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Připomínky k legislativě předávané jsou uvedeny na webu ČSFM v položce 

Home > Legislativa > Připomínky k legislativě. 

 

 

Vyhlášky k zákonům o zdravotních službách jsou v položce  

Home > Legislativa > Zákony o zdraví. 



Legislativa připomínkovaná od 11. 5. 2011 a datum poslání 
na MZ nebo SÚJB 

• Atomový zákon       31. 05. 2011  

• Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 
povolání – velká novela      17. 06. 2011 a 19. 03. 2012      

• Vyhláška o požadavcích na personální vybavení 
zdravotnických zařízení       15. 07. 2011 a 19. 08. 2011 

• Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení 15. 07. 2011 a 19. 08. 2011 

• Vyhláška, kterou se stanoví pravidla a postupy při lékařském 
ozáření         19. 08. 2011 

• Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně 30. 03. 2012 

 



Atomový zákon – Proč se bude měnit? 

• Připomínkován byl věcný záměr Atomového 
zákona. 

 

• Změny nejsou vyvolány potřebou nastavit 
v zákoně zcela nové právní vztahy.  

 

• Na základě 14 let zkušeností je nezbytné doplnit 
a zpřesnit stávající právní úpravu. 

 



Atomový zákon – Co se bude zejména měnit? 

• Budou zabudovány nová doporučení 
mezinárodních institucí (Doporučení ICRP 103, 
Direktivy EU, Doporučení IAEA) a nové poznatky. 

• Úpravu vyžadují zmocňovací ustanovení. 

• SUJB nebude nadále dokumentaci schvalovat, ale 
pouze posuzovat. 

• Bude zaveden požadavek bezplatného odběru 
zářiče dodavatelem. 

• Počítá se se zavedením plateb držitelů povolení 
za vydávání a udržování povolení. 



Atomový zákon - Poslední informace  

• 3. 10. 2011 nám JUDr. Pamánková sdělila, že se 
v současné době provádí vypořádání zásadních 
připomínek povinných připomínkových míst. 
ČSFM mezi ně nepatří.  

• V rámci interního projednávání se připomínkami 
ČSFM SÚJB zabýval a bude s nimi nadále pracovat 
zejména při vytváření paragrafového textu 
nového atomového zákona.  

• Pokud jde o paragrafové znění, jeho příprava 
potrvá řadu měsíců a budeme opět zařazeni mezi 
připomínková místa.  
 



Atomový zákon – Lékařské ozáření  

Lékařské ozáření je řešeno v zákoně o specifických 
zdravotních službách.  

 

V aktuálním znění Atomového zákona stále zůstává 
odkaz na prováděcí právní předpis k zákonu 
(vyl. 307/2002 Sb.) 



Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně 

• Změny byly požadovány SÚJB v návaznosti na 
zákon o specifických zdravotních službách a 
vyhlášku, kterou se stanoví pravidla a postupy 
při lékařském ozáření. 

 

• Změna zatím nebyla vydána, takže platí současně 
Zákon o specifických zdravotních službách a 
Atomový zákon s prováděcími předpisy. 



Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně 

Požadovali jsme 

• ponechání definice radiologické zařízení – akceptováno 

• u radiologických zařízení úspěšnou nejen ZDS, ale i ZPS – 
neakceptováno 

• zrušení nové povinnosti stanovit místní diagnostické referenční 
úrovně pro všechna vyšetření – akceptováno  

• zrušení nové povinnosti porovnat každé ozáření s DRÚ - 
akceptováno  

• ponechání § 64 Požadavky na vybavení pracoviště protože 
Vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení 
zdravotnických zařízení toto neobsahuje – akceptováno 

• ponechání § 67 odst. 3, který se týká ozáření dětí, protože 
Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření 
problém dětských pacientů přes upozornění ČSFM neřeší - 
akceptováno 



Vyhláška, kterou se stanoví pravidla a postupy při 
lékařském ozáření 

• Připomínky byly ČSFM poslány na ministerstvo 
zdravotnictví dne 19. 08. 2011. 

• O další připomínky jsme nebyli požádáni. 
Vypořádání připomínek jsme neobdrželi. 

• V knihovně připravované legislativy byla 
s datem 6. 3. 2012 zveřejněna vyhláška 
o stanovení pravidel a postupů při lékařském 
ozáření. 

 



Vyhláška o požadavcích na věcné a technické 
vybavení zdravotnických zařízení 

• Vyhláška 221/2010 Sb. byla zrušena a nahrazena 
vyhláškou 92/2012 Sb.  

• Z vyhlášky byly vyjmuty požadavky, které řeší 
vyhláška č. 307/2022 Sb. => Při zařizování pracoviště 
je nutno sledovat vyhlášky obě. 

 

Původní požadavky  

– Nukleární medicína: Nejsou zvláštní požadavky na vybavení. 

– Radiační onkologie: EKG přístroj, glukometr a infuzní stojan. 

byly nahrazeny smysluplným textem. 



Vyhláška o požadavcích na minimální 
personální zabezpečení zdravotních služeb  

• Přítomnost fyzika je požadována na radiační 
onkologii a na nukleární medicíně, kde se dělá 
radioterapie.  

• Na ostatních pracovištích se ZIZ je požadována 
dostupnost: 

Dostupností klinického radiologického fyzika se 
rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím 
telefonu nebo elektronicky a v případě potřeby 
jeho fyzická přítomnost. 


