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Kardiovaskulární péče v ČR – seznam center se statutem
Komplexní kardiovaskulární centrum a statutem Kardiovaskulární centrum

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že na základě splnění podmínek stanovených Věstníkem MZ ČR 
(částka 5/2009) a na základě místního šetření provedeného týmem odborníků (nominovaní zástupci za Čes-
kou kardiologickou společnost, Českou angiologickou společnost JEP, Českou společnost kardiovaskulární 
chirurgie JEP, Českou společnost intervenčních radiologů JEP, zástupci zdravotních pojišťoven a zástupce MZ 
ČR) byla níže uvedená zdravotnická zařízení  zařazena do příslušného stupně kardiovaskulární péče:

Péče pro děti :

1. Komplexní  kardiovaskulární centrum Fakultní nemocnice v Motole

 –  děti všech věkových skupin včetně prenatálního období

2. Komplexní  kardiovaskulární centrum Fakultní  nemocnice u sv. Anny a Centrum kardiovaskulární 
a transplantační chirurgie a Fakultní nemocnice Brno 

 a) komplexní kardiovaskulární péče – děti od 15 let a  transplantační program dětského věku

 b) kardiovaskulární péče – děti všech věkových skupin včetně prenatálního období

Péče pro dospělé :

I.  Komplexní kardiovaskulární centrum 

 1. Komplexní kardiovaskulární centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 2. Komplexní kardiovaskulární centrum  Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 
 3. Komplexní kardiovaskulární centrum Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice na Homolce 
 4. Komplexní kardiovaskulární centrum IKEM
 5. Komplexní kardiovaskulární centrum Fakultní nemocnice  Plzeň 
 6. Komplexní kardiovaskulární centrum Fakultní nemocnice  Hradec Králové ve spolupráci s Pardu-

bickou krajskou nemocnicí, a.s. a ve spolupráci s Artur KOBLITZ, s.r.o. a ve spolupráci Kardio-
Troll s.r.o.

 7. Komplexní kardiovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci s Městskou ne-
mocnicí Ostrava 

 8. Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice Podlesí, a.s. 
 9. Komplexní kardiovaskulární centrum Fakultní nemocnice Olomouc
10. Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a.s.
11. Komplexní  kardiovaskulární centrum Fakultní  nemocnice u sv. Anny a Centrum kardiovaskulární 

a transplantační chirurgie a Fakultní nemocnice Brno 

II. Kardiovaskulární centrum

 1. Kardiovaskulární centrum Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s. 
 2. Kardiovaskulární centrum Krajské zdravotní Ústí nad Labem, o.z.
 3. Kardiovaskulární centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s. 
 4. Kardiovaskulární centrum Nemocnice Jihlava 
 5. Kardiovaskulární centrum Ústřední vojenské nemocnice Praha 
 6. Kardiovaskulární centrum Karlovarské krajské nemocnice, a.s

Přestane-li zdravotnické zařízení se statutem Komplexního kardiovaskulárního centra či Kardiovaskulár-
ního centra splňovat personální, materiálně technická a organizační kritéria daná Věstníkem MZ ČR – část-
ka 5/2009 , Ministerstvo zdravotnictví zdravotnickému zařízení buď dočasně pozastaví statut do doby odstra-
nění nedostatku nebo tento statut odejme, jde-li o závažné nedostatky. Tato skutečnost bude uveřejněna ve 
Věstníku MZ a dále bude sdělena zdravotním pojišťovnám, které učiní opatření ve své působnosti.

Dana Jurásková, v. r.
ministryně zdravotnictví
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Změny v názvu, vedení a umístění NRL
 

REF: Ing. Pavel Šubrt, l.: 2928
Č.j.: 54266/2009 SOZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo tyto změny v názvu, vedení a umístění Národních referenčních 
laboratoří, zřízených ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě: 

1. původní změna

Název NRL NRL pro urogenitální
trichomoniázu

NRL pro urogenitální
trichomonózu

organizace Okresní hygienická stanice
Nový Jičín

Zdravotní ústav se sídlem
v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 
702 00 Ostrava

Vedením pověřen RNDr. Erich Pazdziora, CSc. RNDr. Erich Pazdziora

2. původní změna

Název NRL NRL pro měření a hodnocení 
mikroklimatických podmínek
na dolech a hutích

NRL pro měření a hodnocení
mikroklimatických podmínek

organizace KHS Severomoravského kraje
Partyzánské nám. 7
728 92 Ostrava

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7,
702 00 Ostrava

Vedením pověřen Doc. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.

 

3. původní změna

Název NRL NRL pro fyziologii práce NRL pro fyziologii práce

organizace KHS Severomoravského kraje
Partyzánské nám. 7
728 92 Ostrava

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava

Vedením pověřen MUDr. Samuel Lvončík MUDr. Hana Lehocká

 

4. původní změna

Název NRL NRL pro analýzu persistentních
organických sloučenin

NRL pro analýzu persistentních
organických sloučenin

organizace Okresní hygienická stanice
Frýdek - Místek

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
Partyzánské nám.7
702 00  Ostrava
Sídlo NRL: budova VÚHŽ a.s.,
Dobrá 240, 739 51

Vedením pověřen Ing. Tomáš Ocelka Ing. Tomáš Ocelka
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5. původní změna

Název NRL NRL pro měření a hodnocení
důlní prašnosti

NRL pro měření a hodnocení
důlní prašnosti

organizace Krajská hygienická stanice
Severomoravského kraje
Partyzánské nám.7
728 92 Ostrava

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava

Vedením pověřen Ing. Vladimír Mička Ing. Vladimír Mička

 

6. původní změna

Název NRL NRL pro arboviry NRL pro arboviry

organizace Krajská hygienická stanice
Severomoravského kraje,
Partyzánské nám. 7,
728 92 Ostravě

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava

Vedením pověřen MUDr. Jiří Januška MUDr. Jiří Januška 

 

7. původní změna

Název NRL NRL pro legionely NRL pro legionely

organizace Zdravotní ústav se sídlem v Brně Zdravotní ústav se sídlem
Partyzánské nám. 7, 
702 00 Ostrava, 
sídlo NRL: Masarykovo nám. 16,
682 01 Vyškov

Vedením pověřen RNDr. Vladimír Drašar RNDr. Vladimír Drašar
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USTANOVENÍ NÁRODNÍHO ANTIBIOTICKÉHO PROGRAMU

Ministerstvo zdravotnictví na základě Usnesení vlády ČR ze dne 4. května 2009 č. 595 o ustanovení 
Národního antibiotického programu1 a v souladu s obsahem a cíli Doporučení Rady EU (2002/77/ES) o obe-
zřetném používání antimikrobiálních látek v lékařství2 a Doporučení Rady EU ze dne 9. června 2009 o bez-
pečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01)3

ustanovuje Národní antibiotický program (dále jen „NAP“) a zároveň vymezuje jeho zaměření, cíle, 
činnosti, funkce a organizační uspořádání.

čl. I
Východiska

1. Účinnost antibiotik je vážně ohrožena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrobů. Za krátké období od 
roku 2000 došlo ke vzestupu rezistence některých významných původců infekcí až o desítky procent. 
Nebezpečný trend se týká většiny evropských zemí včetně ČR, kde je situace u některých mikrobů jedna 
z nejhorších v Evropě. Antibiotická rezistence prokazatelně způsobuje významné zvýšení mortality, morbidi-
ty i nákladů na zdravotní péči, a ohrožuje tak bezpečí pacientů i fi nanční udržitelnost zdravotního systému.

2. Příčinou vzestupu antibiotické rezistence je časté nadužívání a nesprávné používání antibiotik v hu-
mánní a veterinární medicíně, a také nedostatky v oblasti prevence a kontroly infekcí usnadňující šíření 
rezistentních mikrobů ve zdravotnických zařízeních i v běžné populaci.

3. Studie zaměřené na hodnocení kvality preskripce antibiotik, provedené v ČR v uplynulých 10 letech, 
prokázaly vysoký podíl neadekvátního používání antibiotik v primární, ambulantní i nemocniční péči. 
Tato skutečnost představuje významnou hrozbu pro zachování účinnosti antibiotik v ČR. Nadbytečné 
náklady pro systém veřejného zdravotního pojištění jsou odhadovány nejméně na 1 miliardu Kč za rok.

4. Tento stav vyžaduje neodkladnou implementaci systémových, odborně kompetentních a nákladově 
efektivních opatření na národní, regionální i lokální úrovni. Ve shodě s principy deklarovanými ve výše 
zmíněných Doporučeních Rady EU je třeba ustanovit komplexní, mezisektorový a mezioborový program, 
zahrnující humánní i veterinární oblast – Národní antibiotický program.

5. Prevence a kontrola antibiotické rezistence je nákladově efektivní. Uvážlivé používání antibiotik 
a účinná kontrola infekcí vedou ke zlepšení kvality zdravotní péče a zvýšení bezpečnosti pacientů při 
současné úspoře nákladů. Ustanovení NAP proto naplňuje požadavek hledání významných úspor uvnitř 
zdravotního systému, zejména v situaci, kdy jsou zdroje veřejného zdravotního pojištění omezené.

čl. II
Cíle a principy NAP

1. Cílem NAP je zajištění dlouhodobě dostupné, účinné, bezpečné a nákladově efektivní antibiotické léčby 
pacientů s infekčními onemocněními. Toho lze dosáhnout zejména podporou správné praxe v používání 
antibiotik omezující jejich nadužívání, účinnou prevencí a kontrolou infekcí zabraňující šíření rezistent-
ních mikrobů ve zdravotnických zařízeních i v běžné populaci, vzděláváním a zvyšováním povědomí 
odborné i laické veřejnosti o této problematice.

2. Základním principem NAP je tzv. mezisektorový koordinační mechanismus, jehož smyslem je zejména 
zajištění efektivní koordinace činnosti mezi humánním a veterinárním zdravotnictvím a všemi zaintereso-
vanými subjekty, které mohou mít vliv na určování priorit a uskutečňování cílů NAP. Tyto subjekty mohou 
mít různé role (řídící, koordinační a výkonné, konzultační nebo poradní, mediální, a pod.).

1 http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/6DFE372AE0102BC7C12575A8004335A7/$FILE/595%20

uv090504.0595.pdf
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:034:0013:0016:EN:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0001:0006:EN:PDF
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Těmito subjekty jsou zejména:

a) Státní správa: Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo zemědělství; regionální orgány státní správy 
a jejich zástupci (vedoucí odborů zdravotnictví); Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Minis-
terstvo životního prostředí.

b) Státní zdravotnické instituce: Státní zdravotní ústav; Státní ústav pro kontrolu léčiv; regionální orgá-
ny ochrany a podpory veřejného zdraví; zainteresované referenční laboratoře.

c) Státní veterinární instituce: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv; Státní vete-
rinární správa a její regionální orgány; zainteresované referenční laboratoře.

d) Profesní organizace: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně (dále jen „ČLS JEP“) a její Subkomise 
pro antibiotickou politiku (dále jen „SKAP“), odborné společnosti, odborné pracovní skupiny, profesní 
sdružení; Česká lékařská komora; Česká lékárnická komora; Česká stomatologická komora; Česká 
asociace sester; Komora veterinárních lékařů a pod.

e) Plátci zdravotní péče: zdravotní pojišťovny a jejich společné orgány (např. Svaz zdravotních pojišťo-
ven ČR, Léková komise zdravotních pojišťoven, Národní referenční centrum a pod.), eventuelně další 
subjekty, které se podílejí na fi nancování zdravotní péče.

f) Zdravotnická zařízení: péče lůžková včetně následné, ambulantní a primární; Asociace nemocnic 
a pod.

g) Vzdělávací instituce: lékařské fakulty a zainteresované vysoké školy; Veterinární a farmaceutická uni-
verzita v Brně; Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví; Národní centrum ošetřovatelství 
a nelékařských zdravotnických oborů a pod.

h) Vědecké instituce: Akademie věd ČR a její vybraná pracoviště; grantové agentury; zainteresovaná 
pracoviště univerzit a jiných vysokých škol.

i) Ostatní subjekty: pacientské organizace; sdělovací prostředky; mediální agentury; zainteresované ne-
ziskové organizace a pod.

3. Veškeré aktivity NAP musí být nezávislé na farmaceutickém průmyslu a musí odpovídat etickým prin-
cipům s vyloučením střetu zájmů.

čl. III
Činnosti a funkce NAP

1. Principy a priority NAP jsou defi novány v jeho dlouhodobé strategii, kterou formuluje Centrální koor-
dinační skupina NAP (viz čl. IV odst. 2) a schvaluje ji Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZd“) ve 
spolupráci s Ministerstvem zemědělství (dále jen „MZe“).

2. Činnost NAP je na všech úrovních uskutečňována na základě akčních plánů, které defi nují jeho priority 
pro období 2–4 let, včetně zabezpečení jejich realizace z legislativního, fi nančního, personálního a tech-
nického hlediska. Tyto akční plány formuluje Centrální koordinační skupina NAP (dále jen „CKS NAP“), 
která navrhuje nezbytné zdroje a podmínky jejich realizace. Na základě návrhu CKS NAP schvaluje akční 
plán MZd ve spolupráci s MZe.

3. Implementace akčního plánu je uskutečňována ve spolupráci CKS NAP s regionálními koordinačními 
skupinami a antibiotickými středisky (viz níže).

Hlavní činnosti a funkce NAP jsou následující:

a) Formulace a průběžná aktualizace zásad národní antibiotické politiky pro: (i) zajišťování správné 
praxe při léčebném i profylaktickém používání antimikrobních léčiv, (ii) vypracování a aktualizaci 
závazného seznamu esenciálních antimikrobních léčiv (pro MZd) a (iii) přípravu odborných podkladů 
pro preskripční omezení v rámci kategorizace antibiotik.

b) Sledování a analýza antibiotické rezistence na lokální, regionální a národní úrovni s cílem syste-
matického získávání podkladů pro její účinnou prevenci a kontrolu včetně hodnocení účinnosti zave-
dených opatření (metodika surveillance antibiotické rezistence je defi nována zvláštním metodickým 
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pokynem „Surveillance antibiotické rezistence bakterií“ vytvořeným ve spolupráci Národní referenční 
laboratoře pro antibiotika (dále jen „NRL pro antibiotika“) a SKAP.

c) Sledování a analýza strukturované spotřeby a používání antibiotik na lokální, regionální a národní 
úrovni s cílem systematického získávání podkladů pro eliminaci jejich nadužívání a nesprávného po-
užívání a pro ověřování účinnosti zavedených opatření (metodika surveillance spotřeby antibiotik je 
defi nována zvláštním metodickým pokynem „Surveillance spotřeby antibiotik“ vytvořeným ve spolu-
práci koordinačního pracoviště pro Evropskou surveillance spotřeby antibiotik – ESAC a SKAP).

d) Realizace účinných systémových opatření zaměřených na trvalé zlepšování kvality používání anti-
biotik v humánní i veterinární oblasti.

e) Realizace účinných systémových opatření zaměřených na prevenci a kontrolu infekcí v běžné po-
pulaci a v nemocnicích, cílenou zejména na omezování přenosu a šíření multirezistentních mikrobů.

f) Vzdělávání a informování laické veřejnosti zaměřené na zvýšení její spoluzodpovědnosti za správné 
používání antibiotik a prevenci antibiotické rezistence.

g) Vzdělávání odborné veřejnosti ve správném používání antibiotik a principech prevence a kontroly 
antibiotické rezistence, garantované relevantními odbornými autoritami a nezávislé na průmyslu.

h) Podpora vědy a výzkumu v oblasti antibiotické rezistence v podobě základního a aplikovaného vý-
zkumu i projektů zaměřených na oblast ochrany veřejného zdraví a kvality zdravotní péče.

i) Koordinace mezinárodní spolupráce ČR v oblasti uvážlivého používání antibiotik, prevence a kon-
troly antibiotické rezistence. Jedná se zejména o součinnost s Evropským centrem pro prevenci a kon-
trolu nemocí (dále jen „ECDC“), Světovou zdravotnickou organizací (dále jen „WHO“) a spolupráci 
ČR na relevantních mezinárodních projektech jako např. Evropský systém surveillance antibiotické re-
zistence (dále jen „EARSS“) a Evropská surveillance spotřeby antibiotik (dále jen „ESAC“). Do agen-
dy mezinárodní spolupráce spadá i organizace Evropského antibiotického dne (dále jen „EAAD“).

čl. IV
Organizační uspořádání NAP

1. Struktura NAP zahrnuje složky s řídící, koordinační a výkonnou funkcí, a to na národní, regionální 
a lokální úrovni.

Hlavní organizační složky NAP jsou následující:

2. Centrální koordinační skupina NAP (CKS NAP)

 Pro řízení NAP je na základě ustanovení čl.17 Organizačního řádu MZd zřízena mezioborová a mezisek-
torová centrální koordinační skupina, která je poradním orgánem ministra zdravotnictví.
a) Složení CKS NAP:

– 1 zástupce sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd
– 1 zástupce sekce zdravotní péče MZd
– 1 zástupce sekce zdravotního pojištění MZd
– 1 zástupce Státního ústavu pro kontrolu léčiv
– 4 zástupci Státního zdravotního ústavu (dále jen „SZÚ“), z toho 2 za NRL pro antibiotika, 1 za ve-

dení SZÚ a 1 vedoucí Sekretariátu NAP
– 5 zástupců SKAP (zástupce lékařské mikrobiologie, klinické farmakologie nebo klinické farmacie, 

klinických disciplín, primární péče a oblasti prevence a kontroly infekcí)
– 2 zástupci MZe (1 za Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a 1 za Státní vete-

rinární správu)
– 1 zástupce Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Členy CKS NAP jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na základě písemného návrhu jednotli-
vých subjektů, které tito členové reprezentují.

Činnost CKS NAP se řídí jednacím řádem.

Náklady na činnost CKS NAP jsou hrazeny z rozpočtu SZÚ, v jehož prostorách se pravidelně jednou 
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za měsíc konají zasedání CKS NAP. Členové CKS NAP nemají nárok na fi nanční odměnu za výkon 
funkce.

b) Funkce CKS NAP:
– Formuluje dlouhodobou strategii NAP a jeho akční plány, navrhuje nezbytné zdroje a podmínky 

jejich realizace, dohlíží na tuto realizaci včetně projektů řešených v rámci jednotlivých bodů akční-
ho plánu a hodnotí jejich výsledky.

– Podílí se na přípravě legislativního a metodického zajištění činnosti NAP.
– Ve spolupráci se SKAP, formuluje zásady národní antibiotické politiky včetně doporučených 

postupů a podporuje jejich implementaci. Koordinuje spolupráci institucí, organizací a dalších 
subjektů zainteresovaných v oblasti používání antibiotik, prevence a kontroly antibiotické rezis-
tence.

– Koordinuje informování a vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti uvážlivého používání 
antibiotik a antibiotické rezistence nezávisle na farmaceutickém průmyslu. Zajišťuje distribuci in-
formací o činnosti a prioritách NAP.

– Vydává výroční zprávu o činnosti NAP, kterou předává ministru zdravotnictví, ministru země-
dělství a zveřejňuje ji na internetových stránkách NAP. Výroční zpráva obsahuje detailní informace 
o plnění jednotlivých bodů akčního plánu a její součástí jsou rovněž výstupy surveillance antibio-
tické rezistence a spotřeby antibiotik v humánní i veterinární oblasti.

3. Sekretariát Národního antibiotického programu (SNAP)
a) Pro administrativní a organizační podporu činnosti NAP je v SZÚ v souladu s usnesením vlády č. 595 

zřízen Sekretariát Národního antibiotického programu, který spadá do přímé řídící kompetence 
ředitelství SZÚ.

b) SNAP zajišťuje zejména administrativní, koordinační a organizační podporu činnosti CKS NAP, 
podporu realizace akčních plánů NAP, odborných projektů garantovaných NAP včetně informačních 
a vzdělávacích kampaní.

c) SNAP zprostředkovává komunikaci mezi organizačními jednotkami NAP.
d) SNAP vede přehled antibiotických středisek.
e) SNAP zajišťuje administrativní podporu programů surveillance garantovaných NAP.
f) SNAP připravuje výroční zprávy NAP a provádí redakci jeho internetových stránek.
g) SNAP se podílí na mezinárodní spolupráci v rámci zaměření a činnosti NAP.
h) Podle potřeb aktuálního akčního plánu zodpovídá SZÚ za adekvátní personální, fi nanční a technické 

zabezpečení činnosti SNAP.

4. Regionální koordinační skupiny (RKS NAP)
a) Koncepce NAP předpokládá vznik regionálních koordinačních skupin NAP, jejichž úkolem je koordi-

nace aktivit NAP na úrovní krajů, a to ve spolupráci s CKS NAP a antibiotickými středisky.
b) RKS NAP zajišťují na úrovni krajů analogickou činnost a funkce jako CKS NAP. Tvoří je zejména 

zástupci antibiotických středisek s působností na území kraje, zástupci politické reprezentace kraje 
pro zdravotnictví, zástupci Státní veterinární správy kraje, zástupci zdravotnických zařízení, zástupci 
poboček zdravotních pojišťoven a orgánů ochrany a podpory veřejného zdraví působících v kraji.

5. Antibiotická střediska (AS)
a) Výkonnou strukturou NAP na lokální úrovni jsou antibiotická střediska, která zajišťují jednotlivé 

dílčí programy v terénní zdravotnické praxi.
b) Aktivně ovlivňují a kontrolují dodržování zásad správné antibiotické praxe v zájmu uvážlivého 

používání antibiotik v lůžkové, ambulantní i primární péči.
c) Zajišťují sledování a analýzu údajů o lokální a regionální epidemiologii antibiotické rezistence a uka-

zatelů spotřeby a používání antibiotik.
d) Poskytují podklady pro národní a mezinárodní surveillance antibiotické rezistence.
e) Koordinují vytváření a aktualizaci lokálních postupů pro používání antibiotik vycházejících z ná-

rodních odborných doporučení garantovaných SKAP.
f) Zajišťují vzdělávání a informování odborné i laické veřejnosti, podílí se na prevenci a kontrole šíření 

multirezistentních mikrobů a infekcí spojených se zdravotní péčí v nemocnicích.
g) AS musí mít pro výkon výše uvedených funkcí zajištěnu přímou dostupnost služeb pracoviště lé-
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kařské mikrobiologie, které poskytuje klinicky relevantní podklady pro cílenou antibiotickou léčbu 
a surveillance antibiotické rezistence.

h) Činnost AS upravuje zvláštní metodický pokyn („Metodický pokyn pro činnost antibiotických stře-
disek v ČR“). Přehled AS vede SNAP.

i) Ve veterinární oblasti jsou zřízena certifi kovaná pracoviště veterinárních AS, která mají v náplni 
činnosti diagnostiku původců infekčních onemocnění zvířat a následné monitorování stavu jejich rezis-
tence. Řízení činnosti veterinárních AS je v kompetenci Státní veterinární správy a Národní referenční 
laboratoře pro antimikrobiální rezistenci.

6. Národní referenční laboratoř pro antibiotika (NRL pro antibiotika)
a) NRL pro antibiotika provádí referenční a metodickou činnost v oblasti laboratorních metod a sur-

veillance antibiotické rezistence.
b) Ve spolupráci se sítí lokálních mikrobiologických laboratoří sdružených v Pracovní skupině pro moni-

torování rezistence organizuje národní surveillance antibiotické rezistence včetně typizace kmenů 
metodami molekulární epidemiologie.

c) Poskytuje epidemiologické podklady pro formulaci zásad národní antibiotické politiky a ve spo-
lupráci s ECDC zajišťuje účast ČR v EARSS a souvisejících projektech.

d) Ve veterinární oblasti zajišťuje analogickou činnost NRL pro antimikrobiální rezistenci, která spo-
lupracuje zejména s NRL pro salmonely (při Státním veterinárním ústavu Praha) a NRL pro kampylo-
baktery (při Státním veterinárním ústavu Olomouc). Systém veterinárních NRL je napojen na Centrál-
ní referenční laboratoř pro antimikrobiální rezistenci v Kodani.

7. Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP (SKAP)
a) SKAP je součástí organizační struktury ČLS JEP. Pro činnost NAP reprezentuje expertní zázemí 

v oblasti antimikrobních léčiv a antibiotické rezistence, zejména v agendě doporučených postupů ne-
závislých na farmaceutickém průmyslu (konsensus používání antibiotik, léčba a profylaxe vybraných 
skupin infekcí, prevence a kontrola antibiotické rezistence), a také v oblasti odborných podkladů pro 
kategorizaci antimikrobních léčiv (volná a vázaná antibiotika).

b) SKAP formuluje zásady národní antibiotické politiky, které jsou oponovány odbornými společ-
nostmi a konsensuálně garantovány ČLS JEP. Sdružuje experty delegované odbornými společnostmi 
v oborech lékařská mikrobiologie, hygiena a epidemiologie, klinická farmakologie, klinická farmacie, 
infekční lékařství, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, všeobecné praktické lékařství. 
Členy SKAP jsou koordinátoři evropských projektů organizovaných ECDC a DG SANCO (EARSS, 
ESAC, IPSE, ABS International), zástupci veterinární medicíny a národní zástupce pro agendu antibi-
otické rezistence pro ECDC.



CENOVÝ PŘEDPIS  MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2010/DZP
ZE DNE 4. PROSINCE 2009,

O REGULACI CEN ZDRAVOTNÍ PÉČE, MAXIMÁLNÍCH CEN ZDRAVOTNÍ PÉČE ZUBNÍCH 

LÉKAŘŮ HRAZENÉ Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A STOMATOLOGICKÝCH 

VÝROBKŮ PLNĚ HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A SPECIFICKÝCH 

ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ

Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky 

v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona č. 6/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, vydává cenový předpis:

Část I.

Zdravotní péče

Oddíl A.

Maximální cenou se tímto předpisem reguluje:

1. Zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění, která je poskytována účastníku veřejného zdra-

votního pojištění zdravotnickým zařízením.

Účastníkem veřejného zdravotního pojištění se pro účely tohoto cenového předpisu rozumí osoba:

a) podle § 2 odst. 1 zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

b) která podléhá nařízení Rady (EHS) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby za-

městnané a samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společen-

ství;

c) která má nárok na poskytnutí zdravotní péče na základě uzavřené mezinárodní smlouvy o sociálním 

zabezpečení, která zahrnuje poskytování zdravotní péče hrazené cizími příslušnými institucemi.

2. Nutná a neodkladná zdravotní péče poskytovaná jiné osobě než účastníku veřejného zdravotního pojiště-

ní.

3. Zdravotní péče, která je poskytována:

a) cizincům těch států, s nimiž byly uzavřeny dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče, jimiž je 

Česká republika vázána, a je hrazena z prostředků státního rozpočtu;

b) na žádost orgánů státní správy a je hrazena z prostředků státního rozpočtu;

c) na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie a je hrazena z prostředků jejich vlastního 

rozpočtu.

Pro účely regulace cen dle tohoto oddílu platí:

a) maximální cena jednoho bodu je 1,12 Kč. 

b) maximální cena zdravotního výkonu je součinem počtu bodů plus režie a maximální ceny jednoho 

bodu. 

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a určené podmínky včetně nezbytných dopravních služeb 

spojených se zdravotní péčí hrazenou ze zdravotního pojištění je uveden v Seznamu zdravotních výkonů s bo-

dovými hodnotami (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Oddíl B.

Věcně usměrněnou cenou se tímto předpisem reguluje zdravotní péče, která je poskytována účastníku 

veřejného zdravotního pojištění:

a) a není hrazena podle zvláštního právního předpisu z veřejného zdravotního pojištění;
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b) zdravotnickým zařízením, které není ve smluvním vztahu s příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Předpisy a rozhodnutí o způsobu regulace cen věcným usměrněním zdravotnických prostředků platí ob-
dobně i pro regulaci cen věcným usměrněním pro zdravotní péči tohoto oddílu.

Oddíl C.

Doplňující informace k oddílu A a B o postupech a pravidlech, jež je nutno v souladu s právními předpisy 
dodržovat při poskytování zdravotní péče cizincům, kteří nejsou účastni českého systému veřejného zdra-
votního pojištění, je uvedena v Příloze tohoto Cenového předpisu.

Část II.

Oddíl A.

Stomatologická péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění (maximální ceny)

Kód Název výkonu
Maximální 

cena

00901 Vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce 405 Kč

00902 Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní péče 323 Kč

00903 Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou 220 Kč

00904 Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce od 1 roku do 6 let v rámci preventivní péče 116 Kč

00906 Stomatologické ošetření pojištěnce do 6 let nebo hendikepovaného pojištěnce 105 Kč

00907 Stomatologické ošetření pojištěnce od 6 let do 15 let 75 Kč

00908 Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pojištěnce – v rámci pohotovostní služby 325 Kč

00909 Klinické stomatologické vyšetření 451 Kč

00910 Zhotovení intraorálního rentgenového snímku 77 Kč

00911 Zhotovení extraorálního rentgenového snímku 248 Kč

00912 Náplň slinné žlázy kontrastní látkou 639 Kč

00913 Zhotovení ortopantomogramu 303 Kč

00914 Vyhodnocení ortopantomogramu 77 Kč

00915 Zhotovení telerentgenového snímku lbi 297 Kč

00916 Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale 110 Kč

00917 Anestézie infi ltrační 88 Kč

00920 Ošetření zubního kazu – stálý zub – fotokompozitní výplň 347 Kč

00921 Ošetření zubního kazu – stálý zub 242 Kč

00922 Ošetření zubního kazu – dočasný zub 139 Kč

00923 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu – stálý zub 199 Kč

00924 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu – dočasný zub 194 Kč

00925 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II. – stálý zub 292 Kč

00931 Konzervativní léčba chronických onemocnění parodontu 770 Kč

00932 Udržovací léčba chronických onemocnění parodontu 267 Kč

00933 Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu 462 Kč

00934 Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu 1 100 Kč

00935 Subgingivální ošetření 92 Kč

00936 Odebrání a zajištění přenosu transplantátu 660 Kč

00937 Artikulace chrupu 476 Kč

00938 Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem 48 Kč

00940 Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice 770 Kč

00941 Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice 330 Kč

00943 Měření galvanických proudů 97 Kč

ČÁSTKA 9    �    VĚSTNÍK MZ ČR 11



12 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 9

Kód Název výkonu
Maximální 

cena

00945 Cílené vyšetření 11 Kč

00946 Vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce I 370 Kč

00947 Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní péče I 289 Kč

00949 Extrakce dočasného zubu 96 Kč

00950 Extrakce stálého zubu 185 Kč

00951 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu 578 Kč

00952 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu 1 271 Kč

00953 Chirurgické ošetřování retence zubů 693 Kč

00954 Konzervačně-chirurgická léčba komplikací zubního kazu 462 Kč

00955 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu 462 Kč

00956 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu 990 Kč

00957 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu 462 Kč

00958 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu 825 Kč

00959 Intraorální incize 116 Kč

00960 Zevní incize 660 Kč

00961 Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní 50 Kč

00962 Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch 300 Kč

00963 Injekce i. m., i. v., i. d., s. c. 58 Kč

00965 Čas stomatologa strávený dopravou za imobilním pojištěncem 231 Kč

00966 Signální výkon – Informace o vydání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo 
Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

6 Kč

00967 Signální výkon – Informace o vydání Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti 
nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)

6 Kč

00968 Stomatochirurgické ošetření neregistrovaného pojištěnce 
ve zdravotnickém zařízení zařazeném do specializovaných stomatochirurgických pracovišť

1 100 Kč

00970 Sejmutí fi xní náhrady – za každou pilířovou konstrukci 83 Kč

00971 Provizorní ochranná korunka 76 Kč

00972 Oprava fi xní náhrady v ordinaci 79 Kč

00973 Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci 43 Kč

00974 Odevzdání stomatologického výrobku 0 Kč

00975 Ochranný můstek zhotovený razidlovou metodou 668 Kč

00981 Diagnostika ortodontických anomálií 660 Kč

00982 Zahájení léčby ortodontických anomálií fi xním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk 1 430 Kč

00983 Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fi xního ortodontického aparátu 880 Kč

00984 Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fi xního ortodontického 
aparátu

231 Kč

00985 Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fi xního ortodontického aparátu 770 Kč

00986 Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje 220 Kč

00987 Stanovení fáze růstu 58 Kč

00988 Analýza telerentgenového snímku lbi 128 Kč

00989 Analýza ortodontických modelů 347 Kč

00990 Diagnostická přestavba ortodontického modelu 520 Kč

00991 Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku 190 Kč

00992 Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky 231 Kč

00993 Navázání parciálního oblouku 330 Kč

00994 Zahájení léčby ortodontických anomálií malým fi xním ortodontickým aparátem na jeden zubní 
oblouk

900 Kč
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Oddíl B.

Maximální ceny pro stomatologické výrobky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou stano-
veny v Cenovém rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maxi-
mální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických 
výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Část III.

Specifi cké zdravotní výkony (maximální ceny a určené podmínky)

I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 22), 23) Maximální cena

A.   Oblast důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, sociální péče a péče 
o rodinu a dítě

1.   Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely posouzení 
      zjišťovacích lékařských prohlídek

invalidity –
zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou –
stupně zdravotního postižení pro účely státní sociální podpory –
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto  –
zdravotního stavu soustavnou výdělečnou činnost
dítěte dlouhodobě těžce zdravotně postiženého vyžadujícího mimořádnou péči –
zda si je osoba schopna zvýšit příjem vlastní prací vzhledem k jejímu   zdravotnímu stavu –
stupně závislosti –

(opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem)

480 Kč

2.   Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely posouzení
      kontrolních lékařských prohlídek

plné a částečné invalidity –
zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou –
stupně zdravotního postižení pro účely státní sociální podpory –
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte –
dítěte dlouhodobě těžce zdravotně postiženého vyžadujícího mimořádnou péči –
zda si je osoba schopna zvýšit příjem vlastní prací vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu –
stupně závislosti –

(cílené vyšetření praktickým lékařem + 1 administrativní úkon)

262 Kč

3.   Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro posouzení 

bezmocnosti –
těžkého zdravotního postižení občana pro účely mimořádných výhod, příspěvků na úpravu bytu,  –
úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, zakoupení, celkovou opravu nebo zvláštní úpravu 
motorového vozidla a individuální dopravu

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

186 Kč

4.   Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu občana pro účely dávek a služeb sociální péče 

(administrativní úkon)

76 Kč

5.   Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění občana do zařízení sociálních služeb

(podrobný výpis z dokumentace)

227 Kč

6. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 

nezletilého dítěte pro účely umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy a zařízení pro děti  –
vyžadující okamžitou pomoc
nezletilého dítěte pro účely svěření do náhradní rodinné péče –
dítěte, u něhož je podezření, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního stavu v souvislosti  –
s trestným činem nebo přestupkem

(cílené vyšetření praktickým lékařem, cílené vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost)

a) dospělí a děti 
nad 
6 let

186 Kč

b) děti do 
6 let

245 Kč

7.   Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 

osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem –
dítěte, které nemá na území ČR povolen trvalý ani dlouhodobý pobyt ani není oprávněno podle  –
zvláštního předpisu trvale pobývat na území ČR

(cílené vyšetření praktickým lékařem + administrativní úkon; cílené vyšetření praktickým lékařem 
pro děti + administrativní úkon)

a) dospělí a děti 
nad 
6 let

262 Kč

b) děti do 
6 let

321 Kč
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8.   Vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte pro účely sociálně právní ochrany dětí 

(administrativní úkon)

76 Kč

9.   Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely 
      resortu práce a sociálních věcí

(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)

76 Kč 
+ doporučené 

poštovné

B. Oblast zaměstnanosti

Vyšetření zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání nebo osoby se zdravotním postižením registrujícím 1. 
praktickým lékařem na žádost úřadu práce za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání nebo 
pracovního uplatnění odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, příp. hodnocení schopnosti být zařazen 
do rekvalifi kace 

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

186 Kč

Vyjádření registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu občana před nástupem do určeného 2. 
rekvalifi kačního kurzu pro potřeby úřadu práce 

(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)

124 Kč

Vyjádření registrujícího praktického lékaře k vhodnosti zprostředkovávaného zaměstnání na žádost 3. 
úřadu práce 

(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)

124 Kč

Vyjádření lékaře závodní preventivní péče k vhodnosti rozvázání pracovního poměru osoby se 4. 
zdravotním postižením 

(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)

124 Kč

Cíleně zaměřená ergodiagnostika provedená rehabilitačním lékařem s odborným zaměřením pro účely 5. 
zaměstnanosti na základě speciálních vyšetřovacích metod (zvlášť účtovaných) 

(cílené vyšetření odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace)

362 Kč

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

(stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu)

798 Kč

Cílené vyšetření psychologem pro účely zaměstnanosti à 60 minut7. 

(cílené psychologické vyšetření)

585 Kč

Polyelektromyografi cké vyšetření pro účely zaměstnanosti se zaměřením 8. 
      a)  jen na horní končetiny
      b) na celkové pohybové stereotypy

(polyelektromyografi cké  vyšetření)

a) 408 Kč
b) 816 Kč

Dynamometrie s použitím přístrojů pro účely zaměstnanosti provedená nelékařským zdravotnickým 9. 
pracovníkem 

(vyšetření s použitím přístroje)

144 Kč

Kineziologický rozbor pro účely zaměstnanosti provedený fyzioterapeutem 10. 

(kineziologický rozbor)

417 Kč

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

(individuální ergoterapie základní)

241 Kč

Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely 12. 
resortu práce a sociálních věcí

(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)

76 Kč 
+ doporučené 

poštovné

Cílené vyšetření neurologem pro účely zaměstnanosti13. 

( cílené neurologické vyšetření)

363 Kč

Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti14. 

( vyšetření elektroencefalogramem)

647 Kč

Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely zdravotní 15. 
způsobilosti k řízení motorového vozidla

( opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem)

480 Kč

II. MINISTERSTVO OBRANY 11), 12), 13) Maximální cena

1.   Vyplnění zdravotnické části dotazníku registrujícím praktickým lékařem

(podrobný výpis z dokumentace)

227 Kč

2.   Lékařská prohlídka registrujícím zubním lékařem

(cílené akutní vyšetření)

84 Kč
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3.   Vyhodnocení dotazníku lékařem odvodní komise

(administrativní úkon)

76 Kč

4.   Lékařská prohlídka uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařazení do 
aktivní zálohy 

(opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost)

480 Kč

5.   Lékařská prohlídka občana nebo vojáka v záloze lékaři přezkumné komise

(opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost)

480 Kč

6.   Lékařská prohlídka občana nebo vojáka v záloze při posuzování stupně zdravotní způsobilosti mimo 
přezkumné řízení

(kontrolní vyšetření praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost)

124 Kč

III. MINISTERSTVO VNITRA 14), 15), 16), 17), 18), 19) Maximální cena

1.   Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby

(administrativní výkon)

76 Kč

2.   Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace

(podrobný výpis z dokumentace)

227 Kč

3.   Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu

(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon)

277 Kč

4.   Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

186 Kč

5.   Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve

(cílené vyšetření praktickým lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)

214 Kč

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

(cílené vyšetření internistou)

482 Kč

7.   Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné látky

(odběr krve ze žíly u dospělého)

28 Kč

8.   Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi
      a)  Widmarkova zkouška
      b) specifi cké stanovení plynovou chromatografi í

(stanovení těkavých redukujících látek; specifi cké stanovení ethanolu plynovou chormatografi í)

a) 73 Kč
b) 489 Kč

9.   Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

186 Kč

10.  Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy

(cílené vyšetření gynekologem)

246 Kč

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

(administrativní úkon)

76 Kč

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

(administrativní úkon)

76 Kč

13.  Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

186 Kč

14. Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy

(cílené vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost)

245 Kč

15.  Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením 
        lékařské zprávy

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

186 Kč

16. Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením 
       lékařské zprávy

(cílené vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost)

245 Kč

IV. MINISTERSTVO FINANCÍ, GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 15), 19) Maximální cena

1.   Vyšetření tělní dutiny za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu

(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon)

352 Kč

2.   Vyšetření osoby z důvodu kontroly pod sádrovou fi xací za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu

(RTG kostí a kloubů končetin + administrativní úkon)

317 Kč
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3.   Vyšetření osoby za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu pod protézou končetiny

(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon)

352  Kč

4.   Vyšetření osoby z důvodu kontroly protézy očního bulbu za účelem zjištění přítomnosti 
      cizího předmětu

(cílené vyšetření oftalmologem + administrativní úkon)

365 Kč

5.   Rtg vyšetření žaludku se zaměřením na požití cizích předmětů

(Rtg žaludku a duodena + administrativní úkon)

754 Kč

6.   Rtg vyšetření tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů

(Rtg vyšetření tlustého střeva + administrativní úkon)

1091 Kč

7.   Klinické vyšetření osoby před rtg vyšetřením žaludku a rtg vyšetřením tlustého střeva při podezření 
      na přítomnost cizích předmětů

(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon)

352 Kč

8.   Laboratorní vyšetření biologického materiálu u polykačů drog na přítomnost drog

(cílený imunochemický záchyt drog a léčiv + administrativní úkon)

551 Kč

9.   Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi
      a)  Widmarkova zkouška
      b) specifi cké stanovení plynovou chromatografi í

(stanovení těkavých redukujících látek; specifi cké stanovení ethanolu plynovou chormatografi í)

a) 73 Kč
b) 489 Kč

10.  Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve

(cílené vyšetření praktickým lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)

214 Kč

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

(cílené vyšetření internistou)

482 Kč

12.  Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové, psychotropní 
        či jiné látky

(odběr krve ze žíly u dospělého)

28 Kč

13.  Nezbytná administrativní činnost lékaře

(administrativní úkon)

76 Kč

14.  Vystavení lékařského posudku o způsobilosti k zajištění osoby v souvislosti s jejím onemocněním

(administrativní úkon)

76 Kč

15.  Vyšetření osoby před jejím zajištěním k vystavení lékařského posudku

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

186 Kč

16.  Vyšetření osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského posudku

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

186 Kč

17.  Vyšetření těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského posudku

(cílené vyšetření gynekologem)

246 Kč

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

(administrativní úkon)

76 Kč

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

(administrativní výkon)

76 Kč

V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 15), 20), 21) Maximální cena

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

(administrativní úkon)

76 Kč

2.   Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem 
      zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace

(podrobný výpis z dokumentace)

227 Kč

3.   Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná
      na základě zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu 

(podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození)

462 Kč

4.   Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

186 Kč

5.   Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištěném lékařskou prohlídkou obsahující celkové 
      hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem

(opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika 
profesionálního poškození)

716 Kč
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6.   Preventivní prohlídka mladistvých, slaboduchých a astheniků ve výkonu vazby nebo trestu odnětí 
      svobody

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

186 Kč

7.   Preventivní prohlídka osob ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody před eskortou 
      a po eskortě

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

186 Kč

8.   Preventivní prohlídka po použití donucovacích prostředků 

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

186 Kč

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

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

186 Kč

10.  Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody podezřelé z požití alkoholu 
        spojené s odběrem krve

(cílené vyšetření praktickým lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)

214 Kč

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

(cílené vyšetření internistou)

482 Kč

12.  Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové, psychotropní 
        či jiné látky

(odběr krve ze žíly u dospělého)

28 Kč

13.  Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi – Widmarkova zkouška

(stanovení těkavých redukujících látek)

73 Kč

14.  Vyšetření osoby – cizince před vyhoštěním s vystavením lékařské zprávy

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

186 Kč

VI. EVROPSKÁ UNIE – aplikace nařízení 1408/71 a 574/72 Maximální cena

1.   Vyjádření lékaře na tiskopise E 213

(komplexní vyšetření praktickým lékařem + 4x administrativní úkon)

1018 Kč

2.   Vyjádření lékaře
      –  na tiskopise E 116
      –  k formuláři E 107, E 112, E 113, E 114, E 115, E 123 a E 202, pokud není požadováno vyšetření pacienta

(podrobný výpis z dokumentace)

227 Kč

3.   Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha k formuláři)
      –  k formuláři E 404, E 407, E 406F
      –  pokud je požadováno vyšetření pacienta k

      –  formuláři E 107 – bod 8  - Lékařská zpráva přiložena
      –  formuláři E 112 – bod 5 - Zpráva od našeho ošetřujícího lékaře
      –  formuláři E 113 – bod 5.5 - Doprovodné doklady nebo přiložená lékařská zpráva
      –  formuláři E 114 – bod 6 - Viz přiložená zpráva od našeho lékaře
      –  formuláři E 115 – bod 5 - Potvrzení ošetřujícího lékaře
      –  formuláři E 123 – bod 5 - Zpráva od našeho ošetřujícího lékaře
      –  formuláři E 202 – bod 10.1 a 10.2  - Viz přiložená lékařská zpráva

(cílené vyšetření praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost + 2x administrativní úkon)

a) dospělí a děti 
nad 6 let

337 Kč

b) děti do 6 let
396 Kč

4.   Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu občana zpracovaná na základě zdravotnické 
      dokumentace
      –  vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2 nebo 3 formuláře E 213, je-li požadováno

(podrobný výpis z dokumentace)

227 Kč

5.   Vyjádření (potvrzení) lékaře ke konkrétní otázce o zdravotním stavu občana pro potřeby formulářů
      –  E 202 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404),
      –  E 203 – dodatečná stránka č. 2 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404),
      –  E 204 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404),

 – dodatečná stránka č. 3 – bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjádření lékaře),
      –  E 302 bod 4.1

(administrativní úkon)

76 Kč

6.   Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace 
      pro účely vyplnění evropských formulářů

(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)

76 Kč 
+ doporučené 

poštovné
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1) Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
6) Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti 

orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve 

znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních služ-

bách.
11) Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších před-

pisů.
12) Vyhláška č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.
13) Vyhláška č. 102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů.
14) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 

a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19) Zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
21) Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
22) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
23)  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Část IV.
Přechodná ustanovení

1. Tímto Cenovým předpisem se mění část 3 v příloze č. 1 Cenového rozhodnutí Ministerstva zdravotnic-
tví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění, které bylo novelizováno Cenovým rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví 1/09-FAR ze dne 
10. prosince 2008.

2. Tímto Cenovým předpisem se ruší Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/09-FAR 
ze dne 10. prosince 2008.

3. Tímto Cenovým předpisem se ruší Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/2009/FAR ze dne 
10. prosince 2008, část II, specifi cké zdravotní výkony a Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 
5/2009/FAR.

4. Tímto Cenovým předpisem se ruší Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2009/DZP-2 ze dne 
4. května 2009, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2009/FAR.
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Část V.
Účinnost

Cenový předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

 Ministryně  zdravotnictví: 
 Mgr. Dana Jurásková Ph.D., MBA, v. r.
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Příloha
k Cenovému předpisu 1/2010/DZP

Cílem této přílohy je informovat zdravotnická zařízení o postupech a pravidlech, jež je nutno v souladu 
s právními předpisy dodržovat při poskytování zdravotní péče cizincům, kteří nejsou účastni českého systému 
veřejného zdravotního pojištění. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) stanoví, že maxi-
mální cenou je regulována cena za nutnou a neodkladnou zdravotní péči poskytnutou na území ČR kterékoliv 
osobě. Cenový předpis vyjadřuje, že osoby, které podléhají nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, mají při regulaci 
cen zdravotní péče stejné postavení jako pojištěnci veřejného zdravotního pojištění. Totéž se týká cizinců ze 
států, s nimiž má ČR uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, a to v rozsahu nároků, jaký taková smlouva 
cizinci přiznává.

Základní právní předpisy a rozhodnutí, které je při stanovení pravidel třeba vzít v úvahu, jsou:

� zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů;

� nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, o aplikaci systémů sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, sa-
mostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, a související 
nařízení Rady (EHS) č. 574/72, obě v platném znění;

� dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení 
� Chorvatsko – Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení 

(sdělení č. 82/2000 Sb.m.s.);
� Srbsko a Černá Hora – Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociál-

ním zabezpečení (sdělení č. 130/2002 Sb.m.s.);
� Makedonie – Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení 

(sdělení č. 2/2007 Sb.m.s.);
� Turecko – Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení (sdělení 

č. 135/2004 Sb.m.s.);

� platné dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče
� Afghánistán – Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci 

v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (vyhláška č.103/1987 Sb.);
� Jemen – Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdra-

votnictví a lékařských věd (vyhláška č. 95/1985 Sb.) a Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Jemen-
ské arabské republiky o vzájemném poskytování bezplatné léčebné péče členům diplomatických misí 
a konzulárních úřadů;

� Kuba – Úmluva mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 
(vyhláška č. 28/1962 Sb.);

� Libye – Dohoda mezi ČSSR a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamahirijí o spolupráci v ob-
lasti zdravotnictví (vyhláška č. 63/1982 Sb.);

� Maroko – Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou ČSFR a vládou 
Marockého království (vyhláška č. 329/1992 Sb.);

� Bosna a Hercegovina – Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou 
Jugoslávií o sociálním pojištění (vyhláška č. 3/1958 Sb.);

� vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bo-
dovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů;

� zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah tohoto Věstníku se použije jako doplňující informace k Věstníku MZ č. 1/2007, kterým se stanoví 
doporučené administrativní postupy při provádění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72 a mezinárod-
ních smluv o sociálním zabezpečení.

1/  Zdravotní péče poskytnutá osobám krytým nařízením 1408/71 (tj. osobám pojištěným v jiném členském 
státě EU, včetně Norska, Lichtenštejnska, Islandu a Švýcarska) v nesmluvním zdravotnickém zařízení



ČÁSTKA 9    �    VĚSTNÍK MZ ČR 21

Osoby kryté nařízením mají na základě aplikace práva EU (např. čl. 3 nařízení Rady (EHS) 

č. 1408/71) nárok na rovné nakládání jako osoby účastné veřejného zdravotního pojištění v ČR. Proto 

by v případě, že jsou ošetřeny zdravotnickým zařízením, které nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, 

kterou si cizí pojištěnec vybral jako výpomocnou, měly mít tyto osoby nárok na výši úhrady za stejných 

podmínek jako český pojištěnec.

Pro účely stanovení ceny za poskytnutou zdravotní péči je nutno respektovat tyto zásady:

Zdravotnické zařízení nemá uzavřenu smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou nebo má uzavřenu smlou-

vu s některou ze zdravotních pojišťoven, ale ne se zdravotní pojišťovnou, již si pacient zvolil jako výpo-

mocnou

a) pacient čerpá nutnou a neodkladnou zdravotní péči – cena je regulována maximální cenou a je stejná 

jako pro české pojištěnce – pacient péči uhradí sám a následně si ji nechá refundovat, případně se pou-

žije postup převzetí nákladů výpomocnou zdravotní pojišťovnou;

b) pacient čerpá plánovanou zdravotní péči – cena je věcně usměrněná – pacient péči uhradí sám a nechá 

si refundovat to, na co má nárok dle platných právních předpisů.

Případy, kdy pacient čerpá zdravotní péči ve smluvním zdravotnickém zařízení, jsou metodicky popsány 

ve výše zmíněném Věstníku MZ č. 1/2007 stejně jako postup převzetí nákladů výpomocnou zdravotní 

pojišťovnou.

2/  Zdravotní péče poskytnutá pojištěnci ze státu, se kterým má ČR uzavřenu dvoustrannou smlouvu 
o sociálním zabezpečení, v nesmluvním zdravotnickém zařízení

Jedná se o smlouvy s následujícími státy: 

� Chorvatsko
� Srbsko
� Černá Hora
� Makedonie
� Turecko

U těchto smluv je podstatnou skutečností, že všechny obsahují ustanovení o rovnosti nakládání. Proto 

v případě ošetření pojištěnců z těchto zemí musí být postupováno stejně jako v případě českých pojištěnců 

a pojištěnců z členských států EU.

Pro účely stanovení ceny za poskytnutou zdravotní péči je nutno respektovat tyto zásady:

Zdravotnické zařízení nemá uzavřenu smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou nebo má uzavřenu smlou-

vu s některou ze zdravotních pojišťoven, ale ne se zdravotní pojišťovnou, jíž si pacient zvolil jako výpo-

mocnou

a) pacient čerpá neodkladnou a nutnou zdravotní péči – cena je regulována maximální cenou a je stejná 

jako pro české pojištěnce – pacient péči uhradí sám a následně si ji nechá refundovat, případně se pou-

žije postup převzetí nákladů výpomocnou zdravotní pojišťovnou;

b) pacient čerpá plánovanou zdravotní péči – cena je věcně usměrněná – pacient péči uhradí sám a nechá 

si refundovat to, na co má nárok dle platných právních předpisů.

Případy, kdy pacient čerpá zdravotní péči ve smluvním zdravotnickém zařízení, jsou metodicky popsány 

ve výše zmíněném Věstníku MZ č. 1/2007.

3/  Zdravotní péče poskytnutá cizincům ze států, s nimiž byly uzavřeny dohody o bezplatném posky-
tování zdravotní péče, jimiž je Česká republika vázána, a je hrazena ze státního rozpočtu, jsou-li 
ošetřeni zdravotnickým zařízením (bez ohledu na existenci smluv se zdravotními pojišťovnami)

Jedná se o následující platné dohody:

� Afghánistán
� Jemen
� Kuba
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� Libye
� Maroko
� Bosna a Hercegovina

Ve zdravotnickém zařízení

a) pacient čerpá nutnou a neodkladnou zdravotní péči nebo zdravotní péči v rozsahu daném smlouvou – 
cena je regulována maximální cenou a zdravotní péče je hrazena ze státního rozpočtu,

b) pacient čerpá plánovanou zdravotní péči – cena za její poskytnutí není v takovém případě regulována. 
Pacient hradí náklady sám, a to ve výši ceny dohodnuté se zdravotnickým zařízením.

4/  Zdravotní péče poskytnutá cizincům z nesmluvních států, kteří jsou ošetřeni zdravotnickým zaříze-
ním (bez ohledu na existenci smluv se zdravotními pojišťovnami)

Ve zdravotnickém zařízení

a) pacient čerpá nutnou a neodkladnou zdravotní péči – cena je regulována maximální cenou; pacient péči 
uhradí sám z vlastních zdrojů,

b) pacient čerpá plánovanou zdravotní péči – cena za její poskytnutí není v takovém případě regulována. 
Pacient hradí náklady sám, a to ve výši ceny dohodnuté se zdravotnickým zařízením.
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CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERST VA ZDRAVOTNIC T VÍ 1/2010/FAR

ZE DNE 10. PROSINCE 2009

kterým se mění cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2009/FAR ze dne 20. března 2009 o regulaci cen 
léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění cenového předpisu Ministerstva zdravot-
nictví 4/2009/FAR ze dne 1. září 2009.

čl. I

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2009/FAR ze dne 20. března 2009 o regulaci cen léčivých 
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 
4/2009/FAR ze dne 1. září 2009, se mění takto:

1. Bod V. odst. 8 zní: „V případě snížení maximální ceny vykonatelným rozhodnutím Ústavu nebo na zákla-
dě zákona je každá osoba vykonávající obchod povinna do tří měsíců ode dne vykonatelnosti rozhodnutí, 
kterým se snižuje maximální cena, nebo ode dne účinnosti zákona, na jehož základě došlo ke snížení 
maximální ceny, snížit cenu regulovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely 
tak, aby při další distribuci a výdeji nepřekročila limit stanovený vykonatelným rozhodnutím o změně 
maximální ceny, kterým se maximální cena snížila, nebo maximální cenu sníženou na základě zákona.“

čl. II
Účinnost

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2009.

 Ministryně zdravotnictví:
 Dana Jurásková, v. r.



Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/10-FAR
ze dne 10. prosince 2009,

kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní
lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce

Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky 
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, podle § 39a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, a na základě bodu II. odst. 5 cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 2/2009/FAR 
o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění cenového předpisu 4/2009/
FAR a cenového předpisu 1/2010/FAR, vydává toto cenové rozhodnutí:

Seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální 
ceny původce

Úplný název ATC skupiny forma

A02AD01 Kombinace běžných solí p.o.

A02BA02 Ranitidin p.o.

A02BA03 Famotidin p.o.

A02BC01 Omeprazol p.o.

A02BC03 Lansoprazol p.o.

A04AA01 Ondansetron parent.

A04AA01 Ondansetron p.o.

A04AA02 Granisetron p.o.

A05BA03 Silymarin p.o.

A09AA02 Multienzymové přípravky (lipáza, proteáza apod.) p.o.

A10BA02 Metformin p.o.

A10BB12 Glimepirid p.o.

A12AA04 Uhličitan vápenatý p.o.

A12AX Vápník, kombinace s jinými léčivy p.o.

A12CC06 Magnesium-laktát p.o.

B01AB01 Heparin parent.

B01AC05 Tiklopidin p.o.

B05BA02 Tukové emulze parent.

B05BA03 Cukry parent.

B05BB01 Elektrolyty parent.

B05BB02 Elektrolyty se sacharidy parent.

B05BC01 Mannitol parent.

B05XA01 Chlorid draselný parent.

C01BC03 Propafenon p.o.

C01BD01 Amiodaron p.o.

C01CA07 Dobutamin parent.

C01DA14 Isosorbid-mononitrát p.o.
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C01DX12 Molsidomin p.o.

C02AC05 Moxonidin p.o.

C02CA04 Doxazosin p.o.

C03CA01 Furosemid p.o.

C03EA01 Hydrochlorothiazid a kalium šetřící diuretika p.o.

C04AD03 Pentoxifylin p.o.

C05AD01 Lidokain p.rect.

C07AB02 Metoprolol p.o.

C07AB03 Atenolol p.o.

C07AB07 Bisoprolol p.o.

C07AG02 Karvedilol p.o.

C08CA01 Amlodipin p.o.

C08CA02 Felodipin p.o.

C08CA08 Nitrendipin p.o.

C08DA01 Verapamil p.o.

C09AA02 Enalapril p.o.

C09AA03 Lisinopril p.o.

C09AA05 Ramipril p.o.

C09AA09 Fosinopril p.o.

C09BA05 Ramipril a diuretika p.o.

C09CA01 Losartan p.o.

C09DA01 Losartan a diuretika p.o.

C10AA01 Simvastatin p.o.

C10AA05 Atorvastatin p.o.

C10AB05 Fenofi brát p.o.

D01AC01 Klotrimazol lok.

D01BA02 Terbinafi n p.o.

D07AC01 Betamethason lok.

G01AF02 Klotrimazol vag.

G03CA03 Estradiol lok.

G04CA02 Tamsulosin p.o.

G04CB01 Finasterid p.o.

G04CX02 Serenoový plod (Serenoa repens) p.o.

H01AC01 Somatropin parent.

J01AA02 Doxycyklin p.o.

J01CA04 Amoxicilin p.o.

J01CE02 Fenoxymethylpenicilin p.o.

J01CR02 Amoxicilin a enzymový inhibitor p.o.

J01DC02 Cefuroxim p.o.
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J01DD01 Cefotaxim parent.

J01FA09 Klarithromycin p.o.

J01FA10 Azithromycin p.o.

J01MA02 Ciprofl oxacin parent.

J01MA02 Ciprofl oxacin p.o.

J01XD01 Metronidazol parent.

J02AC01 Flukonazol parent.

J02AC01 Flukonazol p.o.

J05AB01 Aciklovir p.o.

J07BB02 Chřipka, purifi kovaný antigen parent.

L01BA01 Methotrexát parent.

L01CA04 Vinorelbin parent.

L01CB01 Etoposid parent.

L01CD01 Paklitaxel parent.

L01DB01 Doxorubicin parent.

L01XA03 Oxaliplatin parent.

L02BA01 Tamoxifen p.o.

L02BB01 Flutamid p.o.

L02BG03 Anastrozol p.o.

M01AB05 Diklofenak parent.

M01AB05 Diklofenak p.o.

M01AC06 Meloxikam p.o.

M01AE01 Ibuprofen p.o.

M01AX05 Glukosamin p.o.

M01AX17 Nimesulid p.o.

M02AA10 Ketoprofen lok.

M02AA15 Diklofenak lok.

M05BA04 Kyselina alendronová p.o.

N02AB03 Fentanyl trans.

N02AX02 Tramadol parent.

N02AX02 Tramadol p.o.

N02BA01 Kyselina acetylsalicylová p.o.

N02BE01 Paracetamol p.o.

N02BE01 Paracetamol p.rect.

N02CC01 Sumatriptan p.o.

N03AF01 Karbamazepin p.o.

N03AG01 Kyselina valproová p.o.

N03AX09 Lamotrigin p.o.

N03AX11 Topiramat p.o.
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N03AX12 Gabapentin p.o.

N04BA02 Levodopa a inhibitor dekarboxylázy p.o.

N04BD01 Selegilin p.o.

N05AH04 Kvetiapin p.o.

N05AX08 Risperidon p.o.

N05BA12 Alprazolam p.o.

N05CD08 Midazolam parent.

N06AB03 Fluoxetin p.o.

N06AB04 Citalopram p.o.

N06AB05 Paroxetin p.o.

N06AB06 Sertralin p.o.

N06AX11 Mirtazapin p.o.

N06AX16 Venlafaxin p.o.

N06BX03 Piracetam p.o.

N06DX02 Ginkgo biloba (jinan dvojlaločný) p.o.

N07CA01 Betahistin p.o.

R03AC13 Formoterol inhal.

R03BA01 Beklometason inhal.

R03BA02 Budesonid inhal.

R05CB01 Acetylcystein p.o.

R05CB02 Bromhexin p.o.

R05CB06 Ambroxol p.o.

R06AE07 Cetirizin p.o.

R06AX13 Loratadin p.o.

S01ED01 Timolol lok.

S01XA20 Umělé slzy a jiné indiferentní přípravky lok.

V07AB Rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků parent.

Zrušovací ustanovení

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 2/09-FAR ze dne 20. března 2009, kterým se stanoví se-
znam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny 
původce, se zrušuje.

Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2009.

 Ministryně zdravotnictví:
 Dana Jurásková, v. r.
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s.,

Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 283 090 354, fax: 

233 553 422; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. –  Praha 4, Jihlavská 405, 

tel./fax: 261 260 414 – Brno, Česká 14, tel.: 542 213 962 – Ostrava, roh ul. Nádražní 

a Denisovy, tel./fax: 596 120 690 – České Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 

a ve vybraných knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé část-

ky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky no-

vého předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány 

od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé 

v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. 

Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplat-

nění 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 lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo před-

platitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 1178/93 ze dne 

9. dubna 1993. Podávanie novinových zásiliek v Slovenskej republike povoleno ŘPP 

Bratislava, pošta 12, č.j. 440/94 zo dňa 27. 12. 1994.

Vydává: Ministerstvo zdravotnictví ČR – Redakce: Palackého nám. 4, 120 00 Praha 2-Nové Město, telefon: 224 972 672. – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 
283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objednávky v Slovenskej republike prijíma a distribuuje Magnet Press Slovakia, 
s. r. o., P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: 004212 44 45 45 59, 004212 44 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje za dodávku 
kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh. Pro rok 2009 činí I. záloha 900 Kč. – Vychází podle potřeby – Tiskne: SPRINT 
SERVIS, Lovosická, Praha 9.
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