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Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb. 

 

o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších  

 

předpisů – platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 
 
   

 

Návrh právní úpravy: 

 
§ 28 

 

 Náležitosti ohlášení  

 

   

 (2) Ohlášení musí vedle náležitostí stanovených správním řádem obsahovat  
  

e) u osoby provádějící servis seznam výrobců, pro jejichž zdravotnické prostředky provádí servis, obsahující 

obchodní firmu nebo název osoby a adresu jejího sídla, kopii dokladu o školení odborné údržby bezpečnostně 

technické kontroly podle § 65 odst. 4 písm. b) nebo kopii dokladu o školení o opravě podle § 66 odst. 2 písm. b) 
od každého výrobce, nebo jím pověřené osoby, popřípadě od zplnomocněného zástupce daného výrobce nebo 

jím pověřené osoby nebo jím autorizované osoby a kopii autorizace pověření této osoby výrobcem, a  

  
 

 
HLAVA VIII 

 

POUŽÍVÁNÍ 
 

§ 59  
 

Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání zdravotnického prostředku  

  

  
 (4) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést dokumentaci používaných zdravotnických prostředků,  

  

a) u kterých musí být prováděna instruktáž,  
  

b) u kterých musí být dle pokynů výrobce prováděna odborná údržba bezpečnostně technická kontrola a  

  
c) které jsou právním předpisem upravujícím oblast metrologie označeny jako pracovní měřidla stanovená.  

   

 

§ 61  

 

Instruktáž 
 

  

 .  
  

 (2) Instruktáž může provádět pouze osoba, která na základě odpovídajícího vzdělání, praktických 

zkušeností a poučení proškolení výrobcem, nebo jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným 

zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou poskytuje dostatečnou záruku odborného provádění 
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instruktáže o správném používání daného zdravotnického prostředku. Poskytovatel zdravotních služeb, který 

používá tyto zdravotnické prostředky, je povinen zajistit provedení instruktáže pracovníků, kteří jsou 

určeni k jejich používání či obsluze. 
  

 

   

HLAVA IX  
 

SERVIS A REVIZE  

 

 Díl 1  

 

 Servis 

 
  

 § 64  

 

 Obecné ustanovení  

 

 (1) Servisem se rozumí provádění odborné údržby bezpečnostně technických kontrol a oprav 
zdravotnického prostředku v souladu s pokyny výrobce, tímto zákonem a jinými právními předpisy; oprava a 

odborná údržba bezpečnostně technická kontrola individuálně zhotoveného zdravotnického prostředku se 

nepovažuje za servis podle tohoto zákona.  

  
   

  

 § 65  
 

 Odborná údržba Bezpečnostně technická kontrola  

 
 (1) Odbornou údržbou Bezpečnostně technickou kontrolou se rozumí realizace pravidelných 

bezpečnostně technických kontrol a dalších úkonů směřujících k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti 

zdravotnického prostředku.  

  
 (2) Součástí odborné údržby bezpečnostně technické kontroly je dále provádění elektrické kontroly 

zdravotnického prostředku, který je elektrickým zařízením.  

  
 (3) Odborná údržba Bezpečnostně technická kontrola se provádí u zdravotnického prostředku s ohledem 

na jeho zatřídění do rizikové třídy, v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem. Pokud výrobce nestanoví četnost 

odborné údržby bezpečnostně technické kontroly u zdravotnického prostředku, který je připojen ke zdroji 

elektrické energie, provádí se odborná údržba bezpečnostně technická kontrola minimálně každé 2 roky.  
  

 (4) Osoba provádějící servis, která provádí bezpečnostně technickou kontrolu, je povinna  

  
a) zajistit, aby odborná údržba bezpečnostně technická kontrola byla prováděna výhradně zdravotnickými 

pracovníky nejméně s roční odbornou praxí a s odbornou způsobilostí k výkonu povolání biomedicínského 

technika, biotechnického asistenta, biomedicínského inženýra, klinického technika, klinického inženýra, ortotika-
protetika, nebo pracovníky nejméně s tříletou odbornou praxí v oblasti odborné údržby bezpečnostně technických 

kontrol zdravotnických prostředků, nebo pracovníky osoby provádějící servis, a to s nejméně tříměsíční odbornou 

praxí u osoby provádějící servis,  

  
b) zajistit u všech pracovníků provádějících odbornou údržbu bezpečnostně technickou kontrolu jejich školení, a 

to výrobcem, nebo jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím 

pověřenou osobou osobou autorizovanou výrobcem,  
  

c) pokud se jedná o odbornou údržbu bezpečnostně technickou kontrolu zdravotnického prostředku, který je 
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elektrickým zařízením, zajistit, aby vedle požadavků podle písmene a) pracovníci provádějící tuto odbornou údržbu 

bezpečnostně technickou kontrolu zároveň  

1. splňovali požadavky na pracovníky pro samostatnou činnost podle jiného právního předpisu upravujícího 
odbornou způsobilost v elektrotechnice, nebo  

2. splňovali požadavky na pracovníky znalé podle jiného právního předpisu upravujícího odbornou způsobilost v 

elektrotechnice s dohledem osoby podle bodu 1, a  

  
d) zajistit odpovídající materiálně technické vybavení pro provádění odborné údržby bezpečnostně technické 

kontroly.  

  
 (5) Po provedení bezpečnostně technické kontroly, musí osoba provádějící servis zajistit, aby 

pracovník provádějící bezpečnostně technickou kontrolu o této kontrole pořídil písemný protokol. 
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen tento protokol vést a uchovávat evidenci provedené odborné údržby 

po dobu po celou dobu používání zdravotnického prostředku a dále po dobu 1 roku ode dne vyřazení 
zdravotnického prostředku z používání.  

  

 (6) Pokud není výrobcem stanoveno jinak, Požadavky požadavky stanovené na pracovníky provádějící 
odbornou údržbu bezpečnostně technickou kontrolu se nevztahují na odbornou údržbu bezpečnostně technickou 

kontrolu prováděnou u zdravotnického prostředku rizikové třídy I bez měřicí funkce nebo u zdravotnického 

prostředku rizikové třídy I, který není elektrickým zařízením.  
  

 § 66  

 

 Oprava 
 

   

  
 (2) Osoba provádějící servis, která provádí opravu, je povinna  

  

b) zajistit u všech pracovníků provádějících opravu jejich školení v oblasti oprav příslušného zdravotnického 
prostředku v rozsahu stanoveném výrobcem, nebo jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným 

zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou a to výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem,  

  

 (3) Po provedení opravy, která by mohla ovlivnit konstrukční nebo funkční prvky zdravotnického 
prostředku, musí osoba provádějící servis zajistit, aby pracovník provádějící opravu přezkoušel bezpečnost a 

funkčnost zdravotnického prostředku a o tomto přezkoušení pořídil písemný protokol. Poskytovatel zdravotních 

služeb je povinen tento protokol uchovávat po celou dobu používání zdravotnického prostředku a dále po dobu 

nejméně 1 roku ode dne vyřazení zdravotnického prostředku z používání.  

  

 (4) Pokud není výrobcem stanoveno jinak, Požadavky požadavky stanovené na pracovníky zajišťující 

opravu se nevztahují na opravy prováděné u zdravotnického prostředku rizikové třídy I bez měřicí funkce nebo u 
zdravotnického prostředku rizikové třídy I, který není elektrickým zařízením.  

  

 Díl 2  

 

 Revize 

 
  

 § 67  

 

 Obecné ustanovení  

 

 (1) U zdravotnického prostředku, který je pevně připojen ke zdroji elektrické energie, a zdravotnického 

prostředku, jehož součástí je tlakové nebo plynové zařízení, se vedle servisu provádí i revize podle jiných právních 
předpisů. Revizí se rozumí elektrická revize, tlaková revize a plynová revize.  
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 § 90  

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob na úseku servisu  

 

 (1) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí provádění odborné 

údržby bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku v rozsahu a četnosti podle § 65 odst. 3.  
  

 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provádějící servis bezpečnostně technickou 

kontrolu dopustí správního deliktu tím, že nezajistí splnění některé z povinností podle § 65 odst. 4 nebo 5.  
  

 (3) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 65 odst. 5 nevede 

nebo neuchovává evidenci protokol o provedené bezpečnostně technické kontrole provedeného servisu po 

zákonem stanovenou dobu.  
  

 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provádějící servis opravu dopustí správního 

deliktu tím, že nezajistí splnění některé z povinností podle § 66 odst. 2 nebo 3.  
 

(5) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 66 odst. 3 

neuchovává protokol o provedené opravě po zákonem stanovenou dobu. 
  

 (56) Za správní delikt se uloží pokuta do  

  

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 3 nebo 4 5,  
  

b) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo 4.  

 
 

 

 
V Praze dne 3.2.2017 
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