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SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY
ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

V OBDOBÍ ŘÍJEN – PROSINEC 2015

Zn: FAR - 4. 1. 2016
Ref: RNDr. Dan Nekvasil, tel: 224 972 362

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

ŘÍJEN 2015 (P – přípravek,  V – výrobce, D – distributor, PŘ – předkladatel programu, 
                 C – cíl programu a doba platnosti souhlasu)

P: NTC Chondrograft 500, implantát 
V: Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., ČR
P: NTC Chondrograft 1000, implantát 
V: Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., ČR
P: NTC Chondrograft 2000, implantát 
V: Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., ČR     
v počtu 320 balení (platí pro celkový počet léčivých přípravků)
D: Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., Palachovo náměstí 2/726, 625 00 Brno
PŘ: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
C: léčba lokalizovaných, ohraničených, hlubokých chondrálních a osteochondrálních defektů chrupavek stupně III 

nebo IV dle Outerbridge potvrzené artroskopicky v oblasti kolenního, kyčelního, hlezenního, ramenního 
a loketního kloubu v maximálním počtu 3 defekty na jedné kloubní ploše s maximální celkovou plochou 8 cm2

u pacientů ve věku od 15 do 60 let. 
Pracoviště: Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno,

souhlas platí do 31. prosince 2017;

P: NTC Chondrograft 500, implantát 
V: Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., ČR
P: NTC Chondrograft 1000, implantát 
V: Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., ČR
P: NTC Chondrograft 2000, implantát 
V: Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., ČR     
v počtu 100 balení (platí pro celkový počet léčivých přípravků)
D: Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., Palachovo náměstí 2/726, 625 00 Brno
PŘ: Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň
C: léčba lokalizovaných, ohraničených, hlubokých chondrálních a osteochondrálních defektů chrupavek stupně III 

nebo IV dle Outerbridge potvrzené artroskopicky v oblasti kolenního, kyčelního, hlezenního, ramenního 
a loketního kloubu v maximálním počtu 3 defekty na jedné kloubní ploše s maximální celkovou plochou 8 cm2

u pacientů ve věku od 15 do 60 let. 
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Pracoviště: Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 00 Praha 8,
souhlas platí do 31. prosince 2017;

P: NTC Chondrograft 500, implantát 
V: Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., ČR
P: NTC Chondrograft 1000, implantát 
V: Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., ČR
P: NTC Chondrograft 2000, implantát 
V: Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., ČR     
v počtu 275 balení (platí pro celkový počet léčivých přípravků)
D: Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., Palachovo náměstí 2/726, 625 00 Brno
PŘ: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
C: léčba lokalizovaných, ohraničených, hlubokých chondrálních a osteochondrálních defektů chrupavek stupně III 

nebo IV dle Outerbridge potvrzené artroskopicky v oblasti kolenního, kyčelního, hlezenního, ramenního 
a loketního kloubu v maximálním počtu 3 defekty na jedné kloubní ploše s maximální celkovou plochou 8 cm2

u pacientů ve věku od 15 do 60 let. 
Pracoviště: Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 

                     100 34 Praha 10,
souhlas platí do 31. prosince 2017;

P: CYNOMEL 0,025mg tbl. (liothyronin, sodná sůl) 30x0,025mg 6000 balení
V: Patheon France S.A., Francie
D: sanofi-aventis s.ro., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
PŘ: Česká endokrinologická společností ČLS JEP, předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., III. interní klinika

VFN a 1.LF UK, U Nemocnice 1, 128 08  Praha 2
C: substituční léčba hypotyreóz, léčba některých strum s uzly, usnadnění vyšetřování radioaktivním jodem 131.

Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lůžkové péče 
                     (pracoviště END, INT, PED),                   
souhlas platí do 31. října 2017;

LISTOPAD 2015

P: nivolumab (BMS-936558) infuzní roztok 100mg/10ml  v 1 inj. lahvičce (10mg/ml)  
5 lahv. x 100mg/10ml

V: Bristol-Myers Squibb Company, International Corporation, Belgie
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd., V. Británie 

P: nivolumab (BMS-936558) infuzní roztok 100mg/10ml  v 1 inj. lahvičce (10mg/ml)  
10 lahv. x 100mg/10ml

V: Bristol-Myers Squibb Company, International Corporation, Belgie
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd., V. Británie

počet balení 40000 lahviček 100mg/10ml (oba přípravky celkem)
D: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., ČR
PŘ: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4
C: léčba pacientů (mužů a žen) starších 18 let s diagnózami: neskvamózní nemalobuněčný karcinom plic po selhání

předchozí systémové terapie; karcinom ledviny selhávajících po předchozí antiangiogenní terapii; Hodgkinův
lymfom po selhání předchozích terapii.
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Pracoviště: 
neskvamózní nemalobuněčný karcinom plic:

1. Plicní klinika FN Hradec Králové 
2. Onkologická klinika VFN v Praze 
3. Onkologická klinika Thomayerovy nemocnice, Praha 4
4. Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice, Praha 4 
5. Onkologická klinika FN Olomouc
6. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc
7. Onkologická klinika FN Motol, Praha 5
8. Pneumologická klinika FN Motol, Praha 5
9. Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň 
10. Pneumologická a ftizeologická klinika FN Plzeň 
11. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Ostrava
12. Klinika Komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno 
13. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno
14. Komplexní onkologické centrum Nemocnice Na Bulovce, Praha 8

      renální karcinom:
1. Komplexní onkologické centrum FN u sv. Anny, Brno
2. Komplexní onkologické centrum Masarykův onkologický ústav, Brno
3. Komplexní onkologické centrum VFN v Praze
4. Komplexní onkologické centrum FN Ostrava 
5. Komplexní onkologické centrum FN Olomouc
6. Komplexní onkologické centrum Nemocnice Na Bulovce, Praha 8 
7. Komplexní onkologické centrum FN Plzeň
8. Komplexní onkologické centrum FN Hradec Králové, 
9. Komplexní onkologické centrum FN Motol, Praha 5
10. Klinika onkologie Thomayerovy nemocnice, Praha 4

      Hodgkinův lymfom:
1. Hematoonkologické centrum FN Brno 
2. Hematoonkologické centrum FN Hradec Králové 
3. Hematoonkologické centrum FN Královské Vinohrady, Praha 10 
4. Hematoonkologické centrum FN Olomouc 
5. Hematoonkologické centrum FN Plzeň 
6. I.interní klinika - klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha 2 
7. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 
8. Klinika hematoloonkologie FN Ostrava. 

souhlas platí do 31. října 2017;

P: MYRIN 50 potah.tbl. (thalidomid) 30x50mg     500 balení
V: Lipomed AG, Švýcarsko

propouštění pro EU: CAESARO MED Gesundheitsprodukte Hanndels GmbH, Rakousko
P: MYRIN 100 potah.tbl.  (thalidomid) 30x100mg 4500 balení
V: Lipomed AG, Švýcarsko

propouštění pro EU: CAESARO MED Gesundheitsprodukte Hanndels GmbH, Rakousko
D: PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., ČR
PŘ: Česká myelomová skupina, občanské sdružení, prof.MUDr. Roman Hájek, CSc., předseda, 
       Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
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C: léčba pacientů starších 18 let s nově diagnostikovaným a relabovaným/refrakterním mnohačetným myelomem 
ve vstupní indukční a konsolidační části indukční fáze léčby.
Pracoviště: FN Brno; FN Hradec Králové; FN Olomouc; FN Ostrava; FN Plzeň; VFN v Praze; FN Královské

                   Vinohrady, Praha; Nemocnice České Budějovice; Nemocnice s poliklinikou Havířov; Krajská
                       nemocnice Liberec; Oblastní nemocnice Mladá Boleslav (Klaudiánova); Komplexní onkologické
                    centrum Nový Jičín; Slezská nemocnice v Opavě; Nemocnice Pelhřimov; Masarykova

        nemocnice v Ústí nad Labem,
souhlas platí do 31. října 2017;

PROSINEC 2015

P: ORKAMBI tablety (1 tableta obsahuje: lumacaftor 200mg / ivacaftor 125mg) 28 3840 balení
V: Pharmaceutical Manufacturing Research Services, Inc., USA

propouštění do EU: AndersonBrecon (UK) Ltd., V.Británie
D: PAREXEL International GmbH, Německo
PŘ: PAREXEL International Czech Republic s.r.o., Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8
C: léčba pacientů (mužů a žen) od 12 let věku s diagnózou cystická fibróza, kteří mají dvě kopie F508del mutace 

genu CFTR (pokračování léčby pacientů, kteří dokončili studii VX12-809-105 a dále těch pacientů, u kterých
není pro jejich účinnou léčbu dostupný léčivý přípravek registrovaný v ČR).
Pracoviště: FN v Motole, Ústav lékařské mikrobiologie, Praha 5

               FN Plzeň, Klinika pneumologie a ftizeologie, Plzeň
                   FN Brno, Klinika dětských infekčních nemocí, Brno,
souhlas platí do 31. prosince 2016;

P: BACLOFEN MEDUNA INTRATHECAL 2mg/ml  infuzní roztok (baklofen) 10x5ml
V: Sirton Pharmaceuticals Spa, Itálie; Laboratoire AGUETTANT, Francie; L.MOLTENI & C., Itálie; 

BIOMENDI, S.A., Španělsko; Sintetica GmbH, Německo
P:  BACLOFEN MEDUNA INTRATHECAL 2mg/ml  infuzní roztok (baklofen) 1x20ml
V: Sirton Pharmaceuticals Spa, Itálie; Laboratoire AGUETTANT, Francie; L.MOLTENI & C., Itálie; 

BIOMENDI, S.A., Španělsko; Sintetica GmbH, Německo
P: BACLOFEN MEDUNA INTRATHECAL 0,5mg/ml  infuzní roztok (baklofen) 1x20ml
V: Sirton Pharmaceuticals Spa, Itálie; Laboratoire AGUETTANT, Francie; L.MOLTENI & C., Itálie; 

BIOMENDI, S.A., Španělsko; Sintetica GmbH, Německo
P: BACLOFEN MEDUNA INTRATHECAL 0,05mg/ml  infuzní roztok (baklofen) 10x1ml
V: Sirton Pharmaceuticals Spa, Itálie; Laboratoire AGUETTANT, Francie; L.MOLTENI & C., Itálie; 

BIOMENDI, S.A., Španělsko; Sintetica GmbH, Německo
počet balení 2000 ampulek à 5ml nebo ekvivalent ampulek à 20ml (ampulky à 1ml dle počtu pacientů, používají se
v tzv. testovací fázi léčby)
D: ARDEZ Pharma, spol. s r.o., ČR
PŘ: ARDEZ Pharma, spol. s r.o., V Borovičkách 278, 252 26 Kosoř
C: léčba pacientů všech věkových skupin s diagnózou spasticity po cévní mozkové příhodě, roztroušené skleróze,

dětské mozkové obrně nebo po poranění mozku. Léčba se týká těch pacientů, u kterých se spasticita nedaří
zvládnout přípravkem s obsahem léčivé látky baclofen ve formě tablet určených pro podání ústy nebo pacientů,
kteří po vysokých dávkách trpí nezvladatelnými nežádoucími účinky.

Pracoviště: Neurologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha 10
                      Neurochirurgická a neuroonkologická klinika Ústřední vojenské nemocnice –
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                         Vojenská   fakultní nemocnice Praha, Praha, 6
                         Neurologická klinika FN Olomouc
                         Neurologická klinika FN U sv. Anny v Brně
                         Klinika dětské neurologie a Neurologická klinika FN v Motole, Praha 5,

souhlas platí do 31. prosince 2016;

P: FUROLIN tablety (nitrofurantoin) 30x100mg 240000 balení
V: IASIS PHARMA, Řecko
D: AV Medical Consulting s.r.o., ČR
PŘ: Euphar s.r.o., Ke Schodům 1397/20, 143 00 Praha 4 - Modřany
C: léčba infekcí močových cest, zánětu močového měchýře (cystitidy), prostatitidy, pooperačních infekcí 

a po prostatektomii u mužů a žen (přípravek není určen k léčbě malých dětí).
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lůžkové péče,

souhlas platí do 31. prosince 2016;

P: PEDITRACE koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (1ml obsahuje: zinci chloridum 521µg, 
cupri chloridum dihydricum 53,7µg, mangani chloridum tetrahydricum 3,60µg, natrii selenis 
anhydricum 4,38µg, natrii fluoridum 126µg, kalii iodidum 1,31µg) 10x10ml     2000 balení 

V: Fresenius Kabi Norge AS, Norsko 
D: Fresenius Kabi s.r.o., ČR
PŘ: Fresenius Kabi s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4
C: parenterální výživa u nedonošených a donošených novorozenců, kojenců a dětí, u kterých je vyžadována

parenterální výživa k pokrytí základních požadavků na stopové prvky (doporučená dávka je 1ml přípravku
PEDITRACE/kg tělesné hmotnosti/den pro novorozence, kojence a děti s maximální tělesnou hmotností 
do 15kg). 
Do tohoto léčebného programu mohou být zařazeny děti do 4 let věku, resp. do hmotnosti 15kg; u dětí nad 

4 roky věku lze použít registrovaný léčivý přípravek ELOTRACE, u dětí nad 15kg hmotnosti lze použít 
registrovaný léčivý přípravek ADDAMEL N.
Pracoviště: pracoviště poskytovatelů zdravotních služeb formou lůžkové péče v oboru dětského lékařství; 

                příp. v rámci zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta (domácí péče),
souhlas platí do 31. prosince 2017.
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Výzva k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované 
zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb.

                                   

Centra vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny

ČÁST I.

Kontext

Centralizace vysoce specializované zdravotní péče v oblasti transplantační medicíny vytváří 
podmínky pro získání a udržení erudice transplantačních center a umožňuje efektivně 
vynakládat prostředky na diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů při kontinuálním 
zvyšování kvality poskytované péče. Tato centralizace přispěje k rozvoji a spolupráci mezi 
transplantačními centry v ČR, která je nezbytná pro udržení evropského standardu 
v transplantační medicíně.

Kritéria zařazení poskytovatelů zdravotních služeb do sítě center vysoce specializované 
zdravotní péče pro transplantační medicínu byla připravena ve spolupráci se zástupci 
zdravotních pojišťoven a odborných společností (České transplantační společnosti, 
Společnosti pro orgánové transplantace) .

Poskytovatelé, kterým bude udělen statut centra vysoce specializované péče v oblasti 
transplantační medicíny, budou ve vztahu k službám poskytovaným v rámci centra 
považováni za subjekty zajišťující veřejnou službu, resp. službu obecného hospodářského 
zájmu ve smyslu předpisů Evropské unie (rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU).

Výzva Ministerstva zdravotnictví k podání žádosti o udělení statutu centra 
vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) tímto uveřejňuje podle § 112 zákona 
č. 372/2011 Sb., výzvu k podání žádostí o udělení Statutu Centra vysoce specializované 
péče v oblasti transplantační medicíny (dále jen TC):
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1. TC pro transplantace ledvin
2. TC pro transplantace srdce 
3. TC pro transplantace plic 
4. TC pro transplantace jater
5. TC pro transplantace pankreatu a Langerhansových ostrůvků, pro transplantace 

střeva a multiviscerální transplantace .

Součástí této výzvy je doporučený formulář žádosti o udělení statutu TC pro transplantace 
ledvin, TC pro transplantace srdce, TC pro transplantace plic, TC pro transplantace jater, TC 
pro transplantace pankreatu a Langerhansových ostrůvků, pro transplantace střeva,
multiviscerální transplantace; žádost se stanovenými doklady se předkládá MZ na adresu:
Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2,
a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od zveřejnění této výzvy. 

Za vysoce specializovanou zdravotní péči v oblasti transplantační medicíny se 
považuje transplantace orgánů a zdravotní péče s ní související. 

TC zajišťuje ve svém definovaném regionu komplexní diagnostickou, léčebnou a dispenzární 
vysoce specializovanou péči v oblasti transplantační medicíny pro dospělé nebo dětské 
pacienty. Tím není dotčeno právo pacienta na svobodnou volbu lékaře podle § 28 odst. 1 
písm. b) zákona č. 372/2011 Sb.

Územím, pro které má být tato vysoce specializovaná péče poskytována, je Česká republika. 
Statut bude udělen na dobu 5 let. 

Pro zajištění kvality a dostupnosti vysoce specializované péče v oblasti transplantační 
medicíny se za optimální pro ČR považuje:

- 7 center pro transplantace ledvin, z toho 1 pro děti
- 2 centra pro transplantace srdce pro dospělé a děti,  
- 1 centrum pro transplantace plic pro dospělé a děti,
- 2 centra pro transplantace jater pro dospělé a děti,
- 1 centrum pro transplantace pankreatu a Langerhansových ostrůvků, transplantace 

střeva a multiviscerální transplantace pro dospělé a děti .
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ČÁST II.
A. Obecná část -  společná kritéria 

Poskytovatel zdravotních služeb žádající o udělení statutu TC (dále jen „poskytovatel“) musí 
splnit kritéria společná pro všechny typy transplantačních center bez ohledu na druh 
transplantace. 

TC zajišťuje nepřetržitou komplexní specializovanou péči o pacienty podle druhu orgánů, 
které jsou v centru transplantovány. 

TC spolupracuje s transplantačními centry v ČR i EU, případně ve třetích zemích
prostřednictvím koordinačního střediska transplantací (KST).

Požadavky na personální zabezpečení, technické a věcné vybavení a 
organizaci TC

V TC je zajištěna mezioborová spolupráce a dostupnost výkonů
1) nepřetržitá dostupnost na pracovišti:
- koordinátor odběru orgánů,
- odběrový tým,
- cévní chirurgie, 
- chirurgie,
- interní obory (hepatogastroenterologie, nefrologie, pneumologie, diabetologie, 

neurologie, kardiologie, klinická hematologie),
- anesteziologie a resuscitace,
- eliminační metody včetně kontinuálních,
- radiologie a zobrazovací metody včetně metod potvrzujících diagnózu smrti mozku,
- imunogenetická laboratoř (HLA typizace dárců a příjemců a stanovení antiHLA 

protilátek),
- virologického a sérologického vyšetření dárců orgánů,
- histologického vyšetření biopsií dárců orgánů,
- klinické biochemie, mikrobiologie, imunologie, 
- patologie s možností zajištění perioperační a diagnostické histologie a imunohistochemie,
- rehabilitační a fyzikální medicíny, 
- transfúzní oddělení.

2) dostupnost další péče 
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- nukleární medicína,
- genetické vyšetření.

TC disponuje tímto přístrojovým vybavením:
- CT, 
- MR, 
- UZ přístroj s možností Dopplerovského vyšetření,
- scinti kamera pro stanovení diagnózy smrti mozku, 
- přístroj Luminex (Labscan Flow Analyzer) pro HLA laboratoře, 
- stacionární RTG přístroj pro periferní intervence,
- skiagrafie,
- pojízdná skiagrafie s plochým panelem, skiaskopicko-skiagrafická sklopná stěna pro 

provádění endoskopických vyšetření a výkonů .

Odběry orgánů - Dárcovský program 
Organizaci a koordinaci odběru orgánů zajišťují všechna TC svými zdravotnickými 
pracovníky, tzv. odběrovými koordinátory .
TC má definovaný odběrový region, ve kterém zodpovídá za spolupráci s poskytovateli 
zdravotních služeb, v jejichž zdravotnických zařízeních se provádějí odběry orgánů (tzv. 
dárcovské nemocnice) a pečuje o rozvoj dárcovského programu ve svěřeném regionu – viz 
příloha č. 1 .

1. Personální kritéria
- min. 1 koordinátor odběru orgánů s vysokoškolským vzděláním zdravotnického 

zaměření s úvazkem 1,0 a s praxí 5 let v transplantační medicíně. 

2. Materiálně technická kritéria:
- vlastní prostor pro bezpečné uchování dokumentace (zachování anonymity mezi 

dárcem a příjemcem).

3. Požadavek na minimální počet provedených odběrů orgánů:
- min. 15 dárců/1mil. obyvatel,
- doporučeno 20 dárců/1mil obyvatel, 
- doporučeno 70% multiorgánových odběrů. 
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B. Speciální část 

Část B 1
Transplantace ledvin 

TC je tvořeno funkčním nebo organizačním spojením příslušných profilovaných pracovišť a 
týmů, tj. nefrologické pracoviště s lůžkovým oddělením a transplantační ambulancí a cévně 
chirurgické pracoviště s operačním sálem a lůžkovým oddělením a transplantační ambulancí. 

Požadavky na personální zabezpečení, technické a věcné vybavení a 
organizaci TC pro transplantaci ledvin

Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o udělení statutu TC musí splňovat v době podání 
žádosti požadavky podle této výzvy i nad rámec vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., a 
vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, není-li dále uvedeno jinak. 

V TC musí být pro pacienty zajištěna:
- akutní lůžková péče intenzivní:

- min. 2 lůžka na jednotce intenzivní péče 3. stupně vyhrazená pro transplantační 
program na každých 25 transplantací ledvin ročně

- min. 2 lůžka intenzivní péče 2. stupně vyhrazená pro transplantační program na 
každých 25 transplantací ledvin ročně

- akutní lůžková péče standardní:
a) na pracovišti interních oborů

- min. 20 lůžek, z toho 7 lůžek vyhrazených pro transplantační program

b) na pracovišti chirurgických oborů
- min. 20 lůžek z toho 7 lůžek vyhrazených pro transplantační program 

- ambulantní péče interní a chirurgická
V TC musí být zajištěna nepřetržitá dostupnost:
- biopsie ledvin a štěpů, 
- hemodialýza, 
- peritoneální dialýza, 
- plazmaferéza nebo imunoadsorbce.
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Kromě obecných kritérií uvedených v části A musí TC pro transplantace ledvin 
splňovat:

čl. 1
Požadavky na personální zabezpečení

a) Péče pro dospělé
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace ledvin je lékař se specializovanou způsobilostí
v oboru nefrologie nebo urologie nebo chirurgie nebo cévní chirurgie s úvazkem 1,0 a 
minimálně 10letou praxí v oboru.

Další personální zabezpečení 
- min 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru nefrologie,
- min. 4 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie 

nebo cévní chirurgie, 
- min. 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru 

anesteziologie a intenzivní medicína,
- min. 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru imunologie 

nebo biochemie,
- min. 0,1 úvazku lékaře se specializovanou způsobilostí o oboru urologie,
- nelékařští zdravotničtí pracovníci podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

b) Péče pro děti
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace ledvin je lékař se specializovanou způsobilostí 
v oboru dětská nefrologie nebo urologie nebo chirurgie nebo cévní chirurgie s úvazkem 1,0 a
minimálně 10letou praxí v oboru.

Další personální zabezpečení 
- min. 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru dětská 

nefrologie s praxí v transplantační nefrologii,
- min. 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru cévní 

chirurgie,
- min. 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru dětská 

urologie,
- min. 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru 

anesteziologie a intenzivní medicína,
- nelékařští zdravotničtí pracovníci podle vyhlášky č.99/2012 Sb .
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čl. 2 
Požadavky na technické a věcné vybavení

Operační sály 
- 1 operační sál s vybavením pro laparoskopickou chirurgii .

čl. 3
Požadavek na minimální počet provedených zdravotních výkonů v TC 

Počty diagnostických a léčebných zákroků za 1 rok:
- 20 transplantací ledvin, 
- 30 biopsií ledvin nebo štěpů. 

čl. 4
Ostatní požadavky

TC pro transplantace ledvin:
- je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro vzdělávání lékařů ve specializačním 

vzdělávání v oboru nefrologie, cévní chirurgie nebo chirurgie,

- podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání,

- provádí výzkum v oblasti onemocnění ledvin, centrum se zapojuje do národních i 
mezinárodních vědecko-výzkumných projektů, zavádí výsledky lékařské vědy do praxe, 
vykazuje publikační činnost,

- vyšetřuje pacienty před zařazením do čekací listiny a vede jejich evidenci,
- pravidelně pořádá společné indikační semináře odborníků, na kterých indikuje pacienty 

k transplantaci ledvin, 

- zajišťuje vzdělávání spolupracujících nefrologů a ostatních odborníků v oblasti 
zařazování nemocných do čekací listiny a doporučuje zařazení do čekací listiny,

- edukuje odborníky i laiky ve svém regionu o výhodách a podpoře programu transplantací 
od žijících dárců.

čl. 5
Pořadí uchazečů

Pořadí uchazečů bude stanoveno též s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v čl. 3 a to za 
období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 .
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čl. 6
Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra

Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace ledvin, 
pravidelně sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality poskytované zdravotní péče 
a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání předloží Ministerstvu zdravotnictví,
KST a zveřejní ve výroční zprávě. Indikátory kvality a metodiku jejich sledování upravuje 
zvláštní předpis .

Část B 2 
Transplantace srdce 

Požadavky na personální zabezpečení, technické a věcné vybavení a 
organizaci TC

Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o udělení statutu TC musí splňovat v době podání 
žádosti požadavky podle této výzvy nad rámec vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., a 
vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, není-li dále uvedeno jinak. 

V TC musí být pro pacienty zajištěna:
- akutní lůžková péče intenzivní:

min. 10 lůžek na jednotce intenzivní péče 3. stupně, z toho 2 lůžka vyhrazená pro 
transplantační program

- akutní lůžková péče standardní:
a. kardiochirurgie 

- min. 20 lůžek, z toho 3 lůžka vyhrazená pro transplantační program

b) kardiologie
- min. 20 lůžek, z toho 3 lůžka vyhrazená pro transplantační program

- ambulantní péče interní a chirurgická
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V TC musí být zajištěna nepřetržitá dostupnost na pracovišti: 
- kardiochirurgie,
- kardiologie (intervenční kardiologie, intervenční arytmologie),
- cévní chirurgie,
- chirurgie, 
- intenzivní péče včetně eliminačních metod,
- radiologické endovaskulární výkony,
- biopsie srdce,
- pravostranná katetrizace s možností testování vazoreaktivity plicního řečiště .

Kromě společných obecných kritérií uvedených v části A musí TC pro transplantace 
srdce splňovat:

čl. 1
Požadavky na personální zabezpečení

a) Péče pro dospělé
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace srdce je lékař se specializovanou způsobilostí 
v oboru kardiochirurgie s úvazkem 1,0 a minimálně 10letou praxí v oboru.

Další personální zabezpečení
- 4 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru 

kardiochirurgie,
- 4 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru kardiologie, 
- 4 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie 

a intenzivní medicína,
- nelékařští zdravotničtí pracovníci podle vyhlášky č.99/2012 Sb., 

b) Péče pro děti
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace srdce je lékař se specializovanou způsobilostí 
v oboru kardiochirurgie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru dětská kardiologie 
s úvazkem 1,0 a minimálně 10letou praxí v oboru.

Další personální zabezpečení
- 3 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru kardiochirurgie,
- 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru dětské nebo 

dospělé kardiologie,
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- 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a 
intenzivní medicína,

- nelékařští zdravotničtí pracovníci podle vyhlášky č.99/2012 Sb .

čl. 2 
Požadavky na technické a věcné vybavení

1) Přístrojové vybavení 
- krátkodobé mechanické podpory oběhu,
- dlouhodobé mechanické podpory oběhu.

2) Operační sály:
- 2 operační sály pro kardiochirurgii,
- katetrizační sál pro intervenční kardiologii,
- katetrizační sál pro intervenční arytmologie,
- operační sál pro implantaci kardiostimulátorů.

čl. 3
Požadavek na minimální počet provedených zdravotních výkonů v TC

      Počty diagnostických a léčebných zákroků za rok:
- 20 transplantací srdce, 
- 10 implantací dlouhodobých mechanických podpor,
- 800 srdečních operací,
- 100 endomyokardiálních biopsií.

čl. 4
Ostatní požadavky

- Etablovaný program implantací krátkodobých a dlouhodobých srdečních podpor,
- indikační multioborový tým (Heart team) který indikuje pacienty k transplantaci srdce 

nebo k implantaci dlouhodobé mechanické srdeční podpory,
- podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání, a klinickém výzkumu,

- zajišťuje vzdělávání spolupracujících odborníků v oblasti zařazování nemocných do 
čekací listiny a doporučuje zařazení do čekací listiny,

- edukuje odborníky i laiky ve svém regionu v problematice odběrů a transplantací srdce. 
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čl. 5
Pořadí uchazečů

Pořadí uchazečů bude stanoveno též s přihlédnutím ke kritériím uvedeným uvedených v čl. 3
a to za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 .

čl. 6
Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra

Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace srdce, 
pravidelně sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality poskytované zdravotní péče 
a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání předloží Ministerstvu zdravotnictví, 
KST a zveřejní ve výroční zprávě. Indikátory kvality a metodiku jejich sledování upravuje 
zvláštní předpis. 

Část B 3
Transplantace plic 

TC jsou vytvořena funkčním nebo organizačním spojením příslušných profilovaných 
pracovišť a týmů, tj. pneumologické pracoviště s lůžkovým oddělením a transplantační 
ambulancí a hrudně chirurgické pracoviště s lůžkovým oddělením a transplantační 
ambulancí, včetně péče o nemocné s komplikacemi po transplantaci plic.

Požadavky na personální zabezpečení, technické a věcné vybavení a 
organizaci TC

Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o udělení statutu TC musí splňovat v době podání 
žádosti požadavky podle této výzvy nad rámec vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., a 
vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, není-li dále uvedeno jinak. 

V TC musí být pro pacienty zajištěna:
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- akutní lůžková péče intenzivní:
- min. 10 lůžek na jednotce intenzivní péče 3. stupně, z toho 2 lůžka vyhrazená pro 

transplantační program

- akutní lůžková péče standardní:
a) pneumologie

- min. 20 lůžek, z toho nejméně 5 lůžek vyhrazených pro transplantační program,
b) chirurgie

- min. 20 lůžek, z toho nejméně 5 lůžek pro transplantační program.

V TC musí být zajištěna nepřetržitá dostupnost na pracovišti:
- hrudní chirurgie,
- kardiochirurgie,
- cévní chirurgie, 
- extrakorporální membránová oxygenace (ECMO), 
- intenzivní péče včetně eliminačních metod,
- radiologické endovaskulární výkony, 
- biopsie plic a štěpů.

Kromě společných obecných kritérií uvedených v části A musí TC pro transplantace 
plic splňovat:

čl. 1
Požadavky na personální zabezpečení

a) Péče pro dospělé
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace plic je lékař se specializovanou způsobilostí 
v oboru pneumologie nebo lékař se specializovanou způsobilostí v oboru hrudní chirurgie 
nebo všeobecná chirurgie s úvazkem 1,0 a minimálně 10letou praxí v oboru .

Další personální zabezpečení
- 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie,
- 4 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru hrudní chirurgie, 
- 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru kardiochirurgie,
- 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru imunologie, 

patologie a mikrobiologie,
- nelékařští zdravotničtí pracovníci podle vyhlášky č. 99/2012 Sb .



ČÁSTKA 3/2016����l����VĚSTNÍK MZ ČR 19

13

b) Péče pro děti

Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace plic u dětí je lékař se specializovanou 
způsobilostí v oboru dětská pneumologie nebo s nástavbovou specializací v oboru dětská 
pneumologie nebo lékař se specializovanou způsobilostí v oboru hrudní chirurgie nebo 
všeobecná chirurgie s úvazkem 1,0 a minimálně 10letou praxí v oboru. 

Další personální zabezpečení
- 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru dětská 

pneumologie,
- 4 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru hrudní chirurgie, 
- 1 lékař s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru kardiochirurgie,
- 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru imunologie, 

patologie a mikrobiologie,
- nelékařští zdravotničtí pracovníci podle vyhlášky č. 99/2012 Sb. 

čl. 2
Požadavky na technické a věcné vybavení

1) Přístrojové vybavení 
- 2 centrifugální pumpy pro ECMO pouze pro transplantační program plic k provedení 

transplantace a řešení komplikací po transplantaci,
- vybavení pro provedení ex vivo perfúze a rekondice plic .

2) Operační sály:
- 2 operační sály pro hrudní chirurgii, z nichž 1 je vybaven pro operace na mimotělním 

oběhu a provádění transbronchiálních biopsií plic a peroperační transezofageální 
echokardiografii.

čl. 3 
Požadavek na minimální počet provedených zdravotních výkonů v TC

Počty diagnostických a léčebných zákroků za 1 rok:
- 10 transplantací plic,
- 300 hrudně chirurgických výkonů, 
- 50 transbronchiálních biopsií plic.
-
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čl. 4. 
Ostatní požadavky

TC pro transplantace plic:
- je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro vzdělávání lékařů ve specializačním 

vzdělávání v oboru hrudní chirurgie,

- podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání,

- provádí výzkum v oblasti plicních onemocněních a transplantace plic, centrum se 
zapojuje do národních i mezinárodních vědecko-výzkumných projektů, zavádí výsledky 
lékařské vědy do praxe, vykazuje publikační činnost TC,

- pravidelně pořádá společné indikační semináře odborníků, na kterých indikuje pacienty 
k transplantaci plic, 

- zajišťuje vzdělávání spolupracujících pneumologů a ostatních odborníků v oblasti 
zařazování nemocných do čekací listiny a doporučuje zařazení do čekací listiny,

- edukuje odborníky i laiky o výhodách a podpoře programu transplantace plic,  

- provádí každoročně evaluaci svých výkonů a kvality poskytované péče.

čl. 5. 
Pořadí uchazečů

Pořadí uchazečů bude stanoveno též s přihlédnutím ke kritériím uvedeným uvedených v čl. 3
a to za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 .

čl. 6
Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra

Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace plic, pravidelně 
sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality poskytované zdravotní péče a 
výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání předloží Ministerstvu zdravotnictví, KST 
a zveřejní ve výroční zprávě. Indikátory kvality a metodiku jejich sledování upravuje zvláštní 
předpis. 
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Část B 4
Transplantace jater 

Požadavky na personální zabezpečení, technické a věcné vybavení a 
organizaci TC

Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o udělení statutu TC musí splňovat v době podání 
žádosti požadavky podle této výzvy nad rámec vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., a 
vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, není-li dále uvedeno jinak. 

V TC musí být pro pacienty zajištěna:
- akutní lůžková péče intenzivní:

- min. 12 lůžek na jednotce intenzivní péče 3. stupně, z toho 4 lůžka vyhrazená pro 
transplantační program

- akutní lůžková péče standardní:
a) na pracovišti interních oborů

- min. 20 lůžek, z toho 7 lůžek vyhrazených pro transplantační program

b) na pracovišti chirurgických oborů
- min. 20 lůžek z toho 7 lůžek vyhrazených pro transplantační program 

V TC musí být zajištěna nepřetržitá dostupnost na pracovišti: 

- cévní chirurgie,
- chirurgie,
- intervenční radiologie
- gastroenterologické oddělení včetně pracoviště endoskopie vybavené k provádění ERCP 

a souvisejících terapeutických výkonů.

Kromě společných obecných kritérií uvedených v části A musí TC pro transplantace 
jater splňovat:
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čl. 1
Požadavky na personální zabezpečení   

a) Péče pro dospělé

Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace jater je lékař se specializovanou způsobilostí 
v oboru chirurgie nebo cévní chirurgie nebo gastroenterologie s úvazkem 1,0 a minimálně 
10letou praxí v oboru.

Další personální zabezpečení
- 4 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo 

cévní chirurgie,
- 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru gastroenterologie,
- 3 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a 

intenzivní medicína,
- nelékařští zdravotničtí pracovníci podle vyhlášky č. 99/2012 Sb .

b) Péče pro děti
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace jater je lékař se specializovanou způsobilostí 
v oboru chirurgie nebo cévní chirurgie nebo gastroenterologie s úvazkem 1,0 a minimálně 
10letou praxí v oboru.

Další personální zabezpečení
- 4 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo 

cévní chirurgie,
- 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru gastroenterologie,
- 3 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a 

intenzivní medicína,
- nelékařští zdravotničtí pracovníci podle vyhlášky č. 99/2012 Sb. 

čl. 2
Požadavky na technické a věcné vybavení

1) Přístrojové vybavení 
- vybavení k radiologickým endovaskulárním a perkutánním cholangiografickým 

intervencím,  
- přístrojová podpora funkce jater,
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- endoskopické vybavení pro biliární intervence,
- intraoperační ultrazvukový přístroj včetně dopplerovského modulu .

2) Operační sály:
- 2 operační sály, z nichž 1 je vybaven pro provádění endovaskulárních výkonů .

čl. 3
Požadavek na minimální počet provedených zdravotních výkonů v TC

        Počty diagnostických a léčebných zákroků za rok:
- 30 transplantací jater .

čl. 4
Ostatní požadavky

TC pro transplantace jater: 
- je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro vzdělávání lékařů ve specializačním 

vzdělávání v oboru gastroenterologie a hepatologie,

- podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání,

- provádí výzkum v oblasti jaterních onemocnění, centrum se zapojuje do národních i 
mezinárodních vědecko-výzkumných projektů, zavádí výsledky lékařské vědy do praxe, 
vykazuje publikační činnost;

- pravidelně pořádá společné indikační semináře odborníků, na kterých indikuje pacienty 
k transplantaci jater,

- edukuje  odborníky i laiky o výhodách a podpoře programu transplantace jater,

- provádí každoročně evaluaci svých výkonů a kvality poskytované péče. 

čl. 5
Pořadí uchazečů

Pořadí uchazečů bude stanoveno též s přihlédnutím ke kritériím uvedeným uvedených v čl. 3
a to za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 .
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čl. 6
Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra

Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace jater, pravidelně 
sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality poskytované zdravotní péče a 
výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání předloží Ministerstvu zdravotnictví, KST 
a zveřejní ve výroční zprávě. Indikátory kvality a metodiku jejich sledování upravuje zvláštní 
předpis. 

Část B 5
TC pro transplantace pankreatu a Langerhansových ostrůvků, pro 

transplantace střeva a multiviscerální transplantace.

Odběry a transplantaci pankreatu provádí transplantační centrum se zkušenostmi s 
multiorgánovým odběrem a transplantací abdominálních orgánů. 
Izolaci Langerhansových ostrůvků provádí personálně a přístrojově vybavená specializovaná 
laboratoř. Aplikace ostrůvků intrahepatálně se provádí na pracovišti invazivní radiologie. 
Léčba po transplantaci probíhá na pracovišti se zkušenostmi s transplantační léčbou včetně 
péče o diabetické pacienty.

V rámci TC se provádí:
- kombinované transplantace pankreatu a ledviny,
- transplantace pankreatu u příjemce s funkčním štěpem ledviny,
- izolované transplantace pankreatu, 
- transplantace Langerhansových ostrůvků a to buď samostatně či v kombinaci s jiným 

orgánem,
- transplantace střeva izolovaně, nebo v kombinaci s dalšími intraabdominálními 

orgány,
- transplantace multiviscerální .

Požadavky na personální zabezpečení, technické a věcné vybavení a 
organizaci TC

Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o udělení statutu TC musí splňovat v době podání
žádosti požadavky podle této výzvy nad rámec vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., a 
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vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, není-li dále uvedeno jinak. 

V TC musí být pro pacienty zajištěna:
- akutní lůžková péče intenzivní:

- min. 12 lůžek na jednotce intenzivní péče 3. stupně, z toho 2 lůžka vyhrazená pro 
transplantační program

- akutní lůžková péče standardní:
a) interní oddělení specializované na péči o diabetické pacienty 

- min. 20 lůžek, z toho nejméně 10 lůžek pro transplantační program
b) nefrologické oddělení v případě kombinované transplantace

- min. 20 lůžek, z toho nejméně 10 lůžek pro transplantační program

c) chirurgické oddělení s plnou dostupností specializované diabetologické péče
- min. 20 lůžek, z toho nejméně 10 lůžek pro transplantační program

V TC musí být zajištěna nepřetržitá dostupnost na pracovišti:
- interní oddělení se zaměřením na léčbu komplikací diabetu a poruch výživy,
- invazivní radiologie, radiologické endovaskulární výkony,
- endoskopické pracoviště vybavené pro enteroskopii a biliární intervence.

Kromě kritérií uvedených v části A musí TC splňovat:

čl. 1
Požadavky na personální zabezpečení

Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace pankreatu je lékař se specializovanou 
způsobilostí v oboru diabetologie nebo břišní chirurgie nebo cévní chirurgie s úvazkem 1,0 
a minimálně 10letou praxí v oboru.

Další personální zabezpečení
- 4 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství 

s erudicí v řešení komplikací diabetu a v transplantační medicíně,
- 5 lékařů, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo 

cévní chirurgie a s 3letou praxí v oblasti transplantací,
- 2 lékaři, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou způsobilostí v oboru gastroenterologie,
- 6 úvazků zdravotnických pracovníků provádějících techniku izolace, purifikace a 

funkčního vyšetření Langerhansových ostrůvků,
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- nelékařští zdravotničtí pracovníci podle vyhlášky č.99/2012 Sb .

čl. 2
Požadavky na technické a věcné vybavení

1) Přístrojové vybavení 
- speciálně vybavená izolační laboratoř splňující podmínky práce na operačním sále 

(čistota C) s přímou dostupností prostor čistoty A (oddělená místnost či minimálně 2 
laminární boxy), s návazností na laboratoř testující vitalitu a kvalitu ostrůvků. 

Operační sály:
- 2 operační sály pro abdominální a cévní chirurgii. 

čl. 3
Požadavek na minimální počet provedených zdravotních výkonů v TC

        Počty diagnostických a léčebných zákroků za 1 rok:

- 20 kombinovaných transplantací pankreatu a ledviny nebo samostatných 
transplantací pankreatu,

- 8 transplantací Langerhansových ostrůvků a to buď samostatně či v kombinaci s 
jiným orgánem (ledvina, játra).

-

čl. 4
Ostatní požadavky

TC:
- je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro vzdělávání lékařů ve specializačním 

vzdělávání v oboru, diabetologie, endokrinologie, cévní chirurgie nebo chirurgie,

- podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání,
- provádí výzkum v oblasti diabetu, centrum se zapojuje do národních i mezinárodních 

vědecko-výzkumných projektů, zavádí výsledky lékařské vědy do praxe, vykazuje 
publikační činnost,

- pravidelně pořádá společné indikační semináře odborníků, na kterých indikuje pacienty 
k transplantaci,
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- zajišťuje specializovaná vyšetření pro jiná transplantační centra podle vzájemné dohody 
k posouzení indikace léčby transplantací pankreatu či ostrůvků, 

- edukuje spolupracující instituce s cílem zajistit včasnou předtransplantační přípravu, 
stanovit vhodné indikace a rozhodnout o modalitě transplantační léčby,

- provádí každoročně vyhodnocení svých výkonů a kvality poskytované péče. 

čl. 5
Pořadí uchazečů

Pořadí uchazečů bude stanoveno též s přihlédnutím ke kritériím uvedeným uvedených v čl. 3
a to za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 .

čl. 6
Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra

Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace TC pro 
transplantace pankreatu a Langerhansových ostrůvků, pro transplantace střeva, 
multiviscerální transplantace pravidelně sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality 
poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání předloží 
Ministerstvu zdravotnictví, KST a zveřejní ve výroční zprávě. Indikátory kvality a metodiku 
jejich sledování upravuje zvláštní předpis. 
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Příloha č. 1

Definice odběrového regionu transplantačních center ČR
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Příloha č. 2

Žádost o udělení statutu Centra vysoce specializované zdravotní péče v oblasti 
transplantační medicíny (pro dospělé a/nebo děti*1)) - transplantace ledvin 

Identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchazeče o statut Centra 
vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny – transplantace ledvin 

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

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb

…………………………………………………………………………………………………
Statutární orgán

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

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

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

Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o udělení statutu Centra 
vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny (dále jen TC) 
Poskytovatel prohlašuje, že:
1. všechny údaje uvedené v žádosti a přílohách jsou pravdivé,
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC udělen a umožní kontrolu jejich 
plnění, 
3. písemně oznámí Ministerstvu zdravotnictví změny všech údajů a podmínek, za nichž mu 
byl statut TC udělen, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vzniku,
4. souhlasí s tím, aby pro potřeby zhodnocení dosavadní činnosti poskytovala příslušná 
zdravotní pojišťovna Ministerstvu zdravotnictví údaje o počtu provedených zdravotních 
výkonů a poskytované vysoce specializované péče pro transplantační medicínu (netýká se 
osobních údajů o pacientech). 

Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb 

V……………………. Dne …………… . ………………………………………………
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Vyplněnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendářních dnů od 
uveřejnění výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

1) nehodící se škrtněte

Dokumentace k žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované péče v oblasti 
transplantační medicíny – transplantace ledvin u dospělých/ dětí*1

1. kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péče, kterou je uchazeč 
o statut centra schopen zajistit a počtu výkonů provedených v centru za období od 1. 1. 2015
do 31. 12 . 2015,

3. údaje o technickém a věcném vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce 
specializovaná péče poskytována, a o jejím personálním zabezpečení,  

4. jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazků vedoucího TC,  

5. prohlášení uchazeče o statut centra, že splňuje požadavky na technické a věcné vybavení 
zdravotnického zařízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní péče a požadavky 
na personální zabezpečení této zdravotní péče v rozsahu a za podmínek uvedených ve 
výzvě.

Příloha č. 3

Žádost o udělení statutu Centra vysoce specializované zdravotní péče v oblasti 
transplantační medicíny (pro dospělé a/nebo děti*1)) - transplantace srdce 

Identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchazeče o statut Centra 
vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny – transplantace ledvin 

………………………………………………………………………………………………………………………………… . .
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Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb

…………………………………………………………………………………………………
Statutární orgán

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

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

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

Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o udělení statutu Centra 
vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny (dále jen TC) 
Poskytovatel prohlašuje, že:
1. všechny údaje uvedené v žádosti a přílohách jsou pravdivé,
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC udělen a umožní kontrolu jejich 
plnění, 
3. písemně oznámí Ministerstvu zdravotnictví změny všech údajů a podmínek, za nichž mu 
byl statut TC udělen, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vzniku,
4. souhlasí s tím, aby pro potřeby zhodnocení dosavadní činnosti poskytovala příslušná 
zdravotní pojišťovna Ministerstvu zdravotnictví údaje o počtu provedených zdravotních 
výkonů a poskytované vysoce specializované péče pro transplantační medicínu (netýká se 
osobních údajů o pacientech). 

Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb 

V……………………. Dne …………… . ………………………………………………

Vyplněnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendářních dnů od 
uveřejnění výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

1) nehodící se škrtněte

Dokumentace k žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované péče v oblasti 
transplantační medicíny – transplantace srdce u dospělých a/nebo dětí
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1. kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péče, kterou je uchazeč 
o statut centra schopen zajistit a počtu výkonů provedených v centru za období od 1. 1. 2015
do 31. 12 . 2015,

3. údaje o technickém a věcném vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce 
specializovaná péče poskytována, a o jejím personálním zabezpečení,  

4. jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazků vedoucího TC,

5. prohlášení uchazeče o statut centra, že splňuje požadavky na technické a věcné vybavení 
zdravotnického zařízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní péče a požadavky 
na personální zabezpečení této zdravotní péče v rozsahu a za podmínek uvedených ve 
výzvě.

Příloha č. 4

Žádost o udělení statutu Centra vysoce specializované péče v oblasti 
transplantační medicíny (pro dospělé a děti*1)) - transplantace plic 

Identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchazeče o statut Centra 
vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny – transplantace plic

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

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb

…………………………………………………………………………………………………
Statutární orgán

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

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

Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o udělení statutu Centra 
vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny (dále jen TC). 

Poskytovatel prohlašuje, že:
1. všechny údaje uvedené v žádosti a přílohách jsou pravdivé,
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC udělen a umožní kontrolu jejich 
plnění, 
3. písemně oznámí Ministerstvu zdravotnictví změny všech údajů a podmínek, za nichž mu 
byl statut TC udělen, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vzniku,
4. souhlasí s tím, aby pro potřeby zhodnocení dosavadní činnosti poskytovala příslušná 
zdravotní pojišťovna Ministerstvu zdravotnictví údaje o počtu provedených zdravotních 
výkonů a poskytované vysoce specializované péče pro transplantační medicínu (netýká se 
osobních údajů o pacientech). 

Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb 

V……………………. Dne …………… . ………………………………………………

Vyplněnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendářních dnů od 
uveřejnění výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

1) nehodící se škrtněte

Dokumentace k žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované péče v oblasti 
transplantační medicíny – transplantace plic:

1. kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péče, kterou je uchazeč 
o statut centra schopen zajistit a počtu výkonů provedených v centru za období od 1. 1. 2015
do 31. 12 . 2015,

3. údaje o technickém a věcném vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce 
specializovaná péče poskytována, a o jejím personálním zabezpečení,  
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4. jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazků vedoucího TC, 

5. prohlášení uchazeče o statut centra, že splňuje požadavky na technické a věcné vybavení 
zdravotnického zařízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní péče a požadavky 
na personální zabezpečení této zdravotní péče v rozsahu a za podmínek uvedených ve 
výzvě.

Příloha č. 5

Žádost o udělení statutu Centra vysoce specializované péče v oblasti 
transplantační medicíny (pro dospělé a děti*1)) - transplantace jater 

Identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchazeče o statut Centra 
vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny – transplantace jater

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

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb

…………………………………………………………………………………………………
Statutární orgán

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

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

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

Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o udělení statutu Centra 
vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny (dále jen TC). 

Poskytovatel prohlašuje, že:
1. všechny údaje uvedené v žádosti a přílohách jsou pravdivé,
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC udělen a umožní kontrolu jejich 
plnění, 
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3. písemně oznámí Ministerstvu zdravotnictví změny všech údajů a podmínek, za nichž mu 
byl statut TC udělen, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vzniku,
4. souhlasí s tím, aby pro potřeby zhodnocení dosavadní činnosti poskytovala příslušná 
zdravotní pojišťovna Ministerstvu zdravotnictví údaje o počtu provedených zdravotních 
výkonů a poskytované vysoce specializované péče pro transplantační medicínu (netýká se 
osobních údajů o pacientech). 

Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb 

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

Vyplněnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendářních dnů od 
uveřejnění výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

1) nehodící se škrtněte

Dokumentace k žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované péče v oblasti 
transplantační medicíny – transplantace jater:

1. kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péče, kterou je uchazeč 
o statut centra schopen zajistit a počtu výkonů provedených v centru za období od 1. 1. 2015
do 31. 12 . 2015,

3. údaje o technickém a věcném vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce 
specializovaná péče poskytována, a o jejím personálním zabezpečení,  

4 . jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazků vedoucího TC,

5. prohlášení uchazeče o statut centra, že splňuje požadavky na technické a věcné vybavení 
zdravotnického zařízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní péče a požadavky 
na personální zabezpečení této zdravotní péče v rozsahu a za podmínek uvedených ve 
výzvě.
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Příloha č. 6

Žádost o udělení statutu Centra vysoce specializované péče v oblasti 
transplantační medicíny pro transplantace pankreatu a Langerhansových 
ostrůvků, pro transplantace střeva a multiviscerální transplantace.

Identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchazeče o statut Centra 
vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny – transplantace 
pankreatu, transplantace Langerhansových ostrůvků, transplantace střeva a 
multiviscerální transplantace.

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

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb

…………………………………………………………………………………………………
Statutární orgán

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

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

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

Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o udělení statutu Centra 
vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny (dále jen TC). 

Poskytovatel prohlašuje, že:
1. všechny údaje uvedené v žádosti a přílohách jsou pravdivé,
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC udělen a umožní kontrolu jejich 
plnění, 
3. písemně oznámí Ministerstvu zdravotnictví změny všech údajů a podmínek, za nichž mu 
byl statut TC udělen, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vzniku,

4. souhlasí s tím, aby pro potřeby zhodnocení dosavadní činnosti poskytovala příslušná 
zdravotní pojišťovna Ministerstvu zdravotnictví údaje o počtu provedených zdravotních 
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výkonů a poskytované vysoce specializované péče pro transplantační medicínu (netýká se 
osobních údajů o pacientech). 

Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb 

V……………………. Dne …………… . ………………………………………………

Vyplněnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendářních dnů od 
uveřejnění výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Dokumentace k žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované péče v oblasti 
transplantační medicíny – transplantace pankreatu, transplantace Langerhansových 
ostrůvků, transplantace střeva a multiviscerální transplantace:

1. kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péče, kterou je uchazeč 
o statut centra schopen zajistit a počtu výkonů provedených v centru za období od 1. 1. 2015
do 31. 12 . 2015,

3. údaje o technickém a věcném vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce 
specializovaná péče poskytována, a o jejím personálním zabezpečení,  

4. jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazků vedoucího TC, 

5. prohlášení uchazeče o statut centra, že splňuje požadavky na technické a věcné vybavení 
zdravotnického zařízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní péče a požadavky 
na personální zabezpečení této zdravotní péče v rozsahu a za podmínek uvedených ve 
výzvě.
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Seznam center vysoce specializované traumatologické péče a 
vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), seznam poskytovatelů 
zdravotních služeb, jimž byl udělen statut centra vysoce specializované traumatologické péče pro 
dospělé, centra vysoce specializované traumatologické péče pro děti a centra vysoce 
specializované péče o pacienty s popáleninami, podle § 112 odst. 1 tohoto zákona na základě 
výzvy ministerstva uveřejněné ve Věstníku MZ ČR částka 15/2015. 

Část I.

1) Vymezení oboru zdravotní péče 
Centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé, centra vysoce specializované 
traumatologické péče pro děti zajišťují komplexní diagnostickou a léčebnou péči o Triáž pozitivní 
pacienty a o pacienty s těžkými úrazy .
Centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami zajišťují komplexní diagnostickou a 
léčebnou péči o pacienty se závažnými popáleninami .

2) Seznam center vysoce specializované traumatologické péče

Centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé Statut udělen 
do:

Nemocnice České Budějovice, a.s., Boženy Němcové 585/54, 
370 01 České Budějovice
IČO: 26068877

31. 12. 2020

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
IČO: 65269705

31. 12. 2020

Fakultní nemocnice Plzeň, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
IČO: 00669806

31. 12. 2020

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
IČO: 00179906

31. 12. 2020

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
IČO: 00064203

31. 12. 2020

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
IČO: 00098892

31. 12. 2020
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Fakultní nemocnice Ostrava, 17. Listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
IČO: 00843989

31. 12. 2020

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 460 63 Liberec
IČO: 27283933

31. 12. 2020

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova Nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
Sociální péče 3312/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČO: 25488627

31. 12. 2020

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, U vojenské 
nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 61383082

31. 12. 2020

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
IČO: 00064173

31. 12. 2018

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600, 76 001 Zlín
IČO 27661989

31. 12. 2018

Centra vysoce specializované traumatologické péče pro děti Statut udělen 
do:

Nemocnice České Budějovice, a.s., Boženy Němcové 585/54, 
370 01 České Budějovice
IČO: 26068877

31. 12. 2020

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
IČO: 65269705

31. 12. 2020

Fakultní nemocnice Plzeň, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
IČO: 00669806

31. 12. 2020

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
IČO: 00179906

31. 12. 2020

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
IČO: 00064203

31. 12. 2020

Thomayerova nemocnice Praha, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4- Krč
IČO:00024341
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. Listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
IČO: 00843989

31. 12. 2020

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova Nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
Sociální péče 3312/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČO: 25488627

31. 12. 2020

Centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami Statut udělen 
do:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
IČO: 00064173

31. 12. 2020

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno 31. 12. 2020
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IČO: 65269705
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. Listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
IČO: 00843989

31. 12. 2020

3) Vymezení území pro poskytování vysoce specializované traumatologické péče a vysoce 
specializované péče o pacienty s popáleninami

V souladu s § 112 odst. 2 zákona o zdravotních službách je spádovou oblastí pro poskytování 
vysoce specializované traumatologické péče a vysoce specializované péče o pacienty 
s popáleninami Česká republika. 

Část II.

Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti center vysoce specializované 
traumatologické péče a center vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami

Poskytovatel zdravotních služeb, kterému byl udělen statut centra vysoce specializované 
traumatologické péče a poskytovatel ZS, kterému byl udělen statutu centra vysoce specializované 
péče o pacienty s popáleninami, pravidelně sleduje ke dni 31. prosince daného roku stanovené 
indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra. Sledované indikátory na 
vyžádání předloží Ministerstvu zdravotnictví.
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Změna ve vedení Národní referenční laboratoře

původní změna

Název NRL NRL pro lymeskou borreliózu

Organizace Státní zdravotní ústav

Vedení RNDr. Petr Kodym, CSc. RNDr. Kateřina Kybicová, PhD.
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., 
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354, fax: 233 553 422; drob-
ný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – České 
Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. Distri-
buční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům 
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány 
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhra-
dy předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného 
do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtis-
ků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů 
od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za 
úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lo-
mítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zási-
lek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových 
zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa  
27. 12. 1994.
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