
 

 

ROZHODNUTÍ 

č. 11/2020 

č.j.: ÚNMZ/SPR/055/4000/20-16 V Praze dne 12. 10. 2020 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 

110 00 Praha 1, dočasné pracoviště Na Žertvách 132/24, Praha 8 (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 11 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“), v souladu s § 8 písm. a) zákona 

č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), a dále podle 

článku 4 odst. 6 (pododstavce 3) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 920/2013, ze dne 24. září 2013 

o jmenování oznámených subjektů podle směrnice Rady 90/385/EHS o aktivních implantabilních 

zdravotnických prostředcích a směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a dozoru nad 

těmito subjekty, ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/666 ze dne 18. května 2020, kterým 

se mění prováděcí nařízení (EU) č. 920/2013, pokud jde o prodloužení platnosti jmenování oznámených 

subjektů, dohled nad nimi a jejich monitorování (dále jen „prováděcí nařízení (EU) č. 920/2013“), ve 

správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“) rozhodl takto: 

Žadateli 

Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, 

IČO 47910381, 

který je v souladu s § 27 správního řádu jediným účastníkem správního řízení, 

 

I. 

se prodlužuje autorizace 

udělená rozhodnutím č. 1/2018 ze dne 12. října 2018, vedeným pod č.j.: ÚNMZ/SPR/065/4000/17-45, 

a s rozsahem vymezeným v příloze tohoto rozhodnutí.  Autorizace k činnostem při posuzování shody 

stanovených výrobků se vydává v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických 

požadavcích na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV  

č. 54/2015“) a přesně vymezeném v příloze rozhodnutí č. 1/2018, která zůstává beze změny. 

II. 

Na základě závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j.: MZDR 40841/2020-3/OLZP, 

ze dne 12. října 2020, Úřad stanovuje žadateli následující podmínky: 
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1) Žadatel zajistí účinný dozor nad plněním všech povinností uloženým výrobcům 

zdravotnických prostředků dle čl. 120 odst. 3 nařízení (EU) 2017/745, o zdravotnických prostředcích, 

změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic 

Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS u všech zdravotnických prostředků (dále jen „prostředků“), k nimž 

k datu nabytí účinnosti tohoto nařízení existují jím vydané platné certifikáty. Doloží Úřadu konkrétní 

způsob výkonu tohoto dozoru ve vztahu k jednotlivým výrobcům prostředků po celou dobu platnosti 

certifikátu, zejména s ohledem na zajištění vykonatelnosti práva odejmout či omezit příslušný certifikát. 

Kontrolu plnění tohoto bodu provede Úřad a žadatel je povinen poskytnout Úřadu součinnost v rozsahu, 

v jakém ji Úřad vyžádá. 

2) Žadatel zajistí dostatečný počet a dostatečnou odbornost pracovníků podílejících se  

na posouzení klinického hodnocení prostředků.  

3) Žadatel bude nadále podroben pravidelnému monitorování realizovaných nápravných 

a preventivních opatření (dále jen „CAPA“) ze strany Úřadu jak ve vztahu k dříve uloženým opatřením, 

tak také k opatřením novým.  

III. 

Toto rozhodnutí je platné do data pozbytí účinnosti NV č. 54/2015, nejdéle však 5 let ode dne nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

Odůvodnění 

 

Na základě podané žádosti o prodloužení autorizace, kterou Úřad vede  

pod č.j.: ÚNMZ/SPR/055/4000/20, Úřad posoudil, zda žadatel splňuje podmínky k řádnému zajištění 

činnosti při posuzování shody stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. a NV č. 54/2015 ve smyslu 

prováděcího nařízení (EU) č. 920/2013. Úřad zohlednil ve svém rozhodnutí závazné stanovisko 

Ministerstva zdravotnictví ve věci žádosti o prodloužení autorizace pro oblast zdravotnických 

prostředků, které bylo vydáno v souladu s § 8 písm. a) zákona o zdravotnických prostředcích.  

Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu platí, že závazné stanovisko je úkon učiněný správním 

orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je 

závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Ministerstvo zdravotnictví, na základě výše 

citovaných ustanovení, vydalo dne 12. října 2020, pod č.j.: MZDR 40841/2020-3/OLZP v předmětné 

věci závazné stanovisko, jehož obsah je pro Úřad závazný pro výrokovou část tohoto rozhodnutí a bylo 

bez dalšího pojato do výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Ministerstvo zdravotnictví v závěru závazného stanoviska doporučuje Úřadu žádosti žadatele 

o prodloužení autorizace a platnosti jmenování oznámeným subjektem vyhovět pod podmínkou 

pokračování dříve i nově přijatých CAPA, až do úplného odstranění všech identifikovaných nedostatků. 

V rámci posuzování jednotlivých podkladů důležitých pro rozhodnutí Úřad zohlednil žadatelem 

předloženou dokumentaci včetně nápravných a preventivních opatření, která reagovala na kontrolní 

zjištění, a uplatnil připomínky s cílem zajištění jejich účinnosti. 

Dle výše uvedeného, Úřad dospěl k závěru, že splněním podmínek stanovených v NV č. 54/2015 byly 

splněny i požadavky na notifikovanou osobu stanovené prováděcím nařízením (EU)  

č. 920/2013. Uvedené rozhodnutí je jedním z podkladů pro proces oznámení účastníka řízení Komisi 
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prostřednictvím informačního systému „oznámené a jmenované organizace podle nového přístupu“ 

v souladu s podmínkami stanovenými v prováděcím nařízení (EU) č. 920/2013. 

 

Poučení 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. 

Odvolání se podává Úřadu a rozhoduje o něm Ministerstvo průmyslu a obchodu. Včasné a přípustné 

odvolání má odkladný účinek. 

 

 

 

 Mgr. Viktor Pokorný  

 Předseda 
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