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Přehled změn 96/2004 Sb. 
(201/2017 Sb.)
• Zrušení Hlavy VI – Osvědčení k výkonu ZP bez 

odborného dohledu
• oprávnění vykonávat příslušné ZP bez odborného 

dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení, 
• nová osvědčení se již nevydávají,
• neprodlužuje se platnost vydaných osvědčení,
• neukončená správní řízení se zastavují.



Přehled změn 96/2004 Sb. 
(201/2017 Sb.)
• Ruší se kreditní systém – souvislost s vydáváním 

osvědčení k výkonu ZP bez odborného dohledu.
• povinnost CŽV zůstává - viz čl. 22 písm. b) směrnice 

2005/36/ES, vnitřní systém plánování a kontroly CŽV
svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel 
zdravotních služeb (viz hodnocení kvality, akreditace),

• doklady – neuplatněné a budoucí si uschovejte pro 
případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění 
povinnosti CŽV,

• úloha ČSBMILI ČLS JEP (viz www.sbmili.cz ), stejně to 
vyřešily i ostatní OS

http://www.sbmili.cz/


Přehled změn 96/2004 Sb. 
(201/2017 Sb.)
• Údaje v Registru zdravotnických pracovníků
• údaje v RZP se vedou nadále podle zákona č. 

96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, do dne předání těchto 
údajů do NRZP, nejdéle do 180 dnů od jeho zřízení,

• z hlediska nových kvalifikací není třeba nic dělat!
• termín spuštění NRZP je z provozních důvodů 

posunutý na 30.6.2018,
• detaily a kontakty http://www.nconzo.cz

http://www.nconzo.cz/


Ukázka z on-line náhledu v NRZP –
veřejná část 
(viz https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZP/Pracovnik )



Ukázka z on-line náhledu v NRZP –
veřejná část 
(viz https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZP/Pracovnik )



Přehled změn 55/2011 Sb. 
(391/2017 Sb.), par. 19 a 28
• vyhláška zásadně mění postavení BMI,
• definuje činnosti BMI pro práci bez odborného 

dohledu a bez indikace lékaře,
• již není třeba SV KI pro samostatnou činnost,
• SV KI však umožňuje získat vyšší platovou třídu, viz 

NV a katalog prací,
• BMI vykonává automaticky všechny činnosti BMT.



Návrh novely NV č. 31/2010 Sb., o 
oborech SV a označení odbornosti ZP
se SZ

• Zrušení odbornosti Klinický technik



Důležitá oznámení!

• akreditovaný kvalifikační kurz - AKK BMT + AKK BMI
• světový kongres lékařské fyziky a biomedicínského 

inženýrství (IUPESM 2018)
• časopis Lékař a technika (LaT)



AKK BMT + BMI (oznámení o 
realizaci)
• jedna z možností, jak získat odbornou/specializovanou 

způsobilost dle zákona 96/2017 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů,

• poslední dva běhy v roce 2015 (cca 40 účastníků),
• v současné chvíli cca 10 až 12 vážných zájemců z praxe,
• realizace AKK BMT + BMI od září 2018 do března 2019 

včetně stáží a závěrečných zkoušek,
• další zájemci se mohou hlásit na IPVZ (viz 

https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-
pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/kontakty-pracoviste )

https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/kontakty-pracoviste


Světový kongres IUPESM 2018 v 
Praze
• World Congress on Medical Physics and Biomedical

Engineering
• každé tři roky v různých zemích světa, po EMBEC 

2005 v Praze,
• pořadatelé ČSBMILI ČLE JEP a ČSFM,
• přes 20 main topics, okolo 25 speciálních sekcí,
• doporučujeme zkušeným pracovníkům, ale i 

studentům,
• www.iupesm2018.org

http://www.iupesm2018.org/


Světový kongres IUPESM 2018 v 
Praze – proč navštívit?
• plenary lecture (2),
• keynote lectures v rámci většiny main topics (36),
• educational sessions/tutorials (60),
• scientific sessions (23 main topics) + posters,
• special sessions (26),
• scientific visits (UJP, PTC, ELI Beamlines, ÚTEF ČVUT, 

BIOCEV, NUDZ, CAPI, LINET),
• sborník abstrakt, sborník full-papers (Springer),
• zveřejnění detailního programu (konec dubna),
• www.iupesm2018.org

http://www.iupesm2018.org/


Časopis Lékař a technika 
(Clinician and Technology)

https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/CTJ/


	Aktuální zkušenosti s aplikací zákona 201/2017 Sb. (96/2004 Sb.) o nelékařských zdravotnických povoláních 
	Přehled změn 96/2004 Sb. (201/2017 Sb.)
	Přehled změn 96/2004 Sb. (201/2017 Sb.)
	Přehled změn 96/2004 Sb. (201/2017 Sb.)
	Ukázka z on-line náhledu v NRZP – veřejná část �(viz https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZP/Pracovnik )
	Ukázka z on-line náhledu v NRZP – veřejná část �(viz https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZP/Pracovnik )
	Přehled změn 55/2011 Sb. (391/2017 Sb.), par. 19 a 28
	Návrh novely NV č. 31/2010 Sb., o oborech SV a označení odbornosti ZP se SZ
	Důležitá oznámení!
	AKK BMT + BMI (oznámení o realizaci)
	Světový kongres IUPESM 2018 v Praze
	Světový kongres IUPESM 2018 v Praze – proč navštívit?
	Časopis Lékař a technika (Clinician and Technology)

