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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

Návrh na novelu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje 

změnu některých ustanovení tohoto zákona upravující oblast nakládání se 

zdravotnickými prostředky při jejich instruktáži, servisu a revizí. Jedná se především 

o změnu ustanovení - Hlava VIII Používání ZP a Hlava IX Servis a revize.  

K návrhu novely zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů není zpracována 

závěrečná zpráva o zhodnocení dopadů regulace (RIA).  

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Navrhovaná právní úprava je zpracována ve formě novely zákona č. 268/2014 Sb., 

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

znění pozdějších předpisů, jenž nabyl účinnosti dne 1. 4. 2015 (dále jen „zákon 

o zdravotnických prostředcích“).  

 

Předkládaný návrh má zjednodušit poskytovatelům zdravotních služeb zajištění provádění 

servisu (odborná údržba a opravy zdravotnických prostředků), neboť současná úprava je 

omezující v tom směru, že servis může provádět pouze zástupce soukromého subjektu, který 

dané zdravotnické prostředky poskytovateli zdravotních služeb dodává.  

 

Návrh rozšiřuje pravomoc provádět servis zdravotnických prostředků i na poskytovatele 

zdravotních služeb, jehož zaměstnanci však musí splňovat stejné požadavky jako zaměstnanci 

soukromých subjektů zajišťující servis zdravotnických prostředků. Odpovědnost je vždy na 

výrobci zdravotnického prostředku zda umožní, aby servis prováděla i jiná osoba (např. 

zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb) nebo pouze osoba jím pověřená. Nadto je zde 

samotná odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb, zda zaměstnává dostatečně 

kvalifikovaný a erudovaný personál. Na poskytovatele zdravotnických služeb (respektive na 

jeho zaměstnance) a na soukromý subjekt zajišťující servis zdravotnických prostředků jsou 

kladeny stejné požadavky.  

 

Obdobný problém je také v případě instruktáže. Podle současného znění zákona 

o zdravotnických prostředcích může instruktáž provádět pouze osoba, která je poučená 

výhradně výrobcem. Tato zákonná povinnost způsobila neúměrnou finanční zátěž nejen na 

poskytovatele zdravotních služeb, ale i na soukromé subjekty obchodující se zdravotnickými 

prostředky (dovozce, distributor, zplnomocněný zástupce), a to z hlediska její proveditelnosti. 

V praxi to znamená, že každý zaměstnanec soukromého subjektu i poskytovatele zdravotních 
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služeb musí být proškolen výhradně výrobcem. Vezmeme-li v úvahu např. situaci, kdy má 

výrobce sídlo mimo území České republiky a školení o instruktáži může u poskytovatele 

zdravotních služeb probíhat i několikrát do měsíce (např. vlivem fluktuace personálu), 

vyplývají z této povinnosti nejen vyšší finanční výdeje, ale také nadměrné pracovní zatížení 

zainteresovaných stran.  

 

V roce 2015 činila roční spotřeba ve zdravotnictví ČR z výběru pojistného přibližně 

230 miliard korun. Roční rozpočet pro např. FN v Motole tvoří zhruba 8 miliard z této částky, 

tedy 3,4 %. Ve FN Motol proběhly v roce 2014, tedy ještě před přijetím zákona 

o zdravotnických prostředcích, odborné údržby, jejichž náklady činily zhruba 20 500 000 Kč, 

což je 0,25 % z celkového rozpočtu FN v Motole. S platností zákona roční výlohy činily již 

cca 23 000 000 Kč (0,28 %), nárůst byl tedy přibližně o 0,03 % v rámci fakultní nemocnice.  

S přijetím zákona o zdravotnických prostředcích došlo ke vzrůstu o 0,03 %, což znamená 

přibližně 69 miliónů korun v rámci celého ročního rozpočtu pro zdravotnictví ČR pouze za 

odborné údržby.  

Pokud vycházíme z předpokladu, že instruktáž provedena firmou stojí 1 500,- Kč, přičemž 

nárůst nových zdravotníků v nemocnici činí 50 osob za měsíc (podle informací od personální 

náměstkyně FN Motol), činí cena za roční instruktáže zdravotnického personálu ve FN 

v Motole zhruba 9 miliónů korun. Tito pracovníci se musí účastnit školení v průměru na deset 

různých přístrojů. Devět miliónů korun zatíží rozpočet FN v Motole přibližně 0,11 %, což je 

po aplikaci na celkový rozpočet ČR zhruba 253 000 000 Kč. 

 

II. Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem ČR 

 

Návrh novely zákona je v souladu s ústavním pořádkem ČR a neodporuje základním zásadám 

a principům obsažených na ústavně-právní úrovni. 

 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh novely zákona je zpracován v mezích zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 

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

předpisů.  

Navrhovaná právní úprava směřuje ke změně ustanovení - Hlava VIII Používání ZP a Hlava 

IX Servis a revize, zákona o zdravotnických prostředcích:  

 

§ 28 Náležitosti ohlášení  

§ 59 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání zdravotnického prostředku  

§ 61 Instruktáž  

 

HLAVA IX SERVIS A REVIZE 
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Díl 1 Servis 

§ 64 Obecné ustanovení  

§ 65 Odborná údržba 

§ 66 Oprava 

Díl 2 Revize 

§ 67 Obecné ustanovení  

§ 90 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob na úseku servisu  

 

IV. Zhodnocení souladu s právem Evropské unie, judikaturou soudních orgánů EU 

a obecnými zásadami práva EU  

Návrhem této novely zákona o zdravotnických prostředcích není do právního řádu České 

republiky implementováno právo EU a návrh novely není s právem EU v rozporu. 

 

V. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána 

K problematice novely zákona o zdravotnických prostředcích nejsou uzavřeny žádné 

mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.  

 

VI. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Platný právní stav dostatečným způsobem nereflektuje oblast nakládání se zdravotnickými 

prostředky při jejich instruktáži, servisu a revizí. 

  

 

VII. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Uvedená právní úprava zákona o zdravotnických prostředcích nemá dopad na státní rozpočet 

a ostatní veřejné rozpočty.   

V souvislosti s přijetím navrhované právní úpravy není předpokládán dopad na podnikatelské 

prostředí České republiky. Předkládaný návrh nepředpokládá sociální dopady ani dopady 

na životní prostředí. Navrhovaná právní úprava nebude mít rovněž negativní dopad na rodiny, 

na specifické skupiny obyvatel. 

 

VIII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=120750)



 - 7 - 

Návrh právního předpisu nemá dopad na diskriminaci. Novely zákona o zdravotnických 

prostředích nezasahuje rovnost mužů a žen, když žádným způsobem mezi muži a ženami 

nerozlišuje. 

IX. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh se netýká úpravy ochrany soukromí ani nezasahuje do úpravy ochrany osobních údajů.  

 

X. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Nepředpokládá se zvýšení korupčních rizik, neboť navrhovaná právní úprava do této oblasti 

nezasahuje.  

 

XI. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh novely zákona o zdravotnických prostředcích s ohledem na svůj věcný obsah 

nezakládá a ani nepředpokládá jakýkoliv dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

XII. Navržený způsob projednání 

Navrhuje se, aby podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 

sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila 

souhlas již v prvém čtení. Důvodem pro tento navržený postup je fakt, že navržený zákon 

koriguje současnou legislativní situaci, kdy se zdravotnickým zařízením neúměrně zvýšily 

náklady na zajištění servisů zdravotnických přístrojů, stejně jako u povinných instruktáží pro 

práci se zdravotnickými přístroji. Navržená novela přitom nezasahuje do základní koncepce 

předmětného zákona a kromě řešení provádění servisů a instruktáží, jsou další navržené 

změny pouze terminologické a technické povahy. Z výše uvedených důvodů je žádoucí, aby 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky projednala a schválila tento návrh zákona 

v nejkratším možném termínu a zákon tak mohl nabýt účinnosti co nejdříve.  

 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 28 

 

V ustanovení § 28 odst. 2 se slova „odborné údržby“ nahrazují slovy „bezpečnostně technické 

kontroly“, za slova „podle § 65 odst. 4 písm. b)“ se vkládají slova „nebo kopii dokladu 

o školení o opravě podle“, za slova „§ 66 odst. 2 písm. b)od každého výrobce“ se doplňují 

slova „ nebo jím pověřené osoby, popřípadě od zplnomocněného zástupce daného výrobce 

nebo jím pověřené osoby“ a slovo „autorizace“ se nahrazují slovy „pověření“.  

 

K § 59 odst. 4 písm. b) 
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V ustanovení § 59 odst. 4 písm. b) se slova „odborné údržby“ nahrazují slovy „bezpečnostně 

technické kontroly“.  

 

K § 59 odst. 4 písm. c) 

 

V ustanovení § 59 odst. 4 písm. c) se za slova „pracovní měřidla“ vkládá slovo stanovená.  

 

K § 61 

 

V ustanovení § 61 odst. 2 se slovo „poučení“ nahrazuje slovem „proškolení“ a za slovo 

„výrobcem“ se doplňují slova „, nebo jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným 

zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou“. Odst. 2 se doplňuje o větu, která 

zní: „Poskytovatel zdravotních služeb, který používá tyto zdravotnické prostředky, je povinen 

zajistit provedení instruktáže pracovníků, kteří jsou určeni k jejich používání či obsluze.“ 

  

K § 64 

 

V ustanovení § 64 se v celém znění odst. 1 se slova „odborné údržby“ nahrazují slovy 

„bezpečnostně technických kontrol“  

 

K § 65 nadpis 

V nadpisu ustanovení § 65 se slova „Odborná údržba“ nahrazují slovy „Bezpečnostně 

technická kontrola“. 

 

K § 65 odst. 1 

V ustanovení § 65 odst. 1 se slova „Odbornou údržbou“ nahrazují slovy „Bezpečnostně 

technickou kontrolou“ a slova „bezpečnostně technických kontrol a dalších“ se zrušují.  

 

K § 65 odst. 2 

V ustanovení § 65 odst. 2 se slova „odborné údržby“ nahrazují slovy „bezpečnostně technické 

kontroly“. 

 

K § 65 v odst. 3 

V ustanovení § 65 se v odst. 3 slova „odborná údržba“ nahrazují slovy „bezpečnostně 

technická kontrola“ a slova „odborné údržby“ se nahrazují slovy „bezpečnostně technické 

kontroly“. 

 

K § 65 návětí 

V ustanovení § 65 se návětí odst. 4 doplňuje o větu „, která provádí bezpečnostně technickou 

kontrolu“. 

 

K § 64 odst. 4 písm. a) 

 V § 65 odst. 4 písm. a) se slova „odborná údržba“ nahrazují slovy „bezpečnostně technická 

kontrola“, slova „biotechnický asistent“ se ruší, a slova „odborné údržby“ se nahrazují slovy 

„bezpečnostně technických kontrol“.  
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K § 65 odst. 4 písm. b)  

V ustanovení § 65 odst. 4 písm. b)se slova „odbornou údržbu“ nahrazují slovy „bezpečnostně 

technickou kontrolu“, slovo „a to“ se ruší a slova „nebo osobou autorizovanou výrobcem“ se 

nahrazují slovy „nebo jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného 

výrobce nebo jím pověřenou osobou“.  

 

K § 65 odst. 4 písm. c) 

V ustanovení § 65 odst. 4 písm. c) se slova „odbornou údržbu“ nahrazují slovy „bezpečnostně 

technickou kontrolu“. 

 

K § 65 odst. 4 písm. d) 

V ustanovení § 65 odst. 4 písm. d) se slova „odborné údržby“ nahrazují slovy „bezpečnostně 

technické kontroly“. 

 

K § 65 odst. 5 

V ustanovení § 65 odst. 5 se na úvod vkládá věta, která zní: „Po provedení bezpečnostně 

technické kontroly musí osoba provádějící servis zajistit, aby pracovník provádějící 

bezpečnostně technickou kontrolu o této kontrole pořídil písemný protokol.“. Slova „vést a“ 

se nahrazují slovy „tento protokol“ a slova „evidenci provedené odborné údržby“ se nahrazují 

slovy „po celou dobu používání zdravotnického prostředku a dále po dobu“. 

 

K § 65 odst. 6 

V ustanovení § 65 odst. 6 se před slovo „požadavky“ vkládají slova „Pokud není výrobcem 

stanoveno jinak,“ a slova „odbornou údržbu“ se nahrazují slovy „bezpečnostně technickou 

kontrolu“. 

 

K § 66 odst. 2 návětí 

V ustanovení § 66 se návětí odst. 2 doplňuje o větu „která provádí opravu“. 

 

K § 66 odst. 2 písm. b) 

V ustanovení § 66 odst. 2 písm. b) se za slova „výrobcem“ doplňují slova „, nebo jím 

pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím 

pověřenou osobou“ a slova „a to výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem“ se ruší.  

 

K § 66 odst. 3  

V ustanovení § 66 odst. 3 se a slova „nejméně 1 rok“ nahrazují slovy „po celou dobu 

používání zdravotnického prostředku a dále po dobu 1 roku“. 

 

 

 

K § 65 odst. 4  

V ustanovení § 66 odst. 4 se před slovo „požadavky“ vkládají slova „Pokud není výrobcem 

stanoveno jinak,“. 

 

K § 67 odst. 1 
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V ustanovení § 67 odst. 1 vkládá za slova „U zdravotnického prostředku, který je“ slovo 

„pevně“. 

 

K § 90 odst. 1 

V ustanovení § 90 odst. 1 se slova „odborné údržby“ nahrazují slovy „bezpečnostně technické 

kontroly“. 

 

K § 90 odst. 2 

V ustanovení § 90 odst. 2 se slovo „servis“ nahrazují slovy „bezpečnostně technickou 

kontrolu“ a za slova „povinností podle § 65 odst. 4“ se doplňují slova „nebo 5“. 

 

K § 90 odst. 3 

V ustanovení § 90 odst. 3 se slova „evidenci provedeného servisu“ nahrazují slovy „protokol 

o provedené bezpečnostně technické kontrole“. 

 

K § 90 odst. 4  

V ustanovení § 90 odst. 4 slovo „servis“ nahrazuje slovem „opravu“. 

 

K § 90 nový odst. 5 

V ustanovení § 90 se vkládá nový odst. 5, který zní: „Poskytovatel zdravotních služeb se 

dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 66 odst. 3 neuchovává protokol o provedené 

opravě po zákonem stanovenou dobu.“. 

 

K § 90 odst. 5 

V ustanovení § 90 se odst. 5 označuje jako 6. 

 

K § 90 odst. 6 písm. a) 

V ustanovení § 90 odst. 6 písm. a) se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „nebo 5“. 

 

K § 90 odst. 6 písm. b) 

V ustanovení § 90 odst. 6 písm. b) se za slova „odstavce 2“ doplňují slova „nebo 4“.  

 

 

K účinnosti  

Účinnost se navrhuje ke dni 1. 7. 2017. Předložený návrh nevyžaduje delší legisvakanční 

lhůtu.  

 

 

V Praze dne 3.2.2017 

 

 

MUDr.Vít Kaňkovský, v.r. 
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