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METODICKÝ POKYN 
PRO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 

K ZAVEDENÍ T ÍSTUP OVÉHO MODELU PSYCHOTERAPIE 
DO PRAXE 

Ú EL, VÝZNAM PRO PRAXI 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) se zástupci poradního orgánu ministerstva – 
Pracovní skupiny k zajišt ní dostupnosti psychoterapie, psychoterapeutických konzultací 
a psychosociálních intervencí1 vydává 

 pro zajišt ní dostupnosti psychoterapeutických a psychosociálních intervencí v mí e 
dostate né k pokrytí aktuálních pot eb a zabrán ní r stu prevalence sebevražd, závažných 
duševních poruch a negativních spole enských jev  

a 

 pro jasné vymezení kompetencí jednotlivých odborník  pe ující o pacienty s duševním 
onemocn ním 

metodický pokyn, kterým se definuje tzv. t ístup ový model psychoterapeutické pé e, v etn :  

 popisu spektra inností jednotlivých stup  pé e (rozum j dále systematická psychoterapie, 
psychoterapeutických konzultací a psychosociálních intervencí),  

 základních podmínek pro poskytování jednotlivých stup  pé e,  
 kvalifikace a podmínek získávání zp sobilosti pro poskytování jednotlivých stup  pé e. 

CÍL 

Cílem metodického pokynu je poskytovatel m zdravotních služeb v oblasti pé e o duševní zdraví 
usnadnit a zp ehlednit proces zavád ní a realizace t ístup ového modelu psychoterapeutické pé e 
do praxe. 

VYMEZENÍ POJMU  

Pro ú ely tohoto metodického pokynu je vymezen následující pojem: 
Psychoterapie – je p edevším lé bou, ale i profylaxí a rehabilitací poruch zdraví, která se 
uskute uje výhradn  psychologickými prost edky, tedy prost edky komunika ní a vztahové 
povahy.  

 
1 zástupci IPVZ, AP, PtS SL JEP, PS SL JEP, AKP R, AA, AS – psychiatrická sekce. 
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lánek 1 
T ístup ový model psychoterapeutické pé e: 

Ve zdravotních službách jsou rozlišovány 3 stupn  psychoterapeutické pé e. 
1. stupe : Systematická psychoterapie 
2. stupe : Psychoterapeutické konzultace 
3. stupe : Psychosociální intervence 

lánek 2 
1. stupe : Systematická psychoterapie 

Popis inností 
Jedná se o innosti, které osoba s kvalifikací vymezenou níže, m že vykonávat 

bez odborného dohledu, bez indikace a bez omezení oborem, druhem a formou poskytované 
zdravotní pé e. 

Systematická psychoterapie zahrnuje: 

 diagnostické a lé ebné postupy pro systematické a plánované lé ení a prevenci psychicky, 
psychosociáln  nebo psychosomaticky podmín ných poruch chování, chorobných stav  
a narušených vývojových pot eb pomocí v decky podložených, speciálním vzd láním 
osvojených psychoterapeutických metod (tedy lé bou psychologickými prost edky – 
prost edky komunika ní a vztahové povahy).  

Systematická psychoterapeutická innost zahrnuje: 

 schopnost diagnostiky duševních chorob  
 schopnost adekvátn  psychoterapii indikovat, ídit, supervidovat a evaluovat. 

Kvalifika ní požadavky 

 klinický psycholog s absolvovaným vzd lávacím programem komplexního 
psychoterapeutického výcviku schváleného pro zdravotnictví 2  a s atestací v oboru 
Psychoterapie podle na ízení vlády . 31/2010 Sb., o oborech specializa ního vzd lávání a 
ozna ení odbornosti zdravotnických pracovník  se specializovanou zp sobilostí, v platném 
zn ní, 

nebo 

 klinický psycholog s absolvovaným vzd lávacím programem komplexního 
psychoterapeutického výcviku schváleného pro zdravotnictví2 a s funk ní specializací 
v systematické psychoterapii3, 

nebo 

 klinický psycholog s absolvovaným vzd lávacím programem komplexního 
psychoterapeutického výcviku schváleného pro zdravotnictví2 a se zvláštní odbornou 

 
2 uznání jiného d íve absolvovaného výcviku v oblasti psychoterapie posoudí IPVZ 
3 funk ní specializace ud lené IPVZ p ed 31.12.2009 
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zp sobilostí v systematické psychoterapii, kterou získal absolvováním certifikovaného 
kurzu v systematické psychoterapii4, 

nebo 

 léka  se specializovanou zp sobilostí v n kterém ze základních obor  specializa ního 
vzd lávání léka  s výjimkou obor : hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, léka ská 
genetika, léka ská mikrobiologie, patologie a soudní léka ství, s absolvovaným vzd lávacím 
programem komplexního psychoterapeutického výcviku schváleného pro zdravotnictví2 a 
s atestací v oboru Léka ské psychoterapie, 

nebo 

 léka  se specializovanou zp sobilostí v n kterém ze základních obor  specializa ního 
vzd lávání s výjimkou obor : hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, léka ská 
genetika, léka ská mikrobiologie, patologie a soudní léka ství a s absolvovaným 
vzd lávacím programem komplexního psychoterapeutického výcviku schváleného 
pro zdravotnictví2 a absolvovaným certifikovaným kurzem v systematické psychoterapii4, 

nebo 

 léka  se specializovanou zp sobilostí v n kterém ze základních obor  specializa ního 
vzd lávání s výjimkou obor : hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, léka ská 
genetika, léka ská mikrobiologie, patologie a soudní léka ství a s absolvovaným 
vzd lávacím programem komplexního psychoterapeutického výcviku schváleného 
pro zdravotnictví2 a absolvovanou funk ní specializací v systematické psychoterapii3. 

Podmínky výkonu innosti 
innosti jsou vykonávány u poskytovatele zdravotních služeb dle zákona . 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve zn ní 
pozd jších p edpis . 

lánek 3 
2. stupe : Psychoterapeutické konzultace 

Popis inností 
Psychoterapeutické innosti navázané na diagnostiku, indikaci, odborný dohled a evaluaci 

pln  kvalifikovaným psychoterapeutem (rozum j zdravotnického pracovníka s kvalifikací uvedenou 
v lánku 2). 

Psychoterapeutické konzultace zahrnují: 

 analýzu problém  a pot eb pacienta na základ  indikace  
 navázání lé ebného vztahu s pacientem 
 aplikaci vybraných psychoterapeutických postup  a metod dle indikace (ve form  práce 

individuální, rodinné, skupinové i práce s pacientem v krizi) 
 pr b žnou práci s psychoterapeutickým procesem a jeho využití ve prosp ch lé by 
 pr b žné konzultace s indikujícím psychoterapeutem, zpracovávání pr b žných zpráv 

k evaluaci. 

 
4 CK realizovaného PtS SL JEP 1.1.2010 do 31.12.2018 
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Kvalifika ní požadavky 

 získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání všeobecná sestra, 
nebo  

 získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání d tská sestra,  
nebo 

 získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání adiktolog,  
a dále  

 ukon ený magisterský stupe  vzd lání,  
 jeden rok praxe ve zdravotnictví p i pé i o osoby s duševním onemocn ním a 
 absolvování certifikovaného kurzu po ukon ení vzd lávacího programu komplexního 

psychoterapeutického výcviku schváleného pro zdravotnictví2 (minimální požadavky 
na rozsah a obsah vzd lávacího programu certifikovaného kurzu budou vydány ve V stníku 
MZ R).  

Podmínky výkonu innosti 
innosti jsou vykonávány u poskytovatele zdravotních služeb dle zákona . 372/2011 Sb., 

kde je zajišt na fyzická p ítomnost pln  kvalifikovaného psychoterapeuta v min. výši úvazku 0,4. 

Psychoterapeutické konzultace vykonávají zdravotni tí pracovníci s kvalifikací stanovenou v l. 3 
na základ  indikace a pod odborným dohledem pln  kvalifikovaného psychoterapeuta. 

lánek 4 
3. stupe : Psychosociální intervence 

Popis inností 
innosti navázané na diagnostiku, indikaci, odborný dohled a evaluaci pln  kvalifikovaným 

psychoterapeutem. 
Psychosociální intervence zahrnují: 

 eduka ní a podp rnou práci s pacientem a jeho rodinou 
 relaxa ní techniky  
 innosti p i krizové intervenci  
 psychickou aktivizaci a aktivizaci kognitivních funkcí  
 podp rnou psychoterapii  
 innost koterapeuta 
 a další innosti v návaznosti na další specifickou odbornou p ípravu (nap . strategie KBT 

aj.). 

Kvalifika ní požadavky 

 získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání všeobecná sestra, 
nebo 

 získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání d tská sestra, 
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nebo  

 získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání adiktolog, 
nebo 

 získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání zdravotn -sociální pracovník 
a 

 absolvování certifikovaného kurzu (minimální požadavky na rozsah a obsah vzd lávacího 
programu certifikovaného kurzu budou vydány ve V stníku MZ R) nebo absolvování 
vzd lávacího programu komplexního psychoterapeutického výcviku schváleného 
pro zdravotnictví2. 

Podmínky výkonu innosti 
    innosti jsou vykonávány u poskytovatele zdravotních služeb dle zákona .  372/2011 Sb., kde je 
zajišt na fyzická p ítomnost pln  kvalifikovaného psychoterapeuta v min. výši úvazku 0,4. 

Psychosociální intervence vykonávají zdravotni tí pracovníci s kvalifikací stanovenou v l. 4 
na základ  indikace a pod odborným dohledem pln  kvalifikovaného psychoterapeuta.  

O EKÁVANÉ DOPADY DO PRAXE 

Výše popsaný model povede k rozší ení spektra nabízených psychoterapeutických 
intervencí, jejich p esn jšímu zacílení s ohledem na charakter obtíží a ke zvýšení dostupnosti 
psychoterapeutické pé e. 

Vstupní branou pacienta do psychoterapeutické pé e je úvodní konzultace s pln  
kvalifikovaným psychoterapeutem. Ten zhodnotí aktuální stav a indikuje odpovídající stupe  
psychoterapeutické pé e – systematickou psychoterapii, psychoterapeutické konzultace nebo 
psychosociální intervence. Posléze zajiš uje odborný dohled nad pr b hem dané 
psychoterapeutické pé e, vyhodnocuje její efektivitu a je k dispozici k supervizním konzultacím.  

EVALUACE 

Zavád ní t ístup ového modelu psychoterapie do praxe bude pr b žn  vyhodnocováno. 
Sledovanými parametry budou realizace certifikovaných kurz , po et jejich absolvent , vykazování 
zdravotních výkon  v jednotlivých stupních, po ty klient  a jiné indikátory vztahující se 
k dostupnosti psychoterapeutické pé e. Evaluace bude probíhat ve spolupráci s ÚZIS. 
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Seznam zkratek 

AKP R – Asociace klinických psycholog  eské republiky 

AA – eská asociace adiktolog  

AP – eská asociace pro psychoterapii 

AS – eská asociace sester 

PtS LS JEP – eská psychoterapeutická spole nost eské léka ské spole nosti Jana Evangelisty 
Purkyn  

IPVZ – Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 

KBT – kognitivn  behaviorální terapie 

MZ R – Ministerstvo zdravotnictví eské republiky 

PS LS JEP – Psychiatrická spole nost eské léka ské spole nosti Jana Evangelisty Purkyn  

PSI – psychoterapeutické intervence 

ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky  
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P ehled relevantních právních p edpis  

zákon . 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp sobilosti k výkonu neléka ských 
zdravotnických povolání a k výkonu innosti souvisejících s poskytováním zdravotní pé e 
a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  

zákon . 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zp sobilosti a specializované 
zp sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka e, zubního léka e a farmaceuta ve zn ní 
pozd jších p edpis  

vyhláška . 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník , 
ve zn ní pozd jších p edpis  

zákon . 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní a o zm n  a dopln ní n kterých souvisejících 
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  

zákon . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve zn ní 
pozd jších p edpis  

na ízení vlády . 31/2010 Sb., o oborech specializa ního vzd lávání a ozna ení odbornosti 
zdravotnických pracovník  se specializovanou zp sobilostí, ve zn ní na ízení vlády . 164/2018 Sb. 

vyhláška . 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpe í l žkové zdravotní pé e, ve zn ní pozd jších 
p edpis  

vyhláška . 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzd lávání léka  a zubních léka , ve zn ní 
vyhlášky . 378/2021 Sb. 
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 nástavbového oboru * 

INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 
 

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru ............................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru ......................................... 2 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců ............................................ 2 
2.2 Teoretická část vzdělávacího programu ..................................................................... 3 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
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získal zvláštní odbornou způsobilost ............................................................................... 6 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení........................................................................ 7 
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7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení ................................................... 8 
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8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit .......................................................................... 9 

9 Doporučená literatura ..................................................................................................... 16 
 
* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky 

č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
a oborech certifikovaných kurzů). 

 

 

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru intervenční radiologie je získání potřebných 

teoretických znalostí a praktických dovedností ve všech typech intervenčních výkonů 
prováděných pod kontrolou zobrazovacích metod. Intervenční radiolog je schopen v celé šíři 
diagnosticko-terapeutického spektra provádět intervenční výkony, ve kterých je vyškolen. 
Intervenční radiolog úzce spolupracuje s lékaři klinických oborů odpovídajících specializací. 
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2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro zařazení do nástavbového oboru intervenční radiologie je získání 
specializované způsobilosti v oboru radiologie a zobrazovací metody. 

Vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle ustanovení § 79 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než  
je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí 
být nižší než v případě celodenní průpravy. 

Celková délka přípravy v oboru intervenční radiologie je v minimální délce 24 měsíců, 

z toho 

 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců 

Část I. 
a) povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců 
intervenční radiologie 

1)
 18 

z toho 
diagnostická katetrizace a vaskulární intervence 12 

nevaskulární intervence vč. intervencí pod UZ, CT event. MR 6 

 

 
b) povinná doplňková praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců 
cévní chirurgie 

2), 3) 
 3 

radiologie a zobrazovací metody 2), 4) 
3 

z toho 
magnetická rezonance – zobrazování cév 1 

výpočetní tomografie – zobrazování cév 1 

 

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob, kteří získali akreditaci 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 
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“). 

Požadavky vzdělávacího programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních 
poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel 
zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, 

která nemá akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle 
ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb. 
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Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky  
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).  

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým 
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“). 

 V průběhu vlastního specializovaného výcviku v oboru radiologie a zobrazovací 
metody může být část přípravy věnována výcviku v oboru intervenční radiologie (maximálně 
v  rozsahu 12 měsíců), týká se diagnostických katetrizací, vaskulárních intervencí  
a nevaskulárních intervencí vč. intervencí pod UZ, CT event. MR. Tato absolvovaná odborná 
praxe se může započítat při dalším vzdělávání v jiném oboru specializace nebo  
v certifikovaném kurzu (nástavbovém oboru), pokud odpovídá její obsah příslušnému 
vzdělávacímu programu (dle ustanovení § 21e odst. 5 a ustanovení § 21g odst. 2 zákona  
č. 95/2004 Sb.). 
 

2.2 Teoretická část vzdělávacího programu 

Část II. 
c) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná 

Kurzy, semináře Počet dnů 
kurz Lékařská první pomoc 

5)
 3 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 
5)

 2 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 5)
 1 

kurz Radiační ochrany pro aplikující odborníky 
6)

 30 hodin 

výukový kurz nebo postupná návštěva 20 hodin odborných přednášek v průběhu 
2 let 

7)
 

20 hodin 

 
d) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená 

Kurzy, semináře 
zahraniční kongresy (CIRSE, SIR USA, ECIO, CIRSE-ESIR, ECR, ESGAR) 

vzdělávací akce CSIR 

celostátní kongresy, zejména České Radiologické společnosti ČLS JEP 

společné klinicko-radiologické semináře dle profilu pracoviště 

odborné akce České radiologické společnosti nebo Institutem postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) nebo 

lékařskými fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými zařízením, aj. 
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Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než  
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se. 

Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek  
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší 
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se. 
 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkonů 

O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech 
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (odborný index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako 

minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby 
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 

 

Z vlastního oboru 
Znalost koncepce oboru a k němu se vztahujících aktuálně platných předpisů. 

Teoretické znalosti 
� Fyzikální principy zobrazovacích metod, přístrojová technika. 
� Radiobiologie, rizika záření, principy ochrany před ionizačním zářením, Atomový 

zákon. 
� Kontrastní látky, jejich aplikace, prevence nežádoucích účinků a léčba v případě 

jejich vzniku. 

� Indikace, kontraindikace a komplikace každé diagnosticko-terapeutické metody. 
� Vhodná volba zobrazovacích metod a jejich techniky u jednotlivých intervenčních 

výkonů. 
� Vhodný algoritmus výkonu s ohledem na diagnosticko-terapeutický přínos  

a ekonomiku výkonů. 
 

Praktické dovednosti 
Minimální počet vaskulárních výkonů 
Výkon Počet výkonů 
Diagnostické a terapeutické katetrizace jako první katetrizující 400 

z toho 

PTA jako první katetrizující (včetně implantace stentů) 200 

žilních intervencí (PTA, implantace stentu, zavedení 
kaválního filtru) včetně intervencí na hemodialyzačních 
zkratech 

25 

TIPS 

asistence alespoň  
u 3 výkonů (možno 

nahradit kurzem, 

pak stačí 
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teoreticky) 

PTA mimo tepen DK 
asistence alespoň  
u 10-15 výkonů 

Embolizace a chemoembolizace 10 výkonů 

Trombolýza teoreticky 

Cévní přístupy teoreticky 

Stentgrafty teoreticky 

 
Minimální počet nevaskulárních výkonů 
Výkony Počet 
Biopsie a drenáže (CT, MR, UZ i skiaskopickou kontrolou) a ostatní 
nevaskulární intervence jako první vyšetřující (mezi tyto výkony patří 
intervence na GIT včetně gastrostomie, urointervence, radiofrekvenční 
ablace, intervence na dýchacích cestách, skeletální intervence aj.) 

90 

z toho PTC a PTD, stenty žlučových cest – výkony jako první 
katetrizující  25 

Všechny nevaskulární intervence je nutné znát teoreticky. 
Poznámka: Všechny uvedené počty výkonů mohou být změněny podle aktuálního stavu oboru. 

 

Z ostatních oborů 
Intervenční radiolog musí znát problematiku pacientů a potřeby lékařů klinických 

oborů, pro něž pracuje. 
 

4 Všeobecné požadavky 

Absolvent nástavbového oboru: 

� dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška  
č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh 
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, 
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, 
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven, 

� dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, 
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí 
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů 
musí znát list o prohlídce zemřelého, 

� dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými 
i spolupracovníky,  

� má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních 
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 

zdravotnictví, 
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� osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce, 
� osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 

dat, odborných informací a komunikace. 

 

5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru 

Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném zařízení. 

a) Průběžné hodnocení školitelem 

� záznamy o absolvované praxi v průkazu odbornosti a v logbooku s údaji 
o provedených vyšetřeních a intervenčních výkonech v šestiměsíčních 
intervalech s podpisem školitele. Dále budou provedeny záznamy  
o ukončení povinné praxe v požadovaných oborech a o školení 
v jednotlivých odvětvích oboru. 

b) Předpoklad přístupu k závěrečné zkoušce 

� absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 

způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, 
� předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, 

� potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab.  
Část II.). 

c) Vlastní závěrečná zkouška 

� praktická část: 
- zhodnocení snímkové dokumentace 3 pacientů, rozhodnutí o dalším 

diagnosticko-terapeutickém postupu včetně volby terapeutického 
algoritmu, techniky výkonu a selekce instrumentaria. 

� teoretická část: 
- 3 teoretické otázky týkající se problematiky intervenční radiologie. 

 

6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou způsobilost 

Absolvováním nástavbového oboru zdravotničtí pracovníci získávají zvláštní 
odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou 
způsobilost. 

Absolvent nástavbového oboru intervenční radiologie získává zvláštní odbornou 
způsobilost, která ho opravňuje aktivně se podílet na indikacích k intervenčním výkonům, 
určit nejvhodnější diagnosticko-terapeutický postup a jeho algoritmus. Je schopen samostatně 
výkon provést, zvládnout jeho případné komplikace a účastní se následné péče po výkonu. 
Podílí se také na vzdělávání dalších intervenčních radiologů. 

Absolvent nástavbového oboru intervenční radiologie je schopen provádět všechny 
vaskulární i nevaskulární intervenční výkony kromě výkonů intrakraniálních a výkonů  
na míše. Způsobilost k intrakraniálním výkonům a výkonům na míše lze (ve spolupráci 
s CSIR) získat v nově vznikajících neurovaskulárních centrech. 
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7 Charakteristika akreditovaného zařízení 

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn 
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). 

Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování 
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti 
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve 

svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném 
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném 
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace 
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá 
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak 
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. 

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán přípravy školence. 
 

7.1 Akreditované zařízení (AZ) 

Personální 
požadavky 

� Školitel má specializovanou způsobilost nebo zvláštní odbornou způsobilost 
v oboru intervenční radiologie a min. 5 let praxe od získání specializované 
způsobilosti nebo min. 3 roky praxe od získání zvláštní odborné způsobilosti 
v oboru intervenční radiologie a s minimálním úvazkem 0,5 u daného 
poskytovatele zdravotních služeb. 

� Poměr školitel/školenec – 1:2. 

� Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 
životopisem. 

� Spolu se žádostí je nutno předložit plán plnění povinností stanovených 
vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje více než jednu část, vždy 
výukový plán předkládá. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

� AZ zajišťuje stálou dostupnost: 

- skiaskopie, 

- skiagrafie, 

- počítačová tomografie (MDCT spirální min. 64 vrstev či ekvivalent 
v šířce detektoru), 

- magnetická rezonance (min. 1,5 T), 
- ultrazvuk, 

- DSA. 

Spektrum 
požadavků, 

výkonů, 
činností 

� Seznam požadovaných výkonů a jejich počet za rok: 
� Vaskulární intervence: povinné 

- arteriografie a flebografie ........................................................... 350  

(včetně AG během výkonů intervenčních), 
- periferní PTA vč. stentů ............................................................... 50, 

- periferní trombolýza ..................................................................... 20, 

- embolizace ................................................................................... 15, 
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- intervence na A-V zkratu ............................................................. 30, 

- intravaskulární chemoterapie/chemoembolizace ......................... 10. 

� Vaskulární intervence: nepovinné 

- zavedení aortálního stentgraftu .................................................... 10, 

- zavedení kaválního filtru ................................................................ 5, 

- zavedení portu či vaskulárního přístup ........................................ 10, 

- TIPS ............................................................................................. 10, 

- extrakce cizích těles ....................................................................... 5, 

- jiné vaskulární intervence ............................................................ 15. 

� Nevaskulární intervence: povinné 

- drenáž žlučových cest .................................................................. 30, 

z toho zavedení stentu do žlučových cest ............................. 10, 

- drenáž patologických kolekcí dutin ............................................. 30. 

� Nevaskulární intervence: nepovinné 

- dilatace trávicí trubice .................................................................. 10, 

- zavedení stentu do trávicí trubice................................................... 5, 

- cílená biopsie ............................................................................... 20, 

- muskuloskeletální intervence ....................................................... 10, 

- radiofrekvenční ablace ................................................................... 5. 

 

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení 
1) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 

nástavbového oboru intervenční radiologie, a to v části „akreditované zařízení“. 
2) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 

tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb. 

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
cévní chirurgie, a to v části „akreditované zařízení“. 

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
radiologie a zobrazovací metody, a to v části „akreditovaná zařízení“. 

5) ...v jakémkoliv vzdělávacím programu. 
6) … absolvování se týká pouze lékařů, kteří při výkonu povolání přicházejí do styku se zdroji 

ionizujícího záření, realizují lékařské ozáření a pracují jako aplikující odborníci. 
7) …v uvedeném vzdělávacím programu. 
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  
a technické vybavení pro jejich realizaci 

8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit 

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc 

Předmět Minimální 
počet hodin 

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced 

Cardiac Life Support).  

2 

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  2 

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 

astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální 
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí  
a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy 
umělé plicní ventilace. 

2 

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie  
a terapeutické přístupy. 

2 

Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, 
končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

2 

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1 

Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 

1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 2 

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 

Praktická výuka. 4 

Ověření znalostí testem.  

Celkem 20 
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc 
Personální zabezpečení 

� Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

� Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace. 

� Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou 
problematiku. 

Technické zabezpečení 
� Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
� Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) 

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci 
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace, 

- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci, 
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 

- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako- 

a elektroimpulzoterapie. 

� Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 
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8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  

Předmět Minimální 
počet hodin 

Legislativa. 8 

    Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.  

    Organizace a řízení zdravotnictví.  

    Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).  

    Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.  

    Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.  

    Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.  

    Náležitá odborná úroveň (lege artis).  

    Stížnosti ve zdravotnictví.  

    Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.  

    Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.  

Systém veřejného zdravotního pojištění. 2 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.  

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.  

Systém úhrad zdravotní péče.  

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. 2 

Nemocenské pojištění.  

Důchodové pojištění.  

Sociální pomoc a sociální služby.  

Lékařská etika. 2 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.  

Základní principy a etické zásady.  

Etické problémy současné medicíny.  

Komunikace ve zdravotnictví. 2 

Základní principy a specifika.  

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu 
blízkými.  

Krizová komunikace.  

Celkem 16 
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky  
a komunikace  

Personální zabezpečení 

� Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým 
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři 
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou 
činnost.  

� Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného 
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace  
a sociální zabezpečení).   

Technické zabezpečení 
� Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy 

zdravotnické legislativy, event. jiné. 
  

8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a léčba závislostí 

Předmět Minimální 
počet hodin 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR. 1 

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1 

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1 

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických 
podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. 2 

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL 
a závislé. 1 

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 

Závěr kurzu, diskuse. 1 

Celkem 8 
 
Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a léčba závislostí 
Personální zabezpečení 
� Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové 

nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

Technické zabezpečení 
� Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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8.1.4 Program kurzu Radiační ochrana (RO) pro aplikující odborníky 

Předmět Minimální 
počet hodin 

Veličiny a jednotky v RO (stručné základy fyziky ionizujícího záření (IZ), 
dávka, osobní dávkový ekvivalent, ekvivalentní dávka efektivní dávka). 1 

Biologické účinky IZ (stochastické, nestochastické účinky, závislost účinku  
na dávce, hodnoty dávkových prahů, příklady koeficienty rizika, lékařský dohled 
nad radiačními pracovníky). 

2 

Cíle a principy RO (základní cíle RO, základní principy RO, specifika 
lékařského ozáření (LO) ve vztahu k principům, diagnostické referenční úrovně 
(DRÚ), systém RO v ČR – návaznost na mezinárodní doporučení). 

1 

Přehled zdrojů ozáření populace a specifika LO (přírodní zdroje ozáření, umělé 
zdroje ozáření, podíl lékařského ozáření, principy regulace jednotlivých složek 
ozáření). 

1 

Způsoby ochrany před externím ozářením a příklady jejich aplikace (ochrana 
stíněním – příklady (ochranné soustavy pracovišť, ochranné pomůcky, filtrace 
RTG svazku, …), ochrana vzdáleností – příklady (vzdálenost OK u pacienta, 
vzdálenost personálu od zdroje = ozářené plochy na pacienta, …), ochrana 
časem + příklady (zkracování doby skiaskopie, pulzní skiaskopie, neopakování 
expozic, …). 

1 

Fyzikální aspekty ovlivňující dávku pacienta (provozní parametry přístroje, 
kvalita RTG svazku (velikost filtrace), vzdálenost OK a velikost ozářeného pole, 
regulační programy Automatic expozition control (AEC), Automatic expozitin 
radiation control (AERC) pro různé druhy vyšetření). 

1 

Základní legislativní požadavky na LO (zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně  
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů., požadavky na 
způsobilost a vzdělávání pracovníků se zdroji IZ, odpovědnost radiologického 
fyzika, dohlížející osoby a osoby s přímou odpovědností při zajištění požadavků 
RO, požadavky na personální a technické vybavení, výběr vhodných RTG 
zařízení pro daný účel, diagnostické referenční úrovně (DRÚ), návaznost  
na Národní radiologické standardy (NRS). 

1 

Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických  
a stochastických účinků. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační 
ochrany.  

1 

Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany  
do soudobé koncepce a legislativy EU a ČR.  1 

Specifický charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientů pro typické 
radiologické postupy.  1 

Typy rentgenových přístrojů. 1 

Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění  
a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření – 

optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření (diagnostické referenční 
úrovně, princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“). 

1 

Praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, ostatních pacientů 2 
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a obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího záření u poskytovatelů zdravotních 
služeb (kontrolované a sledované pásmo, systém monitorování, vedení 
dokumentace, program zabezpečování jakosti). 
Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů 
ionizujícího záření v lékařství: úloha indikujícího lékaře, aplikujícího odborníka, 
radiologického fyzika.  

2 

Standardní operační postupy a jejich význam pro snižování dávky. 7 

Nejčastější chyby aplikujících odborníků při posuzování vhodnosti 
diagnostického či terapeutického ozáření. Odhad a hodnocení dávek na plod, 
konzultace k vybraným otázkám RO, požadavky na zajištění jakosti na RTG dg. 
pracovištích. 

6 

Specifický charakter lékařského ozáření v nukleární medicíně - diagnostika, 

terapie otevřenými zářiči. 
0,5 

Fyzikální a biologické aspekty ovlivňující radiační zátěž pacienta v nukleární 
medicíně (NM). 0,5 

Principy RO v nukleární medicíně a její realizace - ochrana pacienta 

(optimalizace volby radiofarmak, diagnostické referenční úrovně aplikovaných 
aktivit etc.), ochrana personálu (ochranné pomůcky, osobní dozimetrie, zábrana 
vnitřní kontaminace).  

1 

Základní legislativní požadavky na lékařské ozáření v nukleární medicíně 
(kategorizace a uspořádání pracovišť, definice kontrolovaného a sledovaného 
pásma, systém monitorování, standardní operační postupy (SOP), kontrola 
jakosti, dokumentace, způsoby řešení kontaminace pracovního prostředí etc.). 

1 

Typy přístrojů v NM, detekční a zobrazovací systémy, SPECT, PET kamery, 
hybridní kamery SPECT/CT, PET/CT, PET/MRI. 1 

Nejčastější chyby aplikujících odborníků při posuzování vhodnosti indikace 
nukleárně medicínských vyšetření z hlediska radiační ochrany.  0,5 

Celkem 34,5 

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana pro aplikující odborníky 
Personální zabezpečení 

� Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody nebo radiační 
onkologie a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializací ve vyučované problematice. 

� Radiologický fyzik. 
� Další odborníci, kteří se zabývají problematikou radiační ochrany. 
� Garantem kurzu musí být lékař s nejvyšším vzděláním v oboru a 10 let výkonu povolání v oboru 

specializace. 

Technické zabezpečení 
� Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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8.1.5 Program kurzu: výukový kurz nebo postupná návštěva 20 hodin 
odborných přednášek v průběhu 2 let – na akreditovaném pracovišti IR 

Předmět Minimální 
počet hodin 

PTA a zavádění stentů, trombolýza, rekanalizační techniky (tepny i žíly). 3 

TIPS: Indikace, technika, výsledky komplikace event. praktická ukázka. 2 

Intervenční onkologie v oblasti jater: Chemoembolizace, embolizace porty, 

radiofrekvenční ablace, alkoholizace apod. 3 

Muskuloskeletální intervence. 2 

Urointervence. 2 

Venózní přístupy a porty. 2 

Intervence větví oblouku aorty (extrakraniální). 2 

Intervence na trávicí trubici. 2 

Intervence na žlučových cestách. 2 

Celkem 20 
 
Personální a technické zabezpečení kurzu „výukový kurz nebo postupná návštěva  
20 hodin odborných přednášek v průběhu 2 let“ – na akreditovaném pracovišti IR 
Personální zabezpečení 

� Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru intervenční 
radiologie a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice (přizvaní hlavním lektorem). 

Technické zabezpečení 
� Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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CENOVÝ P EDPIS  MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2023/CAU 
ZE DNE 11. LISTOPADU 2022 

 
O REGULACI CEN POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH 
CEN ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZUBNÍMI LÉKA I HRAZENÝCH 
Z VE EJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠT NÍ A SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH VÝKON  

 
Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona . 265/1991 Sb., o p sobnosti orgán  eské 
republiky v oblasti cen, ve zn ní pozd jších p edpis , a podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona 
. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších p edpis , vydává cenový p edpis: 

 
 

ást I. 
Vymezení pojm  

 
Pro ú ely tohoto cenového p edpisu se rozumí 
 

a) hrazenými zdravotními službami zdravotní služby hrazené z ve ejného zdravotního 
pojišt ní podle zákona . 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní a o zm n  
a dopln ní n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , 
 

b) hrazenými p eshrani ními službami zdravotní služby erpané v jiném lenském stát  EU, 
pokud jde o zdravotní služby, které by byly p i poskytnutí na území eské republiky hrazeny 
z ve ejného zdravotního pojišt ní, 
 

c) pojišt ncem 
  

i. pojišt nec podle zákona . 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní a o zm n  
a dopln ní n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon 
o ve ejném zdravotním pojišt ní“), 

ii. osoba zdravotn  pojišt ná ve ve ejném systému zdravotního pojišt ní v lenském stát  
EU, ve stát  Evropského hospodá ského prostoru nebo Švýcarské konfederace podle 
na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 883/2004 o koordinaci systém  sociálního 
zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis , nebo na ízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) . 1231/2010, kterým se rozši uje p sobnost na ízení (ES) . 883/2004 a na ízení (ES) 
. 987/2009 na státní p íslušníky t etích zemí, na které se tato na ízení dosud nevztahují 

pouze z d vodu jejich státní p íslušnosti, nebo podle jiných p ímo použitelných p edpis  
Evropské unie, nebo osoba, která je pojišt ncem státu, se kterým má eská republika 
uzav enou a vyhlášenou mezinárodní smlouvu v oblasti sociálního zabezpe ení zahrnující 
oblast zdravotního pojišt ní, nebo osoba mající nároky v oblasti ve ejného zdravotního 
pojišt ní vyplývající z Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska z Evropské unie a Evropského spole enství pro atomovou energii (dále jen „Výstupová 
dohoda“), 
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iii. osoba zam stnaná na území R a její rodinní p íslušníci pobývající s ní legáln  na území 
R, a to za p edpokladu, že zam stnaná osoba je ob anem státu, s nímž byla uzav ena 

asocia ní dohoda upravující nároky na zdravotní pé i, 

 
d) evropským ob anem ob an jiného lenského státu EU, 

 
e) vládním stipendistou cizí státní p íslušník, který byl p ijat ke studiu na vysoké škole 

v eské republice na náklady eského státu a pobírá stipendium, 
 

f) výpomocnou zdravotní pojiš ovnou zdravotní pojiš ovna p íslušná pro úhradu 
zdravotních služeb v eské republice za pojišt nce z jiného lenského státu EU, pojišt nce 
z lenského státu Evropského sdružení volného obchodu (ESVO),  pojišt nce erpajícího 
nároky v oblasti ve ejného zdravotního pojišt ní z Výstupové dohody nebo pojišt nce státu, 
se kterým má eská republika uzav enou a vyhlášenou mezinárodní smlouvu v oblasti 
sociálního zabezpe ení zahrnující oblast zdravotního pojišt ní, za p edpokladu, že 
pojišt nec na území R pobývá nebo bydlí a erpá zde zdravotní služby, p i emž tato 
zdravotní pojiš ovna uhradí zdravotní služby jménem p íslušné zahrani ní instituce, 

 
g) smluvním poskytovatelem zdravotních služeb poskytovatel zdravotních služeb, který má 

se zdravotní pojiš ovnou, u které je pojišt nec pojišt n, nebo kterou si zvolil jako 
výpomocnou zdravotní pojiš ovnu, uzav enou smlouvu o poskytování a úhrad  hrazených 
služeb; v p ípad  pojišt nce z jiného lenského státu EU, z lenského státu ESVO, 
pojišt nce státu, se kterým má eská republika uzav enou a vyhlášenou mezinárodní 
smlouvu v oblasti sociálního zabezpe ení zahrnující oblast zdravotního pojišt ní, nebo 
pojišt nce erpajícího nároky v oblasti ve ejného zdravotního pojišt ní z Výstupové dohody 
se za smluvního poskytovatele zdravotních služeb považuje poskytovatel zdravotních 
služeb, který má uzav enou smlouvu o poskytování a úhrad  hrazených služeb s alespo  
jednou zdravotní pojiš ovnou. 
 
 
 

  ást II. 
Zdravotní služby 

 
Oddíl A 

Maximální ceny zdravotních služeb 
 

1. Maximální cenou se tímto Cenovým p edpisem reguluje: 

a) hodnota bodu pro zdravotní služby, kde se pro ú ely vyú tování a úhrady použije vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví . 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkon  
s bodovými hodnotami, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „vyhláška . 134/1998 Sb.“), 
které jsou poskytovány pojišt nci smluvním poskytovatelem zdravotních služeb, 

b) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytované na žádost orgán  státní správy hrazené 
z prost edk  státního rozpo tu, 
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c) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytované na žádost orgán  justice, státního 
zastupitelství, policie nebo V ze ské služby R hrazené z prost edk  jejich vlastního 
rozpo tu,  

d) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytnuté vládním stipendist m, 

e) hodnota bodu pro neodkladnou zdravotní pé i neregulovanou podle písmen a) až d) nebo 
Oddílu B poskytnutou smluvním i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb, 

f) cena zdravotních služeb v rozsahu neodkladné zdravotní pé e poskytovaných smluvním 
i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubní léka ství, 

g) cena zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní pé e poskytovaných pojišt nci 
smluvními poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubní léka ství hrazených z ve ejného 
zdravotního pojišt ní. 

 
2. Maximální cena pro zdravotní služby podle bodu 1 písm. a), d) a e) se stanoví sou inem 
celkového po tu bod  za zdravotní výkon a maximální ceny jednoho bodu ve výši 1,58 K  s tím, že 
celkový po et bod  za zdravotní výkon se vypo te podle vyhlášky . 134/1998 Sb. 
 
3. Maximální cena pro zdravotní služby podle bodu 1 písm. b)  a c) je uvedena v P íloze . 1; jde-li 
o zdravotní službu, která není uvedena v P íloze . 1, stanoví se maximální cena jako sou in 
celkového po tu bod  za zdravotní výkon a maximální ceny jednoho bodu ve výši 1,58 K  s tím, že 
celkový sou et bod  za zdravotní výkon se vypo te podle vyhlášky . 134/1998 Sb.  

 
4. Maximální cena pro zdravotní služby podle bodu 1 písm. f) a g) poskytované poskytovateli 
v oboru zubní léka ství je stanovena v P íloze . 2. 

 
 

Oddíl B 
Pevná cena bodu neodkladné zdravotní pé e poskytované nesmluvními poskytovateli 

zdravotních služeb 
 

1. Pro stanovení ceny neodkladné zdravotní pé e, kde se pro ú ely vyú tování a úhrady použije 
vyhláška . 134/1998 Sb., poskytované pojišt nci nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb, 
se stanoví pevná cena bodu ve výši 85 % hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce Ministerstva 
zdravotnictví vydané podle § 17 odst. 5 zákona o ve ejném zdravotním pojišt ní, pro rok 2023 (dále 
jen „úhradová vyhláška 2023“). 

 
2. Jde-li o neodkladnou zdravotní pé i, kde se pro ú ely vyú tování a úhrady použije vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví . 134/1998 Sb., poskytovanou pojišt nci nesmluvním poskytovatelem 
zdravotních služeb, která byla zdravotní pojiš ovn  vykázána s hlavní nebo vedlejší diagnózou 
U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podez ení na COVID-19, nepoužije se bod 1 a stanoví se pevná 
cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené v úhradové vyhlášce 2023. 
 
 

Oddíl C 

Pevné ceny zdravotních služeb pro ú ely výpo tu výše náhrady náklad  p i erpání 
zdravotní pé e v zahrani í 
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1. Cena bodu pro ú ely výpo tu výše náhrady náklad  p i erpání neodkladné zdravotní 
pé e mimo území stát  aplikujících na ízení o koordinaci systém  sociálního 
zabezpe ení a mimo území stát , se kterými R uzav ela dvoustrannou smlouvu 
o sociálním zabezpe ení 

 
Pro ú ely výpo tu výše náhrady náklad  na neodkladnou zdravotní pé i erpanou mimo území 
stát , ve kterých se aplikují p edpisy EU v oblasti koordinace systém  sociálního zabezpe ení, 
a mimo území stát , se kterými R uzav ela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpe ení 
zahrnující i nároky na zdravotní služby, se cena bodu stanoví ve výši 85 % hodnoty bodu stanovené 
v úhradové vyhlášce 2023, nejde-li o zdravotní pé i poskytnutou s hlavní nebo vedlejší diagnózou 
U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podez ení na COVID-19, u které se stanoví pevná cena bodu 
ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené v úhradové vyhlášce 2023.  
 
2. Cena bodu pro ú ely výpo tu výše náhrady náklad  p i erpání neodkladné zdravotní 

pé e v lenských státech ESVO u poskytovatele zdravotních služeb nenapojeného 
na místní systém ve ejného zdravotního pojišt ní 

 
Pro ú ely výpo tu výše náhrady náklad  na neodkladnou zdravotní pé i erpanou v lenských 
státech ESVO, pokud k erpání došlo u místního poskytovatele zdravotních služeb nenapojeného 
na místní systém ve ejného zdravotního pojišt ní, se cena bodu stanoví ve výši 85 % hodnoty bodu 
stanovené v úhradové vyhlášce 2023, nejde-li o zdravotní pé i poskytnutou s hlavní nebo vedlejší 
diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podez ení na COVID-19, u které se stanoví pevná 
cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené v úhradové vyhlášce 2023.  
 
3. Cena bodu pro ú ely výpo tu výše náhrady náklad  p i erpání hrazených 

p eshrani ních služeb a postupu podle na ízení o koordinaci systém  sociálního 
zabezpe ení 

 
Pro ú ely výpo tu výše náhrady náklad  na hrazené p eshrani ní služby s výjimkou akutní l žkové 
pé e se stanoví cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené v úhradové vyhlášce 2023. Pro 
ú ely výpo tu výše náhrady náklad  na akutní l žkovou pé i se hospitalizace klasifikuje podle 
pravidel pro Klasifikaci hospitalizovaných pacient  (podle sd lení eského statistického ú adu 
. 302/2022 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacient  CZ-DRG) platných pro 

kalendá ní rok, ve kterém došlo k erpání p eshrani ních služeb. Náhrada náklad  za hospitalizaci 
se stanoví jako sou in p íslušné relativní váhy pro rok 2023 uvedené v úhradové vyhlášce 2023 
a technické sazby ve výši  68 460  K . Postup podle v ty první až t etí se uplatní i pokud jde 
o výpo et podle l. 25 odst. 6 na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 987/2009, kterým se 
stanoví provád cí pravidla k na ízení (ES) . 883/2004 o koordinaci systém  sociálního 
zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis . 
 
 

Oddíl D 
V cn  usm rn né ceny 

 
1. V cn  usm rn nou cenou se podle tohoto cenového p edpisu regulují: 
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a) ceny zdravotních služeb nehrazených z ve ejného zdravotního pojišt ní poskytnutých 
pojišt nci  poskytovatelem zdravotních služeb, 

b) ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní pé e poskytnutých pojišt nci 
nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb, 

c) ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní pé e poskytnutých eskému 
nebo evropskému ob anovi, který není pojišt ncem, 
 

(dále jen „cena regulované zdravotní služby“). 
 

2. Do ceny regulovaných zdravotních služeb lze promítnout pouze ekonomicky oprávn né 
náklady doložitelné z ú etnictví, jednoduchého ú etnictví nebo da ové evidence a p im ený zisk. 
Za ekonomicky oprávn né náklady nelze uznat zejména: 
 

 penále, pokuty, úroky z prodlení, pop ípad  jiná pln ní za porušení povinností vyplývajících 
ze smluv nebo z právních p edpis , 

 manka nad rámec da ové uznatelnosti podle § 25 odst. 1 písm. n) zákona . 586/1992 Sb., 
o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon o daních z p íjm “), 

 škody na majetku a náklady spojené s jejich odstra ováním (krom  škod zp sobených 
živelními pohromami), v etn  snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, 
náhrady škod a odškodn ní, 

 odm ny a pln ní ve prosp ch len  statutárních orgán  a dalších volených orgán  
právnických osob, p esahují-li dohodnutou výši odm ny podle písemné smlouvy schválené 
p íslušným orgánem spole nosti, 

 nevyužité provozní náklady spojené s p ípravou a zabezpe ením investi ní výstavby 
(zma ené investice),   

 platby za proml ené dluhy, v etn  odpis  proml ených a nedobytných pohledávek nad 
rámec da ové uznatelnosti podle § 25 odst. 1 písm. z) zákona o daních z p íjm ,   

 opakovan  zahrnované náklady, které již byly uhrazeny, 
 odpisy vyšší než odpovídá skute n  uplatn ným odpis m podle zákona . 563/1991 Sb., 

o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis  nebo zákona o daních z p íjm ,  
 odpisy majetku nabytého bezúplatným p evodem s výjimkou majetku p evedeného podle 

zákona . 92/1991 Sb., o podmínkách p evodu majetku státu na jiné osoby, ve zn ní 
pozd jších p edpis , 

 náklady na reprezentaci a dary, 
 cestovné vyplácené nad rámec  povinností stanovených zákonem . 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákoník práce“), 
 pen žité vyrovnání (nap íklad odstupné) nad rámec povinností stanovených podle § 67 

zákoníku práce, 
 p ísp vky na penzijní p ipojišt ní, p ísp vky na dopl kové penzijní spo ení a p ísp vky na 

životní pojišt ní, 
 platby pojistného na pojišt ní rizik a pojišt ní právní ochrany, 
 platby pojistného na pojišt ní odpov dnosti za škodu, s výjimkou pojišt ní podle § 45 odst. 2 

písm. n) zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve zn ní pozd jších p edpis , 

 p ísp vky na stravování nad rámec da ové uznatelnosti podle § 24 zákona o daních 
z p íjm , 
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 náklady na pohonné hmoty pro soukromé ú ely,  
 náklady na studium na st edních a vysokých školách a na manažerská studia, krom  

náklad  na vzd lávání a školení p ímo souvisejících s výkonem innosti uvedené 
v oprávn ní k poskytování regulované innosti, 

 náklady na splátky leasingové spole nosti za v ci, které byly d íve ve vlastnictví nájemce 
a byly následn  prodány leasingové spole nosti a pronajaty nájemcem (zp tný leasing), 

 da  z p íjm  právnických a fyzických osob podnikajících, 
 náklady na reklamu a propagaci, náklady na ochranné známky, náklady na sponzorování 

sportovních a kulturních akcí, 
 nákup nápoj  a náplní do kávovar , nápojových automat , pokud nespl uje podmínky pro 

poskytování ochranných nápoj  podle na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví p i práci,  

 náklady na jazykové kurzy jiných osob než zdravotnických pracovník , krom  náklad  na 
jazykové kurzy p ímo souvisejících s výkonem innosti uvedené v oprávn ní k poskytování 
regulované innosti (zdravotní služby poskytované cizím státním p íslušník m, práce 
s cizojazy nými texty). 

 
3. Do ceny regulovaných zdravotních služeb nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou innost 
než poskytování zdravotních služeb, které jsou zahrnuty v jiných tržbách než za zdravotní služby. 
 
4. P i výpo tu ceny regulované zdravotní služby se postupuje podle kalkula ního vzorce:  

 

minutová kalkulace * as trvání zdravotní služby + spot ebované zvláš  ú tované položky 

 

P itom platí, že  

– minutová kalkulace se zpracovává ve struktu e podle p ílohy . 1 k vyhlášce . 450/2009 Sb., 
kterou se provádí zákon . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších p edpis , a zahrnuje:  

1) p ímý materiál obsahující veškerý materiál p ímo použitý p i poskytování zdravotních 
služeb, s výjimkou zvláš  ú tovaných položek,  

2) p ímé mzdy obsahující mzdy pracovník  související se všemi poskytovanými zdravotními 
službami,  

3) ostatní p ímé náklady obsahující zákonné sociální a zdravotní pojišt ní  
v návaznosti na p ímé mzdy,  

4) nep ímé náklady, do nichž se zahrnují odpisy a správní režie, 
5) ostatní náklady, obsahující další mzdové náklady nezahrnuté v p ímých nákladech,  
6) p im ený zisk,  

 
– minutová kalkulace je sestavována podle vzorce: 

 á  á é á ý í  í   á  

a vychází z asového fondu ordina ní doby (po et minut / rok) po ode tení plánované dovolené 
a nep ítomnosti nad rámec dovolené (nap íklad ú ast na seminá ích nebo školeních),  

– as trvání zdravotní služby odpovídá pr m rnému asu trvání zdravotní služby u poskytovatele, 
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– jako zvláš  ú tovaná položka m že být ke zdravotní služb  kalkulován pouze lé ivý p ípravek, 
potravina pro zvláštní léka ské ú ely, zdravotnický prost edek nebo stomatologický výrobek p i 
poskytnutí zdravotní služby jednozna n  spot ebovaný, který není zahrnutý do minutové 
kalkulace, a u n hož pot eba jeho spot ebování p i poskytnutí zdravotní služby je individuální 
pro konkrétního pacienta, 

– u zvláš  ú tované položky se kalkuluje její druh a spot ebované množství.  
 

5. P im eným ziskem je zisk spojený s poskytováním zdravotních služeb odpovídající obvyklému 
zisku dlouhodob  dosahovanému p i srovnatelných ekonomických innostech, který zajiš uje 
p im enou návratnost použitého kapitálu v p im eném asovém období. P im ený zisk lze 
uplatnit i k po izovací cen  zvláš  ú tované položky doložitelné z ú etnictví. Vztahuje-li se na lé ivý 
p ípravek, potravinu pro zvláštní léka ské ú ely, zdravotnický prost edek nebo stomatologický 
výrobek sou asn  cenová regulace podle jiného cenového p edpisu, lze p im ený zisk podle 
p edchozí v ty uplatnit maximáln  ve výši odpovídající tomuto jinému cenovému p edpisu. 
 
6. Poskytovatel zdravotnické dopravní služby m že kalkulovat cenu regulované zdravotní 
služby na kilometr p epravy. P i kalkulaci na kilometr p epravy postupuje poskytovatel podle 
ustanovení bod  2, 3 a 5 obdobn . Ustanovení bodu 4 použije poskytovatel p im en . 
 
7. Poskytovatel zdravotních služeb m že cenu regulované zdravotní služby tvo it jako sou in 
po tu bod  za zdravotní výkon podle vyhlášky . 134/1998 Sb. odpovídající svým obsahem 
poskytované zdravotní služb  a hodnoty bodu stanovené pro tento zdravotní výkon pro 
zahrani ní pojišt nce podle úhradové vyhlášky 2023. Poskytovatel stomatologické pé e m že 
místo p edchozí v ty použít maximální ceny zdravotních výkon  podle P ílohy . 2. Postupuje-
li poskytovatel zdravotních služeb p i tvorb  ceny regulovaných zdravotních služeb podle tohoto 
bodu, nepoužijí se body 2 až 6. Poskytovatel zdravotních služeb m že postupovat podle tohoto 
bodu pouze tehdy, postupuje-li takto p i tvorb  všech cen regulovaných zdravotních služeb v daném 
oboru zdravotní pé e podle zákona o zdravotních službách. 
 
 

Oddíl E 
Regulace ceny testování na onemocn ní COVID-19 pro samoplátce 

 
V p ípad  poskytnutí zdravotní služby za p ímou úhradu a v souvislosti s diagnózami U07.1 – 
COVID-19 nebo U69.75 – Podez ení na COVID-19 nebo za ú elem vylou ení t chto diagnóz 
pojišt nci nebo eskému nebo evropskému ob anovi, který není pojišt ncem, se reguluje: 
 

1. maximální cenou ve výši 685 K  bez DPH zdravotní služba detekce nukleové kyseliny SARS-
COV-2 pomocí metody PCR, 

2. maximální cenou ve výši 212 K  bez DPH zdravotní služba odb ru biologického materiálu 
jiného než krev na laboratorní vyšet ení podle bodu 1, a 

3. v cn  usm rn nou cenou p eprava biologického materiálu podle bodu 2 do místa provedení 
zdravotních služeb podle bodu 1; do v cn  usm rn né ceny lze promítnout pouze 
ekonomicky oprávn né náklady této p epravy doložitelné z ú etnictví a zisk až do výše 10 % 
t chto náklad , a 

4. maximální cenou ve výši 211 K  bez DPH zdravotní služba vyšet ení na p ítomnost antigenu 
viru SARS-COV-2, p i emž tato cena zahrnuje odb r biologického materiálu, jeho 
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zpracování, testovací kit na antigenní test, vyhodnocení testu, spot ebované osobní 
ochranné prost edky a zápis do Informa ního systému infek ních nemocí spravovaného 
Ústavem zdravotnických informací a statistiky eské republiky; 

 
v t chto p ípadech se nepoužije Oddíl D. 
 
 

Oddíl F 
Náhrada cestovních náklad  

 
Výše náhrady cestovních náklad  pojišt nci, který využil k p eprav  soukromé vozidlo ízené jinou 
osobou v souladu s § 37 odst. 2 zákona . 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní a o zm n  
a dopln ní n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , se stanoví sou inem 
po tu kilometr  p epravy a sazby na kilometr p epravy.  
 
Sazba na kilometr p epravy se stanoví podle následujícího vzorce: 
 

sazba na kilometr p epravy = x + (6*y)/100, 
 

kde x je sazba základní náhrady za používání osobních silni ních motorových vozidel, y je výše 
pr m rné ceny benzinu automobilového 95 oktan , uvedené ve vyhlášce Ministerstva práce 
a sociálních v cí o zm n  sazby základní náhrady za používání silni ních motorových vozidel 
a stravného a o stanovení pr m rné ceny pohonných hmot pro ú ely poskytování cestovních 
náhrad, ve zn ní ú inném v roce 2023. 
 
 

 
ást III. 

Zrušovací ustanovení 
 
Tímto Cenovým p edpisem se ruší Cenový p edpis Ministerstva zdravotnictví 1/2022/CAU ze dne 
27. íjna 2021 (V stník Ministerstva zdravotnictví . 13/2021).  
 

 
 

ást IV. 
Ú innost 

 
Cenový p edpis nabývá ú innosti dnem 1. ledna 2023. 

 

 
                                                      Ministr  zdravotnictví:  

       prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
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P íloha . 1

 
Specifické zdravotní výkony (maximální ceny a ur ené podmínky) 

 
 

I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ, Ú AD PRÁCE R, 
ORGÁNY SOCIÁLN -PRÁVNÍ OCHRANY D TÍ, ESKÁ SPRÁVA 
SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ A OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO 
ZABEZPE ENÍ1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 19), 20) 

Maximální 
cena  

(cena bez DPH) 

A. Oblast d chodového a nemocenského pojišt ní, státní sociální 
podpory, pomoci v hmotné nouzi a pé e o rodinu a dít , sociálních 
služeb a poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

 

1. Léka ský nález – komplexní vyšet ení zdravotního stavu osoby v etn  vypln ní 
p íslušného tiskopisu pro ú ely posouzení zdravotního stavu ve v cech sociálního 
zabezpe ení  

(opakované komplexní vyšet ení léka em) 

887 K  

2. Léka ský nález – cílené vyšet ení zdravotního stavu osoby v etn  vypln ní p íslušného 
tiskopisu pro ú ely posouzení zdravotního stavu ve v cech sociálního zabezpe ení  

 (cílené vyšet ení léka em + 1 administrativní úkon) 

480 K  

3. Vyjád ení léka e na p íslušném tiskopise pro ú ely umíst ní osoby do za ízení sociálních 
služeb 

(podrobný výpis z dokumentace) 

418 K  

4. Vyjád ení léka e o zdravotním stavu  

– nezletilého dít te pro ú ely umíst ní do za ízení pro výkon ústavní výchovy  
a za ízení pro d ti vyžadující okamžitou pomoc 

– nezletilého dít te pro ú ely sv ení do náhradní rodinné pé e 

– dít te, u n hož je podez ení, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního stavu 
v souvislosti s trestným inem nebo p estupkem 

(cílené vyšet ení léka em)   

 
 
 
 

698 K  

5. Vyjád ení léka e o zdravotním stavu  

– osoby pro ú ely posouzení vhodnosti stát se p stounem nebo osvojitelem 
– dít te, které nemá na území R povolen trvalý pobyt, nebo není hlášeno k pobytu na 

území R po dobu nejmén  90 dn , ani není oprávn no podle zvláštního právního 
p edpisu trvale pobývat na území R 

(cílené vyšet ení léka em + administrativní úkon)  

 
 
 

698 K  

6. Vyjád ení léka e ke konkrétní otázce zdravotního stavu dít te, rodi e nebo jiné osoby 
odpov dné za výchovu dít te pro ú ely sociáln  právní ochrany d tí  

(administrativní úkon) 

139 K  
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7. Nezbytná administrativní innost léka e související se zap j ením zdravotnické 
dokumentace pro ú ely resortu práce a sociálních v cí 

(administrativní úkon + prokazateln  vynaložené náklady na doporu ené poštovné) 

139 K  + 
doporu ené 

poštovné 

8. Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta, žadatele o 
p ísp vek na pé i, pokud následná nebo dlouhodobá l žková pé e pro tutéž nemoc nebo 
úraz trvá nep etržit  déle než 60 dn   

(podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta + 
administrativní úkon) 

557 K  

9. Vyjád ení (potvrzení) léka e o zdravotním stavu ob ana pro ú ely nepojistných 
sociálních dávek 

(administrativní úkon) 

139 K  

10. Vyjád ení ošet ujícího léka e o pr b hu lé by, plánu dalšího lé ebného postupu a 
p edpokládaném termínu obnovení pracovní schopnosti do asn  práce neschopného 
pojišt nce 

(kontrolní vyšet ení ošet ujícím léka em)                                  

225 K  

B1. Oblast zam stnanosti  

1. a) Vyšet ení zdravotního stavu uchaze e o zam stnání nebo osoby se zdravotním 
postižením registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické léka ství na žádost 
ú adu práce za ú elem zprost edkování vhodného zam stnání nebo pracovního uplatn ní 
odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, p íp. hodnocení schopnosti být za azen do 
rekvalifikace  

    b)  Vyšet ení pro za azení na ve ejnou službu 

(cílené vyšet ení praktickým léka em) 

341 K  

2. Vyjád ení registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické léka ství o 
zdravotním stavu osoby p ed nástupem do ur eného rekvalifika ního kurzu pro pot eby 
ú adu práce  

(kontrolní vyšet ení praktickým léka em) 

225 K  

3. Vyjád ení registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické léka ství k vhodnosti 
zprost edkovávaného zam stnání na žádost ú adu práce  

(kontrolní vyšet ení praktickým léka em) 

225 K  

4. Vyjád ení poskytovatele pracovn léka ských služeb k vhodnosti rozvázání pracovního 
pom ru osoby se zdravotním postižením  

(kontrolní vyšet ení léka em) 

225 K  

5. Cílen  zam ená ergodiagnostika provedená rehabilita ním léka em pro ú ely 
zam stnanosti na základ  speciálních vyšet ovacích metod (zvláš  ú tovaných)  

(cílené vyšet ení odborníkem v oboru rehabilita ní a fyzikální medicíny) 

669 K  

6. Cílené vyšet ení psychologem pro ú ely zam stnanosti à 60 minut 1 085 K  
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(cílené psychologické vyšet ení) 

7. Polyelektromyografické vyšet ení pro ú ely zam stnanosti se zam ením  

a) jen na horní kon etiny 

b) na celkové pohybové stereotypy 

(polyelektromyografické vyšet ení) 

 

a) 674 K  

b) 1 347 K  

8. Dynamometrie s použitím p ístroj  pro ú ely zam stnanosti provedená neléka ským 
zdravotnickým pracovníkem  

(vyšet ení s použitím p ístroje) 

263 K  

9. Kineziologický rozbor pro ú ely zam stnanosti provedený fyzioterapeutem  

(kineziologický rozbor) 

774 K  

10. Ergodiagnostické individuální testování v modelové pracovní situaci pro ú ely 
zam stnanosti provedené ergoterapeutem (každá modelová situace zvláš )  

(individuální ergoterapie základní) 

370 K  

11. Nezbytná administrativní innost léka e související se zap j ením zdravotnické 
dokumentace pro ú ely resortu práce a sociálních v cí 

(administrativní úkon + prokazateln  vynaložené náklady na doporu ené poštovné) 

139 K  + 
doporu ené 

poštovné 

12. Cílené vyšet ení neurologem pro ú ely zam stnanosti 

(cílené neurologické vyšet ení) 

669 K  

13. Standardní vyšet ení EEG pro ú ely zam stnanosti (jen technické provedení) 

(vyšet ení elektroencefalogramem) 

987 K  

14. Vyšet ení zdravotního stavu ob ana, v etn  vypln ní p íslušného tiskopisu pro ú ely 
posouzení zdravotní zp sobilosti k ízení motorového vozidla 

(opakované komplexní vyšet ení léka em) 

887 K  

15. Standardní vyšet ení EEG pro ú ely zam stnanosti (vyhodnocení) 

(vyhodnocení elektroencefalogramu) 

656 K  

16. Vydání potvrzení o do asné neschopnosti uchaze e o zam stnání plnit povinnosti 
uchaze e o zam stnání z d vodu nemoci nebo úrazu na žádost uchaze e o zam stnání 

(administrativní úkon) 

139 K  

17. Vydání potvrzení o ošet ení nebo vyšet ení uchaze e o zam stnání poskytovatelem 
zdravotních služeb na žádost uchaze e o zam stnání 

(administrativní úkon) 

139 K  

B2. Oblast zam stnanosti a pracovní rehabilitace - cílená i komplexní 
ergodiagnostika provedená Ergodiagnostickými centry 
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1. Komplexní vstupní vyšet ení léka em rehabilita ní a fyzikální medicíny  
(ergodiagnostikem) v etn  studia zdravotnické dokumetace klienta a sestavení plánu 
ergodiagnostiky 

1 196 K  

2. Ergoterapeutické vyšet ení základní 627 K  

3. AMAS - sebehodnocení 137 K  

4. Testy funk ní motoriky ruky (Purdue – Pegboard #32020, Jebsen-Taylor) 435 K  

5. Vyšet ení stisku – dynamometrie Jamar 148 K  

6. Sebehodnocení  bolesti (projek ní sebehodnocení a VAS) 66 K  

7. Pracovní k ivka  270 K  

8. Dotazník WHO DAS II 145 K  

9. Vyšet ení ití 67 K  

10. Struktura dne 69 K  

11. Dotazník zájm  69 K  

12. Funk ní test sob sta nosti – základní a vybrané instrumentální aktivity denního života 313 K  

13. Orienta ní posouzení kognitivních funkcí – LOTCA a dopl kové kognitivní testy 1 025 K  

14. Modelové innosti profesn  cílené (kalkulace pro 4 modelové innosti) 1 142 K  

15. Isernhagen WS - kompletní testování dle metodiky 4 193 K  

16. Kineziologický rozbor – držení t la, pohyblivost páte e, stoj, ch ze, sed, orienta n  
svalová síla a rozsah pohybu 

526 K  

17. Goniometrie 105 K  

18. Svalový test 206 K  

19. Testování stability a rovnováhy 103 K  

20. Vyšet ení hybnosti u centrálních paréz 206 K  

21. Psychologická diagnostika základní (do 4 hodin) 3 491 K  

22. Psychologická diagnostika – rozší ení psychologického vyšet ení (vykazuje se 
v návaznosti na základní psychologické vyšet ení po napln ní asové náro nosti á 2 
hodiny práce s klientem až do po tu 4x) 

1 097 K  
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23. Sociální šet ení 

(administrativní úkon) 

366 K  

24. Vypracování Záv re né zprávy z ergodiagnostiky léka em rehabilita ní a fyzikální 
medicíny (ergodiagnostikem) 

(administrativní úkon) 

3 115 K  

25. Záv re ná konference ergodiagnostiky léka em rehabilita ní a fyzikální medicíny – 20 
minut 

(administrativní úkon) 

267 K  

26. Bicyklová ergometrie 1 236 K  

27. Spiroergometrie 2 499 K  

28. Logopedické vyšet ení – 90 minut 931 K  

29. Vyšet ení speciálním pedagogem – 90 minut 931 K  

30. Léka ské konziliární vyšet ení specialistou oboru – cílené 30 minut 591 K  

31. Modelové innosti speciální fyzické, manipulace s b emeny a pracovní polohy 
(kalkulace pro soubor 10 modelových testování) 

2 305 K  

32. Nezbytná administrativní innost a organizace celé ergodiagnostiky 

(administrativní úkon) 

532 K  

II. MINISTERSTVO OBRANY 8), 9), 10)  

1. Vypln ní zdravotnické ásti dotazníku registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné 
praktické léka ství 

(podrobný výpis z dokumentace) 

418 K  

2. Léka ská prohlídka zubním léka em registrujícího poskytovatele v oboru zubní léka ství 

(cílené akutní vyšet ení) 

155 K  

3. Vyhodnocení dotazníku léka em odvodní komise 

(administrativní úkon) 

139 K  

4. Léka ská prohlídka uchaze e o povolání do služebního pom ru vojáka z povolání nebo 
za azení do aktivní zálohy  

(opakované komplexní vyšet ení léka em)  

887 K  

5. Léka ská prohlídka ob ana nebo vojáka v záloze léka i p ezkumné komise 

(opakované komplexní vyšet ení léka em)  

887 K  

6. Léka ská prohlídka ob ana nebo vojáka v záloze p i posuzování stupn  zdravotní 
zp sobilosti mimo p ezkumné ízení 

225 K  
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(kontrolní vyšet ení léka em)  

III. MINISTERSTVO VNITRA 11), 12), 13), 14), 15), 16)  

1. Léka ská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zran né osoby 

(administrativní výkon) 

139 K  

2. Léka ská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podklad  zdravotnické 
dokumentace 

(podrobný výpis z dokumentace) 

418 K  

3. Léka ská zpráva o výsledku prohlídky osoby podez elé ze spáchání násilného trestného 
inu 

(cílené vyšet ení léka em + administrativní úkon) 

471 K  

4. Klinické vyšet ení osoby podez elé z požití alkoholu 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

5. Klinické vyšet ení osoby podez elé z požití alkoholu spojené s odb rem žilní krve 

(cílené vyšet ení léka em + odb r krve ze žíly u dosp lého) 

408 K  

6. Klinické vyšet ení osoby p i podez ení z požití i podání návykových, psychotropních  
a jiných látek než alkoholu 

(cílené vyšet ení léka em) 

887 K  

7. Odb r žilní krve osoby p i podez ení z požití nebo podání návykové, psychotropní i jiné 
látky 

(odb r krve ze žíly u dosp lého) 

67 K  

8. Laboratorní vyšet ení hladiny alkoholu v krvi  

a) Widmarkova zkouška 

b) specifické stanovení plynovou chromatografií 

(stanovení t kavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou 
chromatografií) 

 

a) 123 K  

b) 732 K  

9. Prohlídka osoby p ed jejím umíst ním v policejní cele s vystavením léka ské zprávy 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

10. Prohlídka t hotné ženy p ed jejím umíst ním v policejní cele s vystavením léka ské 
zprávy 

(cílené vyšet ení gynekologem) 

471 K  

11. Vystavení léka ské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele  
v souvislosti s jejím onemocn ním 

(administrativní úkon) 

139 K  

12. Vystavení léka ské zprávy o možnosti dalšího pobytu t hotné ženy v policejní cele  
v souvislosti s jejím onemocn ním a graviditou 

139 K  
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(administrativní úkon) 

13. Vyšet ení osoby cizince p ed vrácením nebo policejním pr vozem  
s vystavením léka ské zprávy 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

14. Vyšet ení dít te cizince p ed vrácením nebo policejním pr vozem  
s vystavením léka ské zprávy 

(cílené vyšet ení léka em) 

559 K  

15. Vyšet ení osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgán m eské republiky  
s vystavením léka ské zprávy 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

16. Vyšet ení dít te cizince vráceného orgány cizího státu orgán m eské republiky  
s vystavením léka ské zprávy 

(cílené vyšet ení léka em)  

559 K  

IV. MINISTERSTVO FINANCÍ, GENERÁLNÍ EDITELSTVÍ CEL 12), 16)  

1. Vyšet ení t lní dutiny za ú elem zjišt ní p ítomnosti cizího p edm tu 

(cílené vyšet ení chirurgem + administrativní úkon) 

610 K  

2. Vyšet ení osoby z d vodu kontroly pod sádrovou fixací za ú elem zjišt ní p ítomnosti 
cizího p edm tu 

(RTG kostí a kloub  kon etin + administrativní úkon) 

518 K  

3. Vyšet ení osoby za ú elem zjišt ní p ítomnosti cizího p edm tu pod protézou kon etiny 

(cílené vyšet ení všeobecným chirurgem + administrativní úkon) 

610  K  

4. Vyšet ení osoby z d vodu kontroly protézy o ního bulbu za ú elem zjišt ní p ítomnosti 
cizího p edm tu 

(cílené vyšet ení oftalmologem + administrativní úkon) 

610 K  

5. Rtg vyšet ení žaludku se zam ením na požití cizích p edm t  

(Rtg žaludku a duodena + administrativní úkon) 

1 195 K  

6. Rtg vyšet ení tlustého st eva p i podez ení na p ítomnost cizích p edm t  

(Rtg vyšet ení tlustého st eva + administrativní úkon) 

1 702 K  

7. Klinické vyšet ení osoby p ed rtg vyšet ením žaludku a rtg vyšet ením tlustého st eva 
nebo CT vyšet ení p i podez ení na p ítomnost cizích p edm t  

(cílené vyšet ení všeobecným chirurgem + administrativní úkon) 

610 K  

8. Laboratorní vyšet ení biologického materiálu u polyka  drog na p ítomnost drog 

(cílený imunochemický záchyt drog a lé iv + administrativní úkon) 

831 K  

9. Laboratorní vyšet ení hladiny alkoholu v krvi  

a) Widmarkova zkouška 

 

a) 123 K  

VĚSTNÍK MZ ČR        ČÁSTKA 13/202240



b) specifické stanovení plynovou chromatografií 

(stanovení t kavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou 
chromatografií) 

b) 732 K  

10. Klinické vyšet ení osoby podez elé z požití alkoholu spojené s odb rem žilní krve 

(cílené vyšet ení léka em + odb r krve ze žíly u dosp lého) 

408 K  

11. Klinické vyšet ení osoby p i podez ení z požití návykových, psychotropních  
a jiných látek s výjimkou alkoholu 

(cílené vyšet ení léka em) 

887 K  

12. Odb r biologického materiálu u dosp lé osoby p i podez ení z požití návykové, 
psychotropní i jiné látky 

(odb r krve ze žíly u dosp lého) 

67 K  

13. Nezbytná administrativní innost léka e 

(administrativní úkon) 

139 K  

14. Vystavení léka ského posudku o zp sobilosti k zajišt ní osoby v souvislosti  
s jejím onemocn ním 

(administrativní úkon) 

139 K  

15. Vyšet ení osoby p ed jejím zajišt ním k vystavení léka ského posudku 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

16. Vyšet ení osoby p ed jejím umíst ním v policejní cele s vystavením léka ského 
posudku 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

17. Vyšet ení t hotné ženy p ed jejím umíst ním v policejní cele s vystavením léka ského 
posudku 

(cílené vyšet ení gynekologem) 

471 K  

18. Vystavení léka ského posudku o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele  
v souvislosti s jejím onemocn ním 

(administrativní úkon) 

139 K  

19. Vystavení léka ského posudku o možnosti dalšího pobytu t hotné ženy  
v policejní cele v souvislosti s jejím onemocn ním 

(administrativní výkon) 

139 K  

20. CT vyšet ení p i podez ení na p ítomnost cizích p edm t  

    a) bez použití kontrastní látky 

    b) s podáním kontrastní látky 

(CT vyšet ení bez použití kontrastní látky;  CT vyšet ení t la s podáním kontrastní látky, 
per os, event. per rectum + administrativní úkon) 

  a) 1 849 K  
b) 2 057 K  + 

cena kontrastní 
látky 
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V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 12), 17), 18)  
 

1. Vyjád ení (potvrzení) léka e o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím 
nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném lé ení na ízeném soudem 

(administrativní úkon) 

139 K  

2. Podrobná léka ská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím 
nebo soudem zpracovaná na základ  zdravotnické dokumentace 

(podrobný výpis z dokumentace) 

418 K  

3. Léka ská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo 
soudem nebo týkající se pacienta v ochranném lé ení na ízeném soudem zpracovaná na 
základ  zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu  

(podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika 
profesionálního poškození nebo posouzení zm ny formy ochranného lé ení a schopnosti 
dodržovat lé ebný režim) 

854 K  

4. Léka ská zpráva o léka ském vyšet ení osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo 
soudem nebo týkající se pacienta v ochranném lé ení na ízeném soudem (cílené vyšet ení 
léka em) 

341 K  

5. Léka ská zpráva o zdravotním stavu osoby zjišt ném léka skou prohlídkou obsahující 
celkové hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem 
nebo týkající se pacienta v ochranném lé ení na ízeném soudem 

(opakované komplexní vyšet ení léka em + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika 
profesionálního poškození nebo posouzení zm ny formy ochranného lé ení a schopnosti 
dodržovat lé ebný režim) 

1 323 K  

6. Zdravotní prohlídka mladistvých a osob, které mohou být objektem násilí, ve výkonu 
vazby nebo trestu odn tí svobody 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

7. Zdravotní prohlídka osob ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odn tí svobody p ed 
eskortou a po eskort  

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

8. Zdravotní prohlídka po použití donucovacích prost edk   

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

9. Klinické vyšet ení osoby ve výkonu vazby nebo trestu odn tí svobody podez elé  
z požití alkoholu 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

10. Klinické vyšet ení osoby ve výkonu vazby nebo trestu odn tí svobody podez elé  
z požití alkoholu spojené s odb rem krve 

(cílené vyšet ení léka em + odb r krve ze žíly u dosp lého) 

408 K  
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11. Klinické vyšet ení osoby ve výkonu vazby nebo trestu odn tí svobody p i podez ení  
z požití návykových, psychotropních a jiných látek s výjimkou alkoholu 

(cílené vyšet ení léka em) 

887 K  

12. Odb r biologického materiálu u dosp lé osoby p i podez ení z požití návykové, 
psychotropní i jiné látky 

(odb r krve ze žíly u dosp lého) 

67 K  

13. Laboratorní vyšet ení hladiny alkoholu v krvi – Widmarkova zkouška 

(stanovení t kavých redukujících látek) 

123 K  

14. Vyšet ení osoby – cizince p ed vyhošt ním s vystavením léka ské zprávy 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

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

1. Vyjád ení léka e 

- na tiskopise E 213 

- na formulá i Podrobná léka ská zpráva (Detailed Medical Report) 

(komplexní vyšet ení léka em + 4x administrativní úkon) 

1 880 K  

2. Vyjád ení léka e 

– na tiskopise E 116 

– k formulá i E 107, E 112 (S2), E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšet ení 
pacienta 

- na formulá i Základní léka ská zpráva (Basic Medical Report) 

(podrobný výpis z dokumentace) 

418 K  

3. Vyjád ení léka e (potvrzení) o zdravotním stavu (sou ást formulá e, pop ípad  p íloha k 
formulá i) 
– k formulá i E 404, E 407, E 406F a k fomulá i SED F024, F025, F026, F027 
– pokud je požadováno vyšet ení pacienta k 

– formulá i E 107 – bod 8  - Léka ská zpráva p iložena 
– formulá i E 112, (S2) – bod 4 - Zpráva našeho ošet ujícího léka e 
– formulá i E 123 (DA1)  – bod 4 - Zpráva našeho ošet ujícího léka e 
– formulá i E 202 – bod 10.1 a 10.2  - Viz p iložená léka ská zpráva 

(cílené vyšet ení léka em + 2x administrativní úkon) 

 

 

a) dosp lí a 
d ti nad 6 let 

619 K  

b) d ti do 6 let 
837 K  

4. Podrobná léka ská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na základ  
zdravotnické dokumentace 
– vypln ní dodate né stránky . 1, 2, 4, 5 nebo 3 formulá e E 213, je-li požadováno 

(podrobný výpis z dokumentace) 

418 K  

5. Vyjád ení  léka e (potvrzení) ke konkrétní otázce o zdravotním stavu  osoby pro pot eby 
formulá  
– E 202 – dodate ná stránka . 1 – bod 4 (není-li vypl ován celý tiskopis E 404) 

139 K  
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– E 203 – dodate ná stránka . 2 – bod 4 (není-li vypl ován celý tiskopis E 404) 
– E 204 – dodate ná stránka . 1 – bod 4 (není-li vypl ován celý tiskopis E 404) 

– dodate ná stránka . 3 – bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjád ení léka e) 
– E 302 bod 4.1 

(administrativní úkon) 

6. Nezbytná administrativní innost léka e související se zap j ením zdravotnické 
dokumentace pro ú ely vypln ní evropských formulá  

(administrativní úkon + prokazateln  vynaložené náklady na doporu ené poštovné) 

139 K  + 
doporu ené  

poštovné 

VII. SPRÁVNÍ Ú ADY 21), 22)  

Vyšet ení zdravotního stavu dle vyhlášky o zdravotní zp sobilosti zdravotnických 
pracovník , v etn  vypln ní p íslušného tiskopisu, jde-li o vyžádání správního ú adu, který 
vydal oprávn ní k poskytování zdravotních služeb 

 (opakované komplexní vyšet ení léka em) 

887 K  

Detekce nukleové kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR, pokud je zdravotní služba 
správním ú adem vyžádána v souvislosti s diagnózou  U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – 
Podez ení na COVID-19 

685 K  

Odb r biologického materiálu jiného než krev na laboratorní vyšet ení detekce nukleové 
kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR, pokud je zdravotní služba správním ú adem 
vyžádána v souvislosti s diagnózou  U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podez ení na 
COVID-19 

212 K  

Vyšet ení na p ítomnost antigenu viru SARS-COV-, pokud je zdravotní služba správním 
ú adem vyžádána v souvislosti s diagnózou  U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podez ení 
na COVID-19, p i emž tato cena zahrnuje odb r biologického materiálu, jeho zpracování, 
testovací kit na antigenní test, vyhodnocení testu, spot ebované osobní ochranné 
prost edky a zápis do Informa ního systému infek ních nemocí spravovaného Ústavem 
zdravotnických informací a statistiky eské republiky 

211 K  

 
 
Výše uvedenými ú edn  stanovenými maximálními cenami se rozumí ceny bez dan  
z p idané hodnoty.  
 
1) Zákon . 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis . 
2) Zákon . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis . 
3) Zákon . 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis . 
4) Zákon . 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e, ve zn ní pozd jších p edpis . 
5)  Zákon . 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o zm n  souvisejících 

zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . 
6) Zákon . 359/1999 Sb., o sociáln -právní ochran  d tí, ve zn ní pozd jších p edpis . 
7) Zákon . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve zn ní pozd jších p edpis . 
8) Zákon . 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajiš ování (branný zákon), ve zn ní pozd jších 

p edpis . 
9) Vyhláška . 357/2016 Sb., o zdravotní zp sobilosti k výkonu vojenské inné služby. 
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10) Vyhláška . 328/2016 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzor  vojenských doklad  a nakládání s nimi a 
vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení. 

11) Zákon . 273/2008 Sb., o Policii eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis . 
12) Zákon . 141/1961 Sb., o trestním ízení soudním (trestní ád), ve zn ní pozd jších p edpis . 
13) Zákon . 326/1999 Sb., o pobytu cizinc  na území eské republiky a o zm n  n kterých zákon , ve 

zn ní pozd jších p edpis . 
14) Zákon . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis . 
15) Zákon . 65/2017 Sb., o ochran  zdraví p ed škodlivými ú inky návykových látek, ve zn ní pozd jších 

p edpis . 
16) Zákon . 17/2012 Sb., o Celní správ  eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis . 
17) Zákon . 99/1963 Sb., Ob anský soudní ád, ve zn ní pozd jších p edpis . 
18) Zákon . 555/1992 Sb., o V ze ské služb  a justi ní stráži eské republiky, ve zn ní pozd jších 

p edpis . 
19) Zákon . 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis . 
20)  Zákon . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon  (zákon o 

silni ním provozu), ve zn ní pozd jších p edpis . 
21) Zákon . 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zp sobilosti a specializované 

zp sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka e, zubního léka e a farmaceuta, ve zn ní pozd jších 
p edpis . 

22) Zákon . 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp sobilosti k výkonu neléka ských 
zdravotnických povolání léka e a k výkonu inností souvisejících o poskytování zdravotní pé e a o zm n  
n kterých souvisejících zákon  (zákon o neléka ských zdravotnických povolání), ve zn ní pozd jších 
p edpis . 
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P íloha . 2
 

Zdravotní služby poskytované zubními léka i (maximální ceny) 
 

Kód Název výkonu Maximální 
cena 

00800 
Zahájení lé by ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1 
zubní oblouk I 

11 759 K  

00801 
Pokra ování lé by ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 
1 zubní oblouk I 

2 045 K  

00821 
Bonifika ní kód za ošet ení pacienta s morbidní obezitou nad 180 kg ve 
stomatologii 

1 091 K  

00900 
Komplexní vyšet ení zubním léka em p i registraci pojišt nce nebo p i 
opakovaném založení zdravotnické dokumentace                                                

722 K  

00901 Preventivní prohlídka registrovaného pojišt nce  664 K  

00903 Vyžádané vyšet ení odborníkem nebo specialistou 517 K  

00904 
Stomatologické vyšet ení registrovaného pojišt nce do dne dosažení 10 let 
v rámci registrace a preventivní pé e 

185 K  

00905 Prohlídka registrovaného pojišt nce nad 18 let v ku  195 K  

00906 
Stomatologické vyšet ení a ošet ení registrovaného pojišt nce do dne dosažení 
6 let nebo registrovaného hendikepovaného pojišt nce 

169 K  

00907 
Stomatologické ošet ení registrovaného pojišt nce od 6 let do dne dosažení 15 
let 

133 K  

00908 
Akutní vyšet ení a ošet ení neregistrovaného pojišt nce – i v rámci 
pohotovostní služby 

519 K  

00909 Klinické stomatologické vyšet ení 647 K  
00910 Zhotovení intraorálního rentgenového snímku 111 K  
00911 Zhotovení extraorálního rentgenového snímku 337 K  
00913 Zhotovení ortopantomogramu 410 K  
00914 Vyhodnocení extraorálního rentgenového snímku 126 K  
00915 Zhotovení telerentgenového snímku lbi 403 K  
00916 Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale 177 K  
00917 Anestézie infiltra ní 148 K  
00919 Ošet ení pacienta s vysoce rizikovou infekcí na specializovaném pracovišti 954 K  
00920 Ošet ení stálého zubu fotokompozitní výplní 1 230 K  
00921 Ošet ení stálého zubu plastickou výplní 832 K  
00922 Ošet ení do asného zubu plastickou výplní 649 K  
00924 Endodontické ošet ení – do asný zub 394 K  
00925 Primární endodontické ošet ení – stálý zub – v rozsahu ezák  a špi ák  394 K  
00926 Primární endodontické ošet ení – stálý zub – v rozsahu molár  a premolár  394 K  

00931 
Komplexní lé ba chronických onemocn ní parodontu v rámci pravidelné 
parodontologické pé e 

1 455 K  

00932 Lé ba chronických onemocn ní parodontu 439 K  
00933 Chirurgická lé ba onemocn ní parodontu malého rozsahu 664 K  
00934 Chirurgická lé ba onemocn ní parodontu velkého rozsahu 1 741 K  
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00935 Subgingivální ošet ení 131 K  
00936 Odebrání transplantátu 883 K  
00937 Artikulace chrupu 640 K  
00938 P echodné dlahy ke stabilizaci zub  s oslabeným parodontem 96 K  

00940 
Komplexní vyšet ení a návrh lé by onemocn ní ústní sliznice v rámci pravidelné 
specializované pé e 

1 245 K  

00941 Kontrolní vyšet ení a lé ba onemocn ní ústní sliznice 446 K  
00943 M ení galvanických proud  138 K  

00944 
Signální výkon epizody pé e/kontaktu v souvislosti s vyšet ením v ordinaci 
zubního léka e 

96 K  

00946 
Preventivní prohlídka registrovaného pojišt nce – bez dokladu celoživotního 
vzd lávání 

556 K  

00948 Sutura l žka 334 K  
00949 B žná extrakce do asného zubu 220 K  
00950 Extrakce stálého zubu nebo do asného moláru s neresorbovanými ko eny 541 K  
00951 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu 958 K  
00952 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu 1 880 K  
00953 Chirurgické ošet ování retence zub  otev enými metodami 927 K  
00955 Chirurgie m kkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu 664 K  
00956 Chirurgie m kkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu 1 320 K  
00957 Ošet ení dentoalveolárního traumatu 664 K  
00958 Ošet ení zlomeniny elisti 1 101 K  
00959 Intraorální incize 226 K  
00960 Zevní incize 883 K  
00961 Následné ošet ení po chirurgických výkonech a ošet ení jejich komplikací 90 K  
00962 Konzervativní lé ba temporomandibulárních poruch 446 K  
00963 Injekce i. m., i. v., i. d., s. c. 211 K  
00964 Konzervativní lé ba temporomandibulárních poruch specialistou chirurgem 883 K  

00968 
Stomatochirurgické vyšet ení a ošet ení neregistrovaného pojišt nce  
praktickým zubním léka em stomatochirurgem  

1 465 K  

00970 Sejmutí fixní náhrady  213 K  
00971 Provizorní ochranná korunka  480 K  
00973 Úprava snímatelné náhrady v ordinaci 90 K  
00974 Odevzdání stomatologického výrobku 0 K  

00976 
Stomatologické vyšet ení a ošet ení pojišt nce s poruchou autistického spektra 
i jinou psychiatrickou diagnózou 

735 K  

00977 Aplikace prefabrikovené korunky na do asný zub 883 K  

00978 
Sedace nezletilého pojišt nce midazolamem p i ambulantním stomatologickém 
ošet ení 

1 320 K  

00979 
Sedace nezletilého pojišt nce oxidem dusným p i ambulantním 
stomatologickém ošet ení 

738 K  

00981 Diagnostika ortodontických anomálií 1 065 K  

00982 
Zahájení lé by ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1 
zubní oblouk II 

2 214 K  
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00983 
Kontrola lé by ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 
aparátu 

1 394 K  

00984 
Kontrola lé by ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního 
ortodontického aparátu 

424 K  

00985 
Ukon ení lé by ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 
aparátu 

1 229 K  

00986 Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi r stu a vývoje 439 K  
00987 Stanovení fáze r stu 164 K  
00988 Analýza telerentgenového snímku lbi 269 K  
00989 Analýza ortodontických model  594 K  
00990 Diagnostická p estavba ortodontického modelu 855 K  
00991 Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku 363 K  
00992 Nasazení extraorálního tahu nebo obli ejové masky 389 K  
00993 Navázání parciálního oblouku 571 K  

00994 
Zahájení lé by ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem 
na 1 zubní oblouk 

1 556 K  

00995 
Kontrola lé by ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 
aparátu I 

1 252 K  

00996 
Kontrola lé by ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního 
ortodontického aparátu I 

337 K  

00997 
Ukon ení lé by ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 
aparátu I 

1 096 K  

00998 Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi r stu a vývoje I 351 K  

00999 Navázání parciálního oblouku I 476 K  
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CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉ E PRO DIGESTIVNÍ ENDOSKOPIE (CDE) 

 

Výzva k podání žádosti o ud lení statutu centra vysoce specializované zdravotní pé e 
podle § 112 zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve zn ní pozd jších p edpis  

 

 ÁST I 

Kontext 

Onemocn ní trávicího traktu pat í mezi významné p í iny morbidity a mortality obyvatel eské 

republiky a tvo í d ležitý podíl i ve skupin  všech zhoubných nádor . Vyšší nároky na obor 

gastroenterologie a gastrointestinální endoskopie klade vývoj demografických ukazatel , 

spojený s celkovým stárnutím populace a zvyšováním podílu polymorbidních a rizikových 

nemocných. I p es zásadní pokroky v podob  úsp šného zavedení Národního programu 

screeningu kolorektálního karcinomu, nedosahuje ješt  asná diagnostika a lé ba n kterých 

gastrointestinálních nádor  uspokojivých výsledk . P íkladem je  karcinom slinivky b išní, který 

má navíc stoupající incidenci.  

 

Sou asn  dochází v posledních letech k dynamickému rozvoji metod digestivní endoskopie, 

který je provázen vysokou finan ní, materiálovou a personální náro ností, a který vede 

k výrazn jším regionálním rozdíl m v dostupnosti tohoto typu pé e.  

 

Je nepochybné, že všechny tyto trendy jsou spojeny s nutností koncentrace nákladné a vysoce 

specializované gastrointestinální endoskopie do center s dostate ným materiáln -technickým 

i personálním vybavením. Nezbytnou podmínkou je také úzká vazba a místní dostupnost 

dalších medicínských obor  spolupracujících na pé i o pacienty (chirurgie, anesteziologie  

a resuscitace, radiodiagnostika, onkologie, patologie).  

 

Vytvo ení sít  Center vysoce specializované pro digestivní endoskopie (CDE) má za cíl 

zlepšení dostupnosti vysoce specializované endoskopické pé e, zrychlení diagnostického 

procesu u nádorových onemocn ní, garanci kvality poskytované pé e, efektivní využívání 

vynaložených finan ních prost edk  a umožnit rychlé zavád ní nových program  prevence 

a lé by premaligních a maligních onemocn ní gastrointestinálního traktu v rámci eské 

republiky. Centralizace má v neposlední ad  i klí ový význam pro postgraduální vzd lávání.  
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 ÁST II 
 

Výzva k podání žádosti o ud lení statutu centra vysoce specializované pé e pro 
digestivní endoskopie  

 

l. 1 

Ministerstvo zdravotnictví tímto uve ej uje podle § 112 zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), výzvu k podání 

žádosti o ud lení statutu centra vysoce specializované pé e pro digestivní endoskopie (dále 

jen CDE), která nahrazuje výzvu z V stníku . 8/2022 z 22. ervence 2022 a p vodní se tímto 

ruší. 

Požadavky na technické a v cné vybavení zdravotnického za ízení, požadavky na personální 

zabezpe ení a další požadavky nezbytné pro ud lení statutu CDE musí být spln ny ke dni 

podání žádosti o ud lení statutu a po celou dobu platnosti statutu.  

Územím, pro které má být vysoce specializovaná pé e poskytována, je eská republika. 

Podle analýzy eské gastroenterologické spole nosti LS JEP je pro zajišt ní dostupnosti 

vysoce specializované endoskopické pé e optimální spádová oblast 300 tisíc obyvatel. Statut 

bude ud len na dobu do 31. 12. 2027, a to max. 34 poskytovatel m. 

Žádost se stanovenými doklady se p edkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: 

Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní pé e, Palackého nám stí 4, 128 01 Praha 2,  

do 5. 12. 2022. Lh ta pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem lh ty žádost 

podána k poštovní p eprav . Bude-li žádost podána prost ednictvím datové schránky, 

považuje se žádost za v asn  podanou, je-li nejpozd ji poslední den lh ty dodána do datové 

schránky Ministerstva zdravotnictví. 

Pro tento ú el se doporu uje použít formulá  žádosti o ud lení statutu CDE uvedený v p íloze 

výzvy.  

l. 2 
Požadavky na organiza ní zajišt ní CDE 

 
Centrum vysoce specializované pé e pro digestivní endoskopie p isp je ke zlepšení 

dostupnosti vysoce specializovaných diagnostických a terapeutických endoskopických metod 

pro pacienty s onemocn ními trávicí trubice. 

Poskytovatel zdravotních služeb žádající o statut centra vysoce specializované pé e pro 

digestivní endoskopie (dále jen uchaze ) musí mít akreditaci pro vzd lávání v oboru 
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gastroenterologie a disponovat samostatnou jednotkou digestivní endoskopie. Samostatná 

jednotka digestivní endoskopie je sou ástí l žkového odd lení gastroenterologie, které m že 

být samostatným l žkovým odd lením, nebo je sou ástí interního nebo chirurgického 

odd lení.  

Uchaze  zárove  disponuje l žkovým odd lením anesteziologie a intenzivní medicíny, 

odd lením všeobecné nebo b išní chirurgie, odd lením radiodiagnostiky. Uchaze  doloží, že 

má návaznost na: 

- p íslušné Komplexní onkologické centrum (dále jen „KOC“),  

- odd lení patologie,  

- pracovišt  interven ní radiologie s nep etržitým provozem, 

- nep etržitou dostupnost laboratorního komplementu.  

Nezbytnou podmínkou je organizace pravidelných mezioborových indika ních seminá  

gastroenterolog  s onkology, chirurgy, interven ními radiology a patology v pé i o pacienty 

s onkologickými i neonkologickými onemocn ními gastrointestinálního traktu a spolupráce 

s centrem biologické lé by na pé i o pacienty s idiopatickými st evními zán ty. 

Komplexní pé e o pacienty s onemocn ními trávicího traktu vyžaduje dostupnost, a to v rámci 

poskytovatele, nejen specializovaných endoskopických metod v etn  ERCP a endosonografie 

s možností biopsie (viz l. 3) a dalších radiodiagnostických metod (CT, MRI), metod 

interven ní radiologie, ale i nutri ního týmu s možností aplikace enterální a parenterální výživy.  

V rámci CDE musí být zajišt na: 

 Endoskopická lé ba neoplázií trávicí trubice pomocí endoskopické polypektomie 

a endoskopické slizni ní resekce,  

 endoskopická lé ba stenóz trávicí trubice. 

 komplexní gastroenterologická diagnostika p i podez ení na zhoubný nádor trávicí trubice 

a ložiskového postižení jater a slinivky b išní, 

 komplexní diagnostika stenóz trávicí trubice, žlu ových cest a vývodu slinivky b išní,  

 endoskopická lé ba obtížné choledocholitiázy a wirsungolitiázy, 
 

Za vysoce specializovanou pé i se považuje provád ní t chto výkon  

 
 Endoskopická submukózní disekce, výkon 15024 
 Radiofrekven ní ablace (RFA) jícnu – HALO 360, výkon 15028    

 Radiofrekven ní ablace (RFA) jícnu – HALO 90, výkon 15030    

 Endoskopická gastroplikace, výkon 15050 
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 Intraduktální elektrohydraulická litotripse, výkon 15062 

 Endoskopická transmurální resekce, výkon 15064 

 Endosonograficky navigovaná drenáž v GIT, výkon 15066 

 Perorální endoskopická myotomie (POEM), výkon 15068 

 Endoskopická sutura, výkon 15070 

 Perkutánní transhepatální cholangiografie, zevní drenáž, výkon 15379 

 Transhepatální cholangioskopie, výkon 15381 

 Enteroskopické vyšet ení ásti tenkého st eva, výkon 15406 

 Endoskopická ultrasonografie, výkon 15410 

 Cholangio-pankreatoskopie, výkon 15412 

 Perorální cholangioskopie (mother-babyskopie), výkon 15420 

 Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP), endoskopická ást, 

výkon 15430 

 Balonková videoenteroskopie, výkon 15473 

 Lé ba cholelitiázy extrakorporální litotripsí, výkon 15510 

 Perkutánní transhepatální extrakce konkrement  pod rtg kontrolou, výkon 15720 

 Endoskopická laserová fotokoagulace v gastrointestinálním traktu, výkon 15930 

 Laserová rekanalizace v GIT, výkon 15940 

 Endoskopická papilosfinkterotomie, výkon 15990 

 Mechanická lithotripsie choledocholitiázy, výkon 15994 

 

 
l. 3 

Požadavky na výkony provád né v CDE  
 

CDE provádí tyto výkony: 

 ERCP v etn  navazujících terapeutických výkon  pro lé bu nádorových i benigních 

stenóz a litiázy žlu ových cest a pankreatického vývodu, kódy výkon  15430, 15990, 

15998, 15992, 15993, 15994, 15999; 

 Diagnostická endosonografie v etn  techniky tenkojehlové aspira ní biopsie, kód 

výkonu 15410; 

 Endoskopická polypektomie, 15950; 

 Endoskopická slizni ní resekce premaligních a asných maligních lézí trávicí trubice, 

kód výkonu 15475; 
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 Zavád ní kovových stent  do nádorových i benigních stenóz trávicí trubice a žlu ových 

cest, kód výkonu 15900; 

 Komplexní endoskopická lé ba akutního krvácení do trávicí trubice, kód výkonu 15920; 

 Dilatace benigních stenóz trávicí trubice, kód výkonu 15900. 

 

Požadavky na minimální po et provedených výkon  v CDE za 1 rok: 

 200 ERCP, výkon 15430 

 100 endoskopická papilosfinkterotomie, výkon 15990 

 50 extrakce konkrementu ze žlu ových cest, výkon 15992 

 50 duodenobiliární drenáž, výkon 15998 

 100 stav ní krvácení, výkon 15920 

 20 mechanická litotripse, výkon 15994 

 150 diagnostická endosonografie, výkon 15410 

 100 endoskopická slizni ních resekce, výkon 15475 

 200 endoskopická polypektomie, výkon 15950 

 20 dilatace v trávicí trubici, výkon 15900 

 

l. 4 
Zajišt ní další související pé e 

 
Ve zdravotnickém za ízení uchaze e jehož bude CDE sou ástí, musí být zajišt n: 

 urgentní p íjem; 

 nep etržitá dostupnost akutní endoskopie (gastroskopie, koloskopie) pro krvácení 

do trávicí trubice, extrakci cizích t les, poleptání a zajišt no akutní ERCP do 24 hodin 

u nemocných s akutní cholangitidou, 

 akutní l žková pé e v oboru vnit ního léka ství a všeobecné nebo b išní chirurgie, 

 l žkové odd lení anesteziologie a resuscitace, 

 l žka pro intenzívní pé i pro gastroenterologické a endoskopované pacienty-v p ípad  

pot eby vy len ná l žka na odd lení anesteziologie a resuscitace a v rámci interní a/nebo 

multioborové JIP opera ních obor , 

 standardní l žka pro gastroenterologické a endoskopované pacienty-minimáln  10 l žek 

v rámci samostatného odd lení nebo l žek vy len ných na odd lení interního typu. 
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Ve zdravotnickém za ízení uchaze e, jehož bude CDE sou ástí, je zajišt na mezioborová 

spolupráce a nep etržitá dostupnost pé e v t chto oborech: 

o anesteziologie a intenzivní medicína 

o interní léka ství 

o chirurgie  

o radiodiagnostika 

o pracovišt  interven ní radiologie s nep etržitým provozem – minimáln  smluvní 

zajišt ní poskytovatelem radiologické interven ní pé e, 

o nep etržité zajišt ní akutní endoskopie pro krvácení do trávicí trubice, extrakci 

cizích t les, poleptání (gastroskopie, koloskopie) a zajišt no akutní ERCP do 

24 hodin u nemocných s akutní cholangitidou i biliární pankreatitidou 

s významnou biliární obstrukcí,  

o zajišt ní nutri ní pé e, 

o laboratorní komplement 

- zajišt ní nep etržité dostupnosti hematologické a biochemické laborato e, 

- zajišt ní dostupnosti histopatologické laborato e (smluvn  i u jiného 

poskytovatele), 

o prokazateln  deklarovaná spolupráce s KOC. 

 

l. 5 
Požadavky na personální, technické a v cné vybavení CDE 

 

Personální požadavky 

Vedoucím pracovníkem Centra pro digestivní endoskopie je léka  se specializovanou 

zp sobilostí v oboru gastroenterologie spl ující požadavky dle l. 4 závazného stanoviska LK 

. 1/2015 „Podmínky k výkonu funkce vedoucího léka e a primá e“ a úvazkem 

1,0 na pracovišti. V p ípad  zdravotnických za ízení zajiš ujících vzd lávání lze zapo ítat 

úvazek na léka ské fakult . Dále je držitelem všech funk ních licencí F001-F006 dle 

Stavovského p edpisu LK .12. 

Provoz pracovišt  je krom  vedoucího léka e zajišt n léka i se specializovanou zp sobilostí 

v oboru gastroenterologie v minimální výši 3,0 úvazk , za podmínky, že minimáln  dva léka i 

(v etn  vedoucího léka e) jsou držitelem stejné funk ní licence z komplexu F001 až F006 dle 

Stavovského p edpisu LK .12, takže  každá funk ní licence z komplexu F001 až F006 je 

zastoupena vždy minimáln  dv ma léka i CDE, a to za ú elem zajišt ní kontinuity a rozsahu 

zdravotní pé e.
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Mimo výše uvedené je dále pé e zajišt na neléka skými zdravotnickými pracovníky dle 

vyhlášky . 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpe ení zdravotních 

služeb. 

Požadavky na technické a v cné vybavení CDE  

 p ístrojové vybavení CDE:  

o nejmén  3 pln  vybavené endoskopické v že s HD zobrazením HD obrazový 

procesor, zdroj sv tla, monitor, odsáva ka, koagula ní jednotka 

o p ístrojové vybavení k provád ní endosonografického vyšet ení, 

o elektronická archivace endoskopické obrazové dokumentace (snímky  

a videozáznamy), 

o p ístroj pro abdominální ultrasonografii. 
 

 endoskopické sály: 

o minimáln  3 pln  vybavené endoskopické sály v etn  1 sálu vybaveného 

skiaskopickou st nou nebo C-ramenem nebo možnost provád ní endoskopických 

výkon  na radiodiagnostickém pracovišti, 

o plné vybavení endoskopického sálu zahrnuje: endoskopickou v ž, rozvody 

medicinálních plyn , oplachová pumpa. Endoskopy podle zam ení vyšet ovny-

gastroskop, koloskop, duodenoskop, endosonograf, za ízení k archivaci obrazu,  

o samostatná místnost s minimáln  3 monitorovanými l žky pro pacienty po výkonu, 

o místnost pro reprocessing endoskop  s endodezinfektory 

 

 

l. 6 
Ostatní požadavky  

CDE se podílí na postgraduálním vzd lávání, provádí výzkum, zapojuje se do národních 

i mezinárodních v decko-výzkumných projekt  a aktivn  se zapojuje do innosti Czech 

Gastroenterology Study Group. Dále zavádí výsledky léka ské v dy do praxe, vykazuje 

publika ní innost (minimáln  na národní úrovni recenzovaných odborných asopis ) 

a organizuje indika ní a multioborové seminá e pro nemocné s onkologickým 

i neonkologickým onemocn ním trávicího traktu. 
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l. 7 
Indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti CDE  

 

Poskytovatel, který získá statut CDE, pravideln  sleduje níže uvedené indikátory výkonnosti 

a kvality poskytované zdravotní pé e a pravideln  ke dni 1. 6. daného roku p edkládá 

ucelené výsledky za p edchozí rok Ministerstvu zdravotnictví.  

Indikátory:  

- po et specializovaných výkon  uvedených v  l. 3,  

- ekací doba na výkony a délka diagnostického procesu,  

- po et komplikací endoskopických výkon ,  

- výsledky pravidelných hygienických kontrol v etn  reprocessingu digestivních endoskop . 

- po et komplikací spojených s analgosedací a celkovou anestézií 

 

l. 8 
Po adí uchaze  

Po adí uchaze  o ud lení statutu CDE bude stanoveno v souladu s kritérii danými v § 112 

odst. 4 zákona o zdravotních službách, tj.: s p ihlédnutím zejména ke kvalifika ním 

p edpoklad m zdravotnických pracovník , dob  a rozsahu poskytované zdravotní pé e 

a její dostupnosti, k po t m endoskopických výkon  a p ístrojovému vybavení centra.    

Za zásadní kritéria pro ud lení statutu CDE Ministerstvo zdravotnictví považuje: 

 

1. personální zabezpe ení CDE, 

2. p ístrojové vybavení CDE. 

3.  po et provád ných endoskopických výkon  a schopnost poskytovatele zdravotních služeb 

provád t celé spektrum výkon  vysoce specializované digestivní endoskopie (výkony OM S) 

 

Další kritéria: 

- dle lánku 6 Výzvy. 
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P íloha výzvy 

Žádost o ud lení statutu centra vysoce specializované pé e pro digestivní endoskopie 
(CDE) 

 

Identifika ní údaje uchaze e o statut centra:  

 

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb 
 
I  poskytovatele 

 

Statutární orgán 
 
Kontaktní osoba: 
 

Telefon:      e-mail:  
 

Poskytovatel zdravotních služeb tímto žádá o ud lení statutu CDE (nehodící se škrtn te):  

Poskytovatel zdravotních služeb prohlašuje, že: 

1. všechny údaje uvedené v žádosti a jejích p ílohách jsou pravdivé, 

2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut CDE ud len a umožní kontrolu 

jejich pln ní,  

3. písemn  oznámí Ministerstvu zdravotnictví zm ny všech údaj  a podmínek, za nichž 

mu byl statut CDE ud len, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne jejich vzniku, 

4. souhlasí s tím, aby pro pot eby zhodnocení dosavadní innosti poskytoval Ústav 

zdravotnických informací a statistiky R Ministerstvu zdravotnictví R pot ebné údaje 

o poskytovaných zdravotních službách (netýká se osobních údaj  o pacientech). 

 

Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb  

 

V……………………. dne ……………. ……………………………………………… 

 
Vypln nou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 5. 12. 2022 na adresu: 
Ministerstvo zdravotnictví R, odbor zdravotní pé e, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. 
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P ílohy k žádosti poskytovatele zdravotních služeb o ud lení statutu CDE  
 

1. Údaje o dostupnosti a po tu provád ných endoskopických výkon  (dle l. 3). Uvést 

nejvyšší po et výkon  v jednom z posledních 3 let (uvádí se po et vyú tovaných 

a uhrazených výkon  vždy za období od 01.01. do 31.12. daného roku). 

Pozn.: v p ípad , kdy se liší po et výkon  uvedený Poskytovatelem zdravotních 

služeb (dále jen „PZS“) a po et evidovaných výkon  v Národním registru hrazených 

zdravotních služeb (dále jen „NRHZS“), za validní bude považován údaj z NRHZS. 

2. Údaje o personálním zabezpe ení CDE (dle l. 5), v etn  údaj  o vedoucím 

pracovníkovi CDE – u každého léka e uvést jméno a p íjmení, kopie dokladu o jeho 

nejvyšší dosažené kvalifikaci v etn  všech jeho funk ních licencí a údaje o výši jeho 

pracovního úvazku.  

3. Údaje o technickém a p ístrojovém vybavení (dle l. 5). 

4. Prohlášení uchaze e o statut CDE, že je schopen splnit požadavky komplexní 

diagnostiky a terapie onemocn ní trávicí trubice uvedené v l. 2. 

5. Vymezení území, pro které je uchaze  o statut CDE schopen zajistit poskytování 

vysoce specializované pé e pro digestivní endoskopie.  

6. Písemné doložení spolupráce s KOC a s pracovišt m interven ní radiologie.  

 

Údaje podle bod  1-3 vypl te do následující tabulky: 

 Aktuální stav u uchaze e ke dni podání 
žádosti, pouze v p ípad  po tu výkon  
se uvede rok, ve kterém byl nejvyšší 
po et sledovaných výkon , a to 
z posledních 3 let (uvádí se po et 
vyú tovaných a uhrazených výkon  
vždy za období od 01.01. do 31.12. 
daného roku). Pozn.: v p ípad , kdy se 
liší po et výkon  uvedený PZS a po et 
evidovaných výkon  v NRHZS, za 
validní bude považován údaj z NRHZS). 

Po ty výkon  za 1 rok  
ERCP - 15430  
Endoskopická papilosfinkterotomie 15990  
Extrakce konkrementu ze žlu ových cest -15992  
Duodenobiliární drenáž -15998  
Stav ní krvácení -15920  
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Mechanická litotripse -15994  
Endosonografie - 15410  
Endoskopická slizni ní resekce  - 15475  
Endoskopická polypektomie - 15950  
Dilatace v trávicí trubici -15900  
Personální zabezpe ení  
Jméno a úvazek vedoucího pracovníka a jeho kvalifikace  
Po et a jména dalších léka  se specializovanou 
zp sobilostí v oboru gastroenterologie s uvedením 
nositel  jednotlivých funk ních licencí F001 – F006 
a výše jejich úvazk  

 

Celkový po et léka ských úvazk  s uvedením jejich výše  
Celkový po et léka  se specializovanou zp sobilovsti v 
oboru v gastroeneterologie, spl ující n které 
z funk ních licencí F001 – F006 a celková výše jejich 
úvazk . 

 

Ostatní personální zajišt ní – název odbornosti, jméno, 
kvalifikace a výše úvazku 

 

  
Technické a p ístrojové vybavení  (po et)  
Endoskopická v ž s HD zobrazením   
Pln  vybavený endoskopický sál – dle specifikace v l. 5  
MR   
CT  
Skiaskopická st na a/nebo C rameno   
P ístroj pro abdominální ultrasonografii  
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Spondylochirurgická pé e v R 

 
 

Centra vysoce specializované pé e ve spondylochirurgii 
 

ÁST I. 
 

l. 1 
Kontext 

 
Spondylochirurgie je mladý chirurgický obor, který vznikl na pomezí ortopedie, neurochirurgie 
a traumatologie. Chirurgická lé ba pacient  s páte ním onemocn ním v minulosti ukázala 
neoprávn nost jednostranného pohledu a potvrdila pot ebu konvergence primárn  zna n  
odlišných vstupních paradigmat, opera ních p ístup  a klinických zkušeností. Moderní 
spondylochirurg p i své práci využívá znalostí biologie kostní i nervové tkán , ovládá 
biomechanické aspekty související s chirurgickým výkonem, je obšírn  obeznámen 
s procesem kostního hojení a orientuje se v otázkách optimální p ípravy a na asování 
intervence. Z praktického pohledu b hem operace využívá opera ní mikrochirurgické 
techniky, stejn  jako je schopen efektivn  stabilizovat operovaný segment. B žnou sou ástí 
operací jsou mobilizace nervových struktur, stejn  jako resekce kostí. Z primárn  
rozt íšt ného pole páte ní chirurgie se tak stal p íklad moderní problémov  orientované 
medicínské disciplíny.  
    
Chirurgicky ešitelná onemocn ní páte e nalezneme ve všech v kových kategoriích. 
V eské republice každoro n  podstupuje opera ní výkon na páte i p ibližn  15 000 
pacient . Nej ast jším d vodem k intervenci jsou následky degenerativního onemocn ní 
páte e následované páte ními úrazy, zán tlivým a nádorovým postižením páte e. Vysoce 
specializovanou disciplínu, které se v jednotlivých zemích v nují pouze vybraná jednotlivá 
pracovišt , p edstavuje lé ba páte ních deformit. Chirurgicky ešitelná onemocn ní páte e 
jsou heterogenní skupinou asto vzácných onemocn ní, která vyžadují komplexní 
mezioborovou a vysoce specializovanou pé i.  
 
Dle výsledk  jednotlivých studií a s p ihlédnutím k výsledk m metaanalýz lze p i systému 
správn  strukturované pé e, s využitím moderních technologií spravovaných 
specializovaným a dedikovaným personálem o ekávat dosažení optimálních terapeutických 
výsledk . V p ípad  celé ady diagnóz je pot ebné za ú elem dosažení dobrých 
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terapeutických výstup  nastavit p ednemocni ní pé i a v souvislosti s pot ebou dosažení 
optimálních dlouhodobých výsledk  je klí ová organizace poopera ní multioborové pé e. 
Toto jsou hlavní argumenty pro z ízení center vysoce specializované pé e o dosp lé 
spondylochirurgické pacienty (spondylochirurgických center, dále jen „SChC“). Existence 
systému takovýchto SChC umožní stanovit jednotná pravidla tak, aby se sjednotila zdravotní 
pé e poskytovaná segmentem spondylochirurgie po stránce technické, materiální 
a personální a dále umož uje vytvo it a udržet dostate nou erudici všech len  
multidisciplinárních tým , zajistit dostupnost, racionalitu a efektivitu zdravotní pé e p i 
zachování nebo dokonce zvýšení její kvality. 
 
Správná a v asná diagnostika, cílené využití jednotlivých modalit stejn  jako rutinní 
provád ní jinak vzácn jších typ  p edopera ních vyšet ení jsou p edpokladem pro ú elnou 
syntézu se snížením náklad  na opakovaná vyšet ení. Personál opera ních sál  zam ený 
na páte ní chirurgii a schopný ovládat specializované opera ní technologie, z ízení oborov  
specifických režim  práce a soustavné sledování ukazatel  kvality jsou p edpoklady pro 
nekomplikované vedení opera ních výkon  a snížení incidence p íhod, které mívají 
dalekosáhlé osobní, ekonomické a celospole enské následky. Komplexní poopera ní pé e 
v segmentu intenzivní pé e a pé e na standardním poopera ním odd lení, nabízející 
poopera n  asnou rehabilita n  lé ebnou pé i a podle pot eb také psychologickou 
podporu, p ispívá k prohloubení efektivity cílené lé by se zvýšením kvality života pacient . 
Vhodn  vedená lé ba tak m že u celé ady pacient  vyústit ve vysazení nebo redukci 
symptomatické medikamentózní a podp rné lé by, což má vzhledem k chronicit  chorob 
a množství pacient  významný ekonomický p ínos. Nezanedbatelné v tomto smyslu je také 
výsledné šet ení kapacit zdravotnických za ízení a lidských zdroj .  
 
Komplexní diagnostickou a lé ebnou, psychologickou a rehabilita ní pé i o dosp lé pacienty 
s chirurgickým onemocn ním páte e budou zajiš ovat SChC v návaznosti na již existující 
seznam pracoviš  nabízejících standardní spondylochirurgickou pé i (viz www.spine.cz). 
Poskytovatel, se statutem SChC bude mít p irozené napojení na spádové a spolupracující 
poskytovatele v odb. neurologie, rehabilitace, revmatologie a onkologie. Bude konziliárn  
spolupracovat s regionálními poskytovateli revmatologické pé e a ú astnit se multioborových 
onkologických board . SChC dále budou spolupracovat se spinálními jednotkami, které 
nabízejí rehabilita ní a resocializa ní pé i pacient m s míšním postižením. Do širšího 
spektra spolupracujících léka ských za ízení dále pat í poskytovatelé láze ské rehabilita n  
lé ebné pé e, zam ené na dolé ování chronických funk ních poruch. 
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ÁST II. 
 

Výzva k podání žádosti o ud lení statutu Centra vysoce specializované 
spondylochirurgické pé e 

 
l. 1  

Základní podmínky ud lení statutu SChC 
 

Ministerstvo zdravotnictví tímto uve ej uje podle § 112 zákona . 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve zn ní pozd jších p edpis  
(zákon o zdravotních službách) výzvu k podání žádosti o ud lení statutu Centra vysoce 
specializované spondylochirurgické pé e, která nahrazuje výzvu z V stníku . 12/2022 
z 31. íjna 2022 a p vodní se tímto ruší. 
 
Územím, pro které má být vysoce specializovaná spondylochirurgická pé e ur ena, je eská 
republika.  
 
Pro zajišt ní kvality a regionální dostupnosti vysoce specializované spondylochirurgické 
pé e se za optimální pro R považuje: 11 center. 
 
Statut SChC bude ud len na období 5 let.  
 
Požadavky na technické a v cné vybavení zdravotnického za ízení, požadavky 
na personální zabezpe ení a další požadavky nezbytné pro ud lení statutu SChC musí být 
spln ny ke dni podání žádosti o ud lení statutu. 
 
Žádost se stanovenými doklady se p edkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: 
Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní pé e, Palackého nám stí 4, 128 01 Praha 2,  
do 11. 12. 2022. Lh ta pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem lh ty žádost 
podána k poštovní p eprav . Bude-li žádost podána prost ednictvím datové schránky, 
považuje se žádost za v asn  podanou, je-li nejpozd ji poslední den lh ty dodána do datové 
schránky Ministerstva zdravotnictví. 
 
Pro tento ú el lze použít doporu ený formulá  žádosti o ud lení statutu Centra uvedený 
v p íloze výzvy. 
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Za vysoce specializovanou spondylochirurgickou pé i se považuje uvedené plné 
spektrum výkonu u jednoho poskytovatele zdravotních služeb: 

 Chirurgická lé ba víceetážového degenerativního postižení páte e v etn  ešení 
degenerativních skolióz se zohledn ním v kov  specifických aspekt  a aspekt  
globálního uspo ádání páte e. 

 Úplné pokrytí segmentu páte ní traumatologie. Klasifikace typu poran ní, rozhodnutí 
o jeho adekvátním chirurgickém ošet ení, jeho na asování, za azení v rámci 
managementu polytraumatu a jeho provedení v etn  komplexních stabiliza ních 
metod.  

 Chirurgická lé ba infek ních proces  páte e. 
 Chirurgická lé ba nádorového onemocn ní páte e zahrnující jak segment lokáln  

radikálních výkon , tak segment paliativních intervencí indikovaných 
k symptomatické chirurgické lé b  onkologického postižení páte e.   

 Chirurgická lé ba komplexních páte ních deformit provád na výhradn  atestovaným 
ortopedem se spondylochirurgickou atestací. 

 Elektrofyziologická diagnostika použitelná v kontextu indikací, intraopera ního 
neuromonitoringu a ambulantního vedení vybraných stav .   

 Diagnostika poruch globálního anatomického uspo ádání páte e, jejich interpretace 
a adekvátní zohledn ní b hem spondylochirurgických intervencí.  

 Lé ba s využitím prost edk  zevní imobilizace a zevní fixace páte e.  
 Chirurgická lé ba páte e využívající metody kvalitního intraopera ního 3D zobrazení, 

plánování, navigace a mechanicky podporované instrumentace páte e. 
 Chirurgická lé ba proces  v oblasti míchy, míšních obal  a nádory nervových ko en . 

Jejich lé ba v rámci Centra vysoce specializované spondylochirurgické pé e spadá 
výhradn  do kompetence odbornosti neurochirurgie a je provád na výhradn  
atestovaným neurochirurgem. 

 
 
Pé i SChC popisují následující kodifikace:  

1. Kombinace kód  66321 Resekce obratlového t la – somatektomie – kompletní – 
jednoho obratle a 66315 Instrumentace C,T,L,S páte e – p ední – zadní, každého 
segmentu v jakémkoli po tu a ve spojení s jakýmikoli dalšími kódy. 

2. Kombinace kód  66323 P ední resekce obratlového t la – somatektomie – 
inkompletní – parciální a 66315 Instrumentace C,T,L,S páte e – p ední – zadní, 
každého segmentu v jakémkoli po tu a ve spojení s jakýmikoli dalšími kódy. 
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3. Kód 66315 Instrumentace C,T,L,S páte e – p ední – zadní, každého segmentu 
v po tu 3 a více a ve spojení s jakýmikoli dalšími kódy. 

4. Kód 56219 Laminektomie pro intradurální neurolýzu nebo neobvyklé léze. 
Ne laminektomie pro prostou dekompresi /1-3 segmenty/. 

5. Kód 56221 Laminektomie pro intradurální neurolýzu nebo neobvyklé léze. 
Ne laminektomie pro prostou dekompresi /více než 3 segmenty/. 

6. Kód 56227 Dekompresivní operace v oblasti kraniocervikálního p echodu. 

7. Kód 56229 Syringomyelie, drenážní operace, terminální ventrikulostomie. 

8. Kód 56243 Dekomprese nebo biopsie intramedulárního tumoru míchy /1 – 3 
segmenty/. 

9. Kód 56244 Dekomprese nebo biopsie intramedulárního tumoru míchy /více než 3 
segmenty/. 

10. Kód 56245 Odstran ní intramedulárního tumoru nebo excize nebo obliterace AV 
malformace míchy /1-3 segmenty/.  

11. Kód 56246 Odstran ní intramedulárního tumoru nebo excize nebo obliterace. 

12. Kód 56247 áste né nebo totální odstran ní extradurálního tumoru míchy.  

13. Kód 56249 Odstran ní extradurálního tumoru míchy p edním nebo antero – later. 
p ístupem. 

14. Kód 56251 áste né nebo totální odstran ní intradurálního tumoru míchy /1 – 3 
segmenty/. 

15. Kód 56253 áste né nebo totální odstran ní intradurálního tumoru míchy /více než 3 
segmenty/. 

 
 

l. 2 
Obecné požadavky 

 
Statut SChC bude ud len poskytovateli se statutem traumacentra, komplexního 
onkologického centra který zárove  zajistí dosp lým spondylochirurgickým pacient m 
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komplexní zdravotní pé i, disponuje erudovaným spondylochirurgickým týmem s p íslušným 
opera ním vybavením, l žkovým, ambulantním a laboratorním zázemím.   
 
1) Nep etržitá dostupnost 24 hodin 7 dní v týdnu na pracovišti v t chto oborech: 
- neurologie, 
- chirurgie, 
- neurochirurgie, 
- ortopedie a traumatologie / úrazová chirurgie, 
- anesteziologie a intenzivní medicína, 
- radiologie a zobrazovací metody, 
- klinická biochemie, hematologie a transfuzní léka ství, 
- za ízení transfuzní služby a krevní banka, 
- klinické onkologie (KOC). 
 
2) Dostupnost další pé e minimáln  v rámci pracovní doby: 
- léka ská mikrobiologie a antibiotické centrum, 
- lé ebn  rehabilita ní pé e, 
- infek ní léka ství (lze zajistit smlouvou o spolupráci s jiným poskytovatelem), 
- algeziologie, 
- klinická psychologie. 
 

l. 3 
Požadavky na personální zabezpe ení pé e v SChC 

 
a) Vedoucím SChC je léka  se zvláštní specializovanou zp sobilostí v nástavbovém oboru 
spondylochirurgie s minimáln  5letou praxí v oblasti konzervativní a chirurgické lé by 
páte ních onemocn ní, který pracuje v rozsahu plného pracovního úvazku (1,0). 
  
b) Mimo vedoucího léka e SChC dále disponuje, není-li uvedeno jinak: 

1. Léka i se zvláštní specializovanou zp sobilostí v nástavbovém oboru spondylochirurgie 
minimáln  2,0 úvazk  souhrnn . 
 

2. Léka i se specializovanou zp sobilostí ve specializa ním oboru neurochirurgie 
s minimálním souhrnným úvazkem 2,0 a specializa ním oboru ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí nebo úrazové chirurgie nebo specializovanou zp sobilostí 
v nástavbovém oboru úrazové chirurgie (traumatologie) s minimálním souhrnným 
úvazkem 2,0. 
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c) Neléka ští zdravotni tí pracovníci zp sobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu 
a se zvláštní odbornou zp sobilostí nad rámec minimálního personálního zabezpe ení 
uvedeného ve vyhlášce . 99/2012 Sb.:  
  
1. Zdravotn -sociální pracovník, minimáln  0,5 pracovního úvazku v rámci poskytovatele 

na jednom míst  poskytování zdravotních služeb. 
2. Biomedicínský inženýr, minimáln  0,5 pracovního úvazku. 
3. Radiologický asistent, minimáln  1,0 pracovního úvazku v rámci poskytovatele 

na jednom míst  poskytování zdravotních služeb (pro pot eby opera ních sál ).  
 
Ve fakultních nemocnicích m že být úvazek léka  sou tem úvazku ve fakultní nemocnici 
a na léka ské fakult .

l. 4 
Požadavky na technické a v cné vybavení 

 
A) L žková pé e 
 
1. V rámci PZS je pro l žkovou spondylochirurgickou pé i vy len na l žková kapacita 

(minimum 12 l žek) standardní akutní l žkové pé e na klinice/odd lení neurochirurgie, 
ortopedie, traumatologie eventueln  samostatn  vy len ného odd lení 
spondylochirurgie.  

2. V rámci PZS je pro intenzivní resuscita ní spondylochirurgickou pé i vy len no 
minimáln  6 l žek intenzivní pé e, z toho alespo  2 l žka s možností um lé plicní 
ventilace v rámci ARO, neurointenzivistické jednotky nebo ortopedické intenzivistické 
jednotky na jedné adrese poskytovatele zdravotních služeb. 
 

B) Ambulantní pé e 
 
1. Ambulance ortopedie, neurochirurgie i spondylochirurgie ur ená k indika ním vyšet ením 
pacient , konzultacím a k poopera nímu a konzervativnímu vedení nemocných atestovaným 
spondylochirurgem nebo spondylochirurgem v p edatesta ní p íprav  (minimum 
1 ambulance s pot ebnou ekací kapacitou). 
2. Elektrofyziologická laborato  ur ená k diagnostice a dlouhodobému sledování míšních 
a radikulárních funkcí u spondylochirurgických pacient .  
 
C) Periopera ní pé e 
1. Opera ní sál vybavený k provád ní vysoce specializovaných spondylochirurgických 
opera ních výkon  (minimum 1 opera ní sál), jehož vybavení je popsáno dále. 
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2. Obecný opera ní sál ur ený pro standardní spondylochirurgické intervence, septické 
a urgentní opera ní výkony (minimum 1 opera ní sál v rámci poskytovatele na jedné adrese 
poskytování zdravotních služeb). 
 
D) P ístrojové vybavení 
 
1. P ístrojová technika pro vyšet ení EMG, EP a technika ur ená k intraopera nímu 

elektrofyziologickému monitoringu v rámci poskytovatele na jedné adrese poskytování 
zdravotních služeb. 

2. MR (magnetická rezonance) páte e s možnosti provedení vyšet ení v celkové anestézii 
v rámci poskytovatele na jedné adrese poskytování zdravotních služeb. 

3. CT (výpo etní tomografie) páte e s možností provedení vyšet ení v celkové anestezii 
v rámci poskytovatele na jedné adrese poskytování zdravotních služeb. 

4. Angiografické pracovišt  s možností katetriza ních intervencí v rámci poskytovatele 
na jedné adrese poskytování zdravotních služeb. 

5. P ístrojová technika k vyšet ení kostní denzitometrie (možno smluvn  u jiného 
poskytovatele). 

6. Opera ní mikroskop nebo exoskop umož ující zv tšení a iluminaci opera ního pole. 
7. Intraopera ní skiaskopické zobrazení. 
8. Intraopera ní 3D zobrazení páte e s návazností na spinální naviga ní systémy.  
9. Spinální navigace v návaznosti na intraopera ní 3D zobrazení páte e. 
10. Speciální spinální opera ní st l s radiolucentním otev eným rámem.  
11. P ístrojové vybavení pro intraopera ní kolekci krevních ztrát, jejich purifikaci a návrat 

do pacientova krevního ob hu.  
 
 

l. 5  
Požadavky na minimální po et lé ených pacient  a provedených zdravotních výkon  

ve SChC 
 

SChC provede ro n : 
1. Minimáln  1100 vyšet ení ambulantních pacient  ve fázi indika ní nebo poopera ní. 
2. Pr m rn  alespo  500 opera ních spondylochirurgických výkon . Spondylochirurgická 

pracovišt  jsou v této souvislosti kategorizována na základ  po tu opera ních výkon  
rozd lených podle jejich náro nosti do kategorií. Systém hodnocení výkonnosti popisuje 
každoro n  databáze výkon  eské spondylochirurgické spole nosti LS JEP a p esný 
popis je prezentován na webových stránkách www.spine.cz. 

3. Po ty je nutno uvést za uplynulé 2 roky, tj. od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021. 
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l. 6 
 Ostatní požadavky 

 
SChC se podílí: 
 Na specializa ním vzd lávání léka  a neléka ských zdravotnických pracovník  všech 

zainteresovaných obor , a je držitelem akreditace pro specializa ní vzd lávání 
v nástavbovém oboru spondylochirurgie. 

 Na celoživotním vzd lávání léka ských i neléka ských zdravotnických pracovník . 
Je pracovišt m pro školící pobyty neurochirurg , ortoped  a traumatolog  b hem jejich 
specializa ní p ípravy.  

 Na výzkumu v oblasti spondylochirurgie a v oblastech základního výzkumu páte e. 
 
SChC: 
 Se aktivn  ú astní po ádání a práce na indika ních multioborových seminá ích, které 

propojují spondylochirurgickou problematiku s ostatními obory. 
 Vede databázi provedených výkon  a každoro n  p ispívá do databáze opera ních 

výkon  eské spondylochirurgické spole nosti LS JEP. 
 Vede databázi etnosti a výsledk  vybraných diagnóz a p ispívá do eské verze 

mezinárodní databáze SpineTango. 
 Pravideln  prezentuje výsledky své innosti na odborných akcích (minimáln  

1 prezentace na výro ním kongresu eské spondylochirurgické spole nosti ro n ) a má 
publika ní výstupy v podob  minimáln  1 sd lení na stránkách impaktovaného asopisu 
ro n .   

 
l. 7 

Indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti SChC 
 

Indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti SChC 

Poskytovatel, který získá statut SChC, pravideln  sleduje níže uvedené indikátory 
poskytované zdravotní pé e a pravideln  ke dni 1.5. daného roku odevzdává ucelené 
výsledky za p edchozí rok eské spondylochirurgické spole nosti LS JEP 
(www.spine.cz). Verifika ní analýza z centrálních dat Národního zdravotnického 
informa ního systému (NZIS) není v této souvislosti k dnešnímu dni použitelná, data bude 
prozatím spravovat eská spondylochirurgická spole nost LS JEP. 
 
Indikátory kvality a výkonnosti Centra: 
1. Po et provedených spondylochirurgických výkon . 
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2. Spektrum provedených spondylochirurgických výkon  podle pravidel databáze eské 
spondylochirurgické spole nosti LS JEP. 

3. Periprocedurální mortalita vztažená k diagnostickým okruh m. 
4. Incidence infek ních poopera ních komplikací vztažená k diagnostickým okruh m. 
 

l. 8 
Po adí uchaze

 
Po adí uchaze  o ud lení statutu Centra bude stanoveno v souladu s kritérii v § 112 odst. 
4 zákona o zdravotních službách, tj.: s p ihlédnutím ke kvalifika ním p edpoklad m 
zdravotnických pracovník , dob  a rozsahu poskytované zdravotní pé e a její dostupnosti 
a s p ihlédnutím k provedeným zdravotním výkon m a po t m pacient  v asovém období 
vymezeném ve výzv  dle l. 5, a k požadavk m na p ístrojové vybavení dle l. 4.
 
A) Za zásadní kritéria pro ud lení statutu SChC Ministerstvo zdravotnictví R považuje: 

1. Personální zabezpe ení vysoce specializované spondylochirurgické pé e. 
2. Po et spondylochirurgických výkon  a jejich spektrum podle l. 5 za uplynulé 2 roky, 

tj. od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 
3. Organiza ní vybavení zdravotnického za ízení v etn  p ítomnosti traumacentra 

a komplexního onkologického centra. 
4. Stávající p ístrojové vybavení centra podle l. 4 a b hem nadcházejícího funk ního 

období SChC. 
 
 

 
B) Za další kritéria pro ud lení statutu SChC Ministerstvo zdravotnictví považuje: 

1. Zapojení do v decko-výzkumných projekt , p ednášková a publika ní innost podle 
l. 6. 

2. Zapojení do vzd lávacích a osv tových aktivit podle l. 6. 
3. Platná akreditace pro specializa ní vzd lávání v nástavbovém oboru 

spondylochirurgie. 

ČÁSTKA 13/2022        VĚSTNÍK MZ ČR 69



 
 

P íloha . 1 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ R

 
Žádost o ud lení statutu Centra vysoce specializované spondylochirurgické pé e  

 
Identifika ní údaje uchaze e o statut Centra vysoce specializované 
spondylochirurgické pé e 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb 
  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Statutární orgán 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: …………………………………….. e-mail: ……………………………………………… 
 
DS:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Poskytovatel zdravotních služeb prohlašuje, že: 

1. všechny údaje uvedené v žádosti a jejích p ílohách jsou pravdivé, 

2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut SChC ud len a umožní kontrolu 

jejich pln ní,  

3. písemn  oznámí Ministerstvu zdravotnictví zm ny všech údaj  a podmínek, za nichž 

mu byl statut SChC ud len, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne jejich vzniku, 

4. souhlasí s tím, aby pro pot eby zhodnocení dosavadní innosti poskytoval Ústav 

zdravotnických informací a statistiky R Ministerstvu zdravotnictví R pot ebné údaje 

o poskytovaných zdravotních službách (netýká se osobních údaj  o pacientech). 

 
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb  
 
V……………………. dne …………….……………………………………………… 
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Vypln nou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 11. 12. 2022 na adresu: 
Ministerstvo zdravotnictví R, odbor zdravotní pé e Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 
 
 
Dokumentace k žádosti statutárního zástupce o za azení do sít  Center vysoce 
specializované spondylochirurgické pé e v R: 
 
1. Prohlášení žadatele o statut SChC, že spl uje požadavky na technické a v cné vybavení 

poskytovatele na jednom míst  poskytování zdravotních služeb., v n mž má být vysoce 
specializovaná spondylochirurgická pé e poskytována, a na personální zabezpe ení této 
pé e v rozsahu uvedeném ve výzv . 

 
2. Údaje o technickém a v cném vybavení SChC, v n mž má být vysoce specializovaná 

pé e poskytována, a o jejím personálním zabezpe ení. 
 
3. Osobní údaje – jméno a p íjmení pracovníka ur eného pro výkon funkce vedoucího 

SChC, kopie dokladu o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho 
pracovního úvazku. 

 
4. Osobní údaje – jmenný seznam zdravotnických pracovník , kte í se podílí 

na innostech SChC v etn  uvedení jejich kvalifikace a výše úvazk  (doklady 
o kvalifikaci neposílat). 

 
5. Vý et spolupracujících pracoviš  v rámci poskytovatele, která se p ímo podílejí na pé i 

o spondylochirurgické pacienty a jejich asová dostupnost. 
 
6. Seznam p id lených grant  na výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví za posledních 5 let 

(se vztahem ke spondylochirurgii). 
 
7. Po et odborných publikací tykajících se spondylochirurgie a páte ní problematiky 

v impaktovaných asopisech za posledních 5 let a vý et historicky nejcitovan jších 
publikací tykajících se spondylochirurgie. 

 
8. Seznam vzd lávacích a osv tových akcí a po ádání odborných konferencí zam ených 

na problematiku spondylochirurgie za poslední 2 roky (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021). 
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Údaje požadované v podkladové dokumentaci vypl te do následující tabulky. 
 
Aktuální stav u žadatele ke dni podání žádosti, není-li uvedeno jinak. 
Po et spondylochirurgických operací z období mezi 1.1. a 31.12. 2020  
Po et spondylochirurgických operací z období mezi 1.1. a 31.12. 2021  
Kategorizace pracovišt  podle údaj  databáze SChS LS JEP  
Jméno a p íjmení, nejvyšší dosažené vzd lání a velikost pracovního úvazku 
vedoucího pracovníka Centra 

 

Jmenný seznam a výše úvazk  léka  se specializovanou zp sobilostí 
v nástavbovém oboru spondylochirurgie a jejich kvalifikace 

 

Jmenný seznam a výše úvazku léka  se specializovanou zp sobilostí 
v oboru neurochirurgie a jejich kvalifikace 

 

Jmenný seznam a výše úvazku léka  se specializovanou zp sobilostí 
v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo úrazová 
chirurgie a jejich kvalifikace 

  

Žadatel je traumacentrem Ano - ne 
Žadatel je komplexním onkologickým centrem Ano - ne 
Nep etržitá dostupnost odd lení neurologie 24 hodin 7 dní v týdnu 
na adrese PZP. 

Ano - ne 

Nep etržitá dostupnost odd lení všeobecné chirurgie 24 hodin 7 dní v týdnu 
na adrese PZP. 

Ano - ne 

Nep etržitá dostupnost odd lení neurochirurgie 24 hodin 7 dní v týdnu 
na adrese PZP. 

Ano - ne 

Nep etržitá dostupnost odd lení ortopedie nebo traumatologie 24 hodin 
7 dní v týdnu na adrese PZP. 

Ano - ne 

Nep etržitá dostupnost odd lení anesteziologie a intenzivní medicína 
24 hodin 7 dní v týdnu na adrese PZP. 

Ano - ne 

Nep etržitá dostupnost odd lení radiologie a zobrazovací metody 24 hodin 
7 dní v týdnu na adrese PZP. 

Ano - ne 

Nep etržitá dostupnost odd lení klinické biochemie, hematologie 
a transfuzního léka ství 24 hodin 7 dní v týdnu na adrese PZP. 

Ano - ne 

Nep etržitá dostupnost transfúzního odd lení - krevní banky 24 hodin 7 dní 
v týdnu na adrese PZP. 

Ano - ne 

Dostupnost mikrobiologie a antibiotického centra na adrese PZP. Ano - ne 
Dostupnost lé ené rehabilita ní pé e na adrese PZP.  
Dostupnost infek ního odd lení na adrese PZP nebo doložení smluvního 
vztahu  

Ano - ne 

Výše úvazku: 
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 Zdravotn  sociálního  pracovníka  
 Biomedicínského inženýra  
 Rentgenového laboranta  

P ístrojové vybavení pro vyšet ení EMG, EP a intraopera ní 
elektrofyziologický neuromonitoring 

 

Magnetická rezonance  
Výpo etní tomografie  
Angiografické a katetriza ní pracovišt   
P ístrojová technika k vyšet ení kostní denzitometrie (p íp. smluvní za ízení)  
Opera ní mikroskop nebo exoskop  
Intraopera ní skiaskopie  
Intraopera ní 3D zobrazení páte e  
Spinální naviga ní systém  
Systém naviga n  vedené mechanické podpory páte ní instrumentace 
s aplika ním pokrytím celé páte e p i implantaci pedikulárních šroub  
a náhrad meziobratlových plotének. 

 

P ístroj pro bezpe nou kostní osteotomii pro chirurgii páte e Ano - ne 
Spinální opera ní st l s radiolucentním otev eným rámem Ano - ne 
Technologie celot lového 3D zobrazení umož ující diagnostikovat 
a analyzovat poruchy globálního anatomického uspo ádání osového skeletu 
a plánovat chirurgické intervence 

Ano - ne 

P ístrojové vybavení pro intraopera ní kolekci krevních ztrát, jejich purifikaci 
a návrat do pacientova krevního ob hu 

Ano - ne 

Po et odborných publikací tykajících se spondylochirurgie a páte ní 
problematiky v impaktovaných asopisech za posledních 5 let 

 

Nejcitovan jší publikaci s páte ní problematikou v historii   
P ednášky se spondylochirurgickou problematikou za poslední rok  
Vzd lávací a osv tové akce a odborné konference za poslední 2 roky  
Vý et probíhajících studií  
Platná akreditace pro specializa ní vzd lávání v nástavbovém oboru 
spondylochirurgie. 

Ano - ne 
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Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické pé e 
v R

 
 

Výzva k podání žádosti o ud lení statutu centra vysoce specializované
pneumoonkochirurgické pé e podle § 112 zákona . 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

o zdravotních službách)
 
 

ÁST I.                         
Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické pé e 

Kontext 
Zvyšující se náro nost a individualizace požadavk  na vedení specializované lé ebné 
pé e v onkologii klade zvýšené požadavky na vytvo ení a rozvoj pot ebné erudice všech 
len  multidisciplinárních tým  se zam ením na problematiku orgán , které jsou 

nádorovými chorobami postižené.  

Centralizace této pé e do center vysoce specializované pneumoonkochirurgické pé e 
(dále jen „centra POCH“) je d ležitá, protože prevalence nej ast jšího nitrohrudního 
nádoru - karcinomu plic vzr stá. Nar stají také informace o biologických vlastnostech 
r zných typ  nitrohrudních nádor  s p ímým vztahem k ú inné lé b . Tento 
celospole enský problém znamená v tší nároky kladené na asnou morfologickou 
diagnostiku, p esné ur ení stádia a zejména optimální stanovení komplexního plánu 
lé by a jejího sledování.  

U tohoto onemocn ní je snížení mortality možné jedin  tehdy, když budou tyto innosti 
spolu s ekonomicky náro nou individualizovanou lé bou vedeny multidisciplinárním 
týmem odborník .  

Kritéria za azení poskytovatel  zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) do sít  center 
POCH byla p ipravena pracovní skupinou složenou ze zástupc  eské pneumologické 
a ftizeologické spole nosti LS JEP, eské onkologické spole nosti LS JEP, Sekce 
hrudní chirurgie eské chirurgické spole nosti LS JEP, ze zástupc  zdravotních 
pojiš oven a zástupc  Ministerstva zdravotnictví.  
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ÁST II.
Výzva k podání žádosti o ud lení statutu centra POCH

l. 1 Základní podmínky ud lení statutu centra POCH 

Ministerstvo zdravotnictví tímto uve ej uje podle § 112 zákona . 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních 
službách“), výzvu k podání žádosti o ud lení statutu centra POCH.
Územím, pro které má být tato vysoce specializovaná pé e poskytována, je 

eská republika.

Pro zajišt ní kvality a dostupnosti vysoce specializované pneumoonkochirurgické pé e 
se za optimální pro R považuje 1 centrum na 1 250 000 obyvatel, bude tedy ustaveno 
nejvýše 8 center POCH . 

Statut centra POCH bude ud len na období 5 let. 

Za vysoce specializovanou pé i související s pneumoonkochirurgickou pé i se považují 
níže uvedené výkony provád né pouze v centru POCH pacient m s nádorovým 
onemocn ním plic, pleury, mediastina a st ny hrudní:

1) chirurgické výkony 
Klasické výkony
- torakoskopie klasická diagnostická
- torakoskopie klasická lé ebná
- mediastinoskopie
- revize obou hrudních dutin ze sternotomie
- plastické výkony na pr dušnici a velkých bronších
- resekce hrudní st ny
- odstran ní tumoru mediastina - tymektomie
- podvaz - kanylace d. toracikus
- excize z hrudní st ny - skalenová biopsie
- torakotomie prostá nebo s biopsií, evakuací hematomu nebo empyemu apod.
- uzav ení bronchopleurální píšt le
- pneumonektomie rozší ená
- pneumonektomie, lobektomie, bilobektomie bez bronchoplastiky, resekce plic 

segmentární
- resekce plic - lobektomie i bilobektomie s brochoplastikou
- klínovitá resekce plic nebo enukleace tumoru
- pleurektomie – abraze
- stabilizace hrudní st ny po resekci

 
Thorakoskopické výkony 
- výkon videotorakoskopický/video asistovaná torakoskopie (VTS/VATS)
- roboticky asistované thorakoskopické výkony (RATS)
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- cílený odb r biopsie
- klínovitá resekce plic
- enukleace tumoru plic
- odstran ní tumoru mediastina
- pneumonektomie
- lobektomie
- bilobektomie

2) pneumologické metody pro diagnostiku onemocn ní a up esn ní jeho stádia
- bronchoskopie v etn  transbronchiálních biopsií a endobronchiální 

ultrasonografie (EBUS),
- flexibilní a rigidní terapeutická bronchoskopie s desobliterací nádorových stenóz, 

zavád ním stent  a stav ním krvácení,
- naviga ní techniky pro endoskopickou diagnostiku periferních lézí,
- speciální endoskopické výkony k diagnostice asných endobronchiálních 

slizni ních lézí, 
- punk ní techniky zam ené na diagnostiku periferních tumor  plic, nádor  pleury 

a mediastina,

3) histopatologická a morfologická a imunohistochemická vyšet ení nádorové tkán  
s ohledem na peropera ní zam ení,
- podrobná zobrazovací vyšet ení k ur ení klinického stádia,
- zajišt ní interven ní radiologie 

Pneumoonkochirurgickým onemocn ním se rozumí zhoubné onemocn ní dutiny hrudní 
s diagnózou podle aktuální Mezinárodní klasifikace nemocí (C 33, C 34, C 37, C 38, C 39, 
C 41.3, C 45, C 49.3, C 76, C77.1, C78. 0 – až C 78.3, C79, C 80). 

Žádost se stanovenými doklady se p edkládá Ministerstvo zdravotnictví na adresu: 
Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní pé e, Palackého nám stí 4, 128 01 Praha 2, 
a to v termínu do 11.12.2022. Pro tento ú el lze použít doporu ený formulá  žádosti o 
ud lení statutu centra POCH uvedený v p íloze výzvy.

l. 2 
Obecné požadavky pro ud lení statutu centra POCH 

Centrum POCH zajiš uje diagnostickou a chirurgickou lé ebnou pé i o pacienty:
- s nitrohrudními zhoubnými nádory (zhoubnými nádory pr dušnice, pr dušky a plic, 

brzlíku, mezihrudí a pohrudnice), zhoubnými nádory jiných nep esn  ur ených 
lokalizací v nitrohrudních orgánech), zhoubnými nádory hrudní st ny.

- s nezhoubnými novotvary dýchací soustavy, jiných neur ených nitrohrudních orgán , 
mezoteliální tkán  a novotvary nejistého nebo neznámého chování nitrohrudních 
orgán  (pr dušnice, pr dušky a plic, brzlíku, mezihrudí a pohrudnice).
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Centrum POCH disponuje multioborovým týmem s dále uvedeným l žkovým, 
ambulantním a laboratorním zázemím.  

Statut centra POCH m že získat pouze poskytovatel, který je zárove  držitelem statutu 
centra vysoce specializované onkologické pé e, který získal podle § 112 zákona 
o zdravotních službách v souladu s podmínkami stanovenými pro centra vysoce 
specializované onkologické pé e ve V stníku Ministerstvo zdravotnictví R ástce 
11/2019. 

Poskytovatel žádající o ud lení statutu centra POCH, musí spl ovat v dob  podání 
žádosti požadavky podle lánk  4 a 5 výzvy jdoucí i nad rámec požadavk  podle vyhlášky 
. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb 

a požadavk  podle vyhlášky . 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické 
a v cné vybavení zdravotnických za ízení a kontaktních pracoviš  domácí pé e, není-li 
dále uvedeno jinak. 

l. 3 
V rámci jednoho poskytovatele, který žádá o statut centra POCH, musí být pro 
pacienty zajišt na: 

1) Hrudní chirurgie
a) akutní l žková pé e intenzivní:

- minimáln  4 monitorovaná l žka pro intenzivní pé i 1. stupn  - nižší intenzivní 
pé e, s vybavením podle ásti II. bodu 2.1.1. p ílohy . 4 k vyhlášce . 92/2012 
Sb .

- 1 l žko pro intenzivní pé i 2. stupn  - vyšší intenzivní pé e, s vybavením podle 
ásti II. bodu 2.1.2. p ílohy . 4 k vyhlášce . 92/2012 Sb.

b) akutní l žková pé e standardní:
- minimáln  25 l žek

c) ambulantní pé e v oboru hrudní chirurgie 

2) Pneumologie a ftizeologie
a) akutní l žková pé e intenzivní: 

- minimáln  5 monitorovaných l žek pro intenzivní pé i 1. stupn  - nižší 
intenzivní pé e, s vybavením podle ásti II. bodu 2.1.1. p ílohy . 4 k vyhlášce 
. 92/2012 Sb., l žka mohou být mezioborová,

b) akutní l žková pé e standardní 
- 20 l žek

c) ambulantní pé e v oboru pneumologie a ftizeologie
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Dále musí být v centru POCH, v rámci jednoho poskytovatele, není-li dále uvedeno 
jinak, zajišt na mezioborová spolupráce a dostupnost:

1) Nep etržitá dostupnost 24 hodin 7 dní v týdnu 
- v oborech pneumologie a ftizeologie (v etn  bronchoskopie a interven ní 

bronchoskopie), vnit ní léka ství, chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, 
odd lení klinické biochemie, léka ské mikrobiologie,

- odd lení radiologie a zobrazovacích metod s CT,
- odd lení interven ních radiologických metod (v dob  od 15.30 hodin do 7.00 hodin 

následujícího dne, v sobotu, v ned li a ve svátek dostupnost prost ednictvím 
telefonu).

 
2) Dostupnost v dob  od 7.00 do 15.30:
- bronchoskopické pracovišt  s flexibilními i rigidními bronchoskopy 

s možností interven ních zákrok  a diagnostiky periferních plicních lézí,
- komplexní laborato  funk ní diagnostiky pro funk ní vyhodnocení pacienta p ed 

zahájením komplexní pneumoonkochirurgické pé e, 
- odd lení klinické farmacie, 
- pracovišt  patologie s histopatologickou diagnostikou (v etn  dostupnosti 

peropera ní histologické a imunohistochemické diagnostiky),
- odd lení pro lé bu bolesti, 
- odd lení nutri ního poradenství,
- fyzioterapeuta,
- klinického psychologa.

3) Dostupnost další pé e (je p ípustné smluvní zajišt ní)
- paliativní pé e, 
- cévní chirurgie a kardiochirurgie.
- PET a MR, 
- nukleární medicíny.

l. 4  
Požadavky na personální zabezpe ení pé e v centru POCH 

1) Vedoucím pracovníkem centra POCH je léka  se zvláštní specializovanou zp sobilostí 
nebo nebo zvláštní odbornou zp sobilosti v oboru hrudní chirurgie a se zvláštní 
specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilosti v oboru 
onkochirurgie s úvazkem 1,0 a s minimální požadovanou praxí 5 let od získání zvláštní 
specializované zp sobilosti a nejmén  10 let výkonu povolání léka e.

2) Zástupce vedoucího pracovníka centra POCH - léka  se specializovanou zp sobilostí 
v oboru pneumologie a ftiseologie s úvazkem 1,0 a s minimální požadovanou praxí 
5 let v oboru od získání specializované zp sobilosti a nejmén  10 let výkonu povolání 
léka e. 
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3) Další personální zabezpe ení centra POCH:
- 2 léka i se zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru hrudní chirurgie, každý 

s úvazkem 1,0,
- 2 léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru chirurgie, každý s úvazkem 1,0,
- min. 3 léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie, každý 

s úvazkem 1,0, z toho minimáln  1 léka  oprávn ný k výkonu diagnostických 
a odborných lé ebných metod na základ  ud lení funk ní licence s ozna ením F018 
dle Stavovského p edpisu . 12 eské léka ské komory,

- neléka ští zdravotni tí pracovníci podle vyhlášky . 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb.

Ve fakultních nemocnicích m že být úvazek léka  sou tem úvazku ve fakultní nemocnici 
a na léka ské fakult .

l. 5 
Požadavky na technické a v cné vybavení centra POCH 

1) Opera ní sály
- 2 opera ní sály s kompletním vybavením pro hrudní chirurgii, 
- vybavení pro opera ní výkony typu videotorakoskopické chirurgie,
- vybavení pro opera ní výkony typu mediastinoskopické chirurgie,
- 1 zákrokový sál s vybavením pro pleurální techniky: hrudní punkce a drenáže, 

provád ní pleurodézy, klinickou pleuroskopii.

2) P ístrojové vybavení centra POCH
- minimáln  2 intuba ní flexibilní bronchoskopy, 
- souprava pro rigidní bronchoskopii, 
- systém pro rekanalizaci bronch  typu laser, elektrokauter nebo afterloading,
- minimáln  jeden z naviga ních systém  periferních lézí typu elektromagnetická 

navigace, CT skiaskopie, skiaskopické C rameno nebo radiální ultrazvuk,
- 3 anesteziologické p ístroje,
- trysková ventilace.

l. 6 
Požadavky na minimální po et hospitalizovaných pneumoonkochirurgických 
pacient v centru POCH  

- min. 65 hospitalizovaných pacient  s anatomickou plicní resekcí (lobektomie, 
bilobektomie, pneumonektomie) pro nádorové onemocn ní nitrohrudních orgán  
ro n ,

 

Po ty je nutno uvést za rok 2019, tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
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l. 7 
Ostatní požadavky 

 
Centrum POCH:
- je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro specializa ní vzd lávání léka  pro 

nástavbový obor hrudní chirurgie nejmén  I. typu,

- realizuje multidisciplinární indika ní seminá e definované a vykazované zdravotním 
výkonem . 51881 podle vyhlášky .134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkon  s bodovými hodnotami ve zn ní pozd jších p edpis ,

- provádí výzkum, zapojuje se do národních i mezinárodních v decko-výzkumných 
projekt , zavádí výsledky léka ské v dy do praxe, vykazuje publika ní innost.

l. 8
Indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti centra POCH 

 

Poskytovatel zdravotních služeb se statutem centra POCH p edloží sledované indikátory 
kvality na vyžádání Ministerstvu zdravotnictví. 

Informace ke sledovaným indikátor m kvality poskytované zdravotní pé e pro centra POCH 
a procesu jejich pravidelného hodnocení budou uve ejn ny ve V stníku Ministerstva 
zdravotnictví spolu se seznamem poskytovatel  zdravotních služeb, kterým bude ud len 
statut pro centra POCH. 

 

l. 9 
Po adí uchaze  

Po adí uchaze  o ud lení statutu centra bude stanoveno v souladu s kritérii v § 112 odst. 4 
zákona o zdravotních službách, tj.: s p ihlédnutím ke kvalifika ním p edpoklad m 
zdravotnických pracovník , dob  a rozsahu poskytované zdravotní pé e a její dostupnosti 
a s p ihlédnutím k provedeným zdravotním výkon m a po t m hospitalizovaných pacient  dle 
l. 6 a k ostatním požadavk m dle l. 5.

Za zásadní kritéria pro ud lení statutu centra POCH Ministerstvo zdravotnictví považuje:
1) personální zabezpe ení vysoce specializované pneumoonkochirurgické pé e
2) po ty hospitalizovaných pacient  podle l. 6
3) p ístrojové vybavení centra POCH podle l. 5 

 
 
Další kritéria:

1) regionální dostupnost v rámci R
2) dostupnost další pé e v rámci centra POCH ( l. 3, odst. 3)
3) zapojení do v decko-výzkumných projekt , publika ní innost ( l. 7)
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P íloha
Žádost o ud lení statutu centra POCH

Identifika ní údaje poskytovatele zdravotních služeb – uchaze e o statut centra 
POCH

………………………………………………………………………………………………………………………………… . .

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb

…………………………………………………………………………………………………
Statutární orgán
………………………………………………………………………………………………………………………………… . .

Telefon : …………………………………….. e-mail: …………………………………….. 

FAX:………………………………………………………………………………………..

Poskytovatel zdravotních služeb tímto žádá o ud lení statutu centra vysoce 
specializované pneumoonkochirurgické pé e.

Poskytovatel zdravotních služeb prohlašuje, že:
1 . všechny údaje uvedené v žádosti a p iložených dokumentech jsou pravdivé,
2 . dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut centra POCH ud len, a umožní 

kontrolu jejich pln ní, 
3 . písemn  oznámí Ministerstvu zdravotnictví zm ny všech údaj  a podmínek, za nichž 

mu byl statut centra POCH ud len, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne jejich vzniku.

Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb 

V…………………… . dne …………… . ………………………………………………
Vypln nou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 11. 12. 2022 na adresu: 
Ministerstvo zdravotnictví R, odbor zdravotní pé e, 
Palackého nám stí 4, 128 01 Praha 2
K žádosti o ud lení statutu centra POCH musí být p iloženy:

1 .   kopie oprávn ní k poskytování zdravotních služeb,
2 .  prohlášení uchaze e o statut centra, že spl uje požadavky na technické a v cné 

vybavení zdravotnického za ízení, v n mž má být vysoce specializovaná 
pneumoonkochirurgická pé e poskytována, a na personální zabezpe ení této pé e v 
rozsahu uvedeném ve výzv ,

3 .   údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní pé e, kterou je uchaze  
o statut centra schopen zajistit,

4 .  údaje o technickém a v cném vybavení zdravotnického za ízení, v n mž má být 
vysoce specializovaná zdravotní pé e poskytována, a o jejím personálním zabezpe ení,
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5 .   osobní údaje 
- jméno a p íjmení vedoucího pracovníka centra POCH, kopie dokladu o jeho nejvyšší 

dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho pracovního úvazku,
- jméno a p íjmení zástupce vedoucího pracovníka centra POCH, kopie dokladu o jeho 

nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho pracovního úvazku,
6. údaje o po tu hospitalizovaných pacient  u uchaze e o statut centra POCH za rok 
2019, tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019: 

- po et hospitalizovaných pacient  s anatomickou plicní resekcí (lobektomie, 
bilobektomie, pneumonektomie) pro nádorové onemocn ní nitrohrudních orgán  
ro n . 

Údaje podle bodu 3 – 5 vypl te do následující tabulky, v etn  dalších údaj :
 Aktuální stav u žadatele 

(ke dni podání žádosti, 
není-li uvedeno jinak).

Po et hospitalizovaných pacient  s anatomickou plicní resekcí 
(lobektomie, bilobektomie, pneumonektomie) pro nádorové 
onemocn ní nitrohrudních orgán  ro n  
Jméno a p íjmení, nejvyšší dosažené vzd lání a velikost 
pracovního úvazku vedoucího pracovníka centra 
Jméno a p íjmení, nejvyšší dosažené vzd lání a velikost 
pracovního úvazku zástupce vedoucího pracovníka centra
Jmenný seznam a výši úvazk  léka  se zvláštní specializovanou 
zp sobilostí v oboru hrudní chirurgie
Jmenný seznam a výši pracovních úvazk  léka  se 
specializovanou zp sobilostí v oboru chirurgie
Jmenný seznam a výši pracovních úvazk  léka  se zvláštní 
specializovanou zp sobilostí v oboru onkochirurgie
Jmenný seznam a výši pracovních úvazk  léka  se 
specializovanou zp sobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie

Jmenný seznam a výši pracovních úvazk  léka  s erudicí 
v interven ní bronchoskopii a s doloženou funk ní licencí 
F018
Po et standardních chirurgických l žek
Po et chirurgických l žek - JIP (monitorovaných l žek)
Po et l žek – standardní pneumologické odd lení 
Po et pneumologických l žek – JIP (monitorovaných l žek)
Po et flexibilních bronchoskop  
Rigidní bronchoskopická technika
Po et endoskop  s lineárním EBUS systémem
Ostatní požadavky (k l. 7)
Popis organizace multidisciplinárních indika ních seminá
Výzkum – po et studií
Po et odborných publikací s uvedením výše impakt faktoru
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