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Vážený pan
PharmDr. Zdeněk Blahuta
ředitel SÚKL

Vážený pane řediteli,

na  základě  dohody  mezi  Vámi  a  Českou  lékařskou  komorou,  zástupci  ČGPS  ČLS  JEP  sekce
ambulantních  gynekologů  a  panem senátorem RNDr.  Milošem Vystrčilem zasíláme  podněty  k
platnému znění zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, zejména k výkonu kontrolní
činnosti, kterou citovaný zákon pověřuje Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Smyslem této informace je poukázat na některé postupy či skutečnosti, které sice jsou v souladu se
zákonem, avšak ve svém skutečném důsledku vytváří neodůvodnitelné překážky pro poskytování
zdravotní péče, aniž by případné nedostatky či absence předepsaných dokumentů přímo či nepřímo
ohrozily zdraví či život pacienta, případně měly negativní vliv na kvalitu poskytované zdravotní
péče.
Rovněž je třeba uvést, že smyslem není zpochybnění kontrolní činnosti zdravotnických prostředků
SÚKLem, ale snaha o objektivní přístup kontrolujících osob při aplikaci nejen příslušných právních
předpisů,  jakož  i  využití  institutu  správního  uvážení  ve  vztahu  ke  konkrétním  specifickým
případům, ale i v případech vyslovování závěrů, jež dopadají na všechny poskytovatele zdravotních
služeb.

Zásadním problém se  jeví  archivace  návodů  v  českém jazyce  u  jednoduchých  zdravotnických
prostředků,  jako  jsou  např.  nůžky,  jehly,  injekční  stříkačky,  tamponové  kleště,  pinzety,  péany
gynekologická vyšetřovací zrcadla a řada dalších nástrojů či pomůcek v současnosti označované
jako zdravotnické  prostředky.  Absence  těchto  dokumentů  zcela  nepochybně  nevede k ohrožení
pacienta  či  poskytnutí  nekvalitní  zdravotní  péče,  a  neměla  by tedy být  vnímána  jako porušení
zákona o zdravotnických prostředcích. V tomto případě se jeví jako vhodné řešení vymezení pojmu
- jednoduchý zdravotnických prostředek či nástroj, přičemž jejich výčet by mohl stanovit  právě
SÚKL a zveřejnit  na svých webových stránkách. Ostatně lze poukázat  i  na skutečnost,  že řada
jednoduchých nástrojů, např. nůžky, jsou používány v běžném životě populací od nejnižšího věku,
přičemž zde není povinnost uchovávat návody, natož absolvovat povinnou instruktáž.
U jednoduchých zdravotnických prostředků by měl být dostatečným dokumentem doklad o původu
-  dodací  list,  faktura.  Jakákoliv  úvodní  instruktáž  se  jeví  s  ohledem  na  povahu  těchto
zdravotnických prostředků jako nadbytečná a nežádoucí.

Kvalita  informací  i  samotného  překladu  návodů  ke  zdravotnickým  prostředkům  by  měla  být
SÚKLem důsledně kontrolována a  SÚKL by neměl  do oběhu pouštět  zdravotnické  prostředky,



které nemají návody v českém jazyce. Současně by měl být SÚKL regulátorem, který nepřipustí
obecné univerzální  návody pro celé  typové  řady zdravotnických  prostředků.  SÚKL by měl  při
registraci  zdravotnického  prostředku důsledně  dbát,  aby návod k  použití  byl  určen  výhradně k
posuzovanému typu konkrétní řady zdravotnického prostředku, neboť právě SÚKL by měl dbát na
kvalitu  informací,  které  jsou  poskytovatelům  zdravotních  služeb  při  nákupu  zdravotnických
prostředků  registrací  SÚKLu  garantovány.  Současně  by  tyto  návody  k  použití  zdravotnického
prostředku měly být veřejně a kdykoliv dostupné na webových stránkách kompetentní organizace -
SÚKLu,  čímž  by  se  zajistila  i  potřebná  bezpečnost  pro  případy  aktuální  potřeby  nahlédnout
kdykoliv do tohoto dokumentu prakticky odkudkoliv a nejen z konkrétní ordinace.
Vazba  konkrétního  návodu  ke  konkrétnímu  zdravotnickému  prostředku  eliminuje  výkladové
nepřesnosti a nejasnosti pro případy, kdy se například jedná o typové řady s použitím elektrické
energie a současné typové řady bez nutnosti instalace do elektrické sítě apod. (např. elektrická a
manuální lehátka). 
Rovněž by registrovaní výrobci a distributoři zdravotnických prostředků měli povinně tyto návody
umísit  na veřejně přístupné místo v elektronické podobě (viz výše).  Tato povinnost by se měla
vztahovat i k dříve vyrobeným zdravotnickým prostředkům.
Specifikace "určeno pro domácí použití" by neměla být uváděna u registrovaných zdravotnických
prostředků, neboť se jedná o vágní právními předpisy blíže nespecifikovaný pojem.

SÚKL by měl sám iniciovat prostřednictvím svého zřizovatele MZ ČR změnu platného zákona o
zdravotnických  prostředcích  v  oblasti  odborné  údržby.  Každý  výrobce  či  distributor  by  měl
garantovat předem stanovený počet servisních středisek v České republice a současně by měl při
registraci garantovat servisní podporu po konkrétní předem stanovenou dobu. Samotnou registrací
zdravotnického  prostředku  nevzniká  výrobcům či  distributorům žádná  povinnost  zajištění  další
odborné údržby, čímž se může po uplynutí záruční doby stát zdravotnický prostředek bezcenný a
nepoužitelný (z pohledu platného zákona), právě z důvodu nemožnosti provést odbornou údržbu
osobou  v  souladu  s  platným  zněním  zákona  o  zdravotnických  prostředcích.  Zákonodárce  sice
stanoví  velmi  přísná  pravidla  pro  provádění  odborné  údržby,  čímž  může  časem  dojít  zcela  k
ochromení  této  činnosti  pro  nedostatek  kvalifikovaných  osob,  ale  současně  zákonodárce
negarantuje zajištění kvalifikovaného počtu erudovaných osob pro odbornou údržbu konkrétních
zdravotnických prostředků po stanovenou dobu určením této povinnosti výrobci či distributorovi.
Tento  nevyvážený  vztah,  kdy  na  jedné  straně  je  poskytovatel  nucen  dodržovat  zákon  o
zdravotnických prostředcích a na druhé straně není zajištěn dostatečný počet kvalifikovaných osob
zajišťujících odbornou údržbu, může v konečném důsledku vést ke kolapsu celého systému. Nelze
totiž  předpokládat  a  požadovat,  aby lékaři  pravidelně  obnovovali  zdravotnické prostředky jen z
důvodů  nedostatku  odborné  údržby,  aniž  by  byli  ze  strany  státu  jakkoliv  finančně  či  jinak
motivováni. Jednoznačně je potřeba do tohoto sytému zapojit výrobce či distributory, kterým musí
zákon stanovit jednoznačnou povinnost po určitou dobu zajišťovat odbornou údržbu v souladu s
podmínkami, které stanoví zákon o zdravotnických prostředcích.
Rovněž  je  potřeba  zohlednit  datum výroby  některých  zdravotnických  prostředků,  které  mohou
nadále dobře, kvalitně a spolehlivě sloužit,  avšak jejich výrobci již třeba bez právního nástupce
zanikli a jen velmi těžko se bude zajišťovat odborná údržba v souladu s platným zněním zákona o
zdravotnických prostředcích. Stát, potažmo instituce, na něž je delegována kontrolní pravomoc, by
měla  tuto  skutečnost  v  rámci  správního  uvážení  jednoznačně  zohledňovat  a  rozlišovat  případy
odborné a neodborné údržby,  kdy opět jako vhodným východiskem se jeví novelizace platného
znění zákona o zdravotnických prostředcích, který by zohlednil faktickou situaci v České republice
a stanovil jasná a splnitelná kritéria a pravidla pro zdravotnické prostředky různého data výroby.

Závěrem poznámka  k  výši  pokut,  které  by  neměly  být  likvidační  pro  jednotlivé  poskytovatele
zdravotních služeb. Samotný zákon stanoví poměrně vysoké pokuty a i případné uložení v dolní
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hranici  může být s  ohledem na umístění  poskytovatele  a jeho ekonomické možnosti  likvidační.
Dovolujeme si  na tomto místě  apelovat  na zohlednění  všech skutečností  a konkrétních důvodů,
které k uložení sankce v jednotlivých případech vedou tak, aby uložená pokuta neměla represivní či
likvidační charakter.

S úctou

Mgr. Daniel Valášek
právní kancelář ČLK
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