísla výrobní dáv-
ky, před kterým je uveden symbol „LOT“ nebo sériové číslo, pokud 
jsou výrobcem určeny, datum, do kterého lze ZP bezpečně použít, 
je-li výrobcem stanoveno, množství nebo počet přijímaného, 
dodávaného nebo vyskladňovaného ZP a identifikaci odběratelů 
(primárně se vztahuje na distributory a dodavatele ZP). Lze použít 
přiměřeně na provozovatele oční optiky. 

Doklady týkající se optometristy Zákon o zdravotních 
službách

Týká se pouze situací, kdy optometrista působí v oční optice. V ta-
kovém případě je optometrista povinen disponovat oprávněním 
k poskytování zdravotních služeb (rozhodnutí Krajského úřadu), 
vč. dalších dokumentů, které jsou k získání oprávnění požadovány. 
Tyto dokumenty musí být k dispozici po celou dobu jeho půso-
bení v oční optice. 



Návrh minimalistické změny zakázkové karty 
tak, aby obsahovala všechny informace požadované příl. 8 nařízení vlády číslo 54/215 Sb. pro individuálně zhotovované zdravotnické prostředky.

Součástí návodu k použití zakázkové karty pro zákazníka by měla být věta:
„Tato zakázková karta slouží jako prohlášení o individuálně zhotovovaném zdravotnickém protředku a potvrzuje, 

že tento zdravotnický prostředek plně vyhovuje všem požadavkům relevatní legislativy.“
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