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Zkratky a pojmy
Následující vysvětlení jsou určena pro laického čtenáře a nejsou právními definicemi. Ty lze nalézt ve
směrnici 98/79/ES nebo v dalších příslušných právních předpisech.
-

zplnomocněný zástupce – organizace, která zákonně zastupuje výrobce v EU, je-li výrobce
usazen mimo EU,
označení CE – symbol „CE“ uvedený na výrobku, který dokládá, že dotyčný výrobek je v souladu
s příslušnými požadavky EU,
příslušný orgán – vládní orgán, který provádí a prosazuje právní předpisy, v tomto případě v
oblasti diagnostických zdravotnických prostředků in vitro,
distributor – fyzická nebo právnická osoba, která dodává prostředky do Unie, jiná než výrobce
nebo dovozce,
dovozce – fyzická nebo právnická osoba, která dováží prostředky do EU z území mimo Unii,
diagnostický zdravotnický prostředek in vitro (IVD) – zdravotnický prostředek, který je
výrobcem určen pro vyšetření vzorků získaných z lidského těla in vitro za léčebným účelem,
výrobce – fyzická nebo právnická osoba odpovědná za výrobu, balení a označení prostředku
před jeho uvedením na trh pod jejím vlastním jménem,
oznámený subjekt – organizace, která vydává výrobcům certifikáty, jež dokládají, že výrobce
splnil určité právní požadavky,
samotest – prostředek určený výrobcem k použití laickými uživateli v domácím prostředí.

V zájmu srozumitelnosti termín „testy na COVID-19“ v tomto dokumentu odkazuje na diagnostické
zdravotnické prostředky in vitro na COVID-19, není-li uvedeno jinak. Termín „prostředek“ je používán
jako zkrácená forma diagnostického zdravotnického prostředku in vitro.
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Typy testu
1. Jaký je rozdíl mezi zdravotnickým prostředkem a
diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro?
Zdravotnický prostředek je prostředek, který je jeho výrobcem určen k léčebným účelům, jako je léčba
nemoci, zmírnění zdravotního postižení nebo vyšetření fyziologického procesu1. Mezi zdravotnické
prostředky patří například koronární stent, rentgenový přístroj nebo protéza nohy. Tyto prostředky
jsou regulovány na úrovni EU dvěma právními předpisy: směrnicí 90/385/EHS o aktivních
implantabilních zdravotnických prostředcích (např. kardiostimulátory) a směrnicí 93/42/EHS o
zdravotnických prostředcích (např. koronární stenty nebo rentgenové přístroje). Tyto směrnice jsou od
21. května 2021 nahrazeny nařízením (EU) 2017/745.
Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro je podtypem zdravotnického prostředku, který je
konkrétně určen pro vyšetření vzorků získaných z lidského těla pro léčebné účely, například ke
stanovení diagnózy nebo k monitorování léčby2. Na rozdíl od příkladů zdravotnických prostředků
uvedených v předchozím odstavci nejsou tyto zdravotnické prostředky určeny pro kontakt s pacientem
přímo, nýbrž pro kontakt se vzorky pocházejícími z těla pacienta (například krev nebo moč) nebo pro
analýzu údajů ze vzorku. Na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro se vztahují zvláštní právní
předpisy EU: směrnice 98/79/ES (a od 26. května 2022 nařízení (EU) 2017/746, viz otázka 6 a otázka
13). Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro musí nést mít na označení uvedeno, že je určen pro
použití in vitro3, čímž se odlišuje od zdravotnického prostředku.
Tento dokument odkazuje na uvádění diagnostických testů in vitro na COVID-19 na trh podle směrnice
98/79/ES, není-li uvedeno jinak.

2. Jaké druhy testů na COVID-19 existují?
Z vědeckého hlediska spadají diagnostické testy in vitro na COVID-19, prováděné na vzorcích získaných
z lidského těla, obecně do těchto dvou kategorií: testy, které zjišťují přítomnost viru SARS-CoV-2
(například testy RT-PCR4 ke zjišťování genetického materiálu viru nebo antigenní testy ke zjišťování

1

Úplná definice viz čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 93/42/EHS nebo čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 98/79/ES.
Úplná definice viz čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice 98/79/ES.
3
Například značka „IVD“, jak je uvedena v normě EN ISO 15223-1:2016 Zdravotnické prostředky – Značky pro
štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky (ISO
15223-1:2016, opravené znění 2017-03), harmonizované (Úř. věst. L 090I, 25.3.2020).
4
Polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí.
2
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virového proteinu), a testy, které zjišťují imunitní reakci lidského těla na infekci (například testy na
protilátky)5.
Testy lze rovněž dále klasifikovat podle:
-

určeného uživatele (zdravotničtí pracovníci, nebo laičtí uživatelé, přičemž testy používané
laickými uživateli se nazývají samotesty),
typu technologie (automatizované, manuální nebo rychlé testy, které jsou neautomatizované
a jsou koncipovány k získání rychlého výsledku),
místa testování (odeslání testu do laboratoře nebo vyšetření provedené u pacienta, které se
rovněž nazývá vyšetření v místě péče).

Další informace jsou k dispozici ve sdělení Komise Pokyny k diagnostickým testům in vitro na COVID-19
a jejich funkční způsobilosti6.
Výrobce může svůj test určit k léčebnému účelu (např. k diagnostice COVID-19). V tomto případě se
tyto testy nazývají diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a spadají do působnosti směrnice
98/79/ES6 (viz otázka 6) a musí být před uvedením na trh opatřeny označením CE podle zmíněné
směrnice. Pokud výrobce určí svůj test k neléčebnému účelu, jako je výzkum, uvedená směrnice se na
něj nevztahuje (viz otázka 4).
Existují také testy, které jsou prováděny přímo na pacientech, nikoli na vzorcích, například vyšetření za
pomoci výpočetní tomografie (CT). Tyto zdravotnické prostředky nespadají do definice diagnostických
zdravotnických prostředků in vitro a vztahuje se na ně samostatná zvláštní legislativa EU (směrnice
93/42/EHS). Na tyto prostředky se tento dokument nevztahuje.

3. Co jsou testy vyvinuté v rámci zdravotnického zařízení / v laboratoři?
Testy vyvinuté v rámci zdravotnického zařízení / v laboratoři jsou prostředky, které se vyrábějí a
používají v rámci téhož zdravotnického zařízení, aniž jsou převedeny na jiný právní subjekt7. Nejsou
určeny pro uvedení na trh a jsou osvobozeny od požadavků směrnice 98/79/ES o diagnostických
zdravotnických prostředcích in vitro. Mohou se na ně však vztahovat vnitrostátní požadavky8.
Tyto testy se liší od prostředků určených pouze pro výzkumné účely, které do oblasti působnosti
směrnice 98/79/ES rovněž nespadají.

5

Viz rovněž informace Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na těchto internetových stránkách:
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/diagnostic-testing.
6
Úř. věst. C 122I, 15.4.2020, s. 1.
7
Viz čl. 1 odst. 5 směrnice 98/79/ES.
8
Vnitrostátní právní předpisy mohou například stanovit, aby testy vyvinuté v rámci zdravotnického zařízení
splňovaly základní požadavky.
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4. Co jsou testy určené pouze pro výzkumné účely (RUO) v souvislosti s
COVID-19?
Výrobky určené pouze pro výzkumné účely do oblasti působnosti směrnice 98/79/ES o diagnostických
zdravotnických prostředcích in vitro obecně nespadají, neboť jsou uváděny na trh bez určeného
léčebného účelu. Testy určené pouze pro výzkumné účely lze používat například ke zjišťování existence
protilátek v populaci nebo k vývoji nových léčivých přípravků, nikoli však k léčebným účelům, jako je
diagnostika COVID-19 nebo rozhodování o léčbě pacienta. Požadavky směrnice 98/79/ES se na tyto
výzkumné účely nevztahují.
Informace výrobce připojené k výrobkům určeným pouze pro výzkumné účely musí výslovně uvádět,
že jsou tyto výrobky určeny pouze pro výzkumné účely, a nesmí obsahovat pokyny ohledně diagnózy
nebo jiného lékařského použití, které jsou v rozporu s využitím pouze pro výzkumné účely.

5. Existuje databáze EU obsahující přehled testů na COVID-19?
V současné době neexistuje na úrovni EU žádná úplná veřejná databáze diagnostických zdravotnických
prostředků in vitro s označením CE uvedených na trh v členských státech EU.
V rámci společného úsilí EU o poskytnutí pokynů pro používání testů na koronavirus však Společné
výzkumné středisko Evropské komise vytvořilo databázi diagnostických prostředků a metod testování
in vitro na COVID-19, která shromažďuje informace o dostupných testech na jednom místě.
Tato databáze obsahuje veřejně přístupné informace o prostředcích, včetně údajů o jejich funkční
způsobilosti, a soubor příslušné vědecké literatury. Je pravidelně aktualizována.
Databáze nezahrnuje technickou dokumentaci výrobce, která není veřejně přístupná.
Ačkoli se nejedná o databázi EU, internetová stránka Nadace pro inovativní novou diagnostiku
obsahuje informace o testech na COVID-19 z celého světa.
Tyto databáze NEPŘEDSTAVUJÍ seznam prostředků schválených nebo povolených k použití Evropskou
komisí ani vnitrostátními orgány členských států. Na úrovni EU neexistuje pro diagnostické
zdravotnické prostředky in vitro žádný centrální systém schvalování nebo povolování (viz rovněž otázka
8).

Právní rámec
pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro na COVID19
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6. Jaký je v EU právní rámec pro diagnostické testy in vitro na COVID-19
s léčebným účelem?
Testy na COVID-19, které jsou výrobcem určeny k vyšetření vzorků získaných z lidského těla in vitro s
léčebným účelem, jsou diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro. Aktuálně platným právním
předpisem v EU pro tyto výrobky je směrnice 98/79/ES (viz otázky 3 a 4 ohledně některých výjimek).
Tato směrnice upřesňuje, které určené účely spadají do její působnosti9. Požadavky stanovené ve
směrnici jsou obecné povahy (viz rovněž otázka 7 a otázka 23). Základní informace lze nalézt v
dokumentu útvarů Evropské komise Pokyny ke zdravotnickým prostředkům, aktivním implantabilním
zdravotnickým prostředkům a diagnostickým zdravotnickým prostředkům in vitro v souvislosti s
COVID-19.
Tato směrnice bude brzy nahrazena nařízením (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických
prostředcích in vitro. Toto nařízení se použije ode dne 26. května 2022, avšak diagnostické zdravotnické
prostředky in vitro, které jsou s tímto nařízením v souladu, již mohou být uváděny na trh na
dobrovolném základě. Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se nacházíme v přechodném období,
ještě nebyly všechny struktury uvedené v nařízení vytvořeny, což může mít dopad na možnost uvádění
těchto prostředků na trh v tomto rámci (například v lednu 2021 ještě nebyly zřízeny odborné skupiny
a referenční laboratoře EU). Další informace o tomto nařízení viz otázka 13.
Tento dokument odkazuje na uvádění diagnostických testů in vitro na COVID-19 na trh podle směrnice
98/79/ES, není-li uvedeno jinak.

7. Jaké jsou postupy pro uvedení diagnostických zdravotnických prostředků
in vitro na COVID-19 na trh EU?
Souhrnně lze říci, že všechny druhy diagnostických zdravotnických prostředků in vitro na COVID-19
popsané v otázce 2 – za předpokladu, že odpovídají definici v čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice 98/79/ES
– musí nést označení CE prokazující soulad s příslušnými požadavky směrnice 98/79/ES, aby mohly být
uvedeny na trh EU. Za umístění označení CE na tomto typu výrobku je odpovědný výrobce.
Před umístěním označení CE musí výrobce nejprve ověřit, že dotyčný prostředek splňuje právní
požadavky, a připravit technickou dokumentaci, která dokládá bezpečnost a funkční způsobilost
prostředku. Ta musí zahrnovat širokou škálu prvků, které jsou stanoveny ve směrnici 98/79/ES10, jako
je obecný popis výrobku, dokumentace systému kvality, podrobné informace o návrhu, výsledky
analýzy rizik, dostatečné údaje o hodnocení funkční způsobilosti, studie stability, označení, návod k
použití atd.

9

V čl. 1 odst. 2 směrnice 98/79/ES je uvedena definice diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a další
specifikace určených účelů, které tato směrnice zahrnuje.
10
Viz příloha III bod 3 směrnice 98/79/ES.
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Výrobce musí pro uvedení prostředku na trh používat specifické postupy posuzování shody. Příslušné
postupy závisí na druhu prostředku a jsou popsány v článku 9 směrnice 98/79/ES.
V případě diagnostických zdravotnických prostředků in vitro na COVID-19 tyto postupy závisí na
určeném uživateli. Liší se u testů pro profesionální použití, které jsou určeny k použití zdravotnickými
pracovníky, a u samotestů, které jsou učeny k použití laickými osobami.




V případě prostředku na COVID-19, který je určen k použití profesionály, musí výrobce
vypracovat ES prohlášení o shodě. Poté může umístit na prostředek označení CE a uvést jej na
trh (tyto testy jsou často označovány jako testy „s vlastním prohlášením“, ačkoli tento termín
není ve směrnici uveden).
V případě prostředků na COVID-19, které jsou určeny k použití laickými osobami (samotesty k
použití v domácím prostředí), je kromě výše uvedeného zapojen třetí subjekt posuzující shodu
(oznámený subjekt). Oznámený subjekt zajistí, aby návrh dotčeného prostředku a informace
poskytnuté k jeho použití byly vhodné pro neprofesionální uživatele, a vydá příslušný certifikát
(další informace v otázce 15).

Výrobce se sídlem mimo EU musí v EU ustanovit zplnomocněného zástupce (viz rovněž otázka 16).
Výrobci nebo jejich zplnomocnění zástupci (viz otázka 16) jsou povinni oznámit příslušným orgánům
členského státu, v němž mají své registrované místo podnikání, adresu tohoto místa podnikání a
základní informace o dotčeném prostředku11. V této fázi se nepožaduje, aby příslušné orgány provedly
ověření prostředku, a oznámení nepředstavuje „schválení pro trh“ ani jiné povolení v tomto smyslu
(viz rovněž otázka 8). Oznámení podle směrnice 98/79/ES se požaduje pouze pro členský stát, v němž
mají výrobci nebo jejich zplnomocnění zástupci své registrované místo podnikání, tj. směrnice
98/79/ES neukládá povinnost oznámit prostředek v každé zemi, v níž se prodává. Mohou však být
stanoveny doplňkové vnitrostátní požadavky na oznámení nebo registraci pro subjekty na trhu, jako je
registrace dovozců a distributorů.
Vedle těchto pravidel mohou rovněž existovat některé specifické vnitrostátní požadavky, jako jsou
jazykové požadavky na informace připojené k dotčenému prostředku (například informace na označení
a v návodu k použití). Další informace získáte u relevantního příslušného orgánu. Kontaktní údaje
příslušných vnitrostátních orgánů jsou k dispozici na internetové stránce Evropské komise.
Další informace o dokumentech týkajících se zákonné shody lze nalézt v pokynech Evropské komise Jak
ověřit, zda jsou zdravotnické prostředky a osobní ochranné prostředky právoplatně uvedeny na trh EU
v souvislosti s COVID-19.

8. Schvalují či povolují příslušné vnitrostátní orgány, Evropská komise nebo
některá agentura EU testy na COVID-19?
Příslušné vnitrostátní orgány testy na COVID-19 před jejich uvedením na trh neschvalují ani nepovolují.
Neexistuje ani centrální systém schvalování nebo povolování testů na COVID-19 orgány Evropské unie,
11

Viz článek 10 směrnice 98/79/ES.
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jako je Evropská komise, ani žádnou agenturou EU (například Evropská agentura pro léčivé přípravky
nebo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí).
Právně závazné postupy, které musí výrobce dodržet, aby mohl uvést test na trh, jsou shrnuty v otázce
7, včetně oznamování testů příslušným vnitrostátním orgánům. Další informace o úloze příslušných
orgánů viz otázka 14.
Podle směrnice 98/79/ES mohou výrobci uvést testy na COVID-19 na trh bez výslovného povolení
orgánů poté, co vypracují prohlášení o shodě výrobku s právními předpisy a umístí na dotčený výrobek
označení CE. V případě samotestů je situace odlišná. Oznámený subjekt musí potvrdit, že návrh
dotčeného prostředku a informace poskytnuté k jeho použití jsou vhodné pro neprofesionální
uživatele, a vydá příslušný certifikát. Tento doplňkový požadavek je nutné splnit před tím, než výrobce
vypracuje ES prohlášení o shodě (další informace viz otázky 7 a 15). ES prohlášení o shodě vydané
výrobcem je vždy podmínkou pro uvedení prostředku na trh, bez ohledu na to, zda se jedná o samotest,
či nikoli.
Prohlášení o tom, že výrobce „získal“, „obdržel“ či „bylo mu uděleno“ označení CE, „schválení/povolení
EU/CE/CE-IVD“, „povolení pro přístup na trh“ či podobná prohlášení jsou tudíž nesprávná a neměla by
být pro testy na COVID-19 uvedené na trh EU podle směrnice 98/79/ES používána.

9. Existuje v EU v rámci stávajících právních předpisů
postup pro nouzový přístup na trh?
Směrnice 98/79/ES stanoví možnost udělit od postupu (postupů) posuzování shody vnitrostátní
odchylku, pokud je použití individuálních prostředků v zájmu ochrany zdraví12. Tuto odchylku může
povolit příslušný orgán členského státu a její platnost je omezena na tento členský stát, tj. neumožňuje
přístup na celý trh EU. Udělení odchylky znamená, že výrobce může uvést prostředek na trh dříve, než
dokončí všechny postupy posuzování shody a než opatří tento prostředek označením CE, například
před provedením veškerého nezbytného testování bezpečnosti. Podle vnitrostátních požadavků je
takový brzký přístup na trh obvykle umožněn pouze dočasně do doby, než výrobce splní veškeré
požadavky na posuzování shody. Poté lze uvádět na trh pouze verzi prostředku, která je opatřena
označením CE.
Udělení odchylky musí příslušný vnitrostátní orgán pečlivě zvážit, aby se zajistilo, že nad riziky
převažuje přínos toho, že prostředek bude k dispozici pro použití, a že je přijetí tohoto opatření
skutečně v zájmu ochrany zdraví.
Povolení k nouzovému použití udělené Úřadem Spojených států amerických pro potraviny a léčiva není
v EU platné.

12

Viz čl. 9 odst. 12 směrnice 98/79/ES.
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10. Jaké právní předpisy se vztahují na tampony a lancety?
Tampony pro získání vzorku sekretu z nosu nebo lancety pro získání vzorku krve jsou určeny pro přímý
kontakt s lidským tělem. Jedná se o invazivní prostředky, tj. prostředky, které pronikají do lidského těla
buď tělním otvorem, nebo povrchem těla. Platné právní předpisy jsou vysvětleny v pokynech
schválených příslušnými orgány13. Tyto výrobky jsou zdravotnickými prostředky, nikoli však
diagnostickými prostředky in vitro, tj. spadají do oblasti působnosti směrnice 93/42/EHS, nikoli
směrnice 98/79/ES (viz rovněž otázka 1). Musí splňovat požadavky směrnice 93/42/EHS a nést
označení CE podle uvedené směrnice.

11. Jaké právní předpisy se vztahují na kombinaci tamponů a
lancet a testů na COVID-19?
Testovací balíček může sestávat například z tamponu nebo lancety, činidel a vybavení ke zpracování
vzorku a získání výsledku. Taková kombinace několika součástí, které jsou dodány společně, by
představovala soupravu, jak je uvedeno v definici diagnostického zdravotnického prostředku in vitro
ve směrnici 98/79/ES14 a vysvětleno v pokynech schválených příslušnými orgány pro diagnostické
zdravotnické prostředky in vitro6. Pokud určený účel soupravy spadá do definice diagnostického
zdravotnického prostředku in vitro, celá souprava musí být opatřena označením CE podle směrnice
98/79/ES. Avšak tampon nebo lanceta, která je zdravotnickým prostředkem, nikoli však diagnostickým
zdravotnickým prostředkem in vitro, musí být opatřena označením CE podle směrnice 93/42/EHS (viz
rovněž otázka 1 a 10), i když se jedná o součást soupravy diagnostického zdravotnického prostředku in
vitro.

12. Kde mohu získat další pokyny ke splnění požadavků směrnice 98/79/ES o
diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro?
K určení toho, jaké právní požadavky se vztahují na váš konkrétní případ, je především zásadní
důkladně pročíst znění směrnice 98/79/ES.
Dále je na internetové stránce Evropské komise zveřejněna řada pokynů schválených příslušnými
orgány EU. Obecné pokyny ke směrnicím se nazývají MEDDEV. Zahrnují řadu témat od hraničních
případů (určení toho, zda je výrobek diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro, či nikoli) po
podrobné návody k použití. Existuje také několik pokynů konkrétně k COVID-19, které vydala Komise,
zejména:


13
14

Pokyny ke zdravotnickým prostředkům, aktivním implantabilním zdravotnickým prostředkům
a diagnostickým zdravotnickým prostředkům in vitro v souvislosti s COVID-19

MEDDEV 2.14/1 rev. 2 zde.
Viz čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice 98/79/ES.
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Jak ověřit, zda lze zdravotnické prostředky a osobní ochranné prostředky právoplatně uvést na
trh EU v souvislosti s COVID-19
Pokyny k diagnostickým testům in vitro na COVID-19 a jejich funkční způsobilosti

Tuto internetovou stránku sledujte pravidelně, neboť mohou být zveřejněny další pokyny.
Rovněž mohou být stanoveny doplňkové vnitrostátní právní povinnosti a mohou být též k dispozici
pokyny na vnitrostátní úrovni. Důrazně doporučujeme si tyto informace prostudovat a sledovat
internetovou stránku relevantního příslušného vnitrostátního orgánu. Kontaktní údaje příslušných
vnitrostátních orgánů jsou uvedeny na internetové stránce Evropské komise.
V případě prostředků, které musí posoudit oznámený subjekt, mohou být k dispozici další informace
na internetové stránce oznámeného subjektu.
Je odpovědností výrobce přesně určit, jaké kroky musí být přijaty k zajištění toho, aby jeho prostředek
splňoval požadavky směrnice 98/79/ES. Ačkoli oznámené subjekty, příslušné orgány a Evropská komise
mohou poskytnout obecné informace, neposkytují výrobcům poradenské služby pro zajištění souladu
jejich prostředků s požadavky.

13. Směrnice 98/79/ES se nahrazuje nařízením (EU) 2017/746.
Jaké změny z toho vyplývají?
Nařízení (EU) 2017/746 začne být použitelné 26. května 2022. Tímto nařízením se významně změní
regulační rámec pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro v EU. Zavádí například systém
klasifikace prostředků založený na rizicích, který nahrazuje pouhý výčet vysoce rizikových prostředků
podle směrnice 98/79/ES. Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro na COVID-19 budou zpravidla
zařazeny do nejvyšší rizikové třídy, tj. třídy D15. Nařízení zavádí pro převážnou většinu diagnostických
zdravotnických prostředků in vitro, včetně prostředků na COVID-19, posouzení třetími subjekty, které
jsou nezávislé na výrobci (tzv. oznámenými subjekty). Stanoví rozsáhlé a přísné požadavky ohledně
funkční způsobilosti prostředků, studií, které musí výrobce provést, a důkazů, které musí dodat k
prokázání toho, že je prostředek bezpečný a funkčně způsobilý. Nové prostředky budou dále
posouzeny nezávislou odbornou skupinou. Na základě uvedeného nařízení může Komise k ověření
funkční způsobilosti prostředků jmenovat referenční laboratoře EU. Důležitým prvkem je, že nařízení
umožňuje v oblasti funkční způsobilosti prostředků vypracovat právně závazná pravidla pro celou EU
(tzv. společné specifikace).
Komise, členské státy a zúčastněné strany na provedení nařízení (EU) 2017/746 v současnosti
intenzivně pracují. Sledujte pravidelně aktualizace na internetové stránce Evropské komise týkající se
zdravotnických prostředků.

Aktéři a jejich úlohy

15

Klasifikace závisí na určeném účelu uvedeném výrobcem, viz příloha VIII nařízení.

Testy na COVID-19 – Otázky a odpovědi ohledně posuzování shody a funkční způsobilosti diagnostických zdravotnických prostředků
in vitro v souvislosti s COVID-19

10

14. Co je příslušný vnitrostátní orgán a jaká je jeho úloha
v oblasti testů na COVID-19?
Příslušný orgán je vládní orgán v dané zemi, který je pověřen prováděním a prosazováním právních
předpisů v konkrétním odvětví, například v oblasti diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.
Může se jednat o vládní útvar nebo agenturu ze zákona pověřené vládou k výkonu této funkce.
Kontaktní údaje příslušných vnitrostátních orgánů odpovědných za zdravotnické prostředky jsou k
dispozici na internetové stránce Evropské komise. Evropská komise usnadňuje mezi příslušnými orgány
členských států spolupráci a koordinaci.
Podle směrnice 98/79/ES příslušné orgány členského státu dokumentaci jednotlivých prostředků před
jejich uvedením na trh neposuzují. Výrobci a zplnomocnění zástupci (viz otázka 17) musí před
uvedením svých prostředků na trh příslušné vnitrostátní orgány kontaktovat za účelem oznámení
těchto prostředků a jiných základních informací.
Úloha příslušných orgánů rovněž zahrnuje jmenování oznámených subjektů, které se podílejí na
posuzování samotestů na COVID-19, a dohled nad nimi (viz otázky 7 a 16).
Příslušné vnitrostátní orgány mají povinnost vykonávat dozor nad prostředky, které již byly dodány na
trh16. V rámci této činnosti mohou požádat výrobce o poskytnutí úplné technické dokumentace nebo
provést testování prostředků. Vnitrostátní orgány mají pravomoc přijmout v případě nevyhovujících
zdravotnických prostředků opatření, jež mohou zahrnovat omezení, zákaz nebo stažení výrobků z trhu.
Příslušné orgány rovněž vykonávají činnosti v oblasti vigilance, tj. centrální zaznamenávání a
vyhodnocování závažných nežádoucích příhod ohlášených výrobci, lékaři atd. v souladu s
vnitrostátními pravidly. Jako příklad lze uvést selhání prostředku, které může vést k závažnému
zhoršení zdravotního stavu dané osoby. Příslušné orgány mohou v takových případech přijmout
vhodná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti pacientů, uživatelů nebo dalších osob.

15. Kdo je výrobcem testu na COVID-19?
Podle směrnice 98/79/ES je výrobcem diagnostického zdravotnického prostředku in vitro fyzická nebo
právnická osoba odpovědná za návrh, výrobu, balení a označení prostředku před jeho uvedením na trh
pod svým vlastním jménem. Výše uvedené platí bez ohledu na to, zda tyto činnosti provádí tato osoba
sama, nebo v jejím zastoupení třetí strana. Výrobce vymezuje určený účel prostředku, je odpovědný
za dodržení právně stanovených postupů posuzování shody a za zajištění toho, že dotčený prostředek
je bezpečný a funkčně způsobilý v souladu se svým určením.
Požadavky směrnice pro výrobce se rovněž vztahují na osoby, které sestavují, balí, upravují, zcela
obnovují a/nebo označují jeden nebo více hotových výrobků a/nebo jim přidělují určený účel

16

Tyto činnosti v oblasti dozoru nad trhem nejsou v oblasti působnosti Evropské komise nebo jiných orgánů EU.
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prostředků za účelem jejich uvedení na trh pod svým vlastním jménem. Viz také výkladový dokument
útvarů Evropské komise o opatřování vlastní značkou.

16. Co je oznámený subjekt a jaká je jeho úloha v oblasti testů na COVID-19?
Oznámený subjekt je subjekt posuzování shody, tj. organizace, která jako službu pro výrobce provádí
právně stanovené postupy posuzování shody u určitých výrobků (například posuzování technické
dokumentace, posuzování zprávy o hodnocení funkční způsobilosti, posuzování systémů řízení kvality
atd.). Jedná se o veřejné nebo soukromé organizace, které jsou na výrobcích nezávislé. Oznámené
subjekty jmenuje za účelem provádění těchto činností příslušný vnitrostátní orgán na základě
konkrétního právního předpisu a orgány, které je jmenovaly, na ně neustále dohlížejí. Oznámené
subjekty jsou jmenovány pro typ výrobku, který má být certifikován. Aktuální seznam oznámených
subjektů podle směrnice 98/79/ES, včetně typů prostředků, které mohou certifikovat, lze nalézt v
databázi Evropské komise NANDO zde.
Přesná úloha oznámených subjektů v případě různých typů výrobků je popsána v příslušné legislativě.
Pokud jde o diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle směrnice 98/79/ES, provádějí tyto
subjekty posuzování samotestů (určených pro laické uživatele) a určitých vysoce rizikových prostředků
uvedených v příloze II směrnice 98/79/ES17. Pokud jde o testy na COVID-19, oznámené subjekty
neprovádějí posuzování shody testů určených pro profesionální použití, neboť tyto testy nejsou
uvedeny v příloze II. Přísluší jim však úloha v případě samotestů na COVID-19 (tj. testů určených pro
laické uživatele). V případě těchto testů musí výrobce předložit oznámenému subjektu žádost o
posouzení návrhu prostředku, např. vhodnost k manipulaci laickým uživatelem a informace uvedené
na označení a návod k použití. Je-li výsledek posouzení kladný, oznámený subjekt vydá certifikát ES
přezkoumání návrhu18. Posouzení zpravidla spočívá v přezkumu dokumentace, nikoli ve fyzickém
testování prostředku.
Oznámené subjekty nejsou odpovědné za umístění označení CE na dotčený prostředek, neboť to je
povinností výrobce. Oznámené subjekty vydávají certifikát pouze pro konkrétní činnost, kterou
provedly. Pokud jde o samotest na COVID-19, výrobce nebude moci na dotčený prostředek umístit
označení CE, dokud oznámený subjekt nevydá příslušný certifikát ES přezkoumání návrhu. Další
informace o dokumentech týkajících se zákonné shody lze nalézt v pokynech útvarů Komise Jak ověřit,
zda jsou zdravotnické prostředky a osobní ochranné prostředky právoplatně uvedeny na trh EU v
souvislosti s COVID-19.
Oznámené subjekty nesmí být zaměňovány se zplnomocněnými zástupci (viz otázka 17) nebo s
příslušnými orgány (viz otázka 14).

17

Úloha oznámených subjektů v oblasti testů na COVID-19 bude podle nařízení (EU) 2017/746 mnohem širší;
tyto subjekty budou například odpovědné nejen za certifikaci samotestů, ale rovněž za certifikaci prostředků
pro profesionální použití.
18
Viz příloha III bod 6 směrnice 98/79/ES.
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17. Jak může výrobce se sídlem v zemi mimo EU uvést test na trh EU
a kdo je zplnomocněný zástupce?
Každý výrobce může uvést prostředky na trh EU za předpokladu, že jsou v souladu se směrnicí
98/79/ES. Výrobci s registrovaným místem podnikání mimo EU musí splňovat tytéž požadavky jako
výrobci se sídlem v EU. Kromě toho musí ustanovit zplnomocněného zástupce usazeného v EU, který
bude výrobce zastupovat při jednání s orgány a subjekty v EU19.
Zplnomocněný zástupce nesmí být zaměňován s oznámeným subjektem (viz otázka 16). Na rozdíl od
oznámeného subjektu zplnomocněný zástupce neposuzuje dokumentaci výrobce ani nevydává
certifikáty.
Jednou z povinností zplnomocněného zástupce je oznamování prostředků relevantnímu příslušnému
orgánu, jak je popsáno v otázce 7.

18. Kdo jsou dovozci a distributoři a jaké jsou jejich povinnosti?
Dovozci a distributoři jsou hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského řetězce prostředku.
Dovozci jsou fyzické nebo právnické osoby usazené v EU, které dovážejí prostředky ze zemí mimo EU a
uvádějí je na trh. Distributoři jsou fyzické nebo právnické osoby, které nejsou výrobcem ani dovozcem
a které dodávají prostředky na trh. Směrnice 98/79/ES nestanoví pro dovozce a distributory žádné
konkrétní povinnosti20. Obvykle však existují vnitrostátní požadavky, které se na ně vztahují. Dovozci a
distributoři by se proto měli o těchto vnitrostátních požadavcích informovat a v případě potřeby
konzultovat příslušné orgány členských států, v nichž chtějí působit. Kontaktní údaje příslušných
vnitrostátních orgánů jsou k dispozici na internetové stránce Evropské komise.

19. Jaké činnosti vyvíjí Evropská komise v oblasti testů na COVID-19
a jejich funkční způsobilosti?
Činnost související s testy na COVID-19 je součástí komplexní reakce Evropské komise na pandemii
COVID-19. Podrobné informace o této činnosti jsou k dispozici na internetové stránce Komise týkající
se reakce na koronavirus. Jako příklad lze uvést organizaci společného zadávacího řízení na testy a
vybavení laboratoří v členských státech, usnadňování výměny informací o testovacích strategiích,
slaďování nabídky a poptávky v rámci clearingového systému COVID-19 a financování výzkumných
projektů v oblasti inovativních testů.
Pokud jde o uvádění diagnostických testů in vitro na COVID-19 na trh, Evropská komise předsedá fóru
příslušných orgánů EU nazvanému Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky (MDCG). V jejím
rámci funguje specializovaná podskupina pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Tato
skupina dohlíží na provádění a uplatňování právních předpisů EU o diagnostických prostředcích in vitro
19
20

Formální definice viz čl. 1 odst. 2 písm. g) směrnice 98/79/ES.
Na rozdíl od nařízení (EU) 2017/746, které požadavky na dovozce a distributory stanoví.
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(směrnice 98/79/ES a nařízení (EU) 2017/746) a vydává příslušné pokyny. Komise rovněž může k
provedení výše uvedených právních předpisů přijmout se souhlasem členských států specifičtější
právně závazná opatření. Sledujte pravidelně aktualizace na internetové stránce Evropské komise
týkající se zdravotnických prostředků.
Kromě výše uvedené činnosti ve spolupráci s příslušnými orgány útvary Komise dne 16. dubna 2020
zveřejnily pracovní dokument Aktuální funkční způsobilost metod a prostředků testování na COVID-19
a navrhovaná kritéria funkční způsobilosti s přehledem funkční způsobilosti testů ke dni 6. dubna 2020
a navrhovaných kritérií funkční způsobilosti pro různé typy testů, který má sloužit jako dočasné
mimořádné pokyny a příspěvek do diskuse o dotčeném tématu ze strany regulačních orgánů a
zúčastněných stran.
Dne 15. dubna 2020 přijala Evropská komise sdělení Pokyny k diagnostickým testům in vitro na COVID19 a jejich funkční způsobilosti. V tomto sdělení je uvedena řada dalších opatření, která jsou v této
oblasti nezbytná. Komise se v současnosti aktivně věnuje činnostem navazujícím na tato opatření
prostřednictvím:












usnadňování pravidelné výměny informací mezi příslušnými vnitrostátními orgány ohledně
regulačních otázek,
pomoci členským státům s koordinací reakce na krizi prostřednictvím Výboru pro zdravotní
bezpečnost,
spolupráce s relevantními zúčastněnými stranami,
podpory mezinárodní spolupráce, zejména v oblasti boje proti padělaným prostředkům,
zveřejňování řady pokynů, mimo jiné pokynů týkajících se konkrétně COVID-19, které jsou k
dispozici na internetové stránce Evropské komise týkající se zdravotnických prostředků,
úzké spolupráce s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) za účelem
využití jeho epidemiologických odborných poznatků,
vytváření a uchovávání centralizovaného přehledu prostředků a jejich funkční způsobilosti,
podpory činnosti sítě EUnetHTA, Evropské sítě subjektů pro posuzování zdravotnických
technologií,
podpory výzkumu a inovací v oblasti diagnostiky, například prostřednictvím akčního plánu
ERAvsCORONA,
vývoje nástrojů, jako jsou referenční materiály,
koordinace nabídky a poptávky prostřednictvím za tímto účelem vytvořené struktury
clearingového systému COVID-19 a prostřednictvím nástrojů EU, jako je společné zadávací
řízení, systém rescEU a nástroj pro mimořádnou podporu.

Pokud jde o používání testů, Komise přijala dne 28. října 2020 doporučení (EU) o strategiích testování
na COVID-19, včetně použití rychlých testů na antigen. Dne 18. listopadu následovalo přijetí
doporučení Komise o použití rychlých testů na antigen při diagnostikování infekce SARS-CoV-2. Dne 18.
prosince 2020 přijala Komise návrh doporučení Rady o společném rámci pro používání, validaci a
vzájemné uznávání rychlých testů na antigen na COVID-19 v EU. Tento návrh byl přijat Radou dne 21.
ledna 2021 a jeho znění v jazycích EU je k dispozici v Úředním věstníku.
Sledujte pravidelně aktualizace na internetové stránce Komise týkající se reakce na koronavirus a
internetové stránce Evropské komise týkající se zdravotnických prostředků.
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20. Disponují příslušné orgány přehledem prostředků,
které jsou uvedeny na trh v jejich členském státě?
Výrobci nebo jejich zplnomocnění zástupci (viz otázka 17) jsou podle směrnice 98/79/ES povinni
oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž mají své registrované místo podnikání, adresu
tohoto místa podnikání a základní informace o dotčeném prostředku21. Nepožaduje se, aby příslušné
orgány v této fázi prováděly ověření prostředku, a oznámení nepředstavuje „schválení pro trh“ ani jiné
povolení v tomto smyslu (viz rovněž otázka 8).
Upozorňujeme, že směrnice 98/79/ES neukládá povinnost oznámit prostředek v každé zemi, v níž se
prodává. Mohou však být stanoveny doplňkové vnitrostátní požadavky na oznamování nebo registraci
pro subjekty na trhu, jako je registrace dovozců a distributorů.
Kromě toho příslušné orgány provádějí u prostředků dostupných na trhu činnosti v oblasti dozoru nad
trhem a vigilance (viz otázka 14).

21. Jak u testu na COVID-19 zjistím, kdo je výrobce, zplnomocněný zástupce
a případně oznámený subjekt?
Na označení a v návodu k použití dotčeného prostředku jsou uvedeny celé jméno a adresa výrobce.
Případně je na označení, na vnějším obalu nebo v návodu k použití dotčeného prostředku uvedeno
jméno a adresa zplnomocněného zástupce.
Pokud byl prostředek posouzen oznámeným subjektem, což musí být u samotestů na COVID-19
určených pro laické uživatele učiněno vždy, je označení CE doplněno čtyřmístným číslem. Toto číslo je
identifikačním číslem oznámeného subjektu. Podrobné údaje o oznámeném subjektu zjistíte v databázi
Evropské komise NANDO po zadání příslušného čísla.

22. Kdo je odpovědný za zajištění toho, aby testy na COVID-19 splňovaly
právní požadavky?
Výrobce je odpovědný za zajištění toho, že je prostředek bezpečný, funkčně způsobilý v souladu se
svým určením a disponuje aktualizovanou a úplnou technickou dokumentací. Příslušné vnitrostátní
orgány mají povinnost vykonávat dozor nad prostředky, které již byly dodány na trh22. V rámci této
činnosti mohou požádat výrobce o poskytnutí úplné technické dokumentace nebo provést testování
prostředků. Vnitrostátní orgány mají pravomoc přijímat ohledně nevyhovujících zdravotnických
prostředků opatření, jež mohou zahrnovat omezení, zákaz nebo stažení výrobků z trhu.
Kromě požadavků na označení CE stanovených směrnicí 98/79/ES mnoho laboratoří pro účely klinické
laboratorní praxe validuje prostředky, které používá, na základě specifikací výrobce a/nebo
vnitrostátních požadavků. Mohou existovat vnitrostátní právní předpisy nebo omezení vztahující se na
21
22

Viz článek 10 směrnice 98/79/ES.
Tyto činnosti v oblasti dozoru nad trhem nejsou v oblasti působnosti Evropské komise nebo jiných orgánů EU.
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klinické laboratoře a/nebo omezení stanovená orgány veřejného zdraví, pokud jde o to, jaké testy jsou
používány k zajištění testování veřejnosti na COVID-19 v dané zemi.

23. Byl v EU zrušen prodej některých souprav testů na COVID-19?
Opatření proti výrobcům jsou v oblasti působnosti příslušných vnitrostátních orgánů. Několik členských
států přijalo donucovací opatření za účelem zákazu dodávání určitých prostředků na trh, zejména
některých rychlých testů na protilátky, na svém území. Byla rovněž zamítnuta registrace některých
prostředků (a tudíž i jejich uvedení na trh) z důvodu nedostatečné nebo nesprávné dokumentace.
Další informace získáte u relevantního příslušného orgánu. Kontaktní údaje příslušných vnitrostátních
orgánů jsou k dispozici na internetové stránce Evropské komise.

Funkční způsobilost testů na COVID-19
24. Stanoví právní předpisy EU minimální úroveň citlivosti
a specificity testů na COVID-19?
Směrnice 98/79/ES ukládá výrobcům povinnost vyhodnotit před uvedením prostředků na trh jejich
funkční způsobilost a uvést parametry funkční způsobilosti v technické dokumentaci a v návodu k
použití. Vedle řady jiných parametrů mezi ně patří analytická a diagnostická citlivost a specificita. Tyto
parametry musí být odpovídající s ohledem na určený účel prostředku uvedený výrobcem.
Prostředky uvedené v příloze II směrnice 98/79/ES musí být rovněž v souladu se společnými
technickými specifikacemi23, které stanoví některé zvláštní požadavky na citlivost a specificitu pro
určité druhy prostředků. Tyto specifikace jsou právně závazné. Prostředky na COVID-19 však NEJSOU v
příloze II uvedeny, a tudíž v současnosti neexistují na úrovni EU žádné kvantitativní, právně závazné
minimální požadavky na citlivost nebo specificitu těchto testů. Stále však platí základní požadavek, že
funkční způsobilost prostředku musí být odpovídající s ohledem na určený účel, a je na výrobci, aby
prokázal, že je tento požadavek splněn.

23

Rozhodnutí Komise 2002/364/ES ze dne 7. května 2002 o společných technických specifikacích pro
diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (Text s významem pro EHP) (oznámeno pod číslem C(2002) 1344)
(Úř. věst. L 131, 16.5.2002, s. 17). Ve znění rozhodnutí Komise 2009/886/ES – Úř. věst. L 318/25 ze dne 14.
prosince 2009, oprava rozhodnutí Komise 2009/886/ES – Úř. věst. L 348/94 ze dne 29. prosince 2009,
rozhodnutí Komise 2011/869/EU – Úř. věst. L 341/63 ze dne 22. prosince 2011, prováděcího rozhodnutí Komise
2019/1244/EU – Úř. věst. L 193/1 ze dne 19. července 2019 a prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2020/350 –
Úř. věst. L 63 ze dne 3. března 2020.
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Členské státy EU mohou mít specifičtější vnitrostátní požadavky a pro zjištění dalších informací
doporučujeme kontaktovat relevantní příslušné vnitrostátní orgány. Kontaktní údaje příslušných
vnitrostátních orgánů jsou k dispozici na internetové stránce Evropské komise.

25. Existují specifické pokyny vztahující se na funkční způsobilost testů na
COVID-19 s označením CE?
Právní požadavky na funkční způsobilost testů jsou stanoveny ve směrnici 98/79/ES, zejména v článku
3 a v přílohách I a III.
Kromě toho přijala Komise dne 15. dubna 2020 sdělení Pokyny k diagnostickým testům in vitro na
COVID-19 a jejich funkční způsobilosti. Uvedené sdělení zahrnuje úvahy o funkční způsobilosti
prostředku a o validaci této funkční způsobilosti. Předkládá prvky, které mají členské státy zohlednit
při definování vnitrostátních strategií a hospodářské subjekty při uvádění prostředků na trh, aby se
zajistilo, že v EU budou k dispozici bezpečné a účinné prostředky pro testování na COVID-19. V tomto
a dalších dokumentech uvedených v otázce 18 Komise doporučuje validaci prostředků členskými státy,
spolupráci mezi členskými státy při účinném využívání zdrojů a zavedení společného rámce pro takové
validační činnosti.
Dne 16. dubna útvary Komise zveřejnily pracovní dokument Aktuální funkční způsobilost metod a
prostředků testování na COVID-19 a navrhovaná kritéria funkční způsobilosti s přehledem funkční
způsobilosti testů ke dni 6. dubna 2020 a navrhovaných kritérií funkční způsobilosti pro různé typy
testů, který má sloužit jako dočasné mimořádné pokyny a příspěvek do diskuse o dotčeném tématu ze
strany regulačních orgánů a zúčastněných stran.
Další pokyny může vydat Komise nebo specializovaná podskupina Koordinační skupiny pro
zdravotnické prostředky (MDCG), což je koordinační fórum příslušných orgánů EU, jemuž předsedá
Komise. Sledujte pravidelně aktualizace na internetové stránce Komise týkající se zdravotnických
prostředků.
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) rovněž vydává epidemiologické pokyny k
testování, jako například Možnosti použití rychlých antigenních testů na COVID-19 v EU/EHP a ve
Spojeném království. Další informace viz internetové stránky ECDC.
V doporučení Rady o společném rámci pro používání a validaci rychlých testů na antigen a o vzájemném
uznávání výsledků testů na COVID-19 v EU ze dne 21. ledna 2021 se doporučuje, aby členské státy u
tohoto typu testu uplatňovaly minimální požadavky na funkční způsobilost, a to ≥ 90 % v případě
citlivosti a ≥ 97 % v případě specificity.
V návaznosti na doporučení Rady ze dne 18. února 2021 se členské státy EU ve Výboru pro zdravotní
bezpečnost shodly na společném seznamu rychlých antigenních testů na COVID-19, na výběru rychlých
antigenních testů, jejichž výsledky budou členské státy vzájemně uznávat, a na společném
standardizovaném souboru údajů, které mají být zahrnuty do certifikátů o testech na COVID-19. Tyto
tři výstupy budou průběžně přezkoumávány a aktualizovány a nakonec budou k dispozici v databázi
Komise pro diagnostické prostředky a metody testování in vitro na COVID-19 zmíněné v otázce 5.
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Příslušné orgány členských států mohou rovněž vydat pokyny na vnitrostátní úrovni. Sledujte
relevantní internetové stránky nebo kontaktujte relevantní orgány. Kontaktní údaje příslušných
vnitrostátních orgánů jsou k dispozici na internetové stránce Evropské komise.
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