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SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY
ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

V OBDOBÍ DUBEN – ČERVEN 2006

ZN: OZF-7.7.2006
REF: RNDr. Dan Nekvasil, tel: 224 972 362

Ministerstvo zdravotnictví, podle § 31a odst. 5 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 3 vyhl. č. 288/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení, klasifikaci
léčivých přípravků pro výdej, převodu registrace, vydávání povolení pro souběžný dovoz, předkládání
a navrhování specifických léčebných programů s využitím neregistrovaných humánních léčivých pří-
pravků, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku, včetně nále-
žitostí periodicky aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, a způsob a rozsah oznámení o použití neregist-
rovaného léčivého přípravku (registrační vyhláška o léčivých přípravcích), zveřejňuje odsouhlasené
specifické léčebné programy humáních léčivých přípravků.

DUBEN 2006 (P – přípravek, V – výrobce, D – distributor, PŘ – předkladatel programu,
C – cíl programu a doba platnosti souhlasu)

P: PROTAMIN VALEANT 1000 inj. (protamini hydrochloridum) 5x5ml/5KU 44000 balení
V: Valeant Pharmaceuticals Switzerland GmbH, Švýcarsko
D: Valeant Czech Pharma s.r.o., ČR
PŘ: Valenat Czech Pharma s.r.o., Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1
C: použití přípravku, v případech potřeby zastavení účinku heparinu u pacientů, je vyhrazeno zdra-

votnickým zařízením ambulantní a ústavní péče, 
souhlas platí do 31. března 2008;

P: PARASIDOSE SHAMPOOING šampón (phenothrinum 0,2%) 200ml 80000 balení
V: Laboratoires GILBERT, Francie
D: Biotika Bohemia s.r.o., ČR
PŘ: NEWBRAND s.r.o., Církvičská 386, 264 01 Sedlčany.
C: léčba pediculózy (výdej přípravku není vázán na lékařský předpis),
souhlas platí do 30. dubna 2007;

P: EREMFAT i.v. 600mg inj. (rifampicinum) 1x600mg+solv. 4000 balení
V: FATOL Arzneimittel GmbH, SRN
D: Biotika Bohemia s.r.o., ČR
PŘ: Biotika Bohemia s.r.o., Kovriginova 1416/6, 147 00 Praha 4
C: použití přípravku je vyhrazeno zdravotnickým zařízením ambulantní a ústavní péče a) u pacientů

při léčení všech forem tuberkulózy s citlivostí původců na rifampicin, b) u ostatních pacientů s ji-
nými závažnými infekcemi, jejichž původci jsou citliví na rifampicin,

souhlas platí do 30. dubna 2008;

KVĚTEN 2006

P: DIFFUSIL H FORTE spray (carbaryl 1% hm) 150ml 50000 balení
V: Lybar a.s., ČR
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D: Alliance UniChem CZ s.r.o., ČR; GeHe Pharma Praha s.r.o., ČR;
Pharmos a.s., ČR; PHOENIX Lékárenský velkoobchod a.s., ČR

PŘ: A-Pharma s.r.o., K Ohradě 528/2, 155 00 Praha 5
C: léčba pediculózy (výdej přípravku není vázán na lékařský předpis),
souhlas platí do 30. června 2007;

ČERVEN 2006

žádný souhlas nebyl vydán.

Zn: SOZ – 4. 7. 2006
Ref: JUDr. Zdena Krýsová, tel: 224 972 435

Ministerstvo zdravotnictví podle § 83c odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví uveřejňuje seznam
držitelů autorizace. 

Držitelé Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro osoby působící v oblasti ochrany veřejného zdraví 

a
držitelé Osvědčení odborné způsobilosti podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby působící v oblasti posuzování
vlivů na veřejné zdraví (HIA)

Autorizační sety
Set I. – Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku
Set II. – Hodnocení zdravotních rizik expozice neionizujícímu záření
Set III. – Hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v prostředí
Set IV. – Hodnocení zdravotních rizik expozice biologickým agens v prostředí
Set V. – Hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v potravinách a pokrmech
Set VI. – Hodnocení zdravotních rizik expozice biologickým agens v potravinách a pokrmech
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Držitelé Osvědčení
(autorizované osoby)

RNDr. Alexander Skácel, CSc.
Průkopnická 24, 700 30 Ostrava
E-mail: skacel.alex@seznam.cz
Tel: 777 674 897 

RNDr. Jiří Kos
Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě,
Vrchlického 57, 587 25 Jihlava    
E-mail: jiri.kos@khsjih.cz
Tel: 567 574 701 

RNDr. Václav Kukačka
Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě
Vrchlického 57, 587 25 Jihlava 
E-mail: vaclav.kukacka@pe.zujih.cz
Tel: 565 355 435

Číslo
autorizované 

osoby
Set I.

Plat. do:
Set II.

Plat. do:
Set III.

Plat. do:
Set VI.

Plat. do:
Set V.

Plat. do:
Set VI.

Plat. do:
Číslo osvědčení
HIA + Plat. do:

001/04

002/04

003/04

16. 4. 2011

16. 4. 2011

9. 6. 2011

–

–

–

5. 4. 2011

5. 4. 2011

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4/2004
10. 11. 2009

5/2004
11. 11. 2009

SEZNAM DRŽITELŮ AUTORIZACE
2.
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Držitelé Osvědčení
(autorizované osoby)

Ing. Dana Potužníková
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
E-mail: dana.potuznikova@uo.zupu.cz
Tel: 465 352 019, 606 677 910

MUDr. Magdalena Wantochová
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
U nemocnice, 280 21 Kolín 
E-mail: magda.wantochova@zukolin.cz
Tel: 312 292 131, 724 607 490

MUDr. Vilma Pavlíková
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
U nemocnice, 280 21 Kolín
E-mail: vilma.pavlikova@zukolin.cz
Tel: 312 292 131, 607 652 110

RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.
Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Gorkého 6, 602 00 Brno 
E-mail: pokorny@zubrno.cz
Tel: 541 421 242, 723 299 023

MUDr. Bohumil Havel 
Polní 2, 568 02 Svitavy
E-mail: b.havel@tiscali.cz
Tel: 461 533 402, 602 482 404

RNDr. Vítězslav Jiřík
SZÚ Praha, pracoviště Ostrava
Partyzánské náměstí 7, 701 48 Ostrava
E-mail: vitezslav.jirik@zuova.cz
Tel: 596 200 131, 606 746 656

MUDr. Helena Kazmarová
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
E-mail: h.kazmarova@szu.cz
Tel: 267 082 555

Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.
SZÚ Praha, Centrum hygieny 
potravinových řetězců, 
Palackého 3a, 612 42  Brno
E-mail: jruprich@chpr.szu.cz
Tel: 549 246 627

MUDr. Jaroslav Volf, PhD.
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
E-mail: jaroslav.volf@szu.cz
Tel: 267 312 138

Ing. Jitka Růžičková
Krokova 31,  360 20 Karlovy Vary 
E-mail: jitka.ruzickova@zukv.cz
Tel: 353 339 331, 604 858 859

Doc. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
E-mail: fiala@lfhk.cuni.cz
Tel: 495 816 111, 737 979 734

MUDr. František Kožíšek, CSc.
Patočkova 91/1712, 169 00 Praha 6
E-mail: water@szu.cz
Tel: 220 517 055

Číslo
autorizované 

osoby
Set I.

Plat. do:
Set II.

Plat. do:
Set III.

Plat. do:
Set VI.

Plat. do:
Set V.

Plat. do:
Set VI.

Plat. do:
Číslo osvědčení
HIA + Plat. do:

004/04

005/04

006/04

007/04

008/04

010/04

011/04

012/04

013/04

014/04

016/04

017/04

9. 6. 2011

3. 5. 2011

3. 5. 2011

22. 12. 2006

9. 6. 2011

–

–

–

–

9. 6. 2011

–

–

–

–

–

–

–

6. 6. 2007

–

–

–

–

–

–

–

3. 5. 2011

3. 5. 2011

29. 11. 2006

5. 4. 2011

10. 5. 2011

14. 3. 2007

22. 7. 2006

18. 5. 2011

4. 10. 2006

25. 6. 2011

7. 3. 2007

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

21. 6. 2011

–

–

–

22. 7. 2006

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

22. 7. 2006

–

–

–

–

2/2004
14. 9. 2009

9/2005
8. 7. 2010

7/2005
29. 4. 2010

1/2005
14. 1. 2010

1/2004
10. 8. 2009

2/2005
7. 1. 2010

10/2005
11. 7. 2010

5/2005
11. 4. 2010

6/2004
22. 11. 2009

3/2004
26. 10. 2009
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Držitelé Osvědčení
(autorizované osoby)

MUDr. Petr Šišma
Květná 31, 130 00 Praha 3
Tel: 267 081 111

Ing. Jaroslav Kubina
V. Nejedlého 590, 734 01 Karviná - Ráj
E-mail: jaroslav.kubina@khsova.cz
Tel: 596 475 221

MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.
SZÚ Praha, Centrum hygieny 
potravinových řetězců, 
Palackého 3a, 612 42  Brno
E-mail: karpiskova@chpr.szu.cz
Tel: 541 247 115

RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D.
SZÚ Praha, Centrum hygieny 
potravinových řetězců, 
Palackého 3a, 612 42  Brno
E-mail: rehurkova@chpr.szu.cz
Tel: 541 215 675

MVDr. Vladimír Ostrý, CSc.
SZÚ Praha, Centrum hygieny 
potravinových řetězců, 
Palackého 3a, 612 42  Brno
E-mail: ostry@chpr.szu.cz
Tel: 541 245 037

Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.
Rybalkova 39, 101 00  Praha 10
E-mail: opl@iol.cz
Tel: 271 087 106

Ing. Petr Řehák
Hoření 2436/9,  400 11 Ústí nad Labem
E-mail: petr.rehak@zuusti.cz
Tel: 477 751 857

Mgr. Jan Karel
Sněženková 3095/2,  106 00 Praha 10
E-mail: karel@atem.cz
Tel: 241 470 090

RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc.
Pod Vrškem 699/II.,  339 01  Klatovy
E-mail: krysl@zuplzen.cz
Tel: 376 370 621

MUDr. Eva Rychlíkova
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
E-mail: rychlikovi@volny.cz
Tel: 472 743 953 Fax: 720 173 636

Ing. Olga Krpatová
Brožíkova 427,  530 09  Pardubice
E-mail: olga.krpatova@seznam.cz
Tel: 723 482 752

Ing. Lubomír Stojan
ZÚ se sídlem v  Českých Budějovicích
L.B. Schneidera 32
370 21 České Budějovice
E-mail: lubomir.stojan@zucb.cz
Tel: 737 040 937

Číslo
autorizované 

osoby
Set I.

Plat. do:
Set II.

Plat. do:
Set III.

Plat. do:
Set VI.

Plat. do:
Set V.

Plat. do:
Set VI.

Plat. do:
Číslo osvědčení
HIA + Plat. do:

018/04

019/04

022/04

023/04

024/04

025/04

029/05

030/05

032/05

033/05

034/05

035/06

10. 12. 2006

22. 7. 2006

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6. 6. 2007

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8. 4. 2007

31. 3. 2007

23. 6. 2007

23. 6. 2007

23. 6. 2007

1. 8. 2008

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

22. 7. 2006

22. 7. 2006

–

–

–

–

–

–

–

–

–

22. 7. 2006

–

22. 7. 2006

–

–

–

–

–

–

–

6/2005
19. 4. 2010

13/2005
26. 8. 2010

11/2005
8. 8. 2010
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Držitelé osvědčení

Autorizované laboratoře – aktuální stav k 30.6. 2006

ZÚ se sídlem v Pardubicích
Kyjevská 44
532 03  Pardubice

AGRO CS a.s.
Říkov č.p. 265
552 03  Česká Skalice

AQATEST a.s.
Geologická 4
152 00  Praha 5 

OKD, a.s., člen koncernu
KARBON INVEST, a.s.,
Důl ČSA
Čs. armády č.p. 1
735 02  Karviná - Doly 2179

OKD, a.s., člen koncernu
KARBON INVEST, a.s.,
Důl ČSA
Čs. armády č.p. 1
735 02  Karviná - Doly 2179

PRECHEZA a.s. Přerov
Nábř. Dr. E. Beneše 24
75162  Přerov

ZÚ se sídlem v Brně
Gorkého 6
602 00  Brno

ZÚ se sídlem v Českých
Budějovicích
L. B. Schneidera 32
370 21  České Budějovice 

ZÚ se sídlem v Plzni
Tylova 20
301 25  Plzeň

ZÚ se sídlem v Plzni
Tylova 20
301 25  Plzeň 

ZÚ se sídlem v Ústí 
nad Labem
Moskevská 15
400 00  Ústí nad Labem

OKD, a.s., VOS
Důl ČSM
č.p. 1077
735 34   Stonava

OKD, a.s., VOS
Důl ČSM
č.p. 1077
735 34   Stonava

Ekologická laboratoř 
PEAL, s.r.o.
U Vodojemu 15
142 00 Praha 4

IČ Laboratoř Adresa laboratoře Čís. osvědčení
o autorizaci Autorizované sety

71009477

64829413

44794843

00002593

00002593

14617064

71009400

71009400

71009442

71009442

71009361

46356215

46356215

27402380

Hygienické laboratoře
Pardubice

Ekoakva laboratoř

AQATEST - laboratoř

Laboratoř pro odběr 
a stanovení prašnosti
v pracovním prostředí

Laboratoř pro zjiš�ování 
a měření mikroklimatických
parametrů v pracovním
prostředí

Centrální laboratoře -
laboratoř životního prostředí

Zdravotní ústav se sídlem 
v Brně

Odbor hygienických 
laboratoří ZÚ se sídlem  
v Českých Budějovicích

Laboratoř fyzikálních 
faktorů a radonu

Laboratoř fyziologie práce

Laboratoř hygieny práce

Laboratoř mikroklimatu

Laboratoř prašnosti

Ekologická laboratoř 
PEAL, s.r.o.

Kyjevská 44
532 03  Pardubice

Říkov č.p. 265
552 03  Česká Skalice

Geologická 4
152 00  Praha 5 

Důl ČSA
Čs. armády č.p. 1
735 02  Karviná - Doly 2179

Důl ČSA
Čs. armády č.p. 1
735 02  Karviná - Doly 2179

Nábř. Dr. E. Beneše 24
75162  Přerov 

Gorkého 6
602 00  Brno

L.B. Schneidera 32
370 21  České Budějovice 

Václavská 1560
347 01  Tachov

Tylova 20
301 25  Plzeň 

Moskevská 15
400 00  Ústí nad Labem

Stonava
č.p. 1077
735 34  Stonava

Stonava
č.p. 1077
735 34  Stonava

U Vodojemu 15
142 00 Praha 4

P0030101504

K0020101604

A0070101704

M0070801804

M0070901904

O0060102004

C0040100105

J0130100205

F0110200305

F0150300405

U0100101606

M0140100605

M0140200705

A0010100805

D 1

A 1, A 2

A 1, A 2, A 3, A 4

H 6

H 5

G 8, H 6

H 12, H 11, H 10, H 8,
H 7, H 6, G 10, G 8, G 7, 
G 6, G 5, G 3, G 2, G 1,
E 6, E 1, D 1,

D 1

B 6, G 2, G 7, H 2

I 7, I 8, I 9, I 11

H 5, H 6, H 10

H 5

H 6

A 2
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Držitelé osvědčení

AQUA SERVIS, a.s.,
Rychnov nad Kněžnou
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad
Kněžnou

Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 11  Vsetín

Ing. Dagmar Kopečná
Kolovratská 1476
251 01  Říčany u Prahy

Institut pro testování 
a certifikaci, a.s.
Třída Tomáše Bati 299
764 21  Zlín - Louky

ZÚ se sídlem v Plzni
Tylova 20
301 25  Plzeň

SPOLANA, a.s.
ul. Práce 657
277 11  Neratovice

ZÚ se sídlem v Českých
Budějovicích
L. B. Schneidera 32
370 21  České Budějovice

ZÚ se sídlem v Českých
Budějovicích
L. B. Schneidera 32
370 21  České Budějovice

ZÚ se sídlem 
v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01  Ústí nad Labem

Ing. Josef Musil
Družstevní 21
370 06  České Budějovice

ZÚ se sídlem v Plzni
Tylova 20
301 25  Plzeň

PREMEDIS s.r.o.
Masarykova 699/9
460 01  Liberec

Ekologická laboratoř 
PEAL, s.r.o.
U Vodojemu 15
142 00 Praha 4

Lékařské laboratoře
spol. s.r.o.
Poznaňská 461
181 00  Praha 8

AZH 65, spol. s.r.o.
Hlavní 73
624 00  Brno

IČ Laboratoř Adresa laboratoře Čís. osvědčení
o autorizaci Autorizované sety

60914076

47674652

47040980

47910381

71009442

45147787

71009400

71009400

71009361

73512753

71009442

25441566

27402380

48041441

25599232

AQUA SERVIS, a.s.,
laboratoř

Centrální laboratoř

Vodohospodářská laboratoř

Laboratoř Divize 2
Zkušebnictví

Centrum laboratoří Klatovy

Laboratoř ovzduší

Oddělení pracovního 
lékařství

Odbor hygienických 
laboratoří ZÚ se sídlem
v Českých Budějovicích

Laboratoř PL Teplice

Laboratoř pro měření 
osvětlení při Střední prům.
škole stroj. a elekrotech.

Centrum laboratoří

Laboratoř ochrany 
a podpory veřejného zdraví

Ekologická laboratoř 
PEAL, s.r.o.

Oddělení klinické
mikrobiologie

Autorizovaná 
zkušebna hluku

Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad
Kněžnou

Vsetín - Lázky

Kolovratská 1476
251 01  Říčany u Prahy

Třída Tomáše Bati 299
764 21  Zlín - Louky

Plzeňská 165
339 01  Klatovy

ul. Práce 657
277 11  Neratovice

L. B. Schneidera 32
370 21  České Budějovice

L. B. Schneidera 32
370 21  České Budějovice

Jiřího Wolkera 3
415 01  Teplice

Dukelská 13
371 45  Č. Budějovice

Škrétova 17
303 22  Plzeň

Masarykova 699/9
460 01  Liberec

U Vodojemu 15
142 00 Praha 4

Poznaňská 461
181 00  Praha 8

Hlavní 73
624 00  Brno

K0160100905

Z0170101005

S0180101105

Z0080101205

F0090101305

S0020101405

J0030201505

J0050101605

U0040101705

J0060101805

F0080400106

L0090100206

A0040100306

A0020100406

C0070100506

A 1

A 1

A 1

A 2, D 1, D 2, D 3

D 1, G 2, G 7

H 6, H 10, H 11, 
H 12

H 5, I 7, I 8, I 9, I 10

C 1, C 3

B 4, H 5, H 6, H 7, 
H 8, H 9, H 10

B 5, B 6, B 8

C 1, C 2

I 7, I 8, I 9, I 11

A 1, A 3, A 4

E 6

G 1, G 2, G 7
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Držitelé osvědčení

Ing. Jiří Kostečka
Šumavská 32
602 00  Brno

OKD, a.s., člen koncernu
KARBON INVEST, a.s.
Důl Darkov
Prokešovo nám. 6/2020
728 30  Ostrava - Moravská
Ostrava

OKD, a.s., člen koncernu
KARBON INVEST, a.s.
Důl Darkov
Prokešovo nám. 6/2020
728 30  Ostrava - Moravská
Ostrava

OKD, a.s., člen koncernu
KARBON INVEST, a. s.
Důl Darkov
Prokešovo nám. 6/2020
728 30  Ostrava - Moravská
Ostrava

OKD, a.s., člen koncernu
KARBON INVEST, a. s.
Důl Paskov
Prokešovo nám. 6/2020
728 30  Ostrava - Moravská
Ostrava

OKD, a.s., člen koncernu
KARBON INVEST, a.s.
Důl Paskov
Prokešovo nám. 6/2020
728 30  Ostrava - Moravská
Ostrava

OKD, a.s., člen koncernu
KARBON INVEST, a.s.
Důl Lazy
Prokešovo nám. 6/2020
728 30  Ostrava - Moravská
Ostrava

OKD, a.s., člen koncernu
KARBON INVEST, a.s.
Důl Lazy
Prokešovo nám. 6/2020
728 30  Ostrava - Moravská
Ostrava

Ing. Ivan Horák 
MONITORING
Jindrova 962/14
155 00  Praha 4

Greif – akustika, s. r. o.
Kubíkova 12
182 00  Praha 8

IČ Laboratoř Adresa laboratoře Čís. osvědčení
o autorizaci Autorizované sety

13372963

00002593

00002593

00002593

00002593
(17)

00002593
(17)

00002593
(6)

00002593
(6)  

10188886

45307385

Ing. Jiří Kostečka

Laboratoř prašnosti

Laboratoř mikroklimatu
pro závod 2

Laboratoř mikroklimatu
pro závod 3

Laboratoř pro odběr 
a stanovení prašnosti
v pracovním prostředí

Laboratoř pro zjiš�ování  
a měření mikroklimatických
parametrů v pracovním
prostředí

Laboratoř pro zjiš�ování  
a měření mikroklimatických
parametrů v pracovním
prostředí

Laboratoř pro odběr 
a stanovení prašnosti
v pracovním prostředí

Ing. Ivan Horák - Monitoring

Greif - akustika, s. r. o.
nezávislá společnost 
snižující hluk

Šumavská 32
602 00  Brno

Důl Darkov
Doly č.p. 2179
735 06  Karviná - Doly

Důl Darkov
Doly č.p. 2179
735 06  Karviná - Doly

Důl Darkov
Doly č.p. 2179
735 06  Karviná - Doly

Důl Paskov
č.p. 528
739 43  Staříč

Důl Paskov
č.p. 528
739 43  Staříč

Důl Lazy
č.p. 605
735 12 Orlová - Lazy

Důl Lazy
č.p. 605
735 12 Orlová - Lazy

Jindrova 962/14
155 00  Praha 5

Kubíkova 12
182 00  Praha 8

C0070100606

M0110500706

M0110600806

M0110700906

M0050101006

M0050201106

M0080401206

M0090301306

A0100101406

A0120101506

G 1, G 2, G 7

H 6

H 5

H 5

H 6

H 5

H 5

H 6

B 4, G 2

G 1, G 2, G 5, G 7
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STANOVISKA K ŽÁDOSTEM ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM
A OBMĚNOU PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

ZN.: ČIL/28516/2006
REF.: Jitka Šustová, tel. 22497 linka 2805

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje rozhodnutí k žádostem zdravotnických zařízení o souhlas s umís-
těním, provozem a obměnou přístrojových zdravotnických prostředků ze dne 20. 4. 2006 a 18. 5. 2006.

ze dne 20.4.2006
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Souhlas s prodloužením Stanoviska ze dne 26. 11. 2004, č.j. 33069/2004 k obměně CT přístroje s tím, že
nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky
neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického zařízení, včetně mzdových nákladů. Tento
souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Nemocnice ve Svitavách
Souhlas s prodloužením stanoviska ze dne 4. 1. 2005, č.j. 36525/2004 k umístění a provozu CT přístro-
je s tím, že způsob úhrady provozu přístroje z veřejného zdravotního pojištění bude předmětem jedná-
ní mezi zdravotnickým zařízením a zdravotními pojiš�ovnami. Tento souhlas Komise PZP nezakládá ná-
rok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 4
Souhlas s prodloužením Stanoviska ze dne 26. 11. 2004, č.j. 11247/2004 k obměně mamografického pří-
stroje s tím, že způsob úhrady provozu přístroje z veřejného zdravotního pojištění bude předmětem jed-
nání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotními pojiš�ovnami. Tento souhlas Komise PZP nezakládá
nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10
Souhlas s obměnou skiaskopicko-skiagrafického přístroje s tím, že způsob úhrady provozu přístroje z ve-
řejného zdravotního pojištění bude předmětem jednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotními po-
jiš�ovnami. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Fakultní nemocnice Brno
Souhlas s obměnou gamakamery s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravot-
ního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického
zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu.

Ústřední vojenská nemocnice Praha
Souhlas s obměnou kardioangiografického kompletu s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků
z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bi-
lanci zdravotnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok
na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

3.
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Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Souhlas s obměnou hemodialyzačních monitorů 8 ks s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků
z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bi-
lanci zdravotnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok
na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

První česká lékařská spol. s.r.o. v Praze
Souhlas s obměnou mamografického přístroje s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřej-
ného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdra-
votnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskyt-
nutí dotace ze státního rozpočtu.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Souhlas s obměnou lithotryptoru s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravot-
ního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického
zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu.

Městská nemocnice Ostrava, p.o.
Souhlas s obměnou hemodialyzačních monitorů 3 ks s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků
z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bi-
lanci zdravotnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok
na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Nemocnice České Budějovice a.s.
Souhlas s obměnou gamakamery s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravot-
ního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického
zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu.

Nemocnice Domažlice
Souhlas s umístěním a provozem CT přístroje (prodloužení stanoviska č. 8870/2004 ze dne 15. 3. 2004)
s tím, že způsob úhrady provozu přístroje z veřejného zdravotního pojištění bude předmětem jednání
mezi zdravotnickým zařízením a zdravotními pojiš�ovnami. Tento souhlas Komise PZP nezakládá ná-
rok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Fakultní nemocnice Olomouc
Souhlas s umístěním a provozem PET/CT přístroje (prodloužení stanoviska MZDR 22369/2004 ze dne
20. 9. 2004) s tím, že způsob úhrady provozu přístroje z veřejného zdravotního pojištění bude předmě-
tem jednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotními pojiš�ovnami. Tento souhlas Komise PZP ne-
zakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Souhlas s obměnou mamografického přístroje s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřej-
ného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdra-
votnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskyt-
nutí dotace ze státního rozpočtu.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Souhlas s obměnou mamografického přístroje s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřej-
ného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdra-
votnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskyt-
nutí dotace ze státního rozpočtu.
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ze dne 18.5.2006

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
Nesouhlas s umístěním a provozem CT přístroje z důvodu nadbytečnosti a zajištění péče v sousedních
nemocnicích, zejména v Nemocnici Vsetín.

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Nesouhlas s umístěním a provozem lithotryptoru z důvodu jak nadbytečnosti, tak zejména potřeby
umístění přístroje na komplexním pracovišti krajského typu, které zajistí non-stop kompletní péči o ne-
mocné s litiasou.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Souhlas s obměnou kardioangiografického kompletu s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků
z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bi-
lanci zdravotnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok
na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce (7 ks)
Souhlas s prodloužením Stanoviska ze dne 4. 4. 2005, č.j. 3318/2005 k obměně lineárního urychlovače
se 2 energiemi X a elektrony + příslušenství s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřej-
ného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdra-
votnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskyt-
nutí dotace ze státního rozpočtu.

Souhlas s prodloužením Stanoviska ze dne 24. 3. 2005, č.j. 3318/2005 k obměně lineárního urychlova-
če do 6 MeV + příslušenství s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravotního
pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického zaří-
zení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu.

Souhlas s prodloužením Stanoviska ze dne 24. 3. 2005, č.j. 3318/2005 k obměně rtg. simulátoru + pří-
slušenství s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup
a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického zařízení včetně mzdových
nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Souhlas s prodloužením Stanoviska ze dne 4. 4. 2005, č.j. 3318/2005 k obměně dozimetrického vybave-
ní pro RT s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup
a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického zařízení včetně mzdových
nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Souhlas s prodloužením Stanoviska ze dne 4. 4. 2005, č.j. 3318/2005 k obměně systému pro plánování
léčby 3D s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup
a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického zařízení včetně mzdových
nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Souhlas s obměnou CT přístroje s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravot-
ního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického
zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu

Souhlas s obměnou terapeutického ozařovače s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřej-
ného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdra-
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votnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskyt-
nutí dotace ze státního rozpočtu

IKEM, Praha 4
Souhlas s obměnou gamakamery SPECT/CT jednoúčelové s tím, že nedojde k navýšení čerpání pro-
středků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomic-
kou bilanci zdravotnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá
nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava (2 ks)
Souhlas s obměnou gamakamery SPECT s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného
zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravot-
nického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu

Souhlas s obměnou skiaskopicko-skiagrafického kompletu s tím, že nedojde k navýšení čerpání pro-
středků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomic-
kou bilanci zdravotnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá
nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Souhlas s obměnou gamakamery SPECT/CT jednoúčelové s tím, že nedojde k navýšení čerpání pro-
středků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomic-
kou bilanci zdravotnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá
nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Městská nemocnice Čáslav
Souhlas s obměnou skiaskopicko-skiagrafického kompletu s tím, že nedojde k navýšení čerpání pro-
středků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomic-
kou bilanci zdravotnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá
nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Masarykův onkologický ústav Brno
Souhlas s obměnou skiaskopicko-skiagrafického kompletu s tím, že nedojde k navýšení čerpání pro-
středků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomic-
kou bilanci zdravotnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá
nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Fakultní nemocnice Hradec Králové (3ks)
Souhlas s obměnou lineárního urychlovače (havarijní přístroj) s tím, že nedojde k navýšení čerpání pro-
středků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomic-
kou bilanci zdravotnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá
nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Souhlas s obměnou lineárního urychlovače s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejné-
ho zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdra-
votnického zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskyt-
nutí dotace ze státního rozpočtu

Souhlas s obměnou CT simulátoru s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdra-
votního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnické-
ho zařízení včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise PZP nezakládá nárok na poskytnutí do-
tace ze státního rozpočtu
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OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY O ODBORNÉ  ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU 

ODBORNÉHO DOHLEDU NAD VYUŽÍVÁNÍM A OCHRANOU PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH
ZDROJŮ A ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD

ZN:   ČIL-1.9.2006/36239-N
REF: RNDr. Jan Novák, tel. 22497 linka 2564, novakjan@mzcr.cz

Na základě § 2 odst.1 vyhlášky č. 370/2001 Sb., o zkoušce o odborné způsobilosti   k výkonu odbor-
ného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních
vod, oznamuje odbor Český inspektorát lázní a zřídel a sí� zdravotnických zařízení konání zkoušky v ná-
sledujícím termínu

6. prosince 2006  od  10:00 hodin

místo konání zkoušky: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01  Praha 2, Český inspekto-
rát lázní a zřídel a sí� zdravotnických zařízení, kancelář č. 307

Žádost o provedení zkoušky, splňující požadavky §1 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky, předloží uchaze-
či Ministerstvu zdravotnictví nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem zkoušky.

METODICKÝ POKYN
PRO POSTUP PŘI LABORATORNÍM STANOVENÍ ALKOHOLU (ETYLALKOHOLU)

V KRVI

Za účelem zajištění správnosti a jednotného postupu při průkazu a stanovení etylalkoholu v krvi vy-
dává Ministerstvo zdravotnictví ČR tento metodický pokyn:

1) Etylalkohol v krvi se zjiš�uje jednak pro potřeby zdravotnické a jednak pro účely právní.
Pro potřeby zdravotnické se vyšetření provádí za účelem diagnostickým (ovlivnění zdravotního sta-
vu alkoholem, příp. kontrola dodržování léčebného režimu) a epidemiologickým (např. zjiš�ování
příčin úrazovosti obecně). O indikaci odběru a vyšetření krevního vzorku ke stanovení alkoholu
pro potřeby zdravotnické rozhoduje vždy lékař.
Pro účely právní se vyšetření provádí v případech, kdy o to požádají oprávněné orgány.
O vyšetření etylalkoholu v krvi může požádat též občan sám.

2) Odběr krevního vzorku pro laboratorní stanovení obsahu alkoholu je oprávněn provést ze žíly lé-
kař, popř. jiný, jím pověřený zdravotnický pracovník, za jeho přímého dohledu.

3) Bezprostředně před odběrem krve ke stanovení koncentrace etylalkoholu pro právní účely prove-
de lékař vždy celkové vyšetření cíleně zaměřené na zjištění známek účinku alkoholu. O vyšetření
se vede zdravotnická dokumentace a v závěru vyšetření lékař vyplní protokol na předepsaném for-
muláři (dále jen Protokol).

4) Vyšetření krevního vzorku za účelem průkazu a stanovení etylalkoholu provádějí pro účely zdra-
votnické příslušné specializované laboratoře, pro právní účely pak specializované toxikologické la-
boratoře. Tyto laboratoře jsou při tom povinny postupovat podle zásad uvedených v bodě 10.

4.

5.



Strana 14 Částka 7

5) Pro provedení vlastního odběru krevního vzorku a vyšetření osoby v souvislosti s odběrem platí ty-
to zásady:
a) Krev je nutno odebrat co možná nejdříve.
b) Odběr krve živým osobám se provádí zpravidla z loketní žíly (vena cubitalis) jednorázovými po-

můckami. Kůže se před odběrem dezinfikuje použitím vhodného dezinfekčního prostředku,
který nesmí obsahovat alkohol ani jiné těkavé látky. Krevní vzorek se odebírá do suché a čisté
zkumavky o obsahu přibližně 8 ml, a to skleněné nebo plastové, k tomuto účelu určené (bez se-
parátoru), nebo do příslušného odběrového setu (kompletu), určeného pro krev na stanovení
etylalkoholu. Plná zkumavka krve se uzavře spolehlivě neprodyšnou, dobře zajištěnou zátkou.
Zkumavka musí být označena celým jménem a datem narození vyšetřované osoby a přesným
časovým údajem o odběru krve.

c) Za zmaření laboratorního vyšetření nesprávným odběrem vzorku krve (použití dezinfekčního
činidla s obsahem etanolu, odebrání nepostačujícího množství krve, nedostatečně uzavřená
zkumavka apod.) je vždy odpovědný lékař, který odběr prováděl nebo na jeho provedení dohlí-
žel. Jeho odpovědnost bude v takovém případě přezkoumána dle pracovně právního předpisu,
případně ve spojení s profesním kodexem.

d) Doba vyšetření a odběru krve se přesně zaznamená do Protokolu, jehož všechny předepsané
rubriky se řádně vyplní.

e) Pokud se provádí vyšetření pro právní účely, je vyšetření a odběru krve vždy přítomen žadatel.

6) Pokud se odběr provádí na žádost oprávněného orgánu, předá lékař dobře uzavřenou a označenou
zkumavku s krví a řádně vyplněný a lékařem podepsaný protokol s uvedením času předání žada-
teli, který svým jménem napsaným čitelně hůlkovým písmem a podpisem stvrdí převzetí a zajistí
dopravu krevního vzorku do příslušné laboratoře. Předání se též zaznamená do zdravotnické do-
kumentace vedené o vyšetřované osobě. Pokud se provádí vyšetření a odběr krve z rozhodnutí lé-
kaře anebo na vlastní žádost občana, provádí zajištění dopravy vzorku i s průvodními protokoly do
příslušné laboratoře odebírající zdravotnické zařízení, a to dle pokynů vedoucího zdravotnického
zařízení.

7) Odběr krevního vzorku z mrtvoly nelze provádět jinak než v souvislosti s pitvou. Krev se v těchto
případech odebírá zásadně ze žil stehenních nebo pažních, event. ze splavů tvrdé pleny mozkové
a to přímo do čisté a suché zkumavky, za dodržení stejných zásad, jak uvedeno shora. Nesmí se
odebírat krev z cév v okolí žaludku, ani krev vytékající z tělních otvorů (např. úst, nosu, zvukovo-
dů), ani není vhodné odebírat krev ze srdce.

8) Krevní vzorek je nutné neprodleně dopravit do příslušné laboratoře tak, aby nedošlo k jeho zne-
hodnocení (hniloba apod.). Pokud nelze vzorek neprodleně předat, musí být skladován v chlaze-
ném a uzamčeném prostoru (chladničce), při teplotě 0 - 4 st. C. Za stejných podmínek se skladují
krevní vzorky v laboratoři po provedeném vyšetření anebo i před ním, pokud nemůže být vyšetře-
ní provedeno do 8 hodin od odběru.

9) Pro vyplnění protokolu o lékařském vyšetření při ovlivnění etylalkoholem platí tyto zásady:
a) Nacionále vyšetřované osoby a anamnestické údaje vyplní žadatel s výjimkou případů, kdy je vy-

šetření a odběr krve prováděn na vlastní žádost občana; v tomto případě tyto údaje vyplní lékař
provádějící vyšetření.

b) Údaje o lékařské prohlídce a době odběru krevního vzorku zapisuje čitelně ve všech předtiště-
ných rubrikách lékař provádějící vyšetření. Do Protokolu dále doplní datum a dobu odběru kr-
ve, razítko zdravotnického zařízení, jmenovku a uvedené skutečnosti potvrdí vlastnoručním
podpisem. K vyšetření do příslušné laboratoře se spolu s krevním vzorkem odesílá Protokol ve
4 vyhotoveních.
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10) Zásady postupu pro plné zajištění objektivity a průkazné stanovení hladiny etylalkoholu v krvi a ve-
dení dokumentace laboratoře provádějící toto vyšetření:
a) Příslušná laboratoř je povinna provádět vyšetření v souladu s platnými standardními postupy

definovanými a schválenými Českou lékařskou společností JEP podle zásad správné laborator-
ní praxe, včetně pravidelné úspěšné účasti na doporučených kontrolních testech.

b) Za účelem zajištění identity vyšetřovaného vzorku a dokumentace k tomuto vzorku se ihned po
převzetí označí vzorek, průvodní Protokol doručený se vzorkem a zápis o převzetí vzorku do
příjmové knihy souhlasným běžným číslem, poté vedeným i v elaborační knize.

c) Vzorek krve musí být vyšetřen dvěma na sobě nezávislými laboratorními metodami, z nichž
jedna musí být přísně specifická. V tomto případě je metoda plynové chromatografie nezastu-
pitelná. Jako druhé, ověřovací metody, může být použito jakékoliv jiné, sice nespecifické, nic-
méně však přesné metody (Widmarkova, enzymatická apod.). Plynovou chromatografii je nut-
no provést z téhož vzorku nejméně dvakrát, ověřovací zkoušku nejméně jedenkrát.

d) Dosažené výsledky se uvádějí v hodnotě g/kg. Pokud dosažené výsledky oběma metodami se od
sebe liší o více než 0,2 g/kg do hodnoty 3,0 g/kg a o 0,3 g/kg při hodnotách vyšších než 3,0 g/kg
a nejde o krev mrtvolnou nebo hnilobně změněnou, je nutno vyšetření opakovat, a to tak, že vy-
šetření plynovou chromatografií se znovu provede 2x a vyšetření ověřovací metodou rovněž 2 x
z téhož vzorku.

e) Za pozitivní průkaz požití alkoholického nápoje se pokládá hladina etylalkoholu v krvi vyšší než
0,20 g/kg, stanovená metodou plynové chromatografie.

f) V případě nálezu jiné látky než etylalkoholu ve vzorku krve (aceton, toluen apod.) se tato sku-
tečnost oznámí žadateli; žadatel potom rozhodne o dalším postupu.

g) Do průvodní zprávy pod výsledek laboratorního vyšetření uvádí odpovědný pracovník labora-
toře vždy zjištěné závady v adjustaci vzorku, doručení vzorku s nekompletním Protokolem aj.,
s případným hodnotícím vyjádřením.

h) Příslušná laboratoř po skončeném vyšetření krevního vzorku vyplní výsledek vyšetření prove-
deného plynovou chromatografií, a to podle elaboračního protokolu jako průměrný výsledek ze
dvou měření, do příslušného oddílu „Protokolu“ a opatří výsledek číslem vyšetření z elaborač-
ní knihy, razítkem, jmenovkou a podpisy ustanovených vysokoškolských pracovníků s toxikolo-
gickou erudicí.

i) Zdravotnické zařízení, jehož toxikologická laboratoř provedla vyšetření, předá Protokol s vý-
sledky laboratorního vyšetření žadateli do vlastních rukou neprodleně po skončené analýze
(poštou doporučeně nebo oproti podpisu kurýrovi). Jedno vyhotovení Protokolu vždy zůstává
uloženo a archivováno v toxikologické laboratoři. Stejně tak na tomto pracovišti zůstává po do-
bu nejméně 8 týdnů uložen krevní vzorek, a to za podmínek uvedených v odstavci 8.

j) Protokoly o lékařském vyšetření a dokumenty o analýze se uchovávají minimálně 10 let.
k) Sdělení výsledku jiným osobám než žadateli je možné pouze v souladu s platnými právními

předpisy.
l) Úhradu vyšetření zdravotnickému zařízení provádí žadatel.

11) Dosavadní pokyny pro zjiš�ování alkoholu v dechu a krvi dle Věst. MZ ČSR č. 23/1964 a jeho ob-
měny v č. 4 / 1990 se ruší.
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