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Národní antibiotický program ČR 

Ustanovilo Ministerstvo zdravotnictví na základě Usnesení 

vlády ČR ze dne 4. května 2009 č. 595 o ustanovení 

Národního antibiotického programu a v souladu s obsahem 

a cíli Doporučení Rady EU (2002/77/ES) o obezřetném 

používání antimikrobiálních látek v lékařství a 

Doporučení Rady EU ze dne 9. června 2009 o 

bezpečnosti pacientů včetně prevence a 

kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí 
(2009/C 151/01) 

http://www.szu.cz/narodni-antibioticky-program 



Počet infekcí vyvolaných 

multirezistentními mikroby roste a má 

závažné sociální a ekonomické dopady.  
 

Podle analýzy ECDC umírá v Evropě ročně přibližně 33 000 pacientů 

v souvislosti s infekcí vyvolanou multirezistentními mikroby. 

      Odhaduje se, že v Evropě až 75% infekcí vyvolaných 

rezistentními mikroby vzniká v souvislosti s poskytovanou zdravotní 

péčí a náklady na jejich léčbu spolu se ztrátami produktivity jsou až 

1,5 miliardy EUR ročně.  

Evropská komise v červnu 2017 

přijala nový akční plán proti 

antimikrobiální rezistenci (AMR)  



jediné účinné řešení  

 

komplexní, integrované, mezisektorové řešení 

podstatou je interdisciplinární spolupráce nejen 

v oblasti zdraví člověka a zvířat, ale také v 

oblasti životního prostředí 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/85/One_Health_Triad.jpg 

Princip „One Health“ 

 

„Jedno zdraví“ 



  

Implementace v ČR 

Pro řízení NAP na základě ustanovení čl.17 Organizačního 

řádu MZ zřízena mezioborová a mezisektorová  

Centrální koordinační skupina - poradní orgán 

ministra zdravotnictví  

Náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví  

a hlavní hygienik ČR 



Ministerstvo zdravotnictví – odbor ochrany veřejného 

zdraví, zdravotní péče, zdravotního pojištění, farmacie 

- SZÚ 

- SÚKL 

- SKAP ČLS JEP  

- VZP a Svaz zdravotních pojišťoven  

- ÚZIS 

 

Ministerstvo zemědělství  

– ÚSKVBL Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů 

a léčiv 

- SVS Státní veterinární správa  

 

Ministerstvo životního prostředí  



Podporu vlády ČR v jejích snahách o uplatňování 

přístupu „Jedno zdraví“ navazujícího na Evropský akční 

plán a o mezioborový přístup při řešení antimikrobiální 

rezistence vyjádřil i Senát PSP ČR ve svém usnesení  

č. 319 z 11. schůze konané dne 6. srpna 2017. 

  Realizují se aktivity stanovené AP NAP pro období 2011-2013 

 

Příprava nového Akčního plánu NAP 2019 -2022 

Implementace v ČR 



AP NAP pro období 2019-2022 



                       Cíl NAP  
 

 

 

zajištění dlouhodobě dostupné, účinné a      

        nákladově efektivní antibiotické léčby  
           
 

 - podporou správné praxe v používání ATB 

– účinnou prevencí a kontrolou infekcí   

• ve zdravotnických zařízeních i v běžné populaci 

• ve veterinárním sektoru 

• v životním prostředí  

– vzděláváním a zvyšováním povědomí odborné i laické veřejnosti  



Zákon č. 372/11 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich 

poskytování 

§ 47 (3) Poskytovatel je rovněž povinen v rámci 

zajištění kvality a bezpečí poskytovaných 

zdravotních služeb 

 

c) dbát na takové používání antibiotik u 

konkrétního pacienta, aby došlo k omezování 

rizika vzestupu antibiotické rezistence. 



Národní antibiotický program  
 

  soubor opatření, která jsou důležitá  

                      sama o sobě,  

   jejich účinnost je potencována jsou-li 

              prováděna souběžně.  

  

 



EU-JAMRAI 
https://eu-jamrai.eu/ 

AMR - WP 5 - WP 7  - aktivity realizuje a koordinuje NRL pro 

ATB SZÚ 

v říjnu 2018 proběhla country visit  

                                      -  audit aktivit v rámci WP 5  

 

HAI WP 6 – 6.2 aktivity realizuje a koordinuje NRC HAI SZÚ 

 

Prezentace a komunikace projektu WP 2, WP 8  

                                            spolupráce SZU a MZ 



EAAD  

od roku 2008 každoročně 18. listopadu  

         pod záštitou ECDC 

https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en 

podpora správného používání antibiotik 

v nemocnicích  

v komunitě  

v zemědělství 





Spolupráce EAAD 

CKS NAP 

Státní zdravotní ústav (SZÚ) 

OS České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP)  

Kancelář WHO v ČR   

Krajské hygienické stanice, Zdravotní ústavy 

Krajské úřady 

Zdravotní pojišťovny 

 

Česká lékárnická komora 

 

Ministerstvo zemědělství a jeho rezortní organizace  

 

 





Velký dík kolegům a partnerům  

CKS NAP 

za čas a úsilí věnované řešení aktivit 

http://globalbugs.com/images/Content/One-Health.jpg 


