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Současná legislativa

▫ Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. (NAZ)
▫ účinnost od 1.1.2017



Současná legislativa - SÚJB

▫ Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb.

▫ Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení 
radionuklidového zdroje (NOVRO), ze dne 14. 12. 2016



Současná legislativa – SÚJB – nová z roku 2016

Prováděcí předpisy – vyhlášky k novému atomovému zákonu č. 263/2016 Sb.

▫ Vyhláška č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání mimořádné 
radiační události

▫ Vyhláška č. 377/2016 Sb.,  o požadavcích na bezpečné nakládání s 
radioaktivním odpadem a  o vyřazovaní z provozu jaderného zařízení nebo 
pracoviště III. nebo IV. kategorie

▫ Vyhláška č. 408/2016 Sb., o požadavcích na systém řízení

▫ Vyhláška č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné 
bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě 
osoby zajišťující radiační ochranu registranta



▫ Zákon 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (účinnost od 
1.4.2012) 

HLAVA V:  Lékařské ozáření a klinické audity

▫ Vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení 

▫ Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální 
zabezpečení zdravotních služeb

▫ Vyhláška č. 410/2012 Sb.
o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření

▫ Zákon č. 96/2004 Sb., podmínky získávání a uznávání způsobilosti k 
výkonu nelékařských zdravotnických povolání, novela v přípravě

▫ Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a 
jiných odborných pracovníků

Současná legislativa pro lékařské ozáření – MZ ČR
- zůstává beze změn



Nový atomový zákon – mezinárodní souvislosti

• zapracování příslušných nových předpisů Evropského společenství pro atomovou energii 
(Euratom) a Evropské unie (uplynulo 20 let od vydání původního atomového zákona č. 
18/1997 z 24.1.1997)

• Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5.12.2013, kterou se stanoví základní 
bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření (touto 
směrnicí se zrušilo několik předchozích směrnic Euratom, včetně směrnice 
97/43/Euratom, zabývající se ochranou zdraví  jedinců před nežádoucími  účinky IZ při 
lékařském ozáření

• doporučení ICRP (Mezinárodní komise pro radiační ochranu - International Commission 
on Radiation Protection) č. 103

• doporučení IAEA (International Atomic Energy Agency - Mezinárodní atomová 
agentura)



Nová terminologie - expoziční situace (NAZ, §2, odst.2, písm. e))

• Expoziční situace

- všechny v úvahu připadající okolnosti vedoucí k vystavení fyzické osoby nebo životního 
prostředí ionizujícímu záření

Expoziční situací je:

1. plánovaná expoziční situace, která je spojena se záměrným využíváním zdroje 
ionizujícího záření

2. nehodová expoziční situace, která může nastat při plánované expoziční situaci nebo 
být vyvolána svévolným činem a vyžaduje přijetí okamžitých opatření k odvrácení nebo 
omezení důsledků

3. existující expoziční situace, která již existuje v době, kdy se rozhoduje o její regulaci 
(např. ozáření z přírodního zdroje záření nebo následek nehodových expozičních 
situací)



Typy ozáření (NAZ, §2, odst.3)

Ozáření - vystavení fyzické osoby ionizujícímu záření s výjimkou ozáření z přírodního 
pozadí

a) Profesní ozáření – ozáření v souvislosti s výkonem práce při činnosti v rámci 
plánované expoziční situace 

b) Lékařské ozáření – ozáření v rámci

1. vyšetření nebo léčby pacienta

2. pracovnělékařských služeb a preventivní zdravotní péče

3. dobrovolné účasti zdravých osob nebo pacientů na lékařském ověřování 
nezavedené metody spojené s lékařským ozářením

4. poskytování pomoci fyzické osobě podstupující lékařské ozáření 

c) Havarijní ozáření – ozáření jiné než zasahující osoby v důsledku nehodové expoziční 
situace a ozáření zasahující osoby při nehodové expoziční situaci



Ozáření (NAZ, §2, odst.3)

d) Ozáření obyvatel – všechna ozáření s výjimkou profesního, lékařského a 
havarijního ozáření při nehodové expoziční situaci nebo v jejím důsledku

e) Ozáření z přírodního pozadí

e) Potenciální ozáření – ozáření, o němž se nepředpokládá, že nastane, ale které
může nastat jako důsledek události pravděpodobnostní povahy

f) Nelékařské ozáření – záměrné ozáření fyzické osoby pro účely zobrazování, jehož
cílem není přínos pro zdraví – např. hodnocení fyzického vývoje dětí a
mladistvých ke sportovní kariéře, identifikace věcí skrytých v lidském těle



Systém regulace využívání ionizujícího záření (NAZ, §§9 - 11)

Zaveden odstupňovaný systém regulace činností

Tři stupně regulace – ohlášení, registrace, povolení

a) Ohlášení – používání schváleného typu drobného ZIZ a provádění transferu 
jaderné položky

b) Registrace – používání zubního nebo veterinárního rentgenu a rtg kostního 
denzitometru; dovoz, vývoz a distribuce generátorů záření

c) Povolení – pro jaderná zařízení a pracoviště III. a IV. kategorie



Činnosti zvláště důležité z hlediska RO (NAZ, §31)

Činnost zvláště důležitá z hlediska RO – činnost zajišťující plnění požadavků na RO, používání
technických a organizačních opatření a postupů bezpečného provozu ZIZ a pracovišť s nimi,
nebo činnost spočívající v provádění hodnocení vlastností ZIZ (NAZ, §3, odst.1, písm. e)

Pro tyto činnosti byla vydána Vyhláška č. 409/2016 Sb.



Principy a obecná pravidla radiační ochrany
- kategorizace v oblasti radiační ochrany 

(NAZ, Hlava II – Radiační ochrana, Díl 1, §§60 - 61)

Kategorizace v oblasti zajišťování radiační ochrany:

- kategorizace zdrojů ionizujícího záření

- kategorizace zabezpečení radionuklidových zdrojů

- kategorizace pracovišť se ZIZ

- kategorizace radiačních pracovníků



Pro účely odstupňovaného přístupu k regulaci činností podle míry ohrožení zdraví a
životního prostředí ionizujícím zářením se zdroje dělí do kategorií:

- nevýznamné

- drobné

- jednoduché

- významné

- velmi významné

Kategorizace zdrojů ionizujícího záření (NAZ §61, odst.1)

Při kategorizaci zdroje se zohledňuje:

- typický způsob nakládání se zdrojem

- míra možného ozáření pracovníků

- potenciální riziko plynoucí z předvídatelných poruch a odchylek od běžného provozu



• Nevýznamný zdroj

- generátor záření emitující ionizující záření s energií nepřevyšující 5 keV

- radioaktivní látka, jejíž aktivita je menší nebo rovna zprošťovací úrovni

• Drobný zdroj

- generátor záření, který není nevýznamným ani významným zdrojem, u něhož je příkon
dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 0,1 m menší než 1µSv/h

- uzavřený radionuklidový zdroj, u něhož je součet podílů aktivit radionuklidů a
příslušných zprošťovacích úrovní aktivity menší než 100

- zařízení obsahující uzavřený radionuklidový zdroj, které není nevýznamným zdrojem, u
něhož je příkon prostorového dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 0,1 m menší než
1µSv/h

- otevřený radionuklidový zdroj, který není nevýznamným zdrojem, u něhož je součet
podílů aktivit radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní aktivity menší než 10

Kategorizace zdrojů ionizujícího záření (NOVRO §§12-16 )

Příklad drobného zdroje: kontrolní stronciový zdroj pro kontrolu stability
ionizačních komor

• Jednoduchý zdroj

- zdroj, který není nevýznamným, drobným, významným ani velmi významným
zdrojem

Příklad jednoduchého zdroje: kostní denzitometr, zubní rentgen, kabinový rentgen



• Významný zdroj

- generátor záření, určený k lékařskému ozáření, kromě kostního 
denzitometru a zubního rentgenového zařízení, jiného než 
zubního výpočetního tomografu,

- urychlovač částic,

- zdroj ionizujícího záření určený k radioterapii protony, neutrony a 
jinými těžkými částicemi,

- zařízení obsahující uzavřený radionuklidový zdroj určený k 
radioterapii

Kategorizace zdrojů ionizujícího záření (NOVRO §§12-16 )

 ozařovače pro radioterapii včetně simulátoru patří mezi významné zdroje

• Velmi významný zdroj

- jaderný reaktor

- zařízení obsahující uzavřený radionuklidový zdroj určený k ozařování předmětů, včetně 
potravin, surovin, předmětů běžného užívání nebo jiných věcí (např. průmyslový ozařovač, 
ozařovač krve)

- mobilní defektoskop s uzavřeným radionuklidovým zdrojem

- vysokoaktivní zdroj 



Kategorizace pracovišť se ZIZ (NAZ §61, odst.3, NOVRO §19)

Kategorizace pracovišť se ZIZ: podle ohrožení zdraví a životního prostředí ionizujícím
zářením se pracoviště třídí do I., II., III. a IV. kategorie

Pracoviště I. kategorie:

- pracoviště s drobným zdrojem, s kostním denzitometrem,

- s veterinárním nebo zubním RTG, s kabinovým RTG, s technickým RTG

Pracoviště II. kategorie:

- pracoviště s jednoduchým zdrojem, které není pracovištěm I. kategorie; 

- pracoviště s RTG zařízením určeným k radiodiagnostice nebo radioterapii, s výjimkou 
kostního denzitometru, zubního RTG nebo veterinárního RTG, 

- pracoviště s mobilním defektoskopem obsahujícím URZ, s indikačním nebo měřícím 
zařízením obsahujícím URZ, u něhož se vymezuje kontrolované pásmo

- kompaktní mimotělní ozařovač krve

 pracoviště s rentgenovým zařízením určeným k radiodiagnostice nebo radioterapii (tj.
simulátor, CT simulátor) jsou zařazena do II. kategorie



Kategorizace pracovišť se ZIZ (NAZ §61, odst.3, NOVRO §19)

Pracoviště III. kategorie:

- pracoviště s urychlovačem částic,

- pracoviště se zařízením obsahujícím uzavřený radionuklidový zdroj, které je určeno k
radioterapii,

- pracoviště se zařízením obsahujícím URZ a určeným k ozařování předmětů, včetně 
potravin a surovin, předmětů běžného užívání nebo jiných věcí

- pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního 
nerostu

Pracoviště IV. kategorie:

- pracoviště s jaderným zařízením

- pracoviště s úložiště radioaktivního odpadu, které není jaderným zařízením 

 pracoviště s urychlovačem částic a se zařízením obsahujícím URZ určeným k 

radioterapii včetně brachyterapie jsou zařazena do  III. kategorie



Kategorizace radiačních pracovníků (NAZ §61, odst. 4,5 NOVRO §20)

Pro účely monitorování a pracovnělékařských služeb se radiační pracovníci podle možné
míry zdravotního rizika spojeného s ionizujícím zářením zařazují

do kategorie A nebo B

Při zařazování radiačního pracovníka do kategorie A nebo B musí být zohledněno:

- očekávané ozáření radiačního pracovníka za běžného provozu a

- potenciální ozáření radiačního pracovníka

Radiačním pracovníkem kategorie A je radiační pracovník, který by mohl obdržet:

- efektivní dávku vyšší než 6 mSv ročně

- ekvivalentní dávku vyšší než 15 mSv na oční čočku, nebo

- ekvivalentní dávku vyšší než 3/10 limitu ozáření pro kůži a končetiny.



Principy a obecná pravidla radiační ochrany 

– omezení ozáření  (NAZ, Hlava II – Radiační ochrana, §62)

Základní principy radiační ochrany:

- zdůvodnění

- optimalizace

- limity

§62 Omezení ozáření: Každý, kdo vykonává činnost v rámci plánované expoziční
situace, je povinen omezit ozáření fyzické osoby tak, aby celkové ozáření bylo
odůvodněné, optimalizované a nepřekračovalo v součtu limity ozáření



Zásady ochrany před ozářením

• Časem

radiační zátěž dané osoby roste s časovým intervalem, po který 
se daná osoba vyskytuje v blízkosti zdroje ionizujícího záření. 

 čím je kratší čas pobytu u zářiče, tím je nižší dávka záření 

• Vzdáleností

dávkový příkon klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje
ionizujícího záření

• Stíněním

intenzita záření klesá exponenciálně

s rostoucí tloušťkou stínění

Pokles dávky ionizujícího zářeni v závislosti 

na počtu polovrstev absorbujícího materiálu



• Absorbovaná dávka D je podíl
střední energie předané ionizujícím 
zářením v objemovém elementu a 
hmotnosti látky obsažené v tomto 
objemovém elementu  [Gy]

Převzato z: 

Podzimek, F.: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, ČVUT, Praha, 2012

Veličiny (NOVRO, §2)

• Aktivita A je podíl očekávané 
hodnoty počtu jaderných přeměn z 
energetického stavu a časového 
intervalu, ve kterém tyto přeměny 
proběhnou  [Bq]

starší jednotka – Ci (curie)

vztah mezi Bq a Ci:

1 Ci = 37 GBq = 3,7*1010 Bq



• Ekvivalentní dávka HT je součin
radiačního váhového faktoru wR a
střední absorbované dávky DTR v
orgánu nebo tkáni T pro ionizující
záření R, nebo součet takových
součinů, jestliže pole ionizujícího
záření je složeno z více druhů nebo

energií [Sv, mSv]

Typ záření, energie

Radiační 

váhový 

faktor wR

fotony 1

elektrony a miony 1

protony  a nabité piony 2

neutrony < 1 MeV*  5

neutrony  1 – 50 MeV*  10

neutrony > 50MeV*  5

částice alfa, těžké ionty, štěpné fragmenty 20

Veličiny radiační ochrany (NOVRO, §2)

*) pro stanovení radiačního váhového faktoru
neutronů platí složitější vztahy uvedené
v Příloze 2 NOVRO



• Efektivní dávka E je součet součinů
tkáňových váhových faktorů wT a
ekvivalentní dávky HT v ozářených
tkáních nebo orgánech T [Sv, mSv]

Veličiny radiační ochrany (NOVRO, §2)

Tkáň, orgán
Tkáňový 

faktor wT

Červená kostní dřeň 0,12

Tlusté střevo 0,12

Plíce 0,12

Žaludek 0,12

Mléčná žláza 0,12

Ostatní tkáně 0,12

Gonády 0,08

Močový měchýř 0,04

Játra 0,05

Jícen 0,05

Štítná žláza 0,05

Povrch kostí 0,01

Mozek 0,01

Slinné žlázy 0,01

Kůže 0,01

Změny v hodnotách wT oproti dřívějším 
hodnotám (uvedeným ve Vyhl. 
307/2002 Sb.)

- gonády  (z 0,2 na 0,08)

- mléčná žláza  (z 0,05 na 0,12)

- ostatní tkáně  (z 0,05 na 0,12)

- moč. měchýř , jícen, játra, šť. žláza –
mírně  (z 0,05 na 0,04)



• Kolektivní efektivní dávka je součet efektivních dávek všech
jednotlivců v určité skupině

• Úvazek efektivní dávky je časový integrál příkonu efektivní po
dobu τ od příjmu radionuklidu

* doba τ je

- 50 let pro příjem radionuklidů u dospělých

- období do 70 let věku pro příjem radionuklidů u dětí

Veličiny radiační ochrany (NOVRO, §2)



• Dávkový ekvivalent H je součin 
absorbované dávky v určitém bodě 
tkáně a jakostního faktoru Q
vyjadřujícího rozdílnou biologickou 
účinnost různých druhů záření              
[Sv, mSv]

Veličiny radiační ochrany (NOVRO, §2)

Druh a energie záření L [keV/m]

RTG záření 250 kV 2

Gama záření Co-60 0.3

Záření X 3MeV 0.3

Elektrony 1 MeV 0.25

Neutrony 14 MeV 12

Těžké nabité částice 100-200

Lineární přenos 

energie L [keV/µm]

Jakostní faktor Q (L)

L ≤ 10 1

10 < L < 100 0,32*L– 2,2

L  ≥ 100 300*L-0,5

Záření s nízkým LET = řídce ionizující záření: záření X a gama, elektrony

Záření s vysokým LET = hustě ionizující záření: neutrony, protony, těžké nabité částice

Hranice mezi řídce a hustě ionizujícím zářením – cca 10 keV/m



Měřitelná veličina

• Osobní dávkový ekvivalent Hp(d) je dávkový ekvivalent v daném 

bodě pod povrchem těla v hloubce tkáně d [Sv, mSv]

Veličiny radiační ochrany (NOVRO, §2)

• Osobní dávkový ekvivalent Hp(0,07) je dávkový ekvivalent v daném bodě pod

povrchem těla v hloubce tkáně 0,07 mm

• Osobní dávkový ekvivalent Hp(10) je dávkový ekvivalent v daném bodě pod

povrchem těla v hloubce tkáně 10 mm

Ukázka hodnot vykazovaných službou osobní dozimetrie  



Principy a obecná pravidla radiační ochrany

- limity ozáření (NAZ, Hlava II – Radiační ochrana, §63)

Limitem ozáření je kvantitativní ukazatel pro omezení celkového ozáření fyzické

osoby z činností v rámci plánovaných expozičních situací.

Limity ozáření jsou:

- obecné limity pro obyvatele

- limity pro radiační pracovníky.

- limity pro žáky a studenty.

• Limitům ozáření nepodléhá lékařské ozáření.

• Do čerpání limitů ozáření se nezapočítává ozáření z nehodových a 
existujících expozičních situací (tj. např.  ozáření z přírodních zdrojů, kromě 
ozáření z těch přírodních zdrojů, které jsou vědomě a záměrně využívány)



• 1 mSv pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků

efektivních dávek z vnitřního ozáření

• 15 mSv pro ekvivalentní dávku v oční čočce

• 50 mSv pro průměrnou ekvivalentní dávku  na každý 1 cm2 kůže 

bez ohledu na velikost ozářené plochy

Limity ozáření- obecné limity pro obyvatele (NOVRO, §3)

za jeden kalendářní rok



• 20 mSv pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků

efektivních dávek z vnitřního ozáření za kalendářní rok

nebo v případě, že nelze pro určitou radiační činnost dodržet výše uvedený limit,

může Úřad na základě posouzení úrovně radiační ochrany a rizik plynoucích z

ozáření schválit jiný způsob čerpání tohoto limitu v čase:

• hodnota schválená Úřadem, nejvýše však 100 mSv za 5 po sobě

jdoucích kalendářních let a současně 50 mSv za jeden kalendářní

rok

Limity pro radiačního pracovníka (NOVRO, §4)

Limity pro radiačního pracovníka musí být použity pro omezení

profesního ozáření a jsou:



• 100 mSv pro ekvivalentní dávku v oční čočce za 5 po sobě jdoucích

kalendářních let a současně 50 mSv v jednom kalendářním roce

• 500 mSv pro průměrnou ekvivalentní dávku  na každý 1 cm2 kůže za 

kalendářní rok bez ohledu na velikost ozářené plochy

• 500 mSv pro ekvivalentní dávku na ruce od prstů až po předloktí a na 

nohy od chodidel až po kotníky za jeden kalendářní rok

Limity pro radiačního pracovníka - pokračování (NOVRO, §4)



Limity pro radiačního pracovníka – překročení limitů (NOVRO, §4)

Radiační pracovník, u kterého bylo zjištěno překročení limitů ozáření, musí být

dočasně vyřazen z práce se zdrojem ionizujícího záření do doby, než je

posouzena jeho zdravotní způsobilost k další práci se zdrojem ionizujícího záření a

stanoveny podmínky pro tuto práci.

Překročení limitů pro radiačního pracovníka, který je shledán zdravotně

způsobilým, není důvodem pro jeho vyloučení z obvyklé pracovní činnosti nebo

pro jeho přeložení na jiné pracoviště, pokud osoba, pro niž pracovní činnost

vykonává, nemá k takovému vyloučení jiné závažné důvody.



Limity pro žáka a studenta (NOVRO, §5)

Limity pro žáka a studenta ve věku 16 do 18 let, kteří jsou

povinni v průběhu svého studia pracovat se zdrojem ionizujícího

záření, jsou za jeden kalendářní rok:

• 6 mSv pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků

efektivních dávek z vnitřního ozáření

• 15 mSv pro ekvivalentní dávku v oční čočce

• 150 mSv pro průměrnou ekvivalentní dávku  na každý 1 cm2 kůže

bez ohledu na velikost ozářené plochy

• 150 mSv pro ekvivalentní dávku na ruce od prstů až po předloktí 

a na nohy od chodidel až po kotníky



Limity pro žáka a studenta (NOVRO, §5)

Limity pro žáka a studenta mladšího než 16 let, kteří jsou

povinni v průběhu svého studia pracovat se zdrojem ionizujícího

záření, jsou shodné s obecnými limity pro obyvatele.

Limity pro žáka a studenta staršího než 18 let, kteří jsou povinni

v průběhu svého studia pracovat se zdrojem ionizujícího záření,

jsou shodné s limity pro radiačního pracovníka.



Odvozené limity (NOVRO, §6)

Limity pro radiační pracovníky se považují za nepřekročené,

pokud nejsou překročeny kvantitativní ukazatele vyjádřené v

měřitelných veličinách – odvozené limity.

Odvozené limity pro zevní ozáření za kalendářní rok:

• 500 mSv pro osobní dávkový ekvivalent v hloubce 0,07 mm

Hp(0,07)

• 20 mSv pro osobní dávkový ekvivalent v hloubce 3 mm - Hp(3)

• 20 mSv pro osobní dávkový ekvivalent v hloubce 10 mm Hp(10)



Omezení ozáření ve zvláštním případě (NAZ §64)

Držitel povolení k vykonávání činností v rámci expozičních situací, který provádí

lékařské ozáření, je povinen omezit ozáření fyzických osob, které

a) dobrovolně mimo rámec svých pracovních povinností pečují o pacienty vystavené

lékařskému ozáření, tyto pacienty navštěvují nebo žijí ve společné domácnosti s

pacienty, kteří byli po aplikaci radionuklidu propuštěni ze zdravotnického zařízení

tak, aby v součtu za kalendářní rok nepřesáhlo

1 mSv efektivní dávky u osob mladších 18 let a

5 mSv efektivní dávky u ostatních fyzických osob

b) dobrovolně pomáhají fyzické osobě podstupující lékařské ozáření tak, aby v

součtu nepřesáhlo 5 mSv. Tyto osoby musí být starší 18 let, být poučeny o rizicích

plynoucích z ozáření, být vybaveny ochrannými prostředky a písemně potvrdit svůj

souhlas s ozářením.



Požadavky na radiační ochranu pracovníků, obyvatel a pacientů
(NAZ, Hlava II – Radiační ochrana, Oddíl 3, §§78 - 87) 

Radiační ochrana pracovníků (NAZ, §78)

Držitel povolení je povinen

▫ zařadit radiačního pracovníka do kategorie A nebo B

▫ vést seznam svých radiačních pracovníků

▫ zajistit osobní monitorování radiačního pracovníka a monitorování

pracoviště

▫ stanovit monitorovací úrovně a postupy při jejich překročení

▫ vybavit radiačního pracovníka kategorie A osobními dozimetry v

případě vystavení zevnímu ozáření a zajistit jejich vyhodnocování

▫ poskytnout radiačnímu pracovníku výsledky jeho osobního 

monitorování



Požadavky na radiační ochranu pracovníků
(NAZ, Hlava II – Radiační ochrana, Oddíl 3, §§78 - 80) 

Radiačním pracovníkem může být pouze pracovník starší 18 let, s

výjimkou žáků a studentů ve věku od 16 do 18 let, kteří jsou povinni v

průběhu svého studia pracovat se ZIZ. Žáci a studenti ve věku od 16

do 18 let mohou být zařazeni pouze do kategorie B. Žáci a studenti

starší 18 let mohou být zařazeni do kategorie A nebo B podle

vykonávané činnosti.



Pracovnělékařské služby poskytované 

radiačním pracovníkům (NAZ, §80) 

Pracovnělékařské služby poskytované radiačním pracovníkům musí

zahrnovat:

▫ lékařskou prohlídku před zařazením radiačního pracovníka do kategorie A

▫ periodickou lékařskou prohlídku nejméně jednou ročně, jde-li o rad. prac.
kategorie A

▫ lékařskou prohlídku po skončení rizikové práce

▫ mimořádnou lékařskou prohlídku, pokud byl překročen některý z limitů

▫ výstupní lékařskou prohlídku, jde-li o radiačního pracovníka kategorie A

Zaměstnavatel nebo radiační pracovník musí zajistit poskytovateli 

pracovnělékařských služeb přístup ke všem informacím nutným k ověření 

zdravotního stavu radiačního pracovníka z hlediska jeho schopnosti plnit svěřené 

úkoly, včetně údajů o pracovním prostředí, a k výsledkům osobního monitorování.



Evidence (NOVRO §§33-42)

Doklady o závěrech preventivních lékařských prohlídek (NOVRO §37)

k ověření zdravotní způsobilosti radiačního pracovníka kategorie A musí být

uchovávány do doby, kdy radiační pracovník dosáhne nebo by dosáhl 75 let věku,

nejméně však po dobu 30 let po ukončení činnosti, během které byl radiační

pracovník vystaven ionizujícímu záření.



Nelékařské ozáření
(NAZ, §83) 

Nelékařské ozáření – záměrné ozáření fyzické osoby pro účely 
zobrazování, jehož cílem není přínos pro zdraví – např. hodnocení 
fyzického vývoje dětí a mladistvých ke sportovní kariéře, identifikace věcí 
skrytých v lidském těle

Nelékařské ozáření musí být předem odůvodněno s ohledem na zvláštní

povahu účelu tohoto ozáření, jímž není diagnostický nebo léčebný

přínos.



Radiační ochrana pacientů
(NAZ, §§84 - 87) 

Problematika lékařského ozáření je v současnosti upravena zdravotnickou
legislativou:

- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

- Vyhláška č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském
ozáření

Ustanovení atomového zákona se týkají zejména technické stránky tohoto
ozáření:

- optimalizace lékařského ozáření

- sledování dávek z lékařského ozáření

- vybavení pracoviště a domácí péče

- radiologické události



Radiační ochrana pacientů
(NAZ, §§84 - 87) 

Optimalizace lékařského ozáření (§84) – pro posouzení optimalizace

lékařského ozáření při zdravotních výkonech v radiodiagnostice a

intervenční radiologii a při dg. výkonech v nukleární medicíně musí být

používány diagnostické referenční úrovně.

Diagnostické referenční úrovně jsou komplexem vzorových dávek a

způsobů nakládání s nimi, které jsou stanovování na místní úrovni - jsou

zvány „místní diagnostické referenční úrovně“ - a které se následně

porovnávají s dávkami reálně obdrženými pacienty. Vodítkem pro

stanovení místních úrovní jsou „národní diagnostické referenční úrovně“ .



Radiační ochrana pacientů
(NAZ, §§84 - 87) 

(§84) Držitel povolení nebo registrant provádějící lékařské ozáření je povinen 

stanovit diagnostickou referenční úroveň pro každý zdravotní výkon v 

radiodiagnostice a intervenční radiologii a pro diagnostický výkon v nukleární 

medicíně běžně prováděný na jeho pracovišti.

Místní diagnostická referenční úroveň může být vyšší než národní 

diagnostická úroveň pouze v odůvodněném případě.

Soustavné odchylování od místní diagnostické referenční úrovně v běžné klinické 

praxi musí držitel povolení nebo registrant prošetřit, výsledek  prošetření 

zaznamenat a bez zbytečného prodlení přijmout opatření k optimalizaci radiační 

ochrany.

Pokud dojde k významnému překročení místní diagnostické referenční úrovně, 

musí se toto překročení prošetřit, a zejména zvážit zda nedošlo k radiologické 

události.



Radiační ochrana pacientů
(NAZ, §§84 - 87) 

Protože lékařské ozáření jako takové není omezeno limity, je třeba jinými způsoby 

sledovat a případně usměrňovat celkovou úroveň ozáření pacientů.  

Sledování dávek z lékařského ozáření (§85) 

Držitel povolení nebo registrant provádějící lékařské ozáření je povinen 

- zaznamenávat veličiny a parametry umožňující stanovení dávky u každého 

pacienta pro konkrétní zvolené vyšetření nebo léčbu

- při provádění lékařského ozáření dětí, lékařského ozáření, které je spojeno s 

vysokými dávkami pacientům při radioterapii, intervenční radiologii, výpočetní 

tomografii a nukleární medicíně, a v rámci vyhledávacího vyšetření věnovat zvýšenou 

pozornost hodnocení ozáření pacientů  a volbě postupů určených pro lékařské 

ozáření

- zdravotní pojišťovna je povinna poskytnout Úřadu na vyžádání údaje o 

zdravotních službách, při nichž bylo použito ionizující záření. Údaje se použijí pro 

stanovení distribuce dávek u obyvatelstva z lékařského ozáření



Radiační ochrana pacientů
(NAZ, §§84 - 87) 

Pro zajištění radiační ochrany pacientů a dalších osob byly stanoveny další 
povinnosti, a to požadavky na vybavení pracoviště a pravidla pro případy, kdy jsou 
pacientům aplikovány radionuklidy. 

Vybavení pracoviště a domácí péče (§86)

Držitel povolení nebo registrant provádějící lékařské ozáření je povinen vybavit 
pracoviště, na kterém se provádí  lékařské ozáření, přístroji a pomůckami k zajištění 
radiační ochrany pacienta a fyzické osoby, která mu poskytuje pomoc

Pacient po léčebné nebo diagnostické aplikaci radionuklidu může být propuštěn do 
domácí péče pouze za předpokladu, že

- nebudou překročeny hodnoty efektivní dávky 1 mSv u osob mladších 18 let a 5 mSv 
u ostatních osob

- je poučen o rizicích a bezpečném způsobu chování

- je vybaven písemnými pokyny k bezpečnému způsobu chování, stanoví-li tak 
prováděcí předpis



Radiologické události
(NAZ §60, odst.2, písm. e),  NOVRO §80, §81)

NAZ §60, odst.2, písm. e):

Radiologická událost je událost při lékařském ozáření, která způsobuje chybné 
ozáření pacienta

Chybné ozáření pacienta (NOVRO §80)

a) ozáření, které může při lékařském ozáření ohrozit život pacienta v důsledku tkáňových 
reakcí

b) ozáření vzniklé z důvodu

1. nezáměrné události při lékařském ozáření zahrnující lidskou chybu nebo selhání 
přístroje , nebo

2. jiné události při lékařském ozáření, jejíž důsledky nemohou být opomenuty z 
hlediska radiační ochrany



Radiologické události
(NOVRO §80)

Chybné ozáření pacienta v radioterapii

1. ozáření při záměně pacienta, 

2. terapeutické ozáření jiné tkáně nebo orgánu než bylo plánováno,

3. aplikace celkové dávky nebo dávky na frakci, která se významně liší od indikované 
dávky,

4. aplikace chybně předepsané dávky,

5. ozáření, které způsobí, že radiobiologický efekt léčby neodpovídá původně 
plánovanému, způsobené přerušením nebo předčasným ukončením plánované léčby, 
které není způsobeno zdravotním stavem pacienta



Radiologické události
(NAZ, §87) 

Držitel povolení nebo registrant musí provádět lékařské ozáření tak, aby byla 
minimalizována pravděpodobnost vzniku radiologické události. V případě 
radioterapeutické činnosti musí držitel povolení provádět analýzu rizika vzniku 
radiologické události.

Dojde-li k radiologické události, je držitel povolení povinen postupovat s ohledem na 
její závažnost tak, aby byl její následek co nejmírnější.

Držitel povolení musí zajistit prošetření radiologické události a případu, kdy k 
radiologické události mohlo dojít, pokud by nebyly příčiny včas zjištěny a odstraněny, 
a přijmout opatření k předcházení jejich vzniku. Postup držitele povolení musí 
odpovídat riziku spojenému s radiologickou událostí. Držitel povolení musí vést a 
uchovávat záznamy z prošetření a záznamy o přijatých opatřeních.

O závažné radiologické události musí držitel povolení informovat Úřad, indikujícího 
lékaře, aplikujícího odborníka a pacienta nebo jeho zákonného zástupce.



Klasifikace radiologických událostí
(NOVRO §81, Příloha 23 NOVRO)

kategorie A

Událost, při níž se u pacienta vyskytne nebo lze u něj očekávat závažný klinický projev, který 
může vést k trvalému poškození zdraví nebo předčasné smrti

Událost, u níž lze předpokládat ve zvýšené míře pozdní účinky ionizujícího záření související s 
nadměrným ozářením zdravé tkáně.

• zevní radioterapie a brachyterapie – celková aplikovaná dávka se liší o více než 20% od 
předepsané celkové dávky

• stereotaktická RT - celková aplikovaná dávka se liší o více než 10% od předepsané celkové 
dávky

Radiologické události jsou klasifikovány dle stupně závažnosti do kategorií 

A, B nebo C



Klasifikace radiologických událostí
(NOVRO §81, Příloha 23 NOVRO)

kategorie B

Událost, při níž se u pacienta vyskytne nebo lze u něj očekávat významný klinický projev, 
který nepředstavuje ohrožení života, ale zvyšuje pravděpodobnost nežádoucího výsledku, 
zejména komplikace léčby nebo nedostatečná kontrola nádoru

Událost, u níž lze předpokládat ve zvýšené míře pozdní účinky ionizujícího záření související s 
nadměrným ozářením zdravé tkáně.

• zevní radioterapie a brachyterapie – celková aplikovaná dávka se liší o 10% - 20% od 
předepsané celkové dávky

• stereotaktická RT - celková aplikovaná dávka se liší o 5% -10% od předepsané celkové dávky



Klasifikace radiologických událostí
(NOVRO §81, Příloha 23 NOVRO)

kategorie C

• do této kategorie patří ostatní RU, nepatřící do kategorie A nebo B

• u těchto událostí je malá pravděpodobnost výskytu klinického projevu

• jedná se zejména o tyto případy:

- chybné léčebné podmínky, zejména klín nebo stínění, pro jednu frakci

- chybná strana nebo lokalizace pro jednu frakci

- léčba bez písemného předpisu nebo denního záznamu pro jednu frakci



Soustavný dohled nad radiační ochranou
(NAZ, §72) 

Držitel povolení k nakládání se ZIZ, k provozu pracoviště III. nebo IV. kategorie je
povinen zajistit

• soustavný dohled nad radiační ochranou dohlížející osobou

• a na pracovišti II. a vyšší kategorie také osobou s přímým dohledem nad radiační
ochranou



Dohlížející osoba
(NOVRO, §43) 

Dohlížející osoba

na pracovišti, kde je vymezeno kontrolované pásmo, musí být radiačním

pracovníkem kategorie A.

Výkon dohledu nad radiační ochranou zahrnuje

a) sledování a hodnocení plnění povinností při zajištění všech opatření pro

- bezpečné nakládání se zdrojem ionizujícího záření

- provádění radiačních činností

- bezpečný provoz pracoviště, kde se vykonává radiační činnost

- vyřazování z provozu pracoviště, kde se vykonává radiační činnost

b) zajištění spolupráce s držitelem povolení při

- přípravě a zavádění nových činností, souvisejících se zajištěním RO

- nákupu zdroje ionizujícího záření, ochranných pomůcek a prostředků

nebo měřících přístrojů



Dohlížející osoba
(NOVRO, §43) 

Dohlížející osoba zajišťuje

a) informování radiačního pracovníka a osoby připravující se v kontrolovaném nebo
sledovaném pásmu na výkon povolání o skutečnostech důležitých z hlediska radiační
ochrany

b) vzdělávání radiačního pracovníka

c) přípravu programu monitorování, provádění monitorování a hodnocení výsledků
monitorování podle programu monitorování

d) evidenci osobních dávek, včetně součtu osobních dávek ze všech radiačních
činností, radiačního pracovníka

e) stanovení efektivní dávky osoby, která vstoupila do kontrolovaného pásma

f) provádění optimalizace radiační ochrany

g) vedení dokumentace pro povolovanou činnost, včetně programu systému řízení
nebo programu zajištění radiační ochrany

h) provádění hodnocení způsobu zajištění radiační ochrany



Dohlížející osoba
(NOVRO, §43) 

Dohlížející osoba zajišťuje

i) evidenci zdrojů ionizujícího záření

j) provádění ročních inventurních kontrol ZIZ

k) organizování přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability

l) zkoušku provozní stálosti

m) šetření radiační mimořádné události, ztráty, odcizení nebo poškození ZIZ a

vypracování návrhů na přijetí nápravných opatření a kontrolu jejich provádění

n) řešení radiologické události

o) sledování a řešení neshody, která není radiační mimořádnou událostí

p) dohled nad zajištěním poskytování pracovnělékařských služeb radiačnímu

pracovníkovi

q) operativní komunikaci s radiačním pracovníkem a jinou osobou, je-li potřebná

konzultace s nimi s ohledem na aktuální radiační situaci

r) metodické vedení osob s přímým dohledem nad radiační ochranou a koordinaci

jejich činností



Osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou
(NOVRO, §44) 

Osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou

na pracovišti, kde je vymezeno kontrolované pásmo, musí být radiačním

pracovníkem kategorie A.

Osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou trvale dohlíží na provádění

radiační činnosti na pracovišti. Zejména

a) spolupracuje s dohlížející osobou

b) plánuje a připravuje pracovní postupy a zpracovává dokumenty pro prováděnou

činnost

c) informuje radiačního pracovníka a jiné osoby o aktuální radiační situaci a

opatřeních reagujících na vzniklou situaci

d) prověřuje, zda radiační pracovník a jiné osoby vstupující do kontrolovaného

pásma, plní požadavky ochrany zdraví a požadavky k zajištění RO

e) podílí se na šetření radiační mimořádné události

f) podílí se na řešení neshody, která není radiační mimořádnou událostí

g) komunikuje s radiačním pracovníkem a jinou osobou, je-li potřebná konzultace s

nimi s ohledem na aktuální radiační situaci



• Dohlížející osoba

▫ musí mít zvláštní odbornou způsobilost

▫ musí být ustanovena držitelem povolení

▫ musí písemně souhlasit se svým ustanovením

▫ musí obdržet stanovenou náplň práce

• Osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou

▫ musí mít zvláštní odbornou způsobilost

▫ musí obdržet stanovenou náplň práce

Soustavný dohled nad radiační ochranou (NOVRO, §§43-44) 



Obrázky: http://bezpet.cz/obchod/index.php?page=shop.product_details&product_id=10&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=77&vmcchk=1&Itemid=77

Kontrolované a sledované pásmo (NAZ, §§73 - 74)

Na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření, kde lze předpokládat, že by

efektivní dávka mohla být vyšší než 6 mSv ročně nebo

ekvivalentní dávka mohla být vyšší než 3 desetiny limitu pro radiačního

pracovníka pro kůži anebo končetiny nebo 15 mSv pro oční čočku, je držitel

povolení povinen vymezit kontrolované pásmo, dokumentovat jeho provoz a

zajistit radiační ochranu osoby do něj vstupující.

Na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření, kde lze předpokládat, že by

efektivní dávka mohla být vyšší než 1 mSv ročně nebo

ekvivalentní dávka mohla být vyšší než 1 desetina limitu pro radiačního

pracovníka pro oční čočku, kůži a končetiny nebo 15 mSv pro oční čočku, je držitel

povolení povinen vymezit sledované pásmo, dokumentovat jeho provoz a zajistit

radiační ochranu osoby do něj vstupující.



▫ se vymezuje jako ucelená a jednoznačně určená část pracoviště,

zpravidla stavebně oddělená

▫ se zajištěním proti vstupu nepovolaných osob

▫ na vchodech nebo ohraničení se kontrolované pásmo označuje znakem
radiačního nebezpečí a upozorněním "Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího
záření, vstup nepovolaným osobám zakázán„ a údaji o charakteru zdroje
ionizujícího záření a rizika s ním spojeného

▫ vymezuje se tak, aby zahrnovalo všechna pracovní místa, kde nelze vyloučit, že

průměrný příkon prostorového dávkového ekvivalentu na pracovním místě může
být vyšší než 2,5 Sv/h

▫ do KP mohou vstupovat jen osoby poučené o tom, jak se tam mají chovat, aby
neohrozily zdraví své ani zdraví ostatních osob. Poučení osob vstupujících do KP
musí být prokazatelné  je vedena evidence návštěv osob v KP

Obrázek: http://bezpet.cz/obchod/index.php?page=shop.product_details&product_id=10&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=77&vmcchk=1&Itemid=77

Kontrolované pásmo (NOVRO §§46 - 48) 



Těhotenství (NAZ §64, odst. 3, NOVRO §46, odst.6) 

NOVRO §46, odst.6

• Těhotná žena může do kontrolovaného pásma vstupovat, pokud se v
kontrolovaném pásmu má podrobit lékařskému ozáření nebo nelékařskému ozáření
nebo v kontrolovaném pásmu pracuje.

NAZ §64 – Omezení ve zvláštním případě, odst.3

• Držitel povolení k vykonávání činností v rámci expozičních situací, na jehož pracovišti
I. až IV. kategorie pracuje těhotná žena, je povinen neprodleně poté, co žena
těhotenství oznámí, upravit podmínky její práce k omezení ozáření plodu tak, aby
součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního
ozáření plodu alespoň po zbývající dobu těhotenství nepřekročil 1 mSv.



▫ v KP mohou vykonávat práci pouze radiační pracovníci kategorie A ,

jiné fyzické osoby mohou provádět v KP činnosti pouze

po dobu nezbytně nutnou a pod dohledem radiačního pracovníka kategorie A

▫ jde-li o radiačního pracovníka kategorie B, může vykonávat činnost spočívající v
poskytování pomoci osobě podstupující lékařské ozáření

▫ do kontrolovaného pásma může samostatně vstupovat inspektor SÚJB

▫ úklid nebo údržbu v kontrolovaném pásmu může samostatně provádět radiační
pracovník kategorie B nebo jiná osoba na pracovišti s generátorem záření, s URZ
nebo se zařízením s URZ, pokud je zajištěno, že v době jejich přítomnosti
nemůže být zařízení uvedeno do provozu

▫ osoba mladší 18 let může do KP vstupovat, pokud se v kontrolovaném pásmu
připravuje na výkon povolání nebo se v něm má podrobit lékařskému nebo
nelékařskému ozáření

Obrázek: http://bezpet.cz/obchod/index.php?page=shop.product_details&product_id=10&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=77&vmcchk=1&Itemid=77

Kontrolované pásmo (NOVRO §§46 - 48) 



Zajištění radiační ochrany v kontrolovaném pásmu

▫ osoba vstupující do KP musí být vybavena osobními ochrannými prostředky a
pomůckami přiměřenými radiační situaci v KP a způsobu vykonávané práce

▫ v případě, že za běžného provozu nebo předvídatelných odchylek od běžného
provozu může příkon prostorového dávkového ekvivalentu v KP překročit 1 mSv/h,
musí být osoby vstupující do KP (kromě pacientů) vybaveny operativním osobním
dozimetrem s funkcí zřetelné signalizace překročení nastavené úrovně

▫ pro osoby, které nejsou radiačními pracovníky a vstupují do KP, musí být v
programu monitorování stanoveny operativní hodnoty pro zajištění nepřekročení
dávkových optimalizačních mezí pro obyvatele

Obrázek: http://bezpet.cz/obchod/index.php?page=shop.product_details&product_id=10&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=77&vmcchk=1&Itemid=77

Kontrolované pásmo (NOVRO §§46 - 48) 



▫ vymezuje se jako ucelená a jednoznačně určená část pracoviště,

zpravidla stavebně oddělená. Na vchodech nebo ohraničení se

označuje upozorněním "Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření„,

znakem radiačního nebezpečí a údaji o charakteru zdroje ionizujícího

záření a rizika s ním spojeného

▫ radiační činnost ve SP může vykonávat pouze radiační pracovník

kategorie A nebo B

▫ pro osoby, které nejsou radiačními pracovníky a vstupují do KP, musí

být v programu monitorování stanoveny operativní hodnoty pro zajištění

nepřekročení dávkových optimalizačních mezí pro obyvatele

▫ dokumentace provozu sledovaného pásma musí obsahovat postupy

pro jednotlivé činnosti vykonávané ve SP

Obrázek: http://www.e-tabulky.cz/sledovanepasmosezdrojiionizujicihozareni?ItemIdx=322

Sledované pásmo (NOVRO §49) 



Evidence (NOVRO §§33-42)

Záznamy v kontrolovaném pásmu (NOVRO §33)

Provozovatel kontrolovaného pásma musí zaznamenávat vstup fyzických osob,
které nejsou radiačními pracovníky kategorie A, do kontrolovaného pásma. V
evidenci vstupu do kontrolovaného pásma musí být o vstupující osobě vedeny tyto
údaje:

- příjmení a jméno

- datum narození

- doba pobytu

- výsledky osobního monitorování, jsou-li k dispozici, a

- konzervativní odhad efektivní dávky, pokud výsledky osobního monitorování nejsou k 
dispozici.

Délka uchovávání záznamů o vstupu osob do kontrolovaného pásma

- po dobu 10 let



Vymezení kontrolovaného pásma (NOVRO, §§48)

• Vymezení kontrolovaného pásma patří mezi dokumentaci pro povolovanou činnost

• musí obsahovat popis rozsahu KP, výčet místností a schematický plán



Vymezení kontrolovaného pásma (NOVRO, §§48)



• Radiační pracovníci  a osoby, které se připravují v kontrolovaném nebo 
sledovaném pásmu na výkon povolání  musí být předem informováni:

- o charakteru a rozsahu možného ohrožení zdraví a o rizicích spojených s jejich 
prací 

- o obecných postupech a zásadách radiační ochrany a o opatřeních, která musí 
být k příslušné činnosti přijata, v případě žen také o významu včasného 
oznámení těhotenství

- o konkrétních provozních a pracovních podmínkách vztahujících se k pracovišti 
a činnosti, ke které může být přidělen

- o významu kultury bezpečnosti pro zajištění radiační ochrany pacienta

Informování a příprava pracovníků (NOVRO §50) 



• O poskytnutí informací se provede záznam. Záznam musí být potvrzen 
podpisem radiačního pracovníka nebo pracovníka připravujícího se na výkon 
povolání

• Průběžné vzdělávání radiačních pracovníků musí zajistit, aby pracovníci znali:

- obecná pravidla a postupy radiační ochrany

- opatření týkající se radiační ochrany při výkonu radiační činnosti při běžném 
provozu, za předvídatelných odchylek od tohoto provozu nebo při vzniku 
radiační mimořádné události

- vnitřní předpisy a dokumentaci pro povolovanou činnost

• Znalosti radiačních pracovníků a jejich způsobilost k bezpečnému výkonu 
radiační činnosti se ověřují před zahájením práce a dále pravidelně, 
nejméně jednou za kalendářní rok, zkouškou, o které musí být proveden 
záznam. V případě, že při zkoušce pracovník neuspěje, musí být stanoveno 
opatření k nápravě.

Informování a příprava pracovníků (NOVRO §50) 



Záznam o zkoušce musí obsahovat: 

• rozsah ověřovaných znalostí, 

• jmenný seznam všech zkoušených radiačních pracovníků

• datum zkoušky

• kritéria hodnocení zkoušky

• výsledek zkoušky a

• popis opatření k nápravě v případě, že radiační pracovník při zkoušce neuspěl

Informování a příprava pracovníků (NOVRO §50) 



• generátor záření může být používán pouze po dobu nezbytně nutnou k 
dosažení požadovaného účelu

• generátor záření musí viditelně indikovat stav, kdy generuje ionizující záření

• stacionární generátor musí být obsluhován z obsluhovny nebo obslužného 
místa, jejichž konstrukce vylučuje překročení stanovených dávkových 
optimalizačních mezí (s výjimkou ZIZ používaných při lékařském ozáření, u kterého je z 

důvodu správného provedení výkonu nutná přítomnost zdravotnických pracovníků)

• přístroj nebo zařízení, jehož součástí je generátor záření a ochranné stínění, 
lze použít, pokud je zajištěno, že přístroj nelze uvést do provozu, je-li 
ochranné stínění odstraněno

Podmínky bezpečného provozu pracoviště 

s generátorem záření (NOVRO §55) 



Pracoviště zevní radioterapie musí být vybaveno: 

• plánovací jednotkou

• simulátorem

• dozimetrickým vybavením pro testování vlastností zdroje ionizujícího záření

• provádí-li se na něm radikální radioterapie, verifikačním systémem

• provádí-li se na něm radikální radioterapie, systémem pro dozimetrické 
ověřování aplikované dávky, kterým je in-vivo dozimetrie nebo její 
plnohodnotná alternativa

• u technik s modulovanou intenzitou systémem pro plošné a prostorové 
dozimetrické ověřování dávkové distribuce

Brachyterapeutické pracoviště musí být vybaveno:

• zobrazovacím zařízením určeným k lokalizaci aplikátorů

• plánovací jednotkou

• dozimetrickým vybavením

Radioterapeutické pracoviště musí mít k dispozici pomůcky pro provádění 
zkoušek provozní stálosti

Vybavení pracoviště pro radioterapii (NOVRO §75) 



Program monitorování (NOVRO §66)

Program monitorování má v závislosti na druzích monitorování, které je

držitel povolení povinen provádět, tyto části:

▫ monitorování pracoviště

▫ osobní monitorování

▫ monitorování výpustí

▫ monitorování okolí



Program monitorování (NOVRO §66)

• V programu monitorování se vymezují referenční úrovně, což jsou
hodnoty nebo kritéria rozhodné pro určité předem stanovené
postupy nebo opatření

▫ Záznamová úroveň
 odpovídají 1/10 limitů ozáření

 oddělují hodnoty zasluhující pozornost od hodnot bezvýznamných

 při dosažení nebo překročení záznamové úrovně je údaj zaznamenán a uchováván

▫ Vyšetřovací úroveň
 odpovídají 3/10 limitů ozáření

 překročení je podnětem k následnému šetření o příčinách a možných důsledcích
zjištěného výkyvu sledované veličiny radiační ochrany

▫ Zásahová úroveň
 překročení je podnětem k provedení opatření k nápravě vzniklého stavu a zabránění

nežádoucího rozvoje vzniklého stavu



Monitorování pracoviště (NOVRO §69)

Monitorování pracoviště musí být prováděno sledováním, měřením, hodnocením a
zaznamenáváním veličin a parametrů charakterizujících pole ionizujícího
záření a výskyt radionuklidů na pracovišti.

Monitorování se podle druhů používaných zdrojů provádí

▫ monitorováním příkonu prostorového dávkového ekvivalentu na 
pracovišti

▫ monitorováním objemových aktivit v ovzduší pracoviště a plošných aktivit
na pracovišti nebo

▫ měřením neužitečného záření

Účinnost ochrany před zevním a vnitřním ozářením se ověřuje měřením u zdroje
ionizujícího záření, na místech práce s ním a v místech možného pobytu
radiačních pracovníků nebo jiných osob při

▫ zahájení provozu pracoviště
▫ změně v pracovních postupech
▫ změně v zajištění radiační ochrany nebo
▫ změně radiační situace



Osobní monitorování radiačního pracovníka
(NOVRO §70)

• osobní monitorování je prováděno k určení osobních dávek radiačního pracovníka
sledováním, měřením a hodnocením jeho zevního a vnitřního ozáření

• osobní monitorování musí být zajištěno pro radiačního pracovníka kategorie A s
obdobím pro vyhodnocování 1 měsíc

• osobní dozimetr je umístěn na referenčním místě – přední levá strana hrudníku -
nebo na jiném místě v závislosti na geometrii ozáření. Při používání ochranné stínící
zástěry musí být dozimetr umístěn vně zástěry

• pokud jeden dozimetr neumožňuje dostatečně přesné určení efektivní dávky, je
radiační pracovník vybaven dalšími osobními dozimetry

• radiační pracovník, který vykonává činnosti, které jsou prováděny a kontrolovány 
pomocí zdroje ionizujícího záření za jeho přítomnosti v ozařovně v blízkosti zdroje, a 
podle programu monitorování je vybaven ochrannou stínící zástěrou, musí mít 
přiděleny dva osobní dozimetry, z nichž jeden je umístěn na zástěře a druhý pod ní. 
Pokud je na dozimetru na zástěře vyhodnocen osobní dávkový ekvivalent > 10mSv, 
musí být vyhodnocen i dozimetr umístěný pod zástěrou



Osobní monitorování radiačního pracovníka
(NOVRO §70)

Informování radiačního pracovníka

• radiační pracovník musí být informován srozumitelným způsobem o
výsledcích svého osobního monitorování a postupech po přešetření příčin
dosažení stanovené vyšetřovací nebo zásahové úrovně



Evidence (NOVRO §§33-42)

Uchovávání osobních dávek držitelem povolení (NOVRO §33)

U radiačních pracovníků kategorie A se uchovávají tyto údaje:

- příjmení a jméno

- rodné číslo nebo datum narození

- velikosti osobních dávek

- údaje sloužící k charakterizaci ozáření stanovené v programu monitorování

Délka uchování údajů o osobních dávkách radiačních pracovníků kategorie A 

- po celou dobu trvání činnosti zahrnující ozáření ionizujícím zářením a dále do doby, kdy 

radiační pracovník dosáhne nebo by dosáhl 75 let věku, nejméně však po dobu 30 let po 

ukončení činnosti, během které byl radiační pracovník vystaven ionizujícímu záření.



Radiační mimořádná událost
(NAZ, Hlava VIII – Zvládání radiační mimořádné události, §§151-158)

NAZ §4, odst.1, písm. a):

Radiační mimořádná událost je událost, která vede nebo může vést k překročení limitů 

ozáření a která vyžaduje opatření, jež by zabránila jejich překročení nebo zhoršování situace 

z pohledu zajištění radiační ochrany

NAZ §151, písm. b):

Připravenost k odezvě na radiační mimořádnou událost je soubor organizačních, 

technických, materiálních a personálních opatření připravovaných podle pravděpodobného 

průběhu radiační mimořádné události k odvrácení nebo zmírnění jejich dopadů a 

zpracovaných ve formě zásahových instrukcí, vnitřního havarijního plánu, havarijního 

řádu, vnějšího havarijního plánu a národního radiačního havarijního plánu.

NAZ §151, písm. a):

Odezva na radiační mimořádnou událost je uplatnění souboru opatření ke zvládnutí 

situace související se vznikem radiační mimořádné situace s cílem znovunabytí kontroly nad 

vzniklou situací a zabránění následkům 



Kategorizace v oblasti zvládání radiační mimořádné události
(NAZ, §153)

Pro účely odstupňované připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost se 
události zařazují do kategorií:

• radiační mimořádná událost prvního stupně

- radiační mimořádná událost zvládnutelná silami a prostředky obsluhy nebo pracovníků 
vykonávajících práci v aktuální směně

• radiační nehoda

- radiační mimořádná událost nezvládnutelná silami a prostředky obsluhy nebo 
pracovníků vykonávajících práci v aktuální směně, vzniklá při činnosti  nebo v důsledku 
nálezu, zneužití nebo ztráty radionuklidového zdroje, která nevyžaduje zavedení 
neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo

• radiační havárie

- radiační mimořádná událost nezvládnutelná silami a prostředky obsluhy nebo 
pracovníků vykonávajících práci v aktuální směně, vzniklá při činnosti  nebo v důsledku 
nálezu, zneužití nebo ztráty radionuklidového zdroje, která vyžaduje zavedení 
neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo



Kategorizace v oblasti zvládání radiační mimořádné události
(NAZ, §153)

Podle velikosti možných dopadů radiační nehody nebo radiační havárie na území 
ČR se jaderná zařízení, pracoviště se zdroji ionizujícího záření nebo činnosti v 
rámci expozičních situací zařazují

do kategorie ohrožení A až E

Podrobnosti k zajištění zvládání radiační mimořádné události uvádí 

Vyhláška č. 359/2016 Sb.



Kategorizace v oblasti zvládání radiační mimořádné události
(Vyhl. 359/2016 Sb.,§2)

Zařazení pracovišť a činností do kategorií ohrožení:

• A:  energetické jaderné zařízení

• B: jaderné zařízení nepatřící do kategorie A a pracoviště IV. kategorie, na němž 

může vzniknout radiační havárie

• C: jaderné zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření, na němž 

nemůže vzniknout radiační havárie

• D: činnost v rámci expozičních situací, včetně nálezu, zneužití nebo ztráty 

radionuklidového zdroje nebo přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, která může 

být příčinou vzniku radiační nehody nebo radiační havárie na nepředvídatelním

místě

• E: oblasti na území ČR, na kterých mohou být realizována ochranná opatření pro 

obyvatelstvo v důsledku radiační havárie vzniklé na jaderném zařízení nebo 

pracovišti se zdroji umístěném na území státu sousedícího s ČR

 radioterapeutické pracoviště je zařazeno do  kategorie ohrožení C



Vnitřní havarijní plán
(Vyhl. 359/2016 Sb., Příloha 6)

Vnitřní havarijní plán obsahuje:

• vymezení pracovišť,

• zjišťování vzniku radiační mimořádné události,

• posuzování závažnosti radiační mimořádné události

• vyhlášení mimořádné události,

• řízení a provádění zásahu,

• způsoby omezení ozáření zaměstnanců a dalších osob,

• přípravu zaměstnanců a dalších osob,

• ověřování havarijní připravenosti,

• zásahové postupy,

• způsoby zdravotnického zajištění zaměstnanců a dalších osob.



Vlastnosti zdroje ionizujícího záření se sledují, měří, hodnotí, ověřují a zaznamenávají

a) při výrobě, dovozu nebo při distribuci v rozsahu potřebném k

- posouzení shody se schváleným typem

- posouzení shody s požadavky příslušných technických předpisů

- vydání osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje

- vydání průvodního listu otevřeného radionuklidového zdroje

b) při převzetí zdroje ionizujícího záření a před zahájením jeho používání formou
přejímací zkoušky

c) v průběhu používání zdroje ionizujícího záření formou

zkoušky dlouhodobé stability a

zkoušky provozní stálosti.

Hodnocení vlastností ZIZ  (NOVRO §22 )



a) identifikační číslo osvědčení URZ

b) výrobní nebo identifikační číslo URZ

c) výrobce a země původu URZ

d) označení schváleného typu, s jehož vlastnostmi jsou vlastnosti URZ ve shodě

e) údaje o druhu radionuklidu

f) údaje o aktivitě URZ s uvedením dne, ke kterému se aktivita vztahuje, a údaj o
nejvyšším obsahu základního radionuklidu

g) v případě významného ZIZ: kermová vydatnost ve vzduchu s uvedením dne, ke kterému
se údaj vztahuje

h) údaje o chemické a fyzikální formě URZ a jeho nosiče

i) údaje o rozměrech URZ

j) údaje o zapouzdření nebo ochranném překryvu

k) stupeň odolnosti URZ vzhledem ke schválenému typu

l) výsledky provedených zkoušek těsnosti URZ

m) doporučená doba používání URZ

n) datum vystavení a identifikační údaje osoby, která osvědčení vystavila

Skutečnosti uvedené v osvědčení URZ  (NOVRO §23 )



Přejímací zkouška (PZ) u generátorů záření zahrnuje

a) vizuální kontrolu celistvosti a neporušenosti

b) ověření funkčnosti generátoru záření

c) ověření funkčnosti řídících, ovládacích, bezpečnostních, signalizačních, indikačních a 
zobrazovacích systémů

d) ověření provozních parametrů a vlastností generátoru záření

e) stanovení dozimetrických veličin důležitých z hlediska účelu použití generátoru záření,
v případě radioterapie včetně jejich nejistot

f) měření neužitečného záření v okolí generátoru

Přejímací zkouška (NOVRO §26)

Přejímací zkouška se provádí po instalaci ZIZ před zahájením jeho používání



V protokolu přejímací zkoušky je stanoven navrhovaný rozsah a četnost měření a ověřování 
vlastností zdrojů v rámci zkoušek provozní stálosti.

Provádění PZ je zařazeno mezi specifické způsoby nakládání se zdroji ionizujícího záření 
 provádět PZ mohou pouze osoby s povolení SÚJB. Řídit a vykonávat je mohou pouze 
fyzické osoby se zvláštní odbornou způsobilostí.

Přejímací zkouška (NOVRO §26)

Osoba, která provádí PZ, musí přizpůsobit její rozsah konkrétnímu účelu použití a 
specifickým vlastnostem zdroje ionizujícího záření a jeho příslušenství, které má vliv na 
radiační ochranu. 

Protokol PZ se zasílá na SÚJB (v elektronické podobě) do 1 měsíce od provedení zkoušky (dle §37 
NOVRO).



Zkouška dlouhodobé stability (ZDS) u radioterapeutických přístrojů se provádí

a) pravidelně s četností nejméně jednou za 12 měsíců,

b) při každém důvodném podezření na nesprávnou funkci zdroje ionizujícího záření nebo
jeho příslušenství, které má vliv na radiační ochranu,

c) pokud výsledky zkoušek provozní stálosti naznačují nebo poukazují na nesprávnou
funkci ZIZ nebo jeho příslušenství, které má vliv na radiační ochranu,

d) po údržbě, opravě nebo jiném servisním zásahu, který je důležitý z hlediska radiační
ochrany a mohl by významně ovlivnit vlastnost nebo parametr ověřovaný při ZDS,
zejména po výměně rentgenky nebo receptoru obrazu, po servisním zásahu do
systému kolimace svazku nebo do systémů určujících geometrii ozáření,

e) po výměně příslušenství zdroje ionizujícího záření, které má vliv na radiační ochranu,

f) po odstranění závady zjištěné při zkoušce dlouhodobé stability.

Zkouška dlouhodobé stability (NOVRO §§27-30)



Provádění ZDS je zařazeno mezi specifické způsoby nakládání se zdroji ionizujícího záření  provádět ZDS 
mohou pouze osoby s povolení SÚJB. Řídit a vykonávat je mohou pouze fyzické osoby se zvláštní 
odbornou způsobilostí

Protokol ZDS se zasílá na SÚJB (v elektronické podobě) do 1 měsíce od provedení zkoušky (dle §37 
NOVRO).

Zkouška dlouhodobé stability (NOVRO §§27-30)

ZDS u generátorů záření zahrnuje

a) vizuální kontrolu celistvosti a neporušenosti

b) ověření funkčnosti generátoru záření

c) ověření funkčnosti řídících, ovládacích, bezpečnostních, signalizačních, indikačních a 
zobrazovacích systémů

d) ověření provozních parametrů a vlastností generátoru záření a jejich stability,

e) stanovení dozimetrických veličin důležitých z hlediska účelu použití generátoru záření,
ověření jejich stability a v případě radioterapie stanovení jejich nejistot,

f) měření neužitečného záření v okolí generátoru, došlo-li k takové změně v jeho
používání, která mohla ovlivnit hodnoty uvedené v posledním měření



Hodnocení ZDS a odstraňování závad (NOVRO §30)

Závady zjištěné při ZDS se kategorizují jako

a) velmi závažné nebo

b) méně závažné

ZDS se považuje za úspěšnou

a) pokud při ní nejsou zjištěny závady,

b) po dobu plynutí lhůty pro odstranění méně závažné závady zjištěné při ZDS,

ZDS se považuje za neúspěšnou

a) pokud při ní byla zjištěna velmi závažná závada, nebo

b) méně závažná závada nebyla odstraněna nebo její odstranění nebylo potvrzeno ve
stanovené lhůtě úspěšnou ZDS



Hodnocení ZDS a odstraňování závad (NOVRO §30)

Pokud je během ZDS zjištěna velmi závažná závada, osoba provádějící ZDS musí neprodleně 
sdělit písemně tuto skutečnost držiteli povolení  a klinickému radiologickému fyzikovi a uvést 
ji v protokolu ZDS 

Lhůtu pro odstranění méně závažné závady musí stanovit osoba provádějící ZDS, při níž je
tato závada zjištěna. Lhůtu pro odstranění méně závažné závady a provozní omezení
vyplývající z této závady musí tato osoba

a) neprodleně po zjištění této závady sdělit držiteli povolení a klinickému radiologickému 
fyzikovi a

b) uvést je v protokolu ZDS.

Lhůta pro odstranění méně závažné závady nesmí být delší než 3 měsíce a běží ode dne
provedení ZDS, při níž byla tato závada poprvé zjištěna



Rozsah a četnost zkoušek provozní stálosti (ZPS) musí být stanoven tak, aby
zahrnovaly

a) vizuální kontrolu celistvosti a neporušenosti ZIZ

b) ověření charakteristických provozních parametrů a vlastností ZIZ nebo jeho
příslušenství, které má vliv na radiační ochranu, a to

- pravidelně s četností odpovídající vlivu ověřované skutečnosti na běžný provoz,

- při každém důvodném podezření zejména po změně dávkových indikací nebo při
podezření na změnu geometrie nebo kolimace svazku záření

- po údržbě, opravě nebo jiném servisním zásahu, který je důležitý z hlediska radiační
ochrany

- po výměně příslušenství, které má vliv na radiační ochranu

Zkouška provozní stálosti (NOVRO §§31-32)



Při stanovování rozsahu a četnosti zkoušek provozní stálosti (ZPS) se zohledňuje:

a) stav ZIZ a jeho příslušenství, které má vliv na radiační ochranu,

b) běžné způsoby použití a provozu ZIZ a jeho příslušenství, které má vliv na radiační
ochranu,

c) rozsah a četnost zkoušek, které jsou uvedené v instrukcích od výrobce, v rozhodnutí o
typovém schválení

nebo v protokolu PZ nebo ZDS

a) pravidla správné praxe zajišťující radiační ochranu

při používání ZIZ

Zkouška provozní stálosti (NOVRO §§31-32)

Doporučení SÚJB: Zavedení systému jakosti při využívání významných 
zdrojů ionizujícího záření v radioterapii:

- pro různé typy zdrojů používaných v RT (LU, sim, radionukl. ozař, BRT)

- obsahují doporučený rozsah zkoušek včetně tolerančních limitů a 
doporučených frekvencí jejich provádění



Kdo provádí ZPS 

Pokud se jedná o ZPS zdroje ionizujícího záření používané v radioterapii, musí 
zkoušku provádět:

- radiologický asistent, který v klinické praxi zdroj ionizujícího záření používá

- radiologický technik nebo

- radiologický fyzik

Zkouška provozní stálosti (NOVRO §32)

Povinnosti klinického radiologického fyzika

- je povinen zajistit ověřování vlastností ZIZ prostřednictvím ZPS, průběžné 
hodnocení výsledků ZPS a v případě nevyhovujících výsledků provést nápravná 
opatření

- je povinen stanovit rozsah a četnost ZPS.



Povolení (NAZ, §9)

Povolení pro pracoviště III. kategorie

- provoz pracoviště III. kategorie

- provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících radiační ochranu

- vyřazování z provozu

- nakládání se zdrojem ionizujícího záření

- instalace nebo uvádění do provozu ZIZ

- používání ZIZ

- hodnocení vlastností ZIZ: přejímací zkoušky a zkoušky
dlouhodobé stability

Nová povolení se vydávají na dobu neurčitou (dle NAZ §21, odst. 2)

Platnost stávajících povolení – po dobu nejdéle 10 let (dle NAZ §229, odst. 3)



Dokumentace pro povolovanou činnost (NAZ, §24, Příloha 1)

Dokumentace pro provoz pracoviště III. kategorie (NAZ, Příloha 1, 2b))

1. očekávaný rozsah a způsob prací se zdrojem ionizujícího záření, specifikace ZIZ, jeho typ
a příslušenství

2. průkaz účinnosti stínění

3. postupy optimalizace RO

4. program monitorování

5. vymezení kontrolovaného pásma

6. analýza a hodnocení radiační mimořádné události

7. vnitřní havarijní plán

8. přehled pracovníků, kteří budou vykonávat činnosti zvláště důležité z hlediska RO

9. plán vyřazování z provozu včetně odhadu nákladů na vyřazování z provozu ověřeného
Správou úložišť radioaktivních odpadů

10. program systému řízení



Shrnutí změn, které přinesl nový atomový zákon

Zavedení pojmu expoziční situace – plánovaná, nehodová, existující

Specifikace různých druhů ozáření – profesní, lékařské, havarijní, nelékařské, potenciální,
obyvatel, z přírodního pozadí,

Odstupňovaný přístup regulace činností – ohlášení, registrace, povolení

Zvýšený důraz na zabezpečení radioaktivního zdroje (dřívější pojem radionuklidový zářič je nahrazen

pojmem radionuklidový zdroj), pojmy vysokoaktivní zdroj, opuštěný zdroj

Radiační ochrana pacientů – optimalizace lékařského ozáření, sledování dávek z lékařského
ozáření, vybavení pracoviště, propuštění pacientů po aplikaci radionuklidu a následná
domácí péče, radiologické události

Program zabezpečování jakosti nahrazuje:

- program zajištění radiační ochrany - pracoviště II. a nižší kategorie

- program systému řízení - pracoviště III. a vyšší kategorie

Dokumentace předkládaná SÚJBu se již neschvaluje, ale posuzuje

Zkoušky zahrnují nejen vlastní zdroj ionizujícího záření, ale také příslušenství (např. plánovací
systém, verifikační systém)


