
TÉMA MĚSÍCE A HORIZONT 
Listopadové číslo Zpravodaje přináší v Tématu měsíce informace o nově navrhovaných změnách 
v cenovém předpisu, které pro mnohé překvapivě cenovou regulaci ještě více zpřísňují. Rubrika 
Horizont je tentokrát věnována stále gradujícím problémům při implementaci MDR, především pak 
na úrovni EU. Je zjevné, že výrobcům, členským státům a Evropské komisi se měří různým metrem. 

(více na str. 2 a 3) 
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ZPRAVODAJ
XI. ČÍSLO LISTOPAD 2019 

ÚVODNÍ SLOVO 

Připomínková řízení k nové legislativě regulující zdravotnické 
prostředky míří do finále. Opět se bude měnit cenová regulace 
zdravotnických prostředků, avšak nikoli podle původních 
očekávání. I nadále pokračují problémy s implementací MDR 
na úrovni EU. Vydáním úhradové vyhlášky pro rok 2020 fakticky 
skončily aktivity tzv. Krizového štábu. Zdravotní pojišťovny 
narychlo upravují své zdravotně pojistné plány na příští rok. 
V poslanecké sněmovně se nyní projednává zvýšení spotřební 
daně na tabák a alkohol, dále má přijít na řadu schvalování 
emergentního systému pro dodávky léčiv. V listopadu vyvrcholí 
konferenční sezóna. V rámci oblasti zdravotnických prostředků 
jí vévodí úhradová regulace a připravované změny, které 
budou platné již od 1. 12. 2019. Přejeme Vám příjemné čtení. 

FORMOVÁNÍ ODBORNÝCH 
SKUPIN NA ÚROVNI EU 

Komise vyzvala zájemce 
o členství v odborných 

skupinách pro oblast ZP a IVD, 
aby se do 10. 11. 2019 přihlásili. 

Cílem je sestavit seznam 
kvalifikovaných kandidátů.

NOVÝ ZÁKON O ZP 

MZ v současné době 
vypořádává připomínky 

k novému zákonu o ZP, který 
reaguje na MDR. V průběhu 

listopadu jej bude projednávat 
vláda. Účinný musí být na konci 

května 2020. 

EUDAMED NEBUDE VČAS 
PLNĚ FUNKČNÍ  

Evropská komise informovala 
o tom, že databáze EUDAMED 

bude zprovozněna 
až od května roku 2022. MDR 

s možností případného zdržení 
od počátku počítalo.

         PORTA MEDICA

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/new-regulations/eudamed_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/new-regulations/eudamed_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.323.01.0093.01.CES&toc=OJ:C:2019:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.323.01.0093.01.CES&toc=OJ:C:2019:323:TOC


TÉMA MĚSÍCE 
Další kolo změn v cenové regulaci zdravotnických prostředků 

V pátek 25. 10. 2019 rozeslalo ministerstvo zdravotnictví do vnitřního připomínkového řízení novou 
podobu cenového předpisu o regulaci cen zdravotnických prostředků. To je zcela v  souladu 
s deklarací ministerstva z května tohoto roku, kdy byl vydán aktuální cenový předpis ministerstva 
zdravotnictví č. 1/2019/CAU. Ministerstvo tehdy v  rámci připomínkového řízení odmítlo drtivou 
většinu systémových připomínek s odkazem na nutnost stihnout účinnost k počátku června, kdy 
nastal proces pře-ohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných 
na poukaz. Ministerstvo však také uznalo, že je třeba dopracovat cenovou regulaci u individuálně 
zhotovovaných zdravotnických prostředků (tzv. prostředků na zakázku) a současně je třeba 
vyhodnotit fungování regulace u hromadně vyráběných zdravotnických prostředků vč. zvážení 
možnosti dílčí deregulace k 1. 1. 2020. 

Ministerstvo následně svolalo v září velké jednání, kde dalo všem stranám příležitost pojmenovat 
z jejich vlastního pohledu palčivé problémy vážící se k cenové regulaci zdravotnických prostředků. 
V  tomto směru byla nejaktivnější asociace CzechMed, která argumentovala tím, že dle jejího 
názoru nejsou u podstatné části regulovaných zdravotnických prostředků splněny základní 
podmínky zákona o cenách pro to, aby ministerstvo vůbec k cenové regulaci přistoupilo. Obecně 
se dodavatelé zdravotnických prostředků shodli na tom, že cenový předpis nijak neřeší ceny nově 
přicházejících inovativních zdravotnických prostředků na straně jedné, a současně na druhé straně 
do značné míry fixuje historické ceny u zdravotnických prostředků, které jsou již nějaký ten čas 
hrazeny.  

S ohledem na výše uvedené se pak může jevit jako přinejmenším překvapující ten fakt, že nový 
návrh cenovou regulaci spíše dále posiluje, než aby ji rozvolňoval. Ministerstvo drobně upřesnilo 
používanou terminologii, především pojmy zboží a původce. Zásadní změnou je zrušení možnosti 
deregulace u zvlášť účtovaného materiálu (ZUM) a též u přímo spotřebovaného zdravotnického 
materiálu (PMAT). Dále došlo k několika drobným úpravám s minimálním věcným dopadem. Nově 
bylo doplněno přechodné ustanovené řešící právní režim řízení o dříve spáchaných přestupcích 
(cenových deliktech). Kromě současného cenového předpisu se také ruší obsolentní cenové 
rozhodnutí ministerstva zdravotnictví FAR-35/348, o příslušnosti Ministerstva zdravotnictví 
k  vydávání cenových rozhodnutí regulujících zdravotní výkony, stomatologické výrobky 
a zdravotnické prostředky a o stanovení maximálních cen zdravotnickým prostředkům. 

Nyní se mají možnost všichni k novému znění vyjádřit a můžeme se nechat překvapit, zda tentokrát 
bude předkladatelem akceptován poněkud vyšší podíl připomínek, než tomu bylo naposledy. 
Každopádně budeme další vývoj pečlivě monitorovat a budeme Vás informovat o  konečné 
podobě cenové regulace zdravotnických prostředků, jež bude platit od 1. 1. 2020. 

 Jakub Král 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HORIZONT 
Trojí metr při implementaci MDR 

Nelze si nevšimnout, že se v rámci náročného procesu implementace nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR) neměří všem stranám 
stejným metrem. Všichni jsou si od počátku dobře vědomi, že základem úspěšné implementace 
je vydání potřebných prováděcích aktů Evropskou komisí, zprovoznění nové databáze 
EUDAMED a jmenování oznámených subjektů dle MDR. Všechno jsou to věci, které se musí 
zvládnout na úrovni EU. Pak lze spravedlivě očekávat od členských států řádnou adaptaci MDR 
v rámci jejich právních řádů. Teprve v posledním kole by měly přijít na řadu regulované subjekty, 
jež by se měly s dostatečným časovým předstihem připravit na nové povinnosti. 

Realita se však od výše popsaného ideálu dramaticky liší. Instituce EU zjevně správně neodhadly 
potřebnou délku přechodného období nezbytného pro solidní implementaci a toto období 
dnes již bohužel nelze nijak legálně prodloužit. Komise zatím z mnoha desítek prováděcích aktů 
vydala pouze jednotky, přestože do použitelnosti MDR zbývá už jen půl roku. Místo slíbených 
dvaceti oznámených subjektů jich zatím máme jen pět a nyní Komise ještě oficiálně přiznala, že 
EUDAMED nebude spuštěn, jak se plánovalo, v květnu 2020, nýbrž s cca dvouletým zpožděním 
snad v květnu 2022. Tento stav zásadním způsobem komplikuje roli členských států v rámci 
procesu adaptace MDR, jenž nelze odložit nebo přerušit. Výrobci, dovozci a distributoři 
zdravotnických prostředků jsou na tom zdaleka nejhůře, protože jim jde o jejich existenci, 
a přitom detailně ani neví, na co se mají připravit. 

Především zástupci průmyslu zdravotnických prostředků již dlouhou dobu upozorňují na to, že 
neplnění „domácích úkolů“ ze strany Komise hrozí katastrofou pro pacienty napříč EU, neboť se 
může snadno stát, že brzy nebudou dostupné jak nové zdravotnické prostředky, tak ani ty, které 
se již dnes používají a vyprší jim platnost aktuálních certifikátů dle dosavadní legislativy. Jako 
hlavní problém se uvádí absence prováděcích aktů a nedostatečná kapacita oznámených 
subjektů. Komise po celou dobu veškerou kritiku striktně odmítala a argumentovala tím, že 
harmonogram implementace běží zcela podle plánu a vše se zvládá. Je těžké říci, zda je dnes 
ještě možné ignorovat či bagatelizovat blížící se problém, když už i samotná Komise byla nucena 
přiznat dvouleté zpoždění zprovoznění databáze EUDAMED, která je úzce provázána s celou 
novou regulací dle MDR a část povinností má být plněna jejím prostřednictvím. 

Trojí metr je tak více než zřetelný. Regulované subjekty si musí své povinnosti splnit včas a pod 
hrozbou vlastní ekonomické likvidace. Členské státy by měly dokončit včas adaptaci, jinak 
mohou být popoháněny u Soudního dvora EU, avšak sankce v jejich případě až tak bolestivé 
nejsou. A Komise a její úředníci? Nezpovídají se prakticky nikomu a přímá odpovědnost, nebo 
dokonce zásadní sankce jim vůbec nehrozí. Trochu nespravedlivé, zdá se mi. 

Jakub Král 
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Ministr podepsal úhradovou vyhlášku 
Vyhláška pro rok 2020, která počítá s rekordním nárůstem úhrad 
ve  všech segmentech, byla podepsána a odeslána do Sbírky 
zákonů.  Zdravotní pojišťovny by měly podle vyhlášky v příštím roce 
vydat na zdravotní péči celkem 340 miliard korun, dále pak ještě 
6 miliard nad rámec vyhlášky. Po dlouhém souboji mezi jednotlivými 
zainteresovanými subjekty se nakonec nevyhovělo požadavkům 
Krizového štábu a odborů. Za výsledek dohodovacího řízení, kterým 
je úhradová vyhláška, se naopak postavila Rada poskytovatelů. Nyní 
je díky finální verzi úhradové vyhlášky zcela zřejmé, že segmenty, 
které se v rámci dohodovacího řízení se zdravotními pojišťovnami 
samy nedohodly, nezískaly díky svému postupu žádnou výhodu. 
Dalo by se tedy předpokládat, že v příštím roce budou všechny 
subjekty více motivovány snažit se dosáhnout dohody a nespoléhat 
na to, že za ně vše vyřeší ministerstvo k jejich naprosté spokojenosti. 
Kontroverzní kampaň o kolapsu zdravotnictví a s ní spojené útoky 
prezidenta ČLK vůči zástupcům ambulantních lékařů vedly zástupce 
těchto segmentů k sepsání otevřeného dopisu, kde jej vyzývají 
k omluvě a nápravě prohřešků, kterých se v mezičase dopustil. 
TÉMATU SE VĚNUJÍ TAKÉ NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNKY: 
MZCR: Ministr zdravotnictví podepsal úhradovou vyhlášku pro rok 2020 
Zdravé zprávy: Úhradová vyhláška 2020: Kde je vůle, je i cesta 
Zdravotnický deník: VZP schválila zdravotně-pojistný plán 

Příprava výrobců ZP na změny související s MDR 
Výrobci se stejně jako ostatní dotčené subjekty připravují na celou 
řadu změn, které je v souvislosti s účinností nového nařízení MDR 
čekají. Mimo jiné se musí připravit na zvýšení nákladů souvisejících 
s novými požadavky a také s nedostatkem notifikovaných osob (viz 
následující článek). Důležité z hlediska výrobců bude také zajištění 
kvalitních podkladů, protože jedním z problémů, které se již v této 
souvislosti řešily, bylo, že české notifikované osoby vydaly certifikát 
pro prostředky, které měly nedostatečně zpracovanou technickou 
dokumentaci či nedostatečný systém managementu kvality. 
V budoucnu by tedy prověřování v rámci procesu posuzování shody 
mělo probíhat za mnohem přísnějších podmínek. Někteří výrobci 
samozřejmě nebudou schopni novým požadavkům dostát, 
ať už z hlediska dostatečného personálního zabezpečení či z jiného 
důvodu. Je proto třeba pečlivě zvážit další postup a rozhodnout 
se, zda jim za řešení všech souvisejících problémů jejich výroba stojí. 
TÉMATU SE VĚNUJE TAKÉ NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK: 
Zdravé zprávy: Výrobci zdravotnických prostředků očekávají krušné časy 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Prostředky označované 
jako tzv. bílý program 

a jejich úhrada 
Prostředky pro zvýšení 

soběstačnosti při vlastní 
hygieně budou 

pravděpodobně v rámci 
úhrad spadat do skupiny 

nekategorizovaných, 
s úhradovým limitem 50 %, 

event. 100 %. Nebudou 
tedy opětovně zařazovány 
do kategorizačního stromu 
a i nadále se bude jednat 
o jejich částečné úhradě 

ze strany MPSV. 

Změna voleb do orgánů 
zdravotních pojišťoven 

V reakci na nález Ústavního 
soudu ČR, který zrušil 

stávající systém obsazování 
orgánů zdravotních 

pojišťoven, je v současné 
době projednávána novela 

zákona o zdravotních 
pojišťovnách, která by měla 
zavést spravedlivější systém 

volby. Existuje však riziko, 
že novela nebude 

schválena včas.

PORTA MEDICA

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-zdravotnictvi-podepsal-uhradovou-vyhlasku-pro-rok-2020_18005_1.html
https://www.zdravezpravy.cz/2019/10/21/uhradova-vyhlaska-2020-kde-je-vule-je-i-cesta/
https://www.zdravotnickydenik.cz/2019/10/vzp-schvalila-zdravotne-pojistny-plan-oproti-uhradove-vyhlasce-prida-peci-pres-tri-miliardy/
https://www.zdravezpravy.cz/2019/10/11/vyrobci-zdravotnickych-pomucek-ocekavaji-krusne-casy/


Konference na téma Notifikované osoby v ČR a nová 
legislativa dle MDR 
Výbor pro zdravotnictví uspořádal na půdě poslanecké sněmovny 
začátkem října konferenci věnující se notifikovaným osobám a jejich 
nejisté budoucnosti s ohledem na  velké změny související s MDR. 
V  současnosti je v rámci EU jmenováno pouze pět oznámených 
subjektů, které splňují požadavky dle MDR, přičemž do konce roku 
se předpokládá navýšení tohoto počtu pouze na 12 až 15. V České 
republice fungovalo ještě donedávna 5 notifikovaných osob, 
zpřísnění požadavků ze strany EU ustály pouze 2, nyní však není 
jasné, zda po  účinnosti MDR bude pro oblast zdravotnických 
prostředků fungovat vůbec nějaká. Notifikované osoby momentálně 
především doufají v prodloužení platnosti notifikace dle MDD 
alespoň do 27. 5. 2020, tj. 1 den po účinnosti MDR, protože by pak 
měly alespoň možnost vykonávat dozor nad platnými certifikáty 
po přechodné období až do roku 2024. Velké problémy při plnění 
povinností dle MDR přitom spočívají především v nedostatečném 
personálním zabezpečení. Proces jmenování dle nové úpravy trvá 
cca 12 až 18 měsíců, přičemž například EZÚ bude podle posledních 
informací podávat žádost o notifikaci až v červnu 2020. 
TÉMATU SE VĚNUJÍ TAKÉ NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNKY: 
Zdravotnický deník: ČR usiluje o udržení notifikovaných osob i dle MDR 
PSP: Tisková zpráva 

V roce 2030 bude ve zdravotnictví pravděpodobně 
chybět cca 82 až 114 miliard Kč 
Výpočty, které došly k tomuto alarmujícímu výsledku, byly 
provedeny Ústavem zdravotnických informací a statistiky společně 
s  Institutem ekonomických studií Univerzity Karlovy. Odborníci 
z těchto institucí do svých výpočtu promítli mimo jiné demografický 
vývoj, očekávané náklady na moderní léky, vývoj inflace, vývoj 
nemocnosti náklady na nové technologie apod. Největší vliv 
na navýšení nákladů má přitom podle institucí zvyšování platů, které 
v prvním pololetí tohoto roku vzrostly meziročně o 11 %. Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji by podle některých vyřešilo navýšení odvodů 
zaměstnavatelů na zdravotní pojištění zaměstnanců z 13 % na 25 %, 
to je však podle většiny vyloučeno. Podle ministra zdravotnictví 
by měla být uložena zdravotním pojišťovnám povinnost tvořit vyšší 
rezervy a také by mělo dojít k lepší organizaci péče, která nyní 
podle jeho názoru způsobuje zbytečné finanční ztráty. 
TÉMATU SE VĚNUJE TAKÉ NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK: 
Zdravotnický deník: V roce 2030 bude ve zdravotnictví chybět 82 miliard 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Aktualizace Metodiky 
ohlašování úhrad ZP 

Nová aktualizovaná verze 
Metodiky obsahuje 

podrobný popis způsobu 
výpočtu výše úhrady 
inkontinenčních ZP. 
Jednotlivé stupně 

inkontinence, které se liší 
výší úhrady a spoluúčastí 

pacientů, dělaly v praxi při 
konečném výpočtu řadě 

subjektů problémy, proto 
byla vydána aktualizace, 
která výpočet vysvětluje 

na konkrétních příkladech. 

Mezinárodní lékárenská 
konference v Praze 
V říjnu se uskutečnila 
konference, kterou 

uspořádala Evropská 
federace lékárenských sítí. 
V rámci setkání vystoupila 
řada odborníků z různých 
zemí Evropy. Budoucnost 
lékárenství přitom mnoho 
z nich spatřuje především 
ve zvyšování kvality péče, 

nikoliv v často řešené 
regulaci vlastnictví. 

PORTA MEDICA

https://www.niszp.cz/cs/metodika-ohlasovani-uhrad-zdravotnickych-prostredku-u-vybranych-uhradovych-skupin-vydani
https://www.zdravotnickydenik.cz/2019/10/cr-usiluje-udrzeni-notifikovanych-osob-i-dle-nove-regulace-zdravotnickych-prostredku-zadosti-zatim-podany-nebyly/
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3212&z=13157
https://www.zdravotnickydenik.cz/2019/10/roce-2030-bude-podle-propoctu-ve-zdravotnictvi-chybet-82-miliard/
https://www.niszp.cz/cs/metodika-ohlasovani-uhrad-zdravotnickych-prostredku-u-vybranych-uhradovych-skupin-vydani


 6

KRÁTKÉ ZPRÁVY 
V souvislosti s novým zákonem o zdravotnických prostředcích se navrhuje též nová úprava pro 
ZP a IVD v oblasti regulace reklamy. 

Ministr zdravotnictví přijal rezignaci ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, 
MBA. Ve funkci by měl skončit k 30. 11. 2019. 

Prvním ZP rizikové třídy III, který získal certifikát shody dle MDR je  tzv. Renamic programmer 
software. Certifikát vydal německý oznámený subjekt (dříve notifikovaná osoba) TÜV SÜD. 

Přístroj simulující tep umožnil převézt bijící srdce. V říjnu jej použili lékaři z IKEMu. Podle 
přednosty kardiocentra by nyní mohly být transplantace až o 20 % úspěšnější. 

Neurologický hackaton vyhrál projekt vložek do bot, které snímají chůzi pacientů trpících 
roztroušenou sklerózou. Lékaři se tak díky vložkám dostanou k přesným datům o zdravotním 
stavu pacienta.

KVÍZ 

1. Které zdravotnické prostředky mohou 
být ve vlastnictví zdravotní pojišťovny? 

2. Musí označení CE splňovat nějaké 
grafické (geometrické) požadavky? 

3. Vztahuje se správná dovozní 
a distribuční praxe pouze na dovozce 
a distributory? 

(správné odpovědi se dozvíte v příštím čísle)

Použité obrázky v tomto čísle:  
[1]      Obrázek úvod: Freepik, “<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/woman">Woman photo created by peoplecreations - 
           www.freepik.com</a>” Freepik.com 
[2]      Obrázek money: “<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business photo created by freepik - 
           www.freepik.com</a>” Freepik.com 
[3]      Obrázek court: “<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business photo created by freepik - 
           www.freepik.com</ a>”  Freepik.com 
[4]      Obrázek calculator: Freepik, “<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business photo created by freepik - 
           www.freepik.com</a>” Freepik.com 
[5]      Obrázek pills: “<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background photo created by suksao - 
           www.freepik.com</a>” Freepik.com 

PORTA MEDICA

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 
Z MINULÉHO ČÍSLA 

1. Může výrobce ZP třídy I. vystavovat 
prohlášení o shodě vždy bez spolupráce 
notifikované osoby? NE, JEN V PŘÍPADĚ ŽE 
SE NEJEDNÁ O MĚŘÍCÍ / STERILNÍ ZP 

2. Mohou být brýle i nadále vydávány 
zásilkovým způsobem? ANO, NA ZÁKLADĚ 
VYSTAVENÉHO POUKAZU 

3. Je zadavatel klinické zkoušky jejím 
účastníkem? ANO



Prohlášení o odpovědnosti  

Tento Zpravodaj neposkytuje závazná stanoviska, která by byla za všech okolností všeobecně respektována. 
Takovou právní váhu nemůže mít ani stanovisko příslušného regulátora, neboť závaznou interpretaci 
a  aplikaci zákonů může provést pouze v individuálním případě věcně příslušný správní orgán/nezávislý 
soud. V ČR neexistuje žádná instituce, která by byla oprávněna poskytovat tzv. oficiální a všeobecně závazný 
výklad právních předpisů. Tvůrce tohoto Zpravodaje, společnost Porta Medica s.r.o., nenese žádnou právní 
odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku nesprávného uplatnění zde uvedených informací a doporučení 
v praxi.  

Licenční podmínky  

Tvůrce Zpravodaje, společnost Porta Medica s.r.o., uděluje tímto nevýhradní licenci odběrateli tohoto 
Zpravodaje k jeho využití pouze pro své vlastní interní účely. V případě právnické osoby je povolena jeho 
distribuce mezi neomezený počet zaměstnanců objednatele. Jakákoli jiná forma rozšiřování Zpravodaje či 
poskytování třetím osobám podléhá výslovnému souhlasu společnosti Porta Medica s.r.o. 

 

Havlíčkova 1680/13, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha 
IČO: 03301931 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229867 
info@portamedica.cz 
www.portamedica.cz 
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Naše aktivity v oblasti zdravotnických prostředků a farmacie: 

• Školení a vzdělávání 

• Zdravotnická legislativa 

• Posuzování shody a market access 

• Úhrady z veřejného zdravotního pojištění 

• Komunikační podpora a odborný networking

PORTA MEDICA

mailto:info@portamedica.cz
http://www.portamedica.cz

