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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony  

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

§ 70 odst. 6 
(6) Vyhledávacím vyšetřením s využitím ionizujícího 

záření se rozumí postup, při němž se využívají lékařská 

radiologická zařízení pro stanovení včasné diagnózy u 

rizikových skupin obyvatelstva.  

 

32013L0059 
Čl. 4 bod 40 „vyhledávacím vyšetřením“ postup, při němž se využívají lékařská 

radiologická zařízení pro včasnou diagnózu u rizikových skupin 

obyvatelstva; 

§71 odst.1 písm. b) b) vypracovat místní radiologické standardy pro všechny 

výkony, které standardně provádí, a zajistit jejich dodržování; 

při vypracování místních radiologických standardů vychází 

z národních radiologických standardů, jsou-li k dispozici, 

konkrétních podmínek na pracovišti zdravotnického zařízení 

a rozsahu poskytovaných zdravotních služeb; v případě, že 

zavede novou metodu lékařského ozáření a národní radiologické 

standardy nejsou dosud vypracovány, poskytne svůj místní 

radiologický standard a případně další potřebné informace 

ministerstvu jako podklad pro vypracování národního 

radiologického standardu, který bude zpracovaný a uveřejněný 

do 1 roku od zavedení této metody, 

 

32013L0059 
Čl.58 a) Postupy 

Členské státy zajistí, že: 

a) ke každému přístroji jsou pro příslušné kategorie pacientů 

vypracovány písemné protokoly pro každý druh standardního 

lékařského radiologického postupu; 

 

 

§71 odst.1 písm. c) 
(c) provádět interní klinický audit, vyhodnotit zjištění učiněná 

na jeho základě, navrhnout řešení zjištěných nedostatků a 

odstranit je a k tomu si určit termín splnění, 

 

32013L0059 
Čl. 58 e) 

 

Čl. 58 f) 

 

 

 

e)  klinické audity se provádějí v souladu s vnitrostátními postupy; 

 

f) pokud jsou diagnostické referenční úrovně soustavně 

překračovány, provede se odpovídající místní šetření a bez 

zbytečného prodlení se přijmou nápravná opatření. 
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Čl. 60 odst. 1 c) c) provozovatel provádí odpovídající programy zabezpečování 

jakosti a posuzování dávek pacientovi nebo ověřování aplikované 

aktivity  

§71 odst.1 písm. d) (d) zajistit provedení externího klinického auditu k tomu 

oprávněnými osobami; vyhodnotit zjištění učiněná na jeho 

základě, navrhnout řešení zjištěných nedostatků a nesouladů 

s národními radiologickými standardy a odstranit je a k tomu si 

určit termín splnění; externí klinický audit se neprovádí na 

radiologických pracovištích zdravotnických zařízení 

vybavených pouze zubními rentgeny nebo kostními 

denzitometry,  
 

32013L0059 
Čl. 58 e) 

 

Čl. 58 f) 

 

e)  klinické audity se provádějí v souladu s vnitrostátními postupy; 

 

f) pokud jsou diagnostické referenční úrovně soustavně 

překračovány, provede se odpovídající místní šetření a bez 

zbytečného prodlení se přijmou nápravná opatření. 

§71 odst.2 písm. e) (e) byla přijata opatření k předcházení vzniku radiační  

mimořádné události a radiologické události. 

 

 

32013L0059 
Čl. 63 a) Havarijní a nezáměrná ozáření 

Členské státy zajistí, že: 

a) jsou přijata veškerá přiměřená opatření za účelem minimalizace 

pravděpodobnosti a rozsahu havarijních nebo nezáměrných 

ozáření osob vystavených lékařskému ozáření; 

 

 

§ 75 odst. (1) 
(1) Cílem externího klinického auditu je ověřování a hodnocení 

dodržování místních radiologických standardů při poskytování 

zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, a to za 

účelem zlepšení kvality a výsledků poskytované zdravotní péče 

pacientovi. Lékařské radiologické činnosti, postupy a výsledky 

jsou srovnávány s národními radiologickými standardy, a je-li 

to žádoucí, jsou tyto činnosti modifikovány, nebo je-li to 

nezbytné, jsou zavedeny nové standardy. Externí klinický audit 

se provádí nejméně jedenkrát za 5 let. 

 

32013L0059 
Čl. 4 bod 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 58 e) 

„klinickým auditem“ systematické ověřování nebo přezkum 

lékařských radiologických postupů za účelem zlepšení kvality a 

výsledků péče o pacienta prostřednictvím strukturovaného 

přezkumu, při němž jsou lékařské radiologické činnosti, postupy a 

výsledky zkoumány ve srovnání se schválenými standardy 

správných lékařských radiologických postupů, případně jsou tyto 

činnosti upraveny, a je-li to nezbytné, jsou zavedeny nové 

standardy; 

 

e) klinické audity se provádějí v souladu s vnitrostátními postupy; 

Hlava IV, 

Díl 2 

§ 59 odst. 2 

(2)Vstupní lékařskou prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní 

způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci, 

hradí případný zaměstnavatel vždy. 

 

32003L0088 
Čl. 9 odst. 1 

písm a) 
Posouzení zdravotního stavu a převedení nočních pracovníků 

na práci ve dne 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby 

a) noční pracovníci měli nárok na bezplatné posouzení svého 

zdravotního stavu před zařazením na noční práci a poté v 

pravidelných odstupech, 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákoníku 

práce 

ĆL 4  

§94 odst. 2  

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec 

pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb v případech a za podmínek 

stanovených pro pracovnělékařské služby zákonem o 

specifických zdravotních službách. Úhrada poskytnutých 

zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována. 

32003L0088 
Čl. 9 odst. 1-3 

 
Posouzení zdravotního stavu a převedení nočních pracovníků 

na práci ve dne 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby 

a) noční pracovníci měli nárok na bezplatné posouzení svého 

zdravotního stavu před zařazením na noční práci a poté v 

pravidelných odstupech,  
b) noční pracovníci trpící zdravotními obtížemi, které byly uznány 
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jako obtíže spojené s výkonem noční práce, byli převedeni, 

kdykoli je to možné, na práci ve dne, pro kterou mají předpoklady. 

2. Bezplatné posouzení zdravotního stavu uvedené v odst. 1 písm. 

a) musí zachovávat lékařské tajemství. 

3. Bezplatné posouzení zdravotního stavu uvedené v odst. 1 písm. 

a) může tvořit součást státního systému zdravotní péče. 

 

 

 

 

Číslo předpisu ES (kód celex) Název předpisu ES 

32013L0059 Směrnice Rady 2013/59/Euratom, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se 

směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom. 

32003L0088 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby 
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