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ČÁSTKA 1

SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY
ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ
V OBDOBÍ ŘÍJEN – PROSINEC 2012
Zn: FAR ‒ 2. 1. 2013
Ref: RNDr.Dan Nekvasil, tel: 224 972 362

Ministerstvo zdravotnictví, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 vyhl.č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve
znění pozdějších předpisů, zveřejňuje odsouhlasené specifické léčebné programy humánních léčivých přípravků.

ŘÍJEN 2012

(P – přípravek, V – výrobce, D – distributor, PŘ – předkladatel programu,
C – cíl programu a doba platnosti souhlasu)

CISPLATIN HOSPIRA 1MG/ML inf. (cisplatinum) 1 50 mg/50 ml
2000 balení
CISPLATIN HOSPIRA 1MG/ML inf. (cisplatinum) 1 100 mg/100 ml
2000 balení
V: Hospira Australia, Pty Ltd, Australie
D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod, a.s., ČR
PŘ: Hospira UK Limited, Velká Británie, cestou společnosti Pharma-EU s.r.o., Malostranské náměstí 23,
119 00 Praha 1
C: léčba (monoterapie i jako součást kombinované léčby s dalšími chemoterapeutiky) nádorových onemocnění.
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulatní a lůžkové péče v oborech ONK a HEM
(klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie, hematologie a transfuzní lékařství),
souhlas platí do 30. září 2013;
P:

FLUOROURACIL HOSPIRA 25mg/ml inj. (fluorouracilum) 1 2,5 g/100 ml
2000 balení
FLUOROURACIL HOSPIRA 25mg/ml inj. (fluorouracilum) 5 25 mg/10 ml
2000 balení
FLUOROURACIL HOSPIRA 25mg/ml inj. (fluorouracilum) 10 500 mg/20 ml
2000 balení
V: Hospira Australia, Pty Ltd, Australie
D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod, a.s., ČR
GEHE Pharma Praha, spol. s r.o., ČR
PŘ: Hospira UK Limited, Velká Británie, cestou společnosti Pharma-EU s.r.o., Malostranské náměstí 23,
119 00 Praha 1
C: léčba nádorových onemocnění, zejména karcinomu tračníku a prsu.
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulatní a lůžkové péče v oborech ONK a HEM
(klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie, hematologie a transfuzní lékařství),
souhlas platí do 30. září 2013;

P:

CAMPATH, injections for intravenous use, 30 mg/ml (alemtuzumab) inf.cnc.sol. 3 1 ml 30 balení
Genzyme Limited, Velká Británie
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
prof.MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Institut klinické a experimentální mediciny, Vídeňská 1958/9,
140 21 Praha 4 – Krč
C: léčba pacientů, kteří jsou refrakterní či rezistentní na léčbu rejekce standardními přípravky registrovanými v České
republice nebo u kterých není možné podat standardní profylaxi rejekce (především nemocní po transplantaci ledviny, ve výjimečných případech po ostatních orgánových transplantacích).
Pracoviště: Transplantcentrum, Klinika nefrologie, IKEM, Praha 4,
souhlas platí do 30. září 2014;
P:
V:
D:
PŘ:

P:
V:
D:
PŘ:

CAMPATH, injections for intravenous use, 30 mg/ml (alemtuzumab) inf.cnc.sol. 3 1 ml 14 balení
Genzyme Limited, Velká Británie
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
prof.MUDr. Petr Sedláček, CSc., Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
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C:

prevence akutní/chronické reakce štěpu proti hostiteli (GVHD – graft versus host disease) po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby od alternativních dárců.
Pracoviště: Klinika dětské hematologie a onkologie, FN v Motole, Praha 5.
souhlas platí do 30. září 2014;
ISONID 100 mg tbl. (isoniazidum) 100 100 mg 12 000 balení
Pharmaceutical Plants Milve, Nikolay Haytov str. 2, 1113 Sofia, Bulharsko
BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., ČR
BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4
léčba všech forem aktivní plicní i mimoplicní tuberkulózy, léčba multirezistentní tuberkulózy, léčba latentní tuberkulózní infekce, chemoprofylaxe tuberkulózy, léčba netuberkulózních mykobakterióz.
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lůžkové péče poskytující zdravotní služby
v oborech PNE, INF (pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie, infekční lékařství),
souhlas platí do 31. října 2013;

P:
V:
D:
PŘ:
C:

P:

ESMOLOL AMOMED 2500 mg/10 ml (esmolol hydrochlorid) koncentrát pro přípravu infuzního roztoku inf.cnc.
sol. 1 2500 mg/10 ml
400 balení
V: G.L.Pharma GmbH, Vídeň, Rakousko
D: Aliance HealthCare s.r.o., ČR
PŘ: AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG, IČ 70098883, Pod Děvínem 28, 150 00 Praha
C: kontinuální léčba akutních stavů v kardiologii a anesteziologii pacientů s akutním nestabilním stavem s potřebou
bradykardizující, antiarytmické a antihypertenzní léčby.
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lůžkové péče,
souhlas platí do 30. dubna 2014;

LISTOPAD 2012
P:

BOTULISM-ANTITOXIN BEHRING roztok pro infuzi (1 ml roztoku obsahuje: antitoxin proti Clostridium botulinum: typ A 750 IU, typ B 500 IU, typ E 50 IU) 1 250 ml 20 balení
V: Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG, Německo
D: Pharmos, a.s., ČR
PŘ: Všeobecná fakultní nemocnice (pro potřebu Toxikologického informačního střediska Kliniky pracovního lékařství), U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
C: léčba botulismu.
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulatní a lůžkové péče
(těmto pracovištím přípravek na vyžádání poskytne TIS Kliniky pracovního lékařství VFN, Praha 2),
souhlas platí do 30. listopadu 2014;
P:

FOMEPIZOLE EUSA Pharma 5mg/ml, koncentrát k přípravě infuzního roztoku (fomepizole sulphate 8 mg/ml,
odp. 5 mg/ml fomepizole) 5 20 ml 250 balení
V: Etablissement pharmaceutique de I´AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) AGEPS, Francie
D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s., ČR
PŘ: Všeobecná fakultní nemocnice (pro potřebu Toxikologického informačního střediska Kliniky pracovního lékařství), U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
C: léčba otrav toxickými alkoholy (ethylenglykol, methanol).
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulatní a lůžkové péče
(těmto pracovištím přípravek na vyžádání poskytne TIS Kliniky pracovního lékařství VFN, Praha 2),
souhlas platí do 30. listopadu 2014;
PYRAZINAMID KRKA 500 mg tbl. (pyrazinamidum) 100 500 mg 3500 balení
KRKA d.d., Slovinsko
BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., ČR
BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4
léčba tuberkulózy všech forem a lokalizací, včetně tuberkulózy mimoplicní.
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lůžkové péče,
souhlas platí do 30. listopadu 2014;

P:
V:
D:
PŘ:
C:
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P:

TETANOL PUR inj.susp. 0,5 ml/dávka (tetanus toxoid, adsorbed min. 40 U.I.)
1  předpl. stříkačka s obsahem 1 dávky
TETANOL PUR inj.susp. 0,5 ml/dávka (tetanus toxoid, adsorbed min. 40 U.I.)
10  předpl. stříkačka s obsahem 1 dávky v celkovém množství 85 000 dávek
V: Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co.KG, Německo
D: PHARMOS a.s., ČR
(spolupráce: PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s.; Aliance Helthcare s.r.o.; Avenier, a.s.; Distribuce CZ s.r.o.;
Galmed a.s.; GEHE Pharma Praha spol s r.o.; Jihlavská lékárnická a.s.; JK ‒ Trading spol. s r.o.;
Movianto Česká republika s.r.o.; Novartis s.r.o.; PHARMACY ‒ distribuce léčiv s.r.o., Plzeňská lékárna k.s.;
Plzeňská lékárnická s.r.o.; Pražská lékárnická s.r.o.; ZENAGEL a.s.)
PŘ: Novartis s.r.o., divize Vaccines and Diagnostics, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
C: poúrazová profylaxe dětí a dospělých proti tetanu.
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lůžkové péče,
pracoviště orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící očkování,
souhlas platí do 31. prosince 2013;
CAROTABEN cps. (betacarotenum) 100  25 mg 40 balení
Almirall Hermal GmbH, Německo
WIPHATEX, s.r.o., ČR
prof.MUDr. Jiří Zeman, DrSc., Ústav dědičných metabolických poruch VFN v Praze, Ke Karlovu 2,
128 08 Praha 2
C: léčba homozygotní formy porfyria variegata.
Pracoviště: Ústav dědičných metabolických poruch VFN v Praze, Ke Karlovu 2, Praha 2,
souhlas platí do 31. prosince 2014;
P:
V:
D:
PŘ:

DEACURA 2,5mg tbl. (biotinum) 100  2,5 mg 250 balení
mibe GmbH Arzneimittel, Německo
PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s., ČR
prof.MUDr. Jiří Zeman, DrSc., Ústav dědičných metabolických poruch VFN v Praze, Ke Karlovu 2,
128 08 Praha 2
C: léčba poruchy metabolismu biotinu.
Pracoviště: Ústav dědičných metabolických poruch VFN v Praze, Ke Karlovu 2, Praha 2,
souhlas platí do 31. prosince 2014;

P:
V:
D:
PŘ:

LEVOTONINE cps. 100 mg (oxitriptan) 100 100 mg 190 balení
PANPHARMA SA, Francie
WIPHATEX, s.r.o., ČR
prof.MUDr. Jiří Zeman, DrSc., Ústav dědičných metabolických poruch VFN v Praze, Ke Karlovu 2,
128 08 Praha 2
C: léčba maligní fenylketonurie.
Pracoviště: Ústav dědičných metabolických poruch VFN v Praze, Ke Karlovu 2, Praha 2,
souhlas platí do 31. prosince 2014;
P:
V:
D:
PŘ:

ENZALUTAMID (MDV3100) tobolky 40 mg (enzalutamid) 120 40 mg 200 balení
Astellas Pharma Europe B.V., Holandsko
Clinigen Healthcare Ltd., Pitcarn House, Crown Square, Centrum 100, Burton-on-Trent, Staffordshire,
DE14 2WW, Velká Británie
PŘ: Astellas Pharma s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
C: léčba kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty.
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb uvedení v příloze rozhodnutí o vydání souhlasu Ministerstva zdravotnictví s tímto léčebným programem,
souhlas platí do 31. prosince 2013;
P:
V:
D:
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ANTIVA dimethansulfonát plv.inj. (HI-6 DiMS) 5  1 g + 5  4 ml solv. 10 000 balení
VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 186 00 Praha 8
VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 186 00 Praha 8
VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 186 00 Praha 8
léčba osob zasažených nervově paralytickými látkami (určeno pro složky Armády České republiky a Integrovaného záchranného systému).
Koordinující a kontrolní pracoviště léčebného programu:
VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 186 00 Praha 8,
Základna zdravotnického materiálu Armády České republiky, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
FVZ UO Hradec Králové, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové.
souhlas platí do 31. 12. 2014.
P:
V:
D:
PŘ:
C:
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CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 2/2013/DZP
ZE DNE 9. LEDNA 2013,
O REGULACI CEN POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH
CEN ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZUBNÍMI LÉKAŘI HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ

Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti
cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, vydává cenový předpis:
Vysvětlení pojmů:
Pro účely tohoto cenového předpisu se
českým pojištěncem rozumí:

‒ pojištěnec ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
‒ osoba zdravotně pojištěná v ČR na základě evropských nařízení č. 883/04, v platném znění, nebo č. 1231/10,
nebo na základě mezinárodních smluv v oblasti sociálního zabezpečení,
‒ osoba zaměstnaná na území ČR a její rodinní příslušníci pobývající s ní legálně na území ČR, a to za předpokladu, že zaměstnaná osoba je občanem státu, s nímž byla uzavřena asociační dohoda upravující nároky na zdravotní
péči,
zahraničním pojištěncem rozumí:
osoba pojištěná v členském státě Evropské unie (kromě České republiky) nebo ve státě Evropského hospodářského
prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci1) nebo pojištěnec ze státu, se kterým má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení zahrnující oblast zdravotního pojištění,
vládním stipendistou rozumí:
cizí státní příslušník, který byl přijat ke studiu na vysoké škole v České republice na náklady českého státu a pobírá
stipendium,
smluvním poskytovatelem zdravotních služeb rozumí:
poskytovatel zdravotních služeb, který má se zdravotní pojišťovnou, u které je český pojištěnec pojištěn, uzavřenou
smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb, popřípadě poskytovatel zdravotních služeb, který má uzavřenou
smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb se zdravotní pojišťovnou, kterou si zahraniční pojištěnec zvolil
jako výpomocnou, nebo poskytovatel zdravotních služeb, který má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě
zdravotních služeb se zdravotní pojišťovnou, kterou si zahraniční pojištěnec na základě smlouvy o sociálním zabezpečení zahrnující oblast zdravotního pojištění zvolil jako výpomocnou,
neodkladnou zdravotní péčí rozumí:
zdravotní péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo
by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzívní bolest nebo náhlé
změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí,
nezbytnou zdravotní péčí rozumí:
zdravotní péče, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav pacienta, který je zahraničním pojištěncem pojištěným v členském státě Evropské unie (kromě České republiky) nebo ve státě Evropského hospodářského prostoru
nebo ve Švýcarské konfederaci, s přihlédnutím k povaze poskytovaných věcných dávek a k předpokládané délce
pobytu na území České republiky, tato péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby tento zahraniční pojištěnec
nemusel vycestovat do země pojištění dříve, než původně zamýšlel,
vyžádanou (plánovanou) zdravotní péčí rozumí:
zdravotní péče směřující k léčení konkrétního, již existujícího zdravotního problému pacienta, za níž pacient cíleně
vycestoval,
plnou zdravotní péčí rozumí:
zdravotní péče ve stejném rozsahu, na kterou má nárok český pojištěnec podle bodu 1) části I. oddílu A. tohoto cenového předpisu.
1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/04, v platném znění, č. 987/09, v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/10.
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Část I.
Zdravotní služby
Oddíl A.
Maximální ceny zdravotních služeb
Maximální cenou se tímto Cenovým předpisem regulují:
1) zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998
Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou poskytovány českému pojištěnci smluvním poskytovatelem zdravotních služeb, a neodkladná zdravotní péče poskytovaná nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
2) zdravotní služby poskytované na žádost orgánů státní správy hrazené z prostředků státního rozpočtu – maximální
ceny a určené podmínky jsou v bodu 9) tohoto oddílu,
3) zdravotní služby poskytované na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie hrazené z prostředků
jejich vlastního rozpočtu – maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v bodu 9) tohoto oddílu, smluvním
i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
4) nezbytná zdravotní péče poskytnutá zahraničnímu pojištěnci z členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace při pobytu na území České republiky,
5) zdravotní služby poskytnuté zahraničnímu pojištěnci z členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského
prostoru a Švýcarské konfederace, který má nárok na poskytnutí plné zdravotní péče na území České republiky,
smluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
6) neodkladná zdravotní péče poskytnutá zahraničnímu pojištěnci ze státu, se kterým Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení vztahující se na oblast zdravotního pojištění, smluvním i nesmluvním
poskytovatelem zdravotních služeb,
7) zdravotní služby poskytnuté tzv. vládním stipendistům,
8) neodkladná zdravotní péče poskytnutá osobám, které nespadají do žádné z předchozích kategorií, smluvním i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb.
Pro účely regulace cen podle tohoto oddílu bodu 1) až 8) platí:
a) maximální cena jednoho bodu je 1,12 Kč.
b) maximální cena zdravotního výkonu je:
ba) v případě ambulantní zdravotní péče součinem celkového počtu bodů za výkon a maximální ceny jednoho
bodu s tím, že celkový počet bodů se vypočte jako součet bodů za výkon a času vynásobeného minutovou
režijní sazbou,
bb) v případě lůžkové péče mimo ambulantní složku [viz ba)] součinem součtu počtu bodů za ošetřovací den
a režie přiřazené k ošetřovacímu dni, která se stanovuje jednotně pro celého poskytovatele zdravotních služeb, a maximální ceny jednoho bodu,
bc) v případě dopravy součinem počtu bodů za výkon dopravy a maximální ceny jednoho bodu,
bd) v případě zdravotních výkonů regulovaných podle bodu 2) a 3) a nevyjmenovaných v bodu 9) součinem
celkového počtu bodů za výkon a maximální ceny jednoho bodu s tím, že celkový součet bodů se vypočte
jako součet bodů za výkon a času vynásobeného minutovou režijní sazbou.
Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, včetně nezbytné zdravotnické dopravní služby spojené se zdravotní péčí hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, a způsob výpočtu režie je uveden ve vyhlášce č. 134/1998 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
9) specifické zdravotní výkony (maximální ceny a určené podmínky)

8

VĚSTNÍK MZ ČR

I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A DALŠÍ ORGÁNY
NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 20), 21)

G

ČÁSTKA 1

Maximální cena
(cena bez DPH)

A. Oblast důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pomoci
v hmotné nouzi a péče o rodinu a dítě, sociální péče a poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením
1. Vyšetření zdravotního stavu osoby, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely provedení zjišťovací lékařské prohlídky ve věcech sociálního zabezpečení kromě bodu 3, a to
– invalidity
– dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte
– stupně závislosti a schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo
orientace
– pracovní schopnosti dočasně práce neschopného pojištěnce po uplynutí podpůrčí
doby
(opakované komplexní vyšetření lékařem)

485 Kč

2. Vyšetření zdravotního stavu osoby, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely provedení kontrolní lékařské prohlídky/kontrolního posouzení ve věcech sociálního zabezpečení
kromě bodu 3, a to
– invalidity
– dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte
– stupně závislosti a schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo
orientace
– opakovaného posouzení pracovní schopnosti dočasně práce neschopného pojištěnce
po uplynutí podpůrčí doby
(cílené vyšetření lékařem + 1 administrativní úkon)

264 Kč

3. Vyšetření zdravotního stavu osoby, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely posouzení
– zda jde o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku
(cílené vyšetření praktickým lékařem)

187 Kč

4. Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění osoby do zařízení sociálních
služeb
(podrobný výpis z dokumentace)

231 Kč

5. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu
– nezletilého dítěte pro účely umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy a zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc
– nezletilého dítěte pro účely svěření do náhradní rodinné péče
– dítěte, u něhož je podezření, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního stavu
v souvislosti s trestným činem nebo přestupkem
(cílené vyšetření lékařem)
6. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu
– osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem
– dítěte, které nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, nebo není hlášeno k pobytu na
území ČR po dobu nejméně 90 dnů, ani není oprávněno podle zvláštního právního
předpisu trvale pobývat na území ČR
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)

a) dospělí a děti
nad
6 let
187 Kč
b) děti do
6 let
247 Kč
a) dospělí a děti
nad
6 let
264 Kč
b) děti do
6 let
324 Kč

7. Vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte pro účely sociálně právní ochrany dětí
(administrativní úkon)

77 Kč

8. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely resortu práce a sociálních věcí
(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)

77 Kč + doporučené poštovné
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B. Oblast zaměstnanosti
1. a) Vyšetření zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání nebo osoby se zdravotním postižením registrujícím praktickým lékařem na žádost úřadu práce za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání nebo pracovního uplatnění odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, příp. hodnocení schopnosti být zařazen do rekvalifikace
b) Vyšetření pro zařazení na veřejnou službu
(cílené vyšetření praktickým lékařem)

187 Kč

2. Vyjádření registrujícího všeobecného praktického lékaře o zdravotním stavu osoby před
nástupem do určeného rekvalifikačního kurzu pro potřeby úřadu práce
(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)

124 Kč

3. Vyjádření registrujícího všeobecného praktického lékaře k vhodnosti zprostředkovávaného
zaměstnání na žádost úřadu práce
(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)

124 Kč

4. Vyjádření lékaře poskytujícího pracovně lékařské služby k vhodnosti rozvázání pracovního
poměru osoby se zdravotním postižením
(kontrolní vyšetření lékařem)

124 Kč

5. Cíleně zaměřená ergodiagnostika provedená rehabilitačním lékařem s odborným zaměřením pro účely zaměstnanosti na základě speciálních vyšetřovacích metod (zvlášť účtovaných)
(cílené vyšetření odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace)

366 Kč

6. Stanovení rehabilitačního plánu rehabilitačním lékařem s odborným zaměřením na základě rehabilitační konference pro upřesnění dalšího postupu pracovní rehabilitace uchazeče
o zaměstnání nebo osoby se zdravotním postižením za účelem zprostředkování vhodného
zaměstnání nebo pracovního uplatnění odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu
(stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu)

810 Kč

7. Cílené vyšetření psychologem pro účely zaměstnanosti à 60 minut
(cílené psychologické vyšetření)

603 Kč

8. Polyelektromyografické vyšetření pro účely zaměstnanosti se zaměřením
a) jen na horní končetiny
b) na celkové pohybové stereotypy
(polyelektromyografické vyšetření)

a) 412 Kč
b) 825 Kč

9. Dynamometrie s použitím přístrojů pro účely zaměstnanosti provedená nelékařským zdravotnickým pracovníkem
(vyšetření s použitím přístroje)

146 Kč

10. Kineziologický rozbor pro účely zaměstnanosti provedený fyzioterapeutem
(kineziologický rozbor)

424 Kč

11. Ergodiagnostické individuální testování v modelové pracovní situaci pro účely zaměstnanosti provedené ergoterapeutem (každá modelová situace zvlášť)
(individuální ergoterapie základní)

245 Kč

12. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely resortu práce a sociálních věcí
(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)

77 Kč + doporučené poštovné

13. Cílené vyšetření neurologem pro účely zaměstnanosti
(cílené neurologické vyšetření)

366 Kč

14. Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení)
(vyšetření elektroencefalogramem)

653 Kč

15. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla
(opakované komplexní vyšetření lékařem)

485 Kč

16. Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení)
(vyhodnocení elektroencefalogramemu)

357 Kč
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II. MINISTERSTVO OBRANY 9), 10), 11)

G

ČÁSTKA 1

Maximální cena
(cena bez DPH)

1. Vyplnění zdravotnické části dotazníku registrujícím všeobecným praktickým lékařem
(podrobný výpis z dokumentace)

231 Kč

2. Lékařská prohlídka registrujícím zubním lékařem
(cílené akutní vyšetření)

86 Kč

3. Vyhodnocení dotazníku lékařem odvodní komise
(administrativní úkon)

77 Kč

4. Lékařská prohlídka uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařazení do aktivní zálohy
(opakované komplexní vyšetření lékařem)

485 Kč

5. Lékařská prohlídka občana nebo vojáka v záloze lékaři přezkumné komise
(opakované komplexní vyšetření lékařem)

485 Kč

6. Lékařská prohlídka občana nebo vojáka v záloze při posuzování stupně zdravotní způsobilosti mimo přezkumné řízení
(kontrolní vyšetření lékařem)

124 Kč

III. MINISTERSTVO VNITRA 12), 13), 14), 15), 16), 17)

Maximální cena
(cena bez DPH)

1. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby
(administrativní výkon)

77 Kč

2. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace
(podrobný výpis z dokumentace)

231 Kč

3. Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného
činu
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)

260 Kč

4. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu
(cílené vyšetření lékařem)

187 Kč

5. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve
(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)

227 Kč

6. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních
a jiných látek než alkoholu
(cílené vyšetření lékařem)

366 Kč

7. Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné
látky
(odběr krve ze žíly u dospělého)

40 Kč

8. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi
a) Widmarkova zkouška
b) specifické stanovení plynovou chromatografií
(stanovení těkavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou chormatografií)

a) 73 Kč
b) 490 Kč

9. Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy
(cílené vyšetření lékařem)

187 Kč

10. Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské
zprávy
(cílené vyšetření gynekologem)

260 Kč

11. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti
s jejím onemocněním
(administrativní úkon)

77 Kč

12. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele
v souvislosti s jejím onemocněním
(administrativní úkon)

77 Kč
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13. Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské
zprávy
(cílené vyšetření lékařem)

187 Kč

14. Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské
zprávy
(cílené vyšetření lékařem)

247 Kč

15. Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy
(cílené vyšetření lékařem)

187 Kč

16. Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy
(cílené vyšetření lékařem)

247 Kč

IV. MINISTERSTVO FINANCÍ, GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 13), 17)

Maximální cena

1. Vyšetření tělní dutiny za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu
(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon)

337 Kč

2. Vyšetření osoby z důvodu kontroly pod sádrovou fixací za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu
(RTG kostí a kloubů končetin + administrativní úkon)

320 Kč

3. Vyšetření osoby za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu pod protézou končetiny
(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon)

337 Kč

4. Vyšetření osoby z důvodu kontroly protézy očního bulbu za účelem zjištění přítomnosti
cizího předmětu
(cílené vyšetření oftalmologem + administrativní úkon)

337 Kč

5. Rtg vyšetření žaludku se zaměřením na požití cizích předmětů
(Rtg žaludku a duodena + administrativní úkon)

759 Kč

6. Rtg vyšetření tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů
(Rtg vyšetření tlustého střeva + administrativní úkon)

1098 Kč

7. Klinické vyšetření osoby před rtg vyšetřením žaludku a rtg vyšetřením tlustého střeva nebo
CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů
(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon)

337 Kč

8. Laboratorní vyšetření biologického materiálu u polykačů drog na přítomnost drog
(cílený imunochemický záchyt drog a léčiv + administrativní úkon)

553 Kč

9. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi
a) Widmarkova zkouška
b) specifické stanovení plynovou chromatografií
(stanovení těkavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou chormatografií)

(cena bez DPH)

a) 73 Kč
b) 490 Kč

10. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve
(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)

227 Kč

11. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití návykových, psychotropních a jiných látek
s výjimkou alkoholu
(cílené vyšetření lékařem)

366 Kč

12. Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové, psychotropní či jiné látky
(odběr krve ze žíly u dospělého)

40 Kč

13. Nezbytná administrativní činnost lékaře
(administrativní úkon)

77 Kč

14. Vystavení lékařského posudku o způsobilosti k zajištění osoby v souvislosti s jejím onemocněním
(administrativní úkon)

77 Kč
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15. Vyšetření osoby před jejím zajištěním k vystavení lékařského posudku
(cílené vyšetření lékařem)

187 Kč

16. Vyšetření osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského posudku
(cílené vyšetření lékařem)

187 Kč

17. Vyšetření těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského posudku
(cílené vyšetření gynekologem)

260 Kč

18. Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním
(administrativní úkon)

77 Kč

19. Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele
v souvislosti s jejím onemocněním
(administrativní výkon)

77 Kč

20. CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů
a) bez použití kontrastní látky
a) 1246 Kč
b) s podáním kontrastní látky
b) 1380 Kč + cena
(CT vyšetření bez použití kontrastní látky; CT vyšetření těla s podáním kontrastní látky, per os., event. kontrastní látky
per rectum + administrativní úkon )

V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 13), 18), 19)

Maximální cena
(cena bez DPH)

1. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím
nebo soudem
(administrativní úkon)

77 Kč

2. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím
nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace
(podrobný výpis z dokumentace)

231 Kč

3. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem
zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu
(podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního
poškození)

469 Kč

4. Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem
(cílené vyšetření lékařem)

187 Kč

5. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištěném lékařskou prohlídkou obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem
(opakované komplexní vyšetření lékařem + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození)

723 Kč

6. Preventivní prohlídka mladistvých, slaboduchých a astheniků ve výkonu vazby nebo trestu
odnětí svobody
(cílené vyšetření lékařem)

187 Kč

7. Preventivní prohlídka osob ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody před eskortou a po eskortě
(cílené vyšetření lékařem)

187 Kč

8. Preventivní prohlídka po použití donucovacích prostředků
(cílené vyšetření lékařem)

187 Kč

9. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody podezřelé z požití
alkoholu
(cílené vyšetření lékařem)

187 Kč

10. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody podezřelé z požití
alkoholu spojené s odběrem krve
(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)

227 Kč
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11. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody při podezření
z požití návykových, psychotropních a jiných látek s výjimkou alkoholu
(cílené vyšetření lékařem)

366 Kč

12. Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové, psychotropní či jiné látky
(odběr krve ze žíly u dospělého)

40 Kč

13. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi – Widmarkova zkouška
(stanovení těkavých redukujících látek)

73 Kč

14. Vyšetření osoby – cizince před vyhoštěním s vystavením lékařské zprávy
(cílené vyšetření lékařem)

187 Kč

VI. EVROPSKÁ UNIE – aplikace nařízení 883/04, 987/09, 1231/10

Maximální cena
(cena bez DPH)

1. Vyjádření lékaře na tiskopise E 213
(komplexní vyšetření lékařem + 4x administrativní úkon)

1030 Kč

2. Vyjádření lékaře
– na tiskopise E 116
– k formuláři E 107, E 112 (S2), E 115, E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšetření pacienta
(podrobný výpis z dokumentace)

231 Kč

3. Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha k formuláři)
– k formuláři E 404, E 407, E 406F a k fomuláři SED F024, F025, F026, F027
– pokud je požadováno vyšetření pacienta k
– formuláři E 107 – bod 8 – Lékařská zpráva přiložena
– formuláři E 112, (S2) – bod 4 – Zpráva našeho ošetřujícího lékaře
– formuláři E 115 – bod 5 – Doklad ošetřujícího lékaře
– formuláři E 123 (DA1) – bod 4 – Zpráva našeho ošetřujícího lékaře
– formuláři E 202 – bod 10.1 a 10.2 – Viz přiložená lékařská zpráva
(cílené vyšetření lékařem) + 2x administrativní úkon)

a) dospělí a děti
nad 6 let
341 Kč
b) děti do 6 let
401 Kč

4. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na základě zdravotnické
dokumentace
– vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2, 4, 5 nebo 3 formuláře E 213, je-li požadováno
(podrobný výpis z dokumentace)

231 Kč

5. Vyjádření (potvrzení) lékaře ke konkrétní otázce o zdravotním stavu osoby pro potřeby formulářů
– E 202 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 203 – dodatečná stránka č. 2 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 204 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– dodatečná stránka č. 3 – bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjádření lékaře)
– E 302 bod 4.1
(administrativní úkon)

77 Kč

6. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely vyplnění evropských formulářů
(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)

77 Kč +
doporučené
poštovné

VII. SPRÁVNÍ ÚŘADY 22), 23)
Vyšetření zdravotního stavu dle vyhlášky o zdravotní způsobilosti zdravotnických pracovníků,
včetně vyplnění příslušného tiskopisu, jde-li o vyžádání správního úřadu, který vydal oprávnění
k poskytování zdravotních služeb
(opakované komplexní vyšetření lékařem)

Maximální cena
(cena bez DPH)

485 Kč
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Výše uvedenými úředně stanovenými maximálními cenami se rozumí ceny bez daně z přidané hodnoty
podléhající od 1. 4. 2012 zdanitelnému plnění a jejichž výše sazby je určena podle zvláštního právního předpisu. 24)
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)

22)

23)

24)

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.
Vyhláška č. 102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů.
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání lékaře
a k výkonu činností souvisejících o poskytování zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání), ve znění pozdějších předpisů.
§ 47, § 51 a § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

10) zdravotní služby poskytované zubními lékaři hrazené z veřejného zdravotního pojištění 2 (maximální ceny)
Kód

Název výkonu

Maximální
cena

00900 Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce
00901

Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce – preventivní prohlídka

405 Kč

00902 Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku

355 Kč

00903 Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou

220 Kč

00904

Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce od 1 roku do 6 let v rámci preventivní
péče

00906 Stomatologické ošetření pojištěnce do 6 let nebo hendikepovaného pojištěnce
00907 Stomatologické ošetření pojištěnce od 6 let do 15 let

2

438 Kč

116 Kč
105 Kč
75 Kč

00908 Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pojištěnce – v rámci pohotovostní služby

325 Kč

00909 Klinické stomatologické vyšetření

451 Kč

00910 Zhotovení intraorálního rentgenového snímku

77 Kč

00911 Zhotovení extraorálního rentgenového snímku

248 Kč

00912 Náplň slinné žlázy kontrastní látkou

639 Kč

Příloha č. 12 vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013.
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Název výkonu

00913 Zhotovení ortopantomogramu
00914 Vyhodnocení ortopantomogramu

15
Maximální
cena
303 Kč
77 Kč

00915 Zhotovení telerentgenového snímku lbi

297 Kč

00916 Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale

110 Kč

00917 Anestézie infiltrační

88 Kč

00920 Ošetření zubního kazu – stálý zub – fotokompozitní výplň

347 Kč

00921 Ošetření zubního kazu – stálý zub

242 Kč

00922 Ošetření zubního kazu – dočasný zub

139 Kč

00923 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu – stálý zub

199 Kč

00924 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu – dočasný zub

194 Kč

00925 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II. stálý zub

292 Kč

00931 Komplexní léčba chronických onemocnění parodontu

770 Kč

00932 Léčba chronických onemocnění parodontu

267 Kč

00933 Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu

462 Kč

00934 Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu

1 100 Kč

00935 Subgingivální ošetření

92 Kč

00936 Odebrání a zajištění přenosu transplantátu

660 Kč

00937 Artikulace chrupu

476 Kč

00938 Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem

48 Kč

00940 Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice

770 Kč

00941 Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice

330 Kč

00943 Měření galvanických proudů

97 Kč

00945 Cílené vyšetření

11 Kč

00946

Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce – preventivní prohlídka I

00947 Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku I
00949 Extrakce dočasného zubu

370 Kč
289 Kč
96 Kč

00950 Extrakce stálého zubu

185 Kč

00951 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

578 Kč

00952 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu

1 271 Kč

00953 Chirurgické ošetřování retence zubů

693 Kč

00954 Konzervačně-chirurgická léčba komplikací zubního kazu

462 Kč

00955 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu

462 Kč

00956 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu

990 Kč

00957 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

462 Kč

00958 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu

825 Kč

00959 Intraorální incize

116 Kč

00960 Zevní incize

660 Kč

00961 Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní
00962 Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch
00963 Injekce i. m., i. v., i. d., s. c.
00965 Čas zubního lékaře strávený dopravou za imobilním pojištěncem
00966

Signální výkon – informace o vydání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo
Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

50 Kč
330 Kč
58 Kč
231 Kč
6 Kč
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00967

Signální výkon – informace o vydání Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)

00968

Stomatochirurgické ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL – stomatochirurgem poskytovatele

00970 Sejmutí fixní náhrady – za každou pilířovou konstrukci

6 Kč
1 100 Kč
100 Kč

00971 Provizorní ochranná korunka

76 Kč

00973 Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci

43 Kč

00974 Odevzdání stomatologického výrobku
00981 Diagnostika ortodontických anomálií
00982

Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní
oblouk

00983 Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
00984

Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu

0 Kč
660 Kč
1 430 Kč
880 Kč
231 Kč

00985 Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu

770 Kč

00986 Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje

242 Kč

00987 Stanovení fáze růstu

58 Kč

00988 Analýza telerentgenového snímku lbi

128 Kč

00989 Analýza ortodontických modelů

347 Kč

00990 Diagnostická přestavba ortodontického modelu

520 Kč

00991 Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku

190 Kč

00992 Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky

231 Kč

00993 Navázání parciálního oblouku

330 Kč

00994

Zahájení léčby ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem na jeden
zubní oblouk

990 Kč

Oddíl B.
Věcně usměrněné ceny
Věcně usměrněnou cenou se dle tohoto cenového předpisu reguluje:
a) zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytnuté českému pojištěnci smluvním i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní služby nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytované
nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
b) ekonomicky náročnější varianta zdravotních služeb poskytnutá českému pojištěnci a zahraničnímu pojištěnci smluvním poskytovatelem zdravotních služeb podle § 13 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
c) vyžádaná (plánovaná) zdravotní péče a zdravotní péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění poskytnutá zahraničnímu pojištěnci z členského státu EU, EHP, Švýcarské konfederace smluvním i nesmluvním poskytovatelem
zdravotních služeb,
d) vyžádaná (plánovaná) zdravotní péče poskytnutá smluvním i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb zahraničnímu pojištěnci ze státu, se kterým ČR uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení vztahující se na oblast
zdravotního pojištění,
e) zdravotní služby nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnuté na území České republiky českému občanovi,
který není pojištěncem ani podle zvláštního zákona 3), ani podle evropských předpisů, ani se na něho nevztahují
smlouvy o sociálním zabezpečení zahrnující oblast zdravotního pojištění.
3)

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
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Do ceny zdravotních služeb, které jsou regulovány věcně usměrněnou cenou, lze promítnout pouze ekonomicky
oprávněné náklady doložitelné z účetnictví a přiměřený zisk, přičemž přiměřený zisk nelze uplatnit u zvlášt účtovaných léčivých přípravků a zdravotních prostředků (zvlášt účtovaných materiálů).

Část II.
Zrušovací ustanovení
Tímto Cenovým předpisem se ruší Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2013/DZP ze dne 3. prosince 2012
(Věstník č. 10/2012).

Část III.
Účinnost
Cenový předpis nabývá účinnosti dnem vydání.
Ministr zdravotnictví:
Leoš Heger
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INFORMACE T ÝKA JÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁKLADNÍCH OBORŮ
A CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ (NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ) LÉKAŘŮ
ZN.: 45655/2012/VZV
REF.: Bc. Zdeňka Borovcová, tel. 22497 linka 2649, Mgr. Radka Stříbná, tel. 22497 linka 2505,
Mgr. Eva Widzová, tel. 22497 linka 2866
Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a následně dle
vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví úpravy ve vzdělávacích programech specializačního vzdělávání lékařů a nástavbových oborů. Uvedené jednotné úpravy ve vzdělávacích programech
nenahrazují původní znění vzdělávacích programů vydaných ve Věstnících MZ ČR v roce 2009 – 2010. Vzdělávací
programy vydané ve Věstnících MZ ČR v roce 2011 se mění pouze v níže uvedených bodech, s výjimkou těchto změn
zůstává obsah vzdělávacích programů nadále v platnosti v rozsahu jejich původního znění.
Ministerstvo zdravotnictví informuje, že znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů specializačního vzdělávání a nástavbových oborů kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“, přičemž délka platnosti kurzů není dosud upravena žádným právním předpisem. Ministerstvo
zdravotnictví informuje, že tímto Věstníkem MZ stanovuje délku platnosti kurzu „Lékařská první pomoc“ a „Základy
lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ na 5 let a délku platnosti kurzu „Radiační ochrana“ a „Prevence
škodlivého užívání návykových látek“ na 10 let od jeho absolvování.

Změna vzdělávacích programů specializačních oborů:
V definici personálního zabezpečení akreditovaného pracoviště se označení vedoucí či vedoucí lékař
či vedoucí AP či garant nahrazuje označením školitel u níže uvedených vzdělávacích programů:
Anesteziologie a intenzivní medicína (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Cévní chirurgie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Dermatovenerologie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Dětská chirurgie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Dětské lékařství (Věstník 2009, částka 8, Listopad 2009)
Diabetologie a endokrinologie (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011)
Geriatrie (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011)
Gynekologie a porodnictví (Věstník 2011, částka 7, Červenec 2011)
Hematologie a transfúzní lékařství (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Chirurgie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Infekční lékařství (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Kardiologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Lékařská genetika (Věstník 2011, částka 7, Červenec 2011)
Lékařská mikrobiologie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Nefrologie (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011)
Neurochirurgie (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011)
Neurologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Nukleární medicína (Věstník 2011, částka 10, Listopad 2011)
Oftalmologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Ortopedie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Otorinolaryngologie (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011)
Patologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Praktické lékařství pro děti a dorost (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009)
Radiační onkologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Rehabilitační a fyzikální medicína (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Revmatologie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Soudní lékařství (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011)
Traumatologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Všeobecné praktické lékařství (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
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Konkrétně stanovený minimální počet lůžek se nahrazuje podmínkou lůžkové části u níže uvedených vzdělávacích programů:
Dermatovenerologie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Dětské lékařství (Věstník 2009, částka 8, Listopad 2009)
Geriatrie (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011)
Chirurgie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Klinická onkologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Neurochirurgie (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011)
Neurologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Nukleární medicína (Věstník 2011, částka 10, Listopad 2011)
Ortopedie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Plastická chirurgie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Psychiatrie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Revmatologie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Vnitřní lékařství (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011)
Konkrétně stanovený minimální počet lůžek JIP se nahrazuje podmínkou zajištění intenzivní péče u níže uvedených vzdělávacích programů:
Chirurgie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
Kardiochirurgie (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011)
Vnitřní lékařství (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011)
V základním kmeni anesteziologickém, dermatovenerologickém, gynekologicko-porodnickém, hygienickém,
chirurgickém, interním, neurologickém, oftalmologickém, ortopedickém, otorinolarygologickém, patologickém,
psychiatrickém, radiologickém a urologickém se minimální počet lůžek na chirurgickém oddělení nahrazuje podmínkou lůžkové části.
V základním ortopedickém kmeni se minimální počet lůžek na ortopedickém oddělení nahrazuje podmínkou
lůžkové části.
V základním pediatrickém kmeni se minimální počet lůžek na dětském oddělení nahrazuje podmínkou lůžkové
části.
Ve vzdělávacím programu Geriatrie (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011) se počet lůžek odbornosti 1F6/1H6 nahrazuje podmínkou zajištění akutní lůžkové geriatrické péče.
Ve vzdělávacím programu Chirurgie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011) se počet traumatologických lůžek nahrazuje podmínkou zajištění lůžek pro traumata.
Ve vzdělávacím programu Vnitřní lékařství (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011) se počet JIP lůžek pro KV a počet
JIP pro metabolická onemocnění nahrazuje podmínkou zajištění intenzivní péče pro KV a pro metabolická onemocnění.
Ve vzdělávacím programu Dětské lékařství (Věstník 2009, částka 8, Listopad 2009) se počet porodů ve výši 500
nahrazuje počtem 600 porodů u I. typu akreditovaného pracoviště a počet přijatých dětí (bez novorozenců) na
lůžka dětského oddělení (dále jen „DO“) ročně ve výši 750 se nahrazuje počtem přijatých dětí (bez novorozenců)
na lůžka DO ročně ve výši 1000 u I. typu akreditovaného pracoviště; počet přijatých dětí (bez novorozenců) na
lůžka DO ročně ve výši 1200 se nahrazuje počtem přijatých dětí (bez novorozenců) na lůžka DO ročně ve výši 1500
u II. typu akreditovaného pracoviště.
Personální požadavky na AP I. typu ve znění: „Vedoucí AP/školitel dětského oddělení (dále jen „DO“) má nejvyšší
vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost
v oboru dětské lékařství, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0. Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min.
úvazkem 1,0. Na DO působí minimálně jeden další lékař se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství
nebo i s jinou pediatrickou specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí (např. neonatologie,
dětská nefrologie, dětská kardiologie, atd.)“ se nahrazuje zněním: „2 školitelé dětského oddělení (dále jen „DO“),
kteří mají nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min.
úvazkem 1,0. Na DO působí minimálně jeden další lékař se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství
nebo i s jinou pediatrickou specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí (např. neonatologie,
dětská nefrologie, dětská kardiologie, atd.)“.
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Personální požadavky na AP II. typu ve znění: „Vedoucí AP/školitel dětského oddělení má nejvyšší vzdělání v oboru
a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru dětské
lékařství, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0. Školitel má nejvyšší
vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost
v oboru dětské lékařství, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0. Na DO
působí minimálně jeden další lékař se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství nebo i s jinou pediatrickou specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí (např. neonatologie, dětská nefrologie,
dětská kardiologie, atd.)“ se nahrazuje zněním s navýšením počtu školitelů: „Min. 4 školitelé mají nejvyšší vzdělání
v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru
dětské lékařství, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0. Na DO nebo na
neonatologickém oddělení, které je součástí nemocnice, v níž DO působí, pracují minimálně 3 další lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v jiném pediatrickém
oboru (z nich minimálně jeden v nástavbovém oboru neonatologie) a s úvazkem 1,0“.
Ve Vlastním specializovaném výcviku – v délce minimálně 36 měsíců se definice „Postup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků stanovených pro výcvik v rámci základního pediatrického kmene
a úspěšným absolvováním povinného kurzu po základním pediatrickém kmeni a písemného testu“ nahrazuje
zněním: „Postup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků stanovených pro výcvik
v rámci základního pediatrického kmene a úspěšným absolvováním povinného kurzu po základním pediatrickém
kmeni“.
V části „Hodnocení specializačního vzdělávání“ písm. b) se znění „absolvování povinného kurzu Základy dětského lékařství po základním pediatrickém kmeni“ a „úspěšné absolvování testu na závěr povinného kurzu Základy
pediatrie po základním pediatrickém kmeni“ nahrazuje zněním: „absolvování povinného kurzu Základy dětského
lékařství po základním pediatrickém kmeni, včetně úspěšného absolvování rozboru kazuistiky z mateřského pracoviště“.
V části „Hodnocení specializačního vzdělávání“ písm. c) se znění: „publikační a přednášková činnost: v průběhu
přípravy školenec přednese 2 odborné přednášky na úrovni minimálně ústavního semináře a navrhne a obhájí
postup při rozboru kazuistiky (připraví písemné zpracování kazuistiky podle pokynů pro autory časopisu Československá pediatrie), která bude u zkoušky předmětem diskuze (tuto část zkoušky lze nahradit vlastní publikací
v recenzovaném časopise - první nebo referující autor)“ se nahrazuje zněním: „publikační a přednášková činnost:
v průběhu přípravy školenec přednese 2 odborné přednášky na úrovni minimálně ústavního semináře a připraví
písemné zpracování kazuistiky podle pokynů pro autory časopisu Česko-slovenská pediatrie, která bude u zkoušky předmětem diskuze (tuto část zkoušky lze nahradit vlastní publikací v recenzovaném časopise – první nebo
referující autor“.
V kurzu „Základy dětského lékařství“ se znění: „Ověření znalostí testem“ nahrazuje zněním: „Ověření znalostí prezentací kazuistiky z mateřského pracoviště (formát Power Point)“.
Ve vzdělávacím programu Klinická onkologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011) se počet školitelů navyšuje
u I. typu akreditovaného pracoviště na celkový počet 3 školitelů a u II. typu akreditovaného pracoviště na počet 4
školitelů. Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru klinická onkologie a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře nebo
specializovanou způsobilost v oboru klinická onkologie a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti
a s minimálním úvazkem 1,0.
Do podmínek akreditace I. typu se doplňuje:
„Ve zdravotnickém zařízení je péče o onkologicky nemocné funkční v následujících oblastech:
1. Ambulantní péče, včetně péče dispensární.
2. Stacionář pro ambulantní podávání chemoterapie a podpůrné péče.
3. Lůžka vyhrazená pro onkologicky nemocné (24-hodinová dostupnost konzultujícího klinického onkologa).
4. Intenzivní péče o onkologicky nemocné.
5. Multidisciplinární komise pro léčbu jednotlivých nádorových onemocnění.“
Do vzdělávacího programu Klinická onkologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011) se doplňuje povinný desetidenní předatestační kurz Klinická onkologie.
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Ve vzdělávacím programu Diabetologie a endokrinologie (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011) se počet školitelů
sjednocuje u I. typu pro obor diabetologie na celkový počet: „min. 1 školitel, který má nejvyšší vzdělání v oboru diabetologie a 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru, z toho
min. 5 let od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0 nebo specializovanou způsobilost v oboru
diabetologie a endokrinologie, z toho min. 5 let od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0“ a u II.
typu pro obor diabetologie se počet školitelů sjednocuje na celkový počet: „min. 3 školitelé, kteří mají nejvyšší
vzdělání v oboru diabetologie a 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru diabetologie, z toho min. 5 let od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0 nebo
specializovanou způsobilost v oboru diabetologie a endokrinologie, z toho min. 5 let od získání specializované
způsobilosti a s min. úvazkem 1,0“.
Ve vzdělávacím programu Nefrologie (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011) se znění na AP II. typu: „Vedoucí AP má
nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře nebo specializovanou způsobilost v oboru nefrologie, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 0,5. Na pracovišti musí být
min. jeden školitel, který má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře nebo specializovanou způsobilost v oboru nefrologie, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem
1,0“ nahrazuje zněním: „Na pracovišti musí být min. dva školitelé, kteří mají nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře nebo specializovanou způsobilost v oboru nefrologie, z toho min. 5 let praxe
od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 0,5 a 1,0.“
Ve vzdělávacím programu Neurologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011) se znění na AP II. typu: „Vedoucí AP má
nejvyšší vzdělání v oboru neurologie, nejméně 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru neurologie, z toho alespoň 5 let od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0. Minimálně 5 lékařů, kteří mají nejvyšší vzdělání v oboru neurologie nebo specializovanou způsobilost
v oboru neurologie a s min. úvazkem 1,0. Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru neurologie, nejméně 10 let výkonu
povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru neurologie, z toho alespoň 5 let
od získání specializované způsobilosti s min. úvazkem 1,0“ nahrazuje zněním: „Min. 2 školitelé, kteří mají nejvyšší
vzdělání v oboru neurologie, nejméně 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou
způsobilost v oboru neurologie, z toho alespoň 5 let od získání specializované způsobilosti s min. úvazkem 1,0. Na
AP pracují minimálně 3 další lékaři, kteří mají nejvyšší vzdělání v oboru neurologie nebo specializovanou způsobilost v oboru neurologie a s min. úvazkem 1,0“.
Ve vzdělávacím programu Hematologie a transfúzní lékařství (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011) se znění na AP
I. typu Hematologické akreditované pracoviště: „Vedoucí AP/školitel má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10
let výkonu povolání lékaře nebo specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfúzní lékařství a min. 5
let praxe od získání specializované způsobilosti a s minimálním úvazkem 0,5. Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru
a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře nebo specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfúzní
lékařství a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a pracuje v minimálním úvazku 0,5“ nahrazuje
zněním: „Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře nebo specializovanou
způsobilost v oboru hematologie a transfúzní lékařství a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti
a pracuje v minimálním úvazku 0,5.“
Znění formulace na Hematologickém akreditovaném pracovišti II. typu: „Vedoucí AP/školitel má nejvyšší vzdělání
v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře nebo specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfúzní lékařství a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s minimálním úvazkem 0,5. Školitel má
nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře nebo specializovanou způsobilost v oboru
hematologie a transfúzní lékařství a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a pracuje v minimálním
úvazku 0,5“ se nahrazuje zněním: „Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře
nebo specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfúzní lékařství a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a pracuje v minimálním úvazku 0,5.“
Znění formulace na Akreditovaném pracovišti transfúzního lékařství I. typu: „Vedoucí pracovník je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru hematologie a transfúzní lékařství nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví
VŠ se specializovanou způsobilostí v oboru (klinický bioanalytik v hematologii a transfúzní službě, vyšetřovací
metody v klinické hematologii nebo jiná adekvátní) a min. 10 lety praxe v oboru a s min. úvazkem 0,5. Školitel
má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře nebo specializovanou způsobilost v oboru
hematologie a transfúzní lékařství a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a pracuje v minimálním
úvazku 0,5“ se nahrazuje zněním: „Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře
nebo specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfúzní lékařství a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a pracuje v minimálním úvazku 0,5.“
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Znění formulace na Akreditovaném pracovišti transfúzního lékařství II. typu: „Vedoucí pracovník je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru hematologie a transfúzní lékařství nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví
VŠ se specializovanou způsobilostí v oboru (klinický bioanalytik pro hematologii a transfúzní službu, vyšetřovací
metody v klinické hematologii nebo jiná adekvátní) a min. 10 lety praxe v oboru a s min. úvazkem 0,5. Školitel má
nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře nebo specializovanou způsobilost v oboru
hematologie a transfúzní lékařství a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti“ se nahrazuje zněním:
„Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře nebo specializovanou způsobilost
v oboru hematologie a transfúzní lékařství a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a pracuje s min.
úvazkem 0,5.“
Znění formulace v Laboratoři nádorové genetiky a molekulární biologie: „Pracoviště musí splňovat požadavky Všeobecné zdravotní pojišťovny (dále jen „VZP“) pro cytogenetické a molekulárně biologické pracoviště a vedoucí
AP musí splňovat kvalifikační předpoklady (specializace v oboru „Vyšetřovací metody v lékařské genetice“ nebo
specializovaná způsobilost v oboru lékařská genetika a nejméně 10 let praxe v oboru) a pracuje v min. úvazku 0,5.
Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru doložené specializovanou způsobilostí a osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a pracuje na akreditovaném pracovišti v min. úvazku 0,5“ se nahrazuje
zněním: „Pracoviště musí splňovat požadavky Všeobecné zdravotní pojišťovny (dále jen „VZP“) pro cytogenetické
a molekulárně biologické pracoviště. Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru doložené specializovanou způsobilostí
a pracuje na akreditovaném pracovišti v min. úvazku 0,5.“
Znění formulace na Pracovišti imunofenotypizace: „Pracoviště musí splňovat požadavky VZP pro laboratoř průtokové cytometrie a vedoucí AP musí splňovat kvalifikační předpoklady vyžadované VZP a musí být na pracovišti
zaměstnán v min. úvazku 0,5. Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru doložené odbornou způsobilostí a osvědčením
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a pracuje na akreditovaném pracovišti v min. úvazku
0,5“ se nahrazuje zněním: „Pracoviště musí splňovat požadavky VZP pro laboratoř průtokové cytometrie. Školitel
má nejvyšší vzdělání v oboru doložené specializovanou způsobilostí a pracuje na akreditovaném pracovišti v min.
úvazku 0,5.“
Znění formulace na Pracovišti pro odběr a zpracování štěpů krvetvorných buněk: „Vedoucí pracovník je lékař se
specializovanou způsobilostí v oboru hematologie a transfúzní lékařství nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví VŠ se specializovanou způsobilostí v oboru (klinický bioanalytik v hematologii a transfúzní službě, vyšetřovací metody v klinické hematologii nebo jiná adekvátní) a alespoň 10 lety praxe v oboru a s min. úvazkem 0,5.
Školitel může být i jiný pracovník, než vedoucí pracoviště, ale musí mít specializaci v oboru s min. 5 lety praxe“
se nahrazuje zněním: „Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru doložené specializovanou způsobilostí a pracuje na
akreditovaném pracovišti v min. úvazku 0,5.“
Ve vzdělávacím programu Lékařská mikrobiologie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011) se znění formulace na
Akreditovaném pracovišti pro základní přípravu v oboru lékařská mikrobiologie: „Vedoucí AP má nejvyšší vzdělání
v oboru lékařská mikrobiologie a nejméně 10 let praxe v oboru specializace lékařská mikrobiologie a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti nebo je jiným odborným pracovníkem ve zdravotnictví VŠ se specializovanou způsobilostí pro lékařskou mikrobiologii s nejméně 10 lety praxe v oboru a s min. úvazkem 1,0. Školitel má
nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie a nejméně 10 let praxe v oboru specializace lékařské mikrobiologie nebo specializovanou způsobilost v oboru lékařská mikrobiologie a min. 5 let praxe od získání specializované
způsobilosti a s min. úvazkem 1,0“ nahrazuje zněním: „Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie
a nejméně 10 let praxe v oboru specializace lékařské mikrobiologie nebo specializovanou způsobilost v oboru
lékařská mikrobiologie a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0.“
Znění formulace na Akreditovaném pracovišti pro komplexní přípravu v oboru lékařská mikrobiologie včetně činnosti antibiotického centra: „Vedoucí AP má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie a nejméně 10 let
praxe v oboru specializace lékařská mikrobiologie a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti nebo
je jiným odborným pracovníkem ve zdravotnictví VŠ se specializovanou způsobilostí pro lékařskou mikrobiologii
s nejméně 10 lety praxe v oboru a s min. úvazkem 1,0. Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie
a nejméně 10 let praxe v oboru specializace lékařské mikrobiologie nebo specializovanou způsobilost v oboru
lékařská mikrobiologie a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0“ se nahrazuje
zněním: „Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie a nejméně 10 let praxe v oboru specializace
lékařské mikrobiologie nebo specializovanou způsobilost v oboru lékařská mikrobiologie a min. 5 let praxe od
získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0.“
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Znění formulace na Akreditovaném pracovišti pro specializovanou přípravu v dílčích oblastech oboru lékařské
mikrobiologie: „Vedoucí AP má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie a nejméně 10 let praxe v oboru
specializace lékařská mikrobiologie a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti nebo je jiným odborným pracovníkem ve zdravotnictví VŠ se specializovanou způsobilostí pro lékařskou mikrobiologii s nejméně 10
lety praxe v oboru a s min. úvazkem 1,0. Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie a nejméně
10 let praxe v oboru specializace lékařské mikrobiologie nebo specializovanou způsobilost v oboru lékařská mikrobiologie a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0“ se nahrazuje zněním:
„Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie a nejméně 10 let praxe v oboru specializace lékařské
mikrobiologie nebo specializovanou způsobilost v oboru lékařská mikrobiologie a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0.“
Znění formulace na Akreditovaném pracovišti pro úzce zaměřenou přípravu v oboru lékařská mikrobiologie v rámci činnosti referenčních a vysoce specializovaných laboratoří: „Vedoucí AP má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská
mikrobiologie a nejméně 10 let praxe v oboru specializace lékařská mikrobiologie a min. 5 let praxe od získání
specializované způsobilosti nebo je jiným odborným pracovníkem ve zdravotnictví VŠ se specializovanou způsobilostí pro lékařskou mikrobiologii s nejméně 10 lety praxe v oboru a s min. úvazkem 1,0. Školitel má nejvyšší
vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie a nejméně 10 let praxe v oboru specializace lékařské mikrobiologie nebo
specializovanou způsobilost v oboru lékařská mikrobiologie a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0“ se nahrazuje zněním: „Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie
a nejméně 10 let praxe v oboru specializace lékařské mikrobiologie nebo specializovanou způsobilost v oboru
lékařská mikrobiologie a min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0.“

Změna vzdělávacích programů nástavbových oborů:
V definici personálního zabezepeční akreditovaného pracoviště se označení vedoucí či vedoucí lékař
či vedoucí AP či garant nahrazuje označením školitel u níže uvedených vzdělávacích programů:
Algeziologie (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011)
Angiologie (Věstník 2010, částka 3, Březen 2010)
Dětská a dorostová psychiatrie (Věstník 2010, částka 5, Duben 2010)
Dětská gastroenterologie a hepatologie (Věstník 2010, částka 3, Březen 2010)
Dětská kardiologie (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009)
Dětská nefrologie (Věstník 2010, částka 1, Únor 2010)
Dětská neurologie (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009)
Dětská onkologie a hepatologie (Věstník 2010, částka 3, Březen 2010)
Dětská otorinolaryngologie (Věstník 2010, částka 1, Únor 2010)
Dětská pneumologie (Věstník 2010, částka 5, Duben 2010)
Dětská urologie (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009)
Dorostové lékařství (Věstník 2010, částka 1, Únor 2010)
Hyperbarická a letecká medicína (Věstník 2010, částka 1, Únor 2010)
Klinická osteologie (Věstník 2010, částka 5, Duben 2010)
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče (Věstník 2011, částka 7, Červenec 2011)
Koloproktologie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Maxilofaciální chirurgie (Věstník 2010, částka 1, Únor 2010)
Medicína dlouhodobé péče (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009)
Onkogynekologie (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009)
Onkochirurgie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Popáleninová medicína (Věstník 2010, částka 3, Březen 2010)
Perinatologie a fetomaternální medicína (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009)
Popáleninová medicína (Věstník 2010, částka 3, Březen 2010)
Posudkové lékařství (Věstník 2010, částka 1, Únor 2010)
Pracovní lékařství (Věstník 2010, částka 1, Únor 2010)
Reprodukční medicína (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009)
Tělovýchovné lékařství (Věstník 2010, částka 3, Březen 2010)
Urgentní medicína (Věstník 2010, částka 1, Únor 2010)
Urogynekologie (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009)
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Konkrétně stanovený minimální počet lůžek se nahrazuje podmínkou lůžkové části u níže uvedených
vzdělávacích programů:
Angiologie (Věstník 2010, částka 3, Březen 2010)
Dětská a dorostová psychiatrie (Věstník 2010, částka 5, Duben 2010)
Dětská dermatovenerologie (Věstník 2010, částka 1, Únor 2010)
Dětská kardiologie (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009)
Dětská neurologie (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009)
Dětská radiologie (Věstník 2010, částka 5, Duben 2010)
Hrudní chirurgie (Věstník 2012, částka 2, Únor 2012)
Koloproktologie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Medicína dlouhodobé péče (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009)
Onkochirurgie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Popáleninová medicína (Věstník 2010, částka 3, Březen 2010)
Pracovní lékařství (Věstník 2010, částka 1, Únor 2010)
Urgentní medicína (Věstník 2010, částka 1, Únor 2010)
Konkrétně stanovený minimální počet lůžek JIP se nahrazuje podmínkou zajištění intenzivní péče u níže uvedených
vzdělávacích programů:
Angiologie (Věstník 2010, částka 3, Březen 2010)
Dětská kardiologie (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009)
Hrudní chirurgie (Věstník 2012, částka 2, Únor 2012)
Koloproktologie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Onkochirurgie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011)
Popáleninová medicína (Věstník 2010, částka 3, Březen 2010)
Ve vzdělávacím programu Popáleninová medicína (Věstník 2010, částka 3, Březen 2010)
se počet 2 specializovaných lůžek nahrazuje podmínkou zajištění specializované péče.
Ve vzdělávacím programu Urgentní medicína (Věstník 2010, částka 1, Únor 2010)
se počet lůžek pro monitorování základních životních funkcí: EKG, TK, TF, CVP, EtCO2, SpO2 nahrazuje podmínkou
zajištění monitorování základních životních funkcí: EKG, TK, TF, CVP, EtCO2, SpO2 a počet minimálně 2 lůžek
expektačních se nahrazuje podmínkou, že pracoviště kromě lůžek vyšetřovacích musí mít k dispozici i lůžka
expektační.
Ve vzdělávacím programu Medicína dlouhodobé péče (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009) se minimální počet
lůžek na akreditovaném pracovišti II. typu nahrazuje podmínkou zajištění lůžek odbornosti 024 a 005.
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Další úpravy jednotlivých vzdělávacích programů:
Patologie

Ve vzdělávacím programu Patologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011) se specializační
stáž „Základy patologie na pracovišti patologie s akreditací II. typu“ v délce 5 dnů přesouvá
do teoretické části vzdělávacího programu, Část III. (kurzy, semináře).

Soudní lékařství

Ve vzdělávacím programu Soudní lékařství (Věstník 2011, částka 5, Květen 2011) se specializační stáž „Základy patologie na pracovišti patologie s akreditací II. typu“ v délce 5 dnů
přesouvá do teoretické části vzdělávacího programu, Část III. (kurzy, semináře). Znění: „Praxe
musí být absolvována na pracovišti patologie s akreditací I. typu nebo II. typu, kde jsou nevýběrově prováděna veškerá nekroptická vyšetření (včetně pitev dětí) a dále bioptická a cytologická vyšetření. Absolvent specializačního vzdělávání provede v rámci základního kmene minimálně 120 pitev a minimálně 2000 cytologických vyšetření“ se nahrazuje zněním:
„Praxe musí být absolvována na pracovišti patologie nebo soudního lékařství s akreditací I.
typu nebo II. typu, kde jsou nevýběrově prováděna veškerá nekroptická vyšetření (včetně
pitev dětí) a dále bioptická a cytologická vyšetření. Absolvent specializačního vzdělávání
provede v rámci základního kmene minimálně 120 pitev a minimálně 2000 cytologických
vyšetření“.

Neurologie

Ve vzdělávacím programu Neurologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011) se specializační
stáž „Specializační stáž před atestací na pracovišti s akreditací II. typu“ v délce 20 dnů přesouvá do teoretické části vzdělávacího programu, Část III. (kurzy, semináře).

Cévní chirurgie

Ve vzdělávacím programu Cévní chirurgie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011) se dva typy
pracoviště nahrazují pouze jedním typem pracoviště, a to: lůžkové a ambulantní pracoviště, kdy ambulance je součástí pracoviště; dále se znění: „specializační stáž na výukovém
akreditovaném pracovišti cévní chirurgie“ nahrazuje zněním: „specializační stáž na výukovém
akreditovaném pracovišti cévní chirurgie s komplexním spektrem výkonů včetně endovaskulárních“; dále se znění „intervenční radiologie – celkem minimálně 4 měsíce* v průběhu vlastního specializovaného výcviku“ nahrazuje zněním: „intervenční radiologie – celkem minimálně
4 měsíce* v průběhu vlastního specializovaného výcviku (jedná se o vaskulární intervence)“.
Dále se doplňují typy výkonů, a to: Hybridní cévní výkony a znění: „Endovaskulární léčba výdutí břišní (hrudní aorty) – asistence“ se opravuje na: „Endovaskulární léčba výdutí břišní
(hrudní) aorty – asistence“.
Znění: „Pracoviště musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem cévní chirurgie, a to v části „ambulantní pracoviště“ a znění „Pracoviště musí splňovat podmínky stanovené
vzdělávacím programem cévní chirurgie, a to v části „lůžkové pracoviště“ se nahrazuje zněním:
„Pracoviště musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem cévní chirurgie, a to
v části „lůžkové a ambulantní pracoviště“.
Znění: „Pracoviště musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nástavbového oboru intervenční radiologie, a to v části „akreditované pracoviště“ se nahrazuje zněním: „Pracoviště musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem cévní chirurgie,
a to v části „výukové akreditované pracoviště cévní chirurgie s komplexním spektrem výkonů
včetně endovaskulárních“. Pracoviště musí dále splňovat podmínky stanovené pro komplexní
kardiovaskulární centrum, Věstník MZ 2009, Částka 5, Červenec 2009“.

Klinická
stomatologie

Vzdělávací program Klinická stomalogie (Věstník 2010, částka 3, Březen 2010) se v části
„Vlastní atestační zkouška“ doplňuje o zařazení „praktická část“.

Pneumologie
a ftizeologie

Ve vzdělávacím programu Pneumologie a ftizeologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011)
se délka povinného kurzu Pneumologie a ftizeologie zkracuje z délky 100 hodin na délku
66 hodin). Náplň a témata kurzu Pneumologie a ftizeologie ve vzdělávacím programu pneumologie a ftizeologie, Věstník MZ, částka 4, Duben 2011 se nahrazují zněním uvedeným
v příloze č. 1.
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Ve vzdělávacím programu Radiační onkologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011) se v kapitole „Hodnocení specializačního vzdělávání“ v bodu c) „Předpoklad přístupu k atestační
zkoušce“ vypouští požadavek „vypracování písemné práce/projektu na téma zadané školitelem“.
Stávající znění personálního zabezpečení kurzu Radiační ochrana pro aplikující odborníky
se nahrazuje zněním:
Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody nebo
radiační onkologie a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.
Radiologický fyzik.
Další odborníci, kteří se zabývají problematikou radiační ochrany.
Garantem kurzu musí být lékař s nejvyšším vzděláním v oboru radiologie a zobrazovací metody nebo radiační onkologie a 10 lety výkonu povolání v oboru specializace.
Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou problematiku.

Kardiologie

Zařazení nového povinného předatestačního kurzu „Kardiologie“ do teoretické části (kurzy, semináře) v platném vzdělávacím programu Kardiologie (Věstník 2011, částka 4, Duben
2011) a povinnost absolvovat uvedený předatestační kurz i lékaři/školenci zařazenými ve
vzdělávacím programu Kardiologie, který je vydaný ve Věstníku MZ, částka 10, Prosinec
2009. Pokud lékaři/školenci, kteří jsou zařazeni dle platného vzdělávacího programu Kardiologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011) dosud povinný předatestační kurz v délce 10
dnů neabsolvovali, mohou ho nahradit zkráceným novým povinným předatestačním kurzem v délce 5 dnů. Jedná se o zkrácený 5 denní předatestační kurz, jehož znění je uvedeno
v příloze č. 2.
Ve vzdělávacím programu Kardiologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011) se personální
požadavky ve znění: „Vedoucí AP má nejvyšší vzdělání v oboru kardiologie a 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace. Garant specializační přípravy má nejvyšší vzdělání v oboru kardiologie a 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace a s min. úvazkem 1,0. Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru kardiologie a 10 let výkonu povolání lékaře
v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru kardiologie, z toho min. 5
let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0. Na AP musí pracovat
na plný úvazek nejméně tři školitelé (včetně garanta) nahrazují zněním: „Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru kardiologie a 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo
specializovanou způsobilost v oboru kardiologie, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti. Na AP musí pracovat nejméně 4 školitelé, z toho minimálně 3 školitelé
s úvazkem 1,0“.
Ve vzdělávacím programu Kardiologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011) se v části „Praktické dovednosti“ znění: Aktivní ovládání pomocných vyšetřovacích metod nahrazuje zněním: „Dokonalé aktivní ovládání následujících vyšetřovacích metod“ a nově zařazuje výkon
„Fyzikální vyšetření srdce, plic a oběhu“.
Ve vzdělávacím programu Kardiologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011) se v části „Vlastní atestační zkouška“ znění: Vlastní atestační zkouška - rozbor případu (kasuistika), praktická
část – zkouška z elektrokardiografie, echokardiografie, hemodynamiky, teoretická část – 3
odborné otázky na vylosované téma z kardiologie nahrazuje zněním:
Vlastní atestační zkouška (jednotlivé části se absolvují v tomto pořadí, bez úspěšného absolvování předešlého stupně nelze postoupit k následujícímu): praktická část – fyzikální vyšetření pacienta, ústní přezkoušení z popisu nejméně tří EKG křivek, samostatné provedení
a interpretace dvou echokardiografických vyšetření, rozbor případu (kasuistika). Praktická
část může být zkoušena školitelem/kardiologem z akreditovaného pracoviště (který je na
seznamu školitelů, nesmí být ze stejného pracoviště jako uchazeč), teoretická část – podrobné zodpovězení 3 vylosovaných otázek z kardiologie.
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Klinická
osteologie

Ve vzdělávacím programu Klinická osteologie (Věstník 2010, částka 5, Duben 2010) se znění: „Podmínkou pro zařazení do nástavbového oboru klinická osteologie je získání specializované způsobilosti v oboru dětské lékařství nebo diabetologie a endokrinologie nebo
geriatrie nebo gynekologie a porodnictví nebo klinická biochemie nebo ortopedie nebo
revmatologie nebo vnitřní lékařství “ nahrazuje zněním: „Podmínkou pro zařazení do nástavbového oboru klinická osteologie je získání specializované způsobilosti v oboru dětské lékařství nebo diabetologie a endokrinologie nebo geriatrie nebo gynekologie a porodnictví
nebo klinická biochemie nebo nefrologie nebo ortopedie nebo pneumologie a ftizeologie
nebo revmatologie nebo vnitřní lékařství.“

Intenzivní
medicína

Ve vzdělávacím programu Intenzivní medicína (Věstník 2010, částka 5, Duben 2010) se znění: „Podmínkou pro zařazení do nástavbového oboru intenzivní medicína je získání specializované způsobilosti v jednom z následujících oborů: anesteziologie a intenzivní medicína,
dětská chirurgie, dětské lékařství, diabetologie a endokrinologie, gynekologie a porodnictví,
chirurgie, infekční lékařství, kardiochirurgie, kardiologie, klinická onkologie, neurochirurgie,
neurologie, ortopedie, pneumologie a ftizeologie, popáleninová medicína, traumatologie,
urologie nebo vnitřní lékařství “ nahrazuje zněním: „Podmínkou pro zařazení do nástavbového oboru intenzivní medicína je získání specializované způsobilosti v jednom z následujících oborů: anesteziologie a intenzivní medicína, dětská chirurgie, dětské lékařství, diabetologie a endokrinologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství,
chirurgie, infekční lékařství, kardiochirurgie, kardiologie, klinická onkologie, neurochirurgie,
neurologie, ortopedie, pneumologie a ftizeologie, popáleninová medicína, traumatologie,
urologie nebo vnitřní lékařství.“

Revmatologie

Ve vzdělávacím programu Revmatologie (Věstník 2011, částka 6, červen 2011 se znění: „Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci pracoviště profesním životopisem
a přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech (celoživotní
vzdělávání). Minimální pedagogické a výzkumné aktivity školitele - nejméně 5 vzdělávacích
akcí s pasivní účastí, (jedna akce musí trvat nejméně jeden celý den), 2 přednášky s aktivní účastí pořádané ČRS ČLS JEP“ nahrazuje zněním: „Školitel dokládá svou způsobilost při
žádosti o akreditaci pracoviště profesním životopisem a přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech (celoživotní vzdělávání). Minimální pedagogické
a výzkumné aktivity školitele – pasivní účast na nejméně 5 vzdělávacích akcích pořádaných
ČRS ČLS JEP (jedna akce musí trvat nejméně jeden celý den), nejméně 2 přednášky (2 postery) s revmatologickou problematikou na vzdělávací akci pořádané ČRS ČLS JEP nebo 5
přednášek (5 posterů) s revmatologickou problematikou na vzdělávací akci ČLK nebo jinou
odbornou společností.“

Gynekologie
a porodnictví

Ve vzdělávacím programu Gynekologie a porodnictví (Věstník 2011, částka 7, Červenec
2011) se níže uvedené výkony obsažené v kapitole „Hodnocení specializačního vzdělávání“
přesouvají z bodu d) „Vlastní atestační zkouška“ do bodu c) „Předpoklad přístupu k atestační
zkoušce“:





operace abdominální nebo vaginální,
laparoskopie,
hysteroskopie,
provedení ultrazvukového vyšetření.

Uvedené výkony jsou absolvovány v rámci povinné stáže na pracovišti III. typu (pracoviště
s akreditací EBCOG).
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Příloha č. 1

Program kurzu Pneumologie a ftizeologie
Předmět

Minimální počet
hodin

Příznaky plicních nemocí a jejich fyzikální vyšetření.

2

Mikrobiologická problematika v pneumologii a ftizeologii.

1

Zobrazovací metody I. (skiagram hrudníku).

1

Zobrazovací metody II. (MR, výpočetní tomografie, výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací
schopností (HRCT), monografie hrudníku).

2

Zobrazovací metody III. (pozitronová emisní tomografie, scintigrafie).

2

Imunologie a genetika respiračních nemocí.

2

Mechanika dýchání ve zdraví a nemoci. Patofyziologie dýchání a funkční vyšetření.

2

Diagnostická bronchoskopie.

1

Terapeutická bronchoskopie, punkce a drenáže.

1

Respirační insufience.

1

Chronická obstrukční plicní nemoc.

2

Klasifikace a léčba brochiálního astmatu.

1

Obtížně léčitelné astma.

1

Bronchiektázie.

2

Rehabilitace v pneumologii a ftizeologii.

1

Dlouhodobá domácí oxygenoterapie.

1

Cystická fibróza.

1

Strategie antibiotické léčby.

1

Infekce dolních dýchacích cest (tracheobronchitidy, bronchiolitidy a pneumonie).

2

Infekce u imunokompromitovaných pacientů.

1

Vývoj respiračního traktu a novorozenecké pneumopatie.

1

Cytologické vyšetření v pneumologii, systematika plicních nádorů.

1

Diagnostika, klasifikace a staging karcinomu plic.

2

Nádory pohrudnice.

1

Léčba karcinomu plic.

1

Méně časté nádory plic.

1

Plicní hypertenze.

1

Cor pulmonale. Kardinální příčiny dušnosti. Léčba.

1

Specifické aspekty léčby v těhotenství.

1

Plicní intoxikace a nemoci z povolání

1

Syndrom spánkové apnoe.

2

Radioterapie karcinomu plic.

1

Záněty a nádory mediastina.

1

Epidemiologie pneumologie a ftizeologie.

1

Klinický obraz tuberkulózy. Léčba tuberkulózy plic. Léčba rezistentní tuberkulózy plic.

3

Dětská tuberkulóza. Zvláštnosti vyšetřovacích postupů u respiračních onemocnění v dětském
a mladistvém věku.

2
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Netuberkulózní mykobakteriózy.

1

Transplantace plic.

1

Speciální postupy v intenzivní pneumologii.

2

Umělá plicní ventilace.

1

Vyšetřovací chirurgické metody a indikace k chirurgickým výkonům.

1

Tromboembolická nemoc.

1

Pneumotorax.

1

Pleurální syndrom.

1

Idiopatické intersticiální pneumonie.

2

Sarkoidóza a jiné granulomatózy.

2

Plicní manifestace kolagenóz.

1

Polékové postižení plic a jiné intersticiální plicní procesy.

1

Plicní problematika potápění a pobytu ve výškách.

1

Léčba závislostí na tabáku.

1

Závěr kurzu.

1

Celkem

66

Personální a technické zabezpečení kurzu Pneumologie a ftizeologie
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie.
• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody.
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie,
pracovní lékařství, dětské lékařství, radiologie a zobrazovací metody, hrudní chirurgie, případně se
specializovanou způsobilostí v jiných oborech.
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; praktické demonstrace na klinických odděleních AP
III. typu, popř. v laboratořích.
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Příloha č. 2

Program předatestačního kurzu Kardiologie
Předmět

Minimální počet
hodin

Ateroskleróza. Primární a sekundární prevence aterosklerózy.

1

Diagnostika a léčba primární hypertenze.

1

Sekundární hypertenze.

1

Diabetes mellitus a srdeční onemocnění.

1

Dyslipidémie, diagnostika a léčba.

1

Praktické využití nukleární kardiologie.

1

Praktické využití CT a NMR v kardiologii.

1

Evidence based medicine. Studie v kardiologii a jejich hodnocení.

1

Chronická ischemická srdeční choroba.

1

Diagnostická srdeční katetrizace a hemodynamika.

1

Akutní koronární syndromy.

2

Kardiomyopatie a myokarditidy. Perikarditidy.

2

Akutní srdeční selhání.

2

Chronické srdeční selhání.

2

Transplantace srdce (včetně mechanické podpory oběhu).

2

Získané chlopenní vady.

2

Vrozené srdeční vady.

1

Infekční endokarditida.

1

Srdeční a cévní onemocnění v těhotenství. Péče o kardiaky před nekardiálními operacemi.

2

Diagnostika a léčba plicní embolie. Plicní hypertenze.

2

Diagnostika a léčba onemocnění periferních žil. Prevence žilní trombózy a plicní embolie.
Onemocnění periferních tepen.

2

Choroby aorty.

1

Farmakoterapie a lékové interakce v kardiologii.

1

Náhlá smrt a její prevence.

1

Bradyarytmie a jejich léčba.

1

Supraventrikulární arytmie a jejich léčba.

2

Komorové arytmie, diagnostika a léčba.

2

Nefarmakologická léčba arytmií.

1

Celkem

39
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Personální a technické zabezpečení předatestačního kurzu Kardiologie
Personální zabezpečení
 Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru kardiologie a/nebo specializovanou způsobilostí ve
vyučované problematice a praxí nejméně 10 let v oboru.
 Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru
specializace.
Technické zabezpečení
• Učebna/posluchárna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
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METODIKA A ZÁSADY VYUŽÍVÁNÍ KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU IR-DRG
(INTERNATIONAL REFINED DIAGNOSIS RELATED GROUP)
PRO VYKAZOVÁNÍ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Metodická opatření
Pro rok 2013 je užití IR-DRG upraveno těmito normami:
Sdělením ČSÚ 427/2012 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG).
Vyhláškou č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro
rok 2013 (dále Vyhláška MZ).
Sdělení ČSÚ 427/2012 Sb.
Sdělení ČSÚ definuje platnou verzi klasifikačního systému DRG pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Touto verzí
je IR-DRG 1.2, revize 010.2013.
Správcem této klasifikace je Ministerstvo zdravotnictví ČR, které zajišťuje distribuci Definičního manuálu, Grouperu
a dalších materiálů nezbytných pro užívání této klasifikace – viz tabulka Verze materiálů DRG platných od 1. 1. 2013.
Vyhláška MZ č. 475/2012 Sb. pro rok 2013
Tato vyhláška definuje mimo jiné výši úhrad akutní lůžkové péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulační
omezení objemu této péče. Využívá klasifikace IR-DRG pro výpočet výše úhrady akutní lůžkové péče.
Postup aplikace IR-DRG ve Vyhlášce MZ pro rok 2013
Postup při aplikaci IR-DRG podle Vyhlášky MZ pro rok 2013 najdete na adrese:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodicke-materialy-pro-rok-2013_7262_1058_3.html
Tabulka: Verze materiálů DRG platné od 1. 1. 2013 a postup jejich získání
Materiály DRG platné od 1. 1. 2013

Odkaz na odpovídající sekci webu MZ ČR

Grouper IR DRG 1.2 revize 010.2013

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/groupera-definicni-material-pro-rok-2013_7277_1068_3.html

Definiční manuál IR DRG 1.2 revize 010.2013

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/groupera-definicni-material-pro-rok-2013_7277_1068_3.html

Metodické materiály verze 010.2013:
Metodika sestavení případu hospitalizace
Číselník DRG markerů
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodickeUžití DRG markerů v systému IR-DRG
materialy-pro-rok-2013_7262_1058_3.html
Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
Metodika přiřazení RV k případu hospitalizace
Relativní váhy verze 010.2013:
Číselník Relativních vah

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodickematerialy-pro-rok-2013_7262_1058_3.html

Poznámka: Grouper a Definiční manuál je distribuován na základě licenční smlouvy. Ostatní dokumenty jsou volně ke stažení.

V Praze dne 11. 1. 2013

Ing. Petr Nosek
náměstek pro zdravotní pojištění
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OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY
O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ODBORNÉHO DOHLEDU NAD VYUŽÍVÁNÍM
A OCHRANOU PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ
A ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD
ZN. MZDR 906/2013-1/OZD-ČIL-V
REF: Mgr. Lucie Valová, tel. 224972816, Lucie.Valova@mzcr.cz
Na základě ust. § 2 odst. 1 vyhlášky č. 370/2001 Sb., o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu
nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, oznamuje Ministerstvo
zdravotnictví, OZD/2 Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „ČIL“) konání zkoušky v následujícím termínu
22. května a 16. října 2013 od 10.00 hodin
Místo konání zkoušky: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, Český inspektorát lázní
a zřídel.
Žádost o provedení zkoušky, splňující požadavky ust. § 1 odst. 2 písm. a) a písm. b) vyhlášky č. 370/2001 Sb.,
předloží uchazeči ČIL nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky.
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SEZNAM POVOLENÝCH BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ
Ministerstvo zdravotnictví ve smyslu ustanovení § 7 odst. 9 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních
přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů, zveřejňuje
seznam povolených biocidních přípravků ke dni 31. 12. 2012.
Typ 08 – Konzervační přípravky na dřevo
Obchodní název
přípravku
Xyladecor Classic

Držitel
povolení
Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstraße 198 – 226
Köln, 50827
Německo
Xyladecor Xylamon Akzo Nobel Deco GmbH
HP Impregnační
Vitalisstraße 198 – 226
nátěr
50827 Köln
Spolková republika
Německo

Osoba odpovědná
Číslo
Platnost
za uvádění na trh v ČR
povolení
povolení do
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. CZ-2011-0001 8. 3. 2014
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. CZ-2012-0009
BB Centrum - Beta
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle

31. 3. 2020

Herbol
Akzo Nobel Deco GmbH
Bläueschutzgrund Vitalisstraße 198 – 226
50827 Köln
Spolková republika
Německo

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. CZ-2012-0010
BB Centrum - Beta
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle

31. 3. 2020

GORI 605

Teknos A/S
Industrivej 19
6580 Vamdrup
Dánsko

Teknos A/S
Industrivej 19
6580 Vamdrup
Dánsko

CZ-2012-0011

31. 3. 2020

GORI 356

Teknos A/S
Industrivej 19
6580 Vamdrup
Dánsko

Teknos A/S
Industrivej 19
6580 Vamdrup
Dánsko

CZ-2012-0012

31. 3. 2020

AQUA PRIMER
2907-02

Teknos A/S
Industrivej 19
6580 Vamdrup
Dánsko

Teknos A/S
Industrivej 19
6580 Vamdrup
Dánsko

CZ-2012-0013

31. 3. 2020

Obsažené účinné
látky, množství
Dichlofluanid
7 g/kg
č. CAS: 1085-98-9,
č. ES: 214-118-7
IPBC (7,5 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(2,4 g/kg)
Č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4
IPBC (7,5 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(2,4 g/kg)
Č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4
IPBC (3,3 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(3,3 g/kg)
č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4
Tebukonazol
(3,3 g/kg)
č. CAS 107534-96-3,
č. ES 403-640-2
IPBC (3 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(9 g/kg)
č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4
Tebukonazol
(3 g/kg)
č. CAS 107534-96-3,
č. ES 403-640-2
IPBC (3 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(9 g/kg)
č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4

ČÁSTKA 1
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Obchodní název
přípravku
TWP 077

Držitel
povolení
Troy Chemical
Company BV
Uiverlaan 12e
3 145 Maassluis
Nizozemí

Osoba odpovědná
za uvádění na trh v ČR
Troy Chemical Company BV
Uiverlaan 12e
3 145 Maassluis
Nizozemí

TWP 085

Troy Chemical
Company BV
Uiverlaan 12e
3 145 Maassluis
Nizozemí

Troy Chemical Company BV
Uiverlaan 12e
NL-3 145 XN Maassluis
Nizozemí

TWP 555

Troy Chemical
Company BV
Uiverlaan 12e
3 145 Maassluis
Nizozemí

Troy Chemical Company BV
Uiverlaan 12e
3 145 Maassluis
Nizozemí

TWP 21

Troy Chemical
Company BV
Uiverlaan 12e
3 145 Maassluis
Nizozemí
Induline GL 350 Remmers Baustofftechnik
afzelia
GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Löningen
Spolková republika
Německo
Sikkens Rubbol WP Akzo Nobel Deco GmbH
177 (BPD)
Vitalisstraße 198 – 226
50827 Köln
Spolková republika
Německo
Luxol Impregnace Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstraße 198 – 226
50827 Köln
Spolková republika
Německo

Düfa Holzgrund

Induline SW-900

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Spolková republika
Německo
Remmers Baustofftechnik
GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
496 24 Löningen
Spolková republika
Německo

Troy Chemical Company BV
Uiverlaan 12e
3 145 Maassluis
Nizozemí

Číslo
Platnost
Obsažené účinné
povolení
povolení do látky, množství
CZ-2012-0014 31. 3. 2020 IPBC (7,5 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(2,4 g/kg)
Č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4
CZ-2012-0015 31. 3. 2020 IPBC (7,5 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(2,4 g/kg)
Č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4
CZ-2012-0016 31. 3. 2020 IPBC (14,0 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(4,4 g/kg)
Č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4
CZ-2012-0017 30. 6. 2020 IPBC (7 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5

Remmers Baustofftechnik
CZ-2012-0018
GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Löningen
Spolková republika
Německo
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. CZ-2012-0019
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4 –Pankrác
Česká republika

9. 3. 2014

Dichlofluanid
(7,2 g/kg)
č. CAS: 1085-98-9,
č. ES: 214-118-7

30. 6. 2020

IPBC (6 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. CZ-2012-0020
BB Centrum - Beta
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle

31. 3. 2020

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Spolková republika
Německo
Remmers CZ s.r.o.
Kolovratská 1445
25101 Říčany u Prahy
Česká republika

CZ-2012-0021

30. 6. 2020

IPBC (7,5 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(2,4 g/kg)
Č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4
IPBC (7 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5

CZ-2012-0025

31. 3. 2020

IPBC (8,0 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(8,0 g/kg)
Č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4

36
Obchodní název
přípravku
Induline GW-310

VĚSTNÍK MZ ČR

Držitel
povolení
Remmers Baustofftechnik
GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
496 24 Löningen
Spolková republika
Německo
Remmers Baustofftechnik
GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
496 24 Löningen
Spolková republika
Německo
Remmers Baustofftechnik
GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
496 24 Löningen
Spolková republika
Německo
Pigrol Farben GmbH
Hospitalstrasse 39/71
91522 Ansbach
Spolková republika
Německo

Swing Color
Holzschutzgrund

G

ČÁSTKA 1

Osoba odpovědná
za uvádění na trh v ČR
Remmers CZ s.r.o.
Kolovratská 1445
25101 Říčany u Prahy
Česká republika

Číslo
Platnost
Obsažené účinné
povolení
povolení do látky, množství
CZ-2012-0026 30. 6. 2020 IPBC (6,3 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5

Remmers CZ s.r.o.
Kolovratská 1445
25101 Říčany u Prahy
Česká republika

CZ-2012-0027

30. 6. 2020

IPBC (15,0 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5

Remmers CZ s.r.o.
Kolovratská 1445
25101 Říčany u Prahy
Česká republika

CZ-2012-0028

30. 6. 2020

IPBC (15,0 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5

Pigrol Farben GmbH
Hospitalstrasse 39/71
91522 Ansbach
Spolková republika
Německo

CZ-2012-0029

31. 3. 2020

Brillux GmbH & Co. KG
Weserlerstraße 401
48163 Münster
Spolková republika
Německo

Brillux GmbH & Co. KG
Weserlerstraße 401
48163 Münster
Spolková republika
Německo

CZ-2012-0030

31. 3. 2020

WOCOSEN WF

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgie

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgie

CZ-2012-0031

31. 3. 2020

WOCOSEN SF

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgie

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgie

CZ-2012-0032

31. 3. 2020

TEKNOL AQUA
1410-01

TEKNOS A/S
Industrivej 19
6580 Vamdrup
Dánsko

TEKNOS A/S
Industrivej 19
6580 Vamdrup
Dánsko

CZ-2012-0033

31. 3. 2020

IPBC (7,5 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(2,4 g/kg)
Č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4
IPBC (3 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(6 g/kg)
Č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4
IPBC (3,1 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(9,0 g/kg)
Č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4
IPBC (3 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(6 g/kg)
Č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4
IPBC (3,0 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol (9,0
g/kg)
Č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4

Aidol HK-Lasur

Aidol HolzschutzCreme

Valtti Base+

ČÁSTKA 1
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Obchodní název
přípravku
Sikkens Cetol
Aktiva (BP)

Držitel
povolení
Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstraße 198 – 226
50827 Köln
Spolková republika
Německo

Osoba odpovědná
Číslo
Platnost
za uvádění na trh v ČR
povolení
povolení do
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. CZ-2012-0034 31. 3. 2020
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4 –Pankrác
Česká republika

Obsažené účinné
látky, množství
IPBC (7,5 g/kg)
č. CAS 55406-53-6,
č. 259-627-5
Propikonazol
(2,4 g/kg)
Č. CAS 60207-90-1,
č. ES 262-104-4

Typ 14 – Rodenticidy
Obchodní název
přípravku
Rodilon Pasta

Rodilon Block

Rubis Pasta

Rubis Block

Roban Bloky

Roban Granule

Roban Zrní

Roban Pasta

Sorexa Pasta

Držitel
povolení
Liphatech S.A.S
Bonnel BP 3
47480 Pont du Casse
Francie
Liphatech S.A.S
Bonnel BP 3
47480 Pont du Casse
Francie
LODI S.A.S.
PA des quatre routes
35390 Grand Fougeray
Francie
LODI S.A.S.
PA des quatre routes
35390 Grand Fougeray
Francie
PelGar International
Limited
Unit 13 Newman Lane
Alton
GU34 2QR Hampshire
Velká Británie
PelGar International
Limited
Unit 13 Newman Lane
Alton
GU34 2QR Hampshire
Velká Británie
PelGar International
Limited
Unit 13 Newman Lane
Alton
GU34 2QR Hampshire
Velká Británie
PelGar International
Limited
Unit 13 Newman Lane
Alton
GU34 2QR Hampshire
Velká Británie
BASF spol. s r.o.
Šafránkova 3
155 00 Praha 5
Česká republika

Osoba odpovědná
za uvádění na trh v ČR
Liphatech S.A.S
Bonnel BP 3
47480 Pont du Casse
Francie
Liphatech S.A.S
Bonnel BP 3
47480 Pont du Casse
Francie
LODI S.A.S.
PA des quatre routes
35390 Grand Fougeray
Francie
LODI S.A.S.
PA des quatre routes
35390 Grand Fougeray
Francie
PelGar International Limited
Unit 13 Newman Lane Alton
GU34 2QR Hampshire
Velká Británie

Číslo
Platnost
Obsažené účinné
povolení
povolení do látky, množství
CZ-2012-0001 31. 10. 2014 Difethialon
25 mg/kg
č. CAS: 10465334-1
CZ-2012-0002 31. 10. 2014 Difethialon
25 mg/kg
č. CAS:
104653-34-1
CZ-2012-0003 31. 3. 2015 Difenakum
50 mg/kg
č. CAS 56073-07-5,
č. ES 259-978-4
CZ-2012-0004 31. 3. 2015 Difenakum
50 mg/kg
č. CAS 56073-07-5,
č. ES 259-978-4
CZ-2012-0005 31. 3. 2015 Difenakum
50 mg/kg
č. CAS 56073-07-5,
č. ES 259-978-4

PelGar International Limited CZ-2012-0006
Unit 13 Newman Lane Alton
GU34 2QR Hampshire
Velká Británie

31. 3. 2015

Difenakum
50 mg/kg
č. CAS 56073-07-5,
č. ES 259-978-4

PelGar International Limited CZ-2012-0007
Unit 13 Newman Lane Alton
GU34 2QR Hampshire
Velká Británie

31. 3. 2015

Difenakum
50 mg/kg
č. CAS 56073-07-5,
č. ES 259-978-4

PelGar International Limited CZ-2012-0008
Unit 13 Newman Lane Alton
GU34 2QR Hampshire
Velká Británie

31. 3. 2015

Difenakum
50 mg/kg
č. CAS 56073-07-5,
č. ES 259-978-4

BASF spol. s r.o.
Šafránkova 3
155 00 Praha 5
Česká republika

31. 3. 2015

Difenakum
50 mg/kg
č. CAS 56073-07-5,
č. ES 259-978-4

CZ-2012-0022

38
Obchodní název
přípravku
Sorexa Gold

Sorexa Blocks

VĚSTNÍK MZ ČR

Držitel
povolení
BASF spol. s r.o.
Šafránkova 3
155 00 Praha 5
Česká republika
BASF spol. s r.o.
Šafránkova 3
155 00 Praha 5
Česká republika

Osoba odpovědná
za uvádění na trh v ČR
BASF spol. s r.o.
Šafránkova 3
155 00 Praha 5
Česká republika
BASF spol. s r.o.
Šafránkova 3
155 00 Praha 5
Česká republika

G

ČÁSTKA 1

Číslo
Platnost
Obsažené účinné
povolení
povolení do látky, množství
CZ-2012-0023 31. 3. 2015 Difenakum
50 mg/kg
č. CAS 56073-07-5,
č. ES 259-978-4
CZ-2012-0024 31. 3. 2015 Difenakum
50 mg/kg
č. CAS 56073-07-5,
č. ES 259-978-4

ČÁSTKA 1
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ZRUŠENÍ PLATNOSTI METODICKÉHO DOPORUČENÍ
Zrušení platnosti metodického doporučení „Fúze dat Národního onkologického registru a dat plátců zdravotní péče“
uveřejněné ve Věstníku č. 6/2009:
Od 1. 2. 2013 Ministerstvo zdravotnictví ruší znění
•

Věstníku č. 6/2009 metodické doporučení „Fúze dat Národního onkologického registru a dat plátců zdravotní
péče“

40
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