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PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA BEZPEČNOST 

INFORMACÍ V SOUVISLOSTI S EVROPSKOU 

DATABÁZÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ  

I. OBECNÉ INFORMACE 

 

Název právnické osoby:    

 

 

Jedná se o:  

o výrobce  

o zplnomocněného zástupce   

o dovozce   

o výrobce systému nebo soupravy zdravotnických prostředků    

Zakroužkujte či podtrhněte příslušný typ subjektu. Lze vybrat pouze jednu možnost. 

 

dále jen „AKTÉR HOSPODÁŘSKÉHO SUBJEKTU (AKTÉR HS), se sídlem na adrese 

 

Ulice:  

Číslo: 

PSČ: 

Obec:  

Země:  
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II. FUNKCE AKTÉRA HS 

AKTÉR HS má prokazatelnou potřebu využívat databázi EUDAMED. Jednotlivým 
uživatelským účtům budou přidělena práva v závislosti na nezbytnosti používání určitých 
funkcí databáze. AKTÉR HS může vlastním zaměstnancům přidělit přístup do databáze 
EUDAMED a zároveň může uživatelské účty svých zaměstnanců spravovat .  

III. MÍSTNÍ SPRÁVCE AKTÉRA 

1. AKTÉR HS ustaví místního správce aktéra1:   

  

 Jméno místního správce aktéra: ………………………………………………………. 

 Příjmení místního správce aktéra: …………………………………………………………. 

 

2. EUDAMED poskytne místnímu správce aktéra osobní uživatelský účet [pro účely 
využívání databáze EUDAMED musí mít všichni místní správci aktéra zřízen účet u 
služby EU Login, přičemž mají povinnost údaje na svém uživatelském účtu pravidelně 
aktualizovat.  

 E-mail, který místní správce aktéra používá u služby EU Login:    
 

………………………………………………………………………………. 

. 

3. Místní správce aktéra působí jako kontaktní osoba pro 1) uživatele aktéra HS a dále 2) 
pro účely bezpečnosti informací. 

4. Jakékoli změny funkce místního správce aktéra musí být AKTÉROVI HS neprodleně 
nahlášeny. AKTÉR HS má povinnost zřídit postup, jímž se zajistí, že účet příslušného 
místního správce aktéra v databázi EUDAMED pak bude buď zrušen, nebo náležitě 
upraven. Zároveň je třeba, aby tento postup zajišťoval, že má AKTÉR HS v rámci 
databáze EUDAMED vždy alespoň jednoho aktivního místního správce aktéra.  

5. Registrační informace AKTÉRA HS a účty uživatelů, kteří jménem AKTÉRA HS jednají, 
jsou spravovány místním správcem aktéra.   

                                                             

1 Osoba, která organizaci do databáze EUDAMED zaregistruje, se automaticky stává místním správcem aktéra (v angl. 
Local Actor Administrator neboli LAA). Místní správce aktéra může v databázi EUDAMED spravovat veškeré údaje o své 
organizaci a určit místní správce uživatelů (v angl. Local User Administrators neboli LUA), kteří mohou spravovat žádosti 
všech uživatelů, kteří k dané organizaci patří, o přístup do databáze. Zpravidla by organizace měla mít vždy více než 
jednoho místního správce aktéra. Alespoň jeden místní správce aktéra by přitom měl být zaměstnancem organizace, 
nikoli jejím subdodavatelem. 
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IV. ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ 

1. AKTÉR HS může svým vlastním zaměstnancům, případně subdodavatelům poskytnout 
přístup do databáze EUDAMED ve funkci uživatele a náležitě spravovat jejich 
uživatelské účty. 

2. AKTÉR HS je odpovědný za to, že jeho zaměstnanci a subdodavatelé, kteří jsou 
uživatelé databáze EUDAMED, plní povinnosti, které jim vyplývají z tohoto dokumentu 
o bezpečnosti informací, a že dodržují pravidla, která jsou stanovena v dokumentu 
„Práva a povinnosti uživatele“. Za tímto účelem musí příslušní 
zaměstnanci/subdodavatelé vyjádřit svůj souhlas s danými podmínkami, a to před 
první návštěvou databáze EUDAMED. 

3. Jakékoli bezpečnostně informační incidenty nebo nedostatky v zabezpečení databáze 
EUDAMED by měl místního správce AKTÉRA HS neprodleně nahlásit na tuto adresu:  

SANTE-EUDAMED-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu 

4. AKTÉR HS má povinnost podporovat DG SANTE při vyšetřování a řešení bezpečnostně 
informačních incidentů, a to v případě, že existuje podezření, že se na incidentu podíleli 
jeho zaměstnanci či subdodavatelé či o něm věděli. 

V. REGISTRACE UŽIVATELŮ A SPRÁVA UŽIVATELSKÝCH ÚČTŮ  

AKTÉR HS má povinnost zajistit, aby byly uživatelské účty zřízeny v souladu s postupy pro 
registraci uživatelů. Podrobnosti o těchto postupech najdete v kapitole Správa přístupu 
uživatelů Uživatelské příručky. Jakmile je registrace dokončena, uživatelovi je v databázi 
EUDAMED přidělen účet. Podobný postup uplatní AKTÉR HS i v případě, že bude chtít oprávnění 
stávajícího uživatelského účtu v databázi EUDAMED upravit, a v případě pozastavení nebo 
reaktivace stávajícího uživatelského účtu v databázi EUDAMED.   
 

VI. AKTUÁLNOST UŽIVATELSKÝCH ÚČTŮ 

AKTÉR HS má povinnost zajistit aktuálnost uživatelských účtů. Místní správce aktéra by měl 

pravidelně kontrolovat, zda nejsou v databázi tzv. spící účty (tj. uživatelské účty, které jsou delší 

dobu neaktivní, a mohou proto obsahovat zastaralé údaje). V takovém případě může dané účty 

zrušit.  

VII. STŘET ZÁJMŮ 

Pro účely uvedené v tomto prohlášení nesmí AKTÉR HS zaměstnat nebo sjednat smlouvu s 

osobou, která má smluvní vztahy s jinými organizacemi, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost 

vůči databázi EUDAMED. Z tohoto důvodu by se těmto osobám neměla přidělovat uživatelská 

práva pro databázi EUDAMED, 

 

 

mailto:SANTE-EUDAMED-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu
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Svým níže uvedeným podpisem přijímám coby AKTÉR HS právy užívat Evropskou databázi 
zdravotnických prostředků (dále jen „EUDAMED“) v souladu s tímto prohlášením vydaným 
Generálním ředitelstvím pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise (GŘ SANTE), a 
zavazuji se plnit povinnosti stanovené v tomto prohlášení.  

Tímto potvrzuji, že jsem oprávněn(a) poskytovat příslušné informace požadované v tomto 
dokumentu a že poskytnuté informace jsou pravdivé. 

 

Příjmení a jméno: 

 

Funkce/titul: 

 

Telefonní číslo (včetně předvolby): 

E-mail:  

 

Datum a místo:  

 

[podpis] 
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