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Provádění bezpečnostně technických kontrol zdravotnických prostředků vyžaduje přímo zákon č. 123/2000 Sb. v platném znění. Konkrétně se  
této problematiky dotýkají § 27, 28 a 52. O periodických kontrolách zdravotnických prostředků pojednávají také harmonizované normy ČSN EN 
60601-1 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost a ČSN EN 62353 

Zdravotnické elektrické přístroje – Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů. 

Provádění bezpečnostně technických kontrol zdravotnických prostředků 

Dle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. musí protokol obsahovat slovní vyhodnocení o stavu zdravotnického prostředku a konstatování, zda  

zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené v zákoně. Pokud by zdravotnický prostředek tyto požadavky nesplňoval, musí příslušná  

zpráva či záznam obsahovat i důvody takového konstatování. Dále musí záznam obsahovat termín následného prověření zdravotnického  

prostředku. Samozřejmostí je také identifikace osoby, které kontrolu provedla. 

Bezpečnostně technická kontrola zahrnuje posouzení stavu přístroje z hlediska vizuální a mechanické celistvosti přístroje i příslušenství a  

kontrolu ovládání a signalizace. Funkcionalita přístroje je posuzována za pomoci tzv. funkční zkoušky dle předpisů výrobce. Výrobce definuje  

soubor úkonů, která mají za cíl ověřit správnou funkčnost přístroje. K tomuto účelu výrobce stanoví nezbytné technické vybavení. Posledním 
aspektem kontroly je proměření elektrické bezpečnosti dle norem. 

Protokol o kontrole zdravotnického 

prostředku dle platné legislativy 
Protokol o kontrole zdravotnického 

prostředku se všemi náležitostmi 

Pacientské simulátory a testery zdravotnických prostředků k 

prověření funkcionality 

Testery elektrické bezpečnosti zdravotnických prostředků 

Zákon č. 123/2000 Sb. v platném znění vyžaduje provádění 

bezpečnostně technických kontrol u zdravotnických  

prostředků, u kterých to stanovuje výrobce. 

 

Rozsah kontroly je též stanoven výrobce. Zákon dále  

vyžaduje, aby kontroly prováděla osoba s dostatečnou  

kvalifikací a materiálně technickým vybavením. 

 

Harmonizovaná norma ČSN EN 60601-1-1 stanovuje kritéria 

zdravotnických prostředků, která mají být splněna z hlediska 

bezpečnosti při používání zdravotnických prostředků. 

 

Norma ČSN EN 62353 předně definuje požadavky na zajištění 

elektrické bezpečnosti zdravotnických prostředků před jejich 

uvedením do provozu a v průběhu doby používání. Kromě  

toho poskytuje prostředky k posuzování jejich stárnutí. 

 

Periodické bezpečnostně technické kontroly mají za úkol 

prověřit charakteristiky a bezpečnost zdravotnického  

prostředku. V žádném případě jej však nesmí poškodit a  

nesmí být ohroženo zdraví osob, které kontroly provádějí. 


