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Tento dokument byl schválen Koordinační skupinou pro zdravotnické prostředky (MDCG) 
zřízenou podle článku 103 nařízení (EU) 2017/745 (MDR).  
 
MDCG tvoří zástupci kompetentních autorit členských států a předsedá jí zástupce 
Evropské komise. S ohledem na skutečnost, že tento dokument není dokumentem 
Evropské komise, nelze na něj pohlížet jako na dokument odrážející oficiální postoj 
Evropské komise. Jakékoliv postoje vyjádřené v tomto dokumentu nejsou právně závazné. 
Pouze Soudní dvůr Evropské unie může poskytnou závazný výklad práva Unie.  
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Jak mohou dotčení výrobci některých prostředků rizikové třídy I1 účinně 

využívat přechodná ustanovení stanovená Článkem 120 (3) a (4) 

nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR)? 

Pozadí: 
 

Dle opravy MDR2 Článku 120 (3) je možné za určitých podmínek některé prostředky spadající do 

rizikové třídy I dle směrnice 93/42/EHS – Směrnice o zdravotnických prostředcích (MDD), pro které 

bylo vypracováno prohlášení o shodě před 26. květnem 2021 a pro které postup posuzování shody 

podle MDR vyžaduje zapojení oznámeného subjektu, uvádět na trh3 do 26. května 2024
4
. 

 

Aby bylo možné využít znění tohoto článku, je potřeba splnit následující podmínky: 

 

1. Prostředek musí i nadále být v souladu se směrnicí 93/42/EHS, 

2. Oznámený subjekt bude muset být jmenován podle MDR (např. opakovaně použitelné 

chirurgické nástroje nebo prostředky zatříděné do vyšší rizikové třídy), 

3. Platné Prohlášení o shodě v souladu s Přílohou VII MDD musí být vydáno před 26. květnem 

2021, 

4. Nedojde k podstatným změnám v konstrukci a určeném účelu prostředku po 26. květnu 20215, 

5. Požadavky MDR týkající se sledování po uvedení na trh, dozoru nad trhem, vigilance a 

registrace hospodářských subjektů a prostředků se použijí namísto odpovídajících požadavků 

dle směrnice 93/42/EHS.6   To bude použitelné od 26. května 2021. 

 
 

Rozsah 

V rozsahu tohoto dokumentu je poskytnout pokyny týkající se informací, které mají být uvedeny 

formou Prohlášení o shodě od výrobců prostředků rizikové třídy I (nesterilní prostředky nebo  

 
 

 

1 Prostředky rizikové třídy I, u kterých je v procesu posuzování shody dle MDR vyžadováno zapojení oznámeného subjektu. 
2 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 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 (Úř. věst. L 117, 5.5.2017) z 27. 12. 2019. 

3 Na prostředky, které nejsou uváděny na trh, ale jsou uvedeny do provozu se mohou taktéž vztahovat přechodná ustanovení.  
4 Článek 120(4) ‘a mohou být nadále dodávány na trh ……..do 26. května 2025’. 
5 Pokyn k podstatným změnám dle Článku 120 MDR týkající se na prostředků, na něž se vztahují certifikáty podle MDD nebo 

AIMDD. 
6 Chystaný pokyn k harmonizovaným postupům a technickým řešením, která by usnadnila výměnu informací v případě 
neexistence EUDAMED. 
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prostředky, které nemají měřící funkci), u kterých se vyžaduje, aby po 26. k v ě t n u  2 0 2 4  b y l y  

c e r t i f i k o v á n y  d l e  M D R .   

Obsah platného Prohlášení o shodě 
 

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený v Evropské unii je povinen vydat Prohlášení o 

shodě, že výrobek prošel postupem posuzování shody požadovaným dle MDD před uvedením na trh. 

 

  V Prohlášení o shodě výrobce prohlašuje, že dotyčné výrobky splňují příslušná ustanovení MDD.  

Dle Přílohy II, Přílohy V a Přílohy VI MDD se musí Prohlášení o shodě vztahovat na jeden nebo více 

vyrobených zdravotnických prostředků 7 rizikové třídy IIa, IIb a III, a také Im a Is, které jsou jasně 

označeny názvem výrobku, kódem výrobku nebo jiným jednoznačným odkazem. Výše uvedené není 

potřeba u prostředků rizikové třídy I, protože to nevyžadují ustanovení MDD (Příloha VII) a 

neexistuje certifikát vydaný oznámeným subjektem, na který by Prohlášení o shodě odkazovalo.   

 

  

Pokyny k obsahu Prohlášení o shodě lze nalézt mimo jiné v “ Modré příručce“ k provádění pravidel 

EU pro výrobky 2016 (2016/C272/01)”8 a v normě ČSN EN ISO/IEC 17050-1.9 Podle této normy 

může být prohlášení poskytnuto formou dokladu nebo jiného vhodného nosiče a mělo by obsahovat 

dostatečné informace, které umožní zpětné vysledování všech produktů, na něž se vztahuje. Vzor 

prohlášení v Příloze III Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES a „Modré 

příručce“ k provádění pravidel EU pro výrobky 2016 (2016/C272/01) popisuje obsah Prohlášení o 

shodě níže uvedeným způsobem: 

 

1. Identifikační číslo výrobku. Toto číslo nemusí být jedinečné pro každý výrobek. Může se 

vztahovat k produktu, várce, typu nebo sériovému číslu.10 To je ponecháno na uvážení 

výrobce.
11

 

2. Obchodní název a adresa výrobce nebo zplnomocněného zástupce, který prohlášení vydává.  

3. Prohlášení, že prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce. 
 

 
 

 

7 MDD Příloha II, Odstavec 2 ‘Toto prohlášení se vztahuje na jeden nebo více vyrobených zdravotnických prostředků jasně 

identifikovaných názvem výrobku, kódem výrobku, nebo jiným jednoznačným odkazem a výrobce je povinen je uchovávat.’ 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52016XC0726(02). 
9 EN ISO/IEC 17050-1 : 2004 Prohlášení o shodě – Prohlášení o shodě dodavatele – Část 1: Obecné požadavky 

/EN  ISO/IEC  17050-2  :  2004  Prohlášení o shodě – Prohlášení o shodě dodavatele –  Část  2:  Podpůrná 

dokumentace. 
10 Číslo může být alfanumerický kód nebo se může vztahovat k verzi softwaru. 
11 Kromě toho, bez ohledu na to, zda to harmonizační právní předpisy Unie výslovně předpokládají či nikoli, mohou výrobci 

přidat číslo, které identifikuje samotné prohlášení o shodě v souladu s normou EN ISO/IEC 17050-2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0726(02)
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4. Identifikace produktu, která umožní jeho sledovatelnost. Jedná se o jakoukoliv doplňující 

informaci k bodu 1, která blíže výrobek specifikuje a umožní jeho sledovatelnost. Je-li to 

relevantní pro identifikaci výrobku, může obsahovat obrázek, avšak pokud to není stanoveno 

jako požadavek v harmonizovaných právních předpisech Unie, ponechává se na uvážení 

výrobce. 

5. Všechny příslušné harmonizované právní předpisy Unie, se kterými je výrobek v souladu; 

odkazované normy nebo jiné technické specifikace (jako národní technické normy a specifikace) 

musí být uvedeny přesným, úplným a jasně definovaným způsobem, tzn. specifikovat verzi 

a/nebo datum příslušné normy.
12

 

6. 
Je-li to relevantní, název a identifikační číslo oznámeného subjektu, pokud byl zapojen do procesu 

posuzování shody 
14   15   

a odkaz na příslušný certifikát. 
 

7. Pokud je to relevantní, jakékoliv doplňující informace (např. kategorie). 

8. Datum vydání prohlášení; podpis a titul nebo odpovídající označení odpovědné osoby
16 17

 

✓ Může být jakékoliv datum po dokončení posuzování shody, ale musí předcházet 26. květnu 

2021, pokud chce výrobce využít přechodného období dle Článku 120(3) a (4) MDR.  

Každé Prohlášení o shodě musí být založeno na řádné technické dokumentaci podle Přílohy VII 

odstavce 3 MDD. Technická dokumentace a Prohlášení o shodě by měly podléhat vhodným kontrolním 

opatřením dokladů a záznamů. Výrobce musí uchovávat Prohlášení o shodě a na vyžádání doložit 

příslušnému orgánu po dobu pěti let od okamžiku výroby posledního výrobku. 

Nutné dodatky / aktualizace technické dokumentace musí být prováděny transparentně. Je třeba 

zaznamenávat jednotlivé změny a data, kdy ke změnám došlo. Výrobce by měl prokázat na základě 

Prohlášení o shodě a technické dokumentaci, že Prohlášení o shodě bylo zákonně18 vydáno před 26. 

květnem 2021 a že následně nedošlo k žádným podstatným změnám v konstrukci  

 
 

12 Podle MDD, je uvádění odkazu na splněné normy nebo technické specifikace dobrovolné. 
13 U zdravotnických prostředků rizikové třídy I, které jsou v rozsahu tohoto pokynu, není zapojení oznámených subjektů 

vyžadováno.  
14 Ne všechny harmonizované právní předpisy Unie vyžadují zásah oznámeného subjektu (např. Směrnice o nízkém napětí a 

směrnice o hračkách.) 
15 Jméno a adresa osoby, která uchovává technickou dokumentaci, mohou být rovněž požadovány některými 

harmonizovanými právními předpisy Unie, protože podle nich technickou dokumentaci uchovává nejen výrobce. 
16 Může se jednat o generálního ředitele společnosti nebo jiného zástupce společnosti, na kterého byla tato odpovědnost 

přenesena. 
17 Není nutné, aby signatář měl sídlo v Evropské unii. Výrobce usazený mimo Unii je oprávněn provádět všechny postupy 
posuzování shody ve svých prostorách a podepsat prohlášení o shodě.  
18 V souladu se směrnicí a veškerými příslušnými vnitrostátními předpisy, se kterými je v souladu. 
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a určeném účelu19  ve smyslu Článku 120 (3) MDR.  

S ohledem na článek 123 (3) a 123 (3)(d) a vzhledem k tomu, že EUDAMED nebude v květnu 2021 

plně funkční, je nutné, aby výrobce uchovával Prohlášení o shodě spolu s technickou dokumentací, tak 

aby byla k dispozici příslušným orgánům. Výše uvedené také zahrnuje podrobnosti o všech registracích 

prostředků a hospodářských subjektů dokončených podle vnitrostátních předpisů, kterými jsou 

implementovány požadavky článků 14 (1) a (2) směrnice 93/42/EHS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

19 Pokyn k podstatným změnám dle Článku 120 MDR, který se týká prostředků, které jsou opatřeny certifikátem v souladu s 

MDD nebo AIMDD. 


