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dovolujeme si Vás informovat o změnách v Národním 
programu screeningu kolorektálního karcinomu (KRK), 
které se týkají akreditace pracovišť provádějících 
preventivní kolonoskopie. Počátkem listopadu letošního 
roku byli členové Komise pro screening KRK MZ ČR 
(Komise) informováni, že podle zákona č. 371/2021 Sb., 
ze dne 14. září 2021, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony, se s účinností od 
1. 1. 2022 mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), kdy konkrétně za § 113 se vkládají 
nové § 113a až 113e. Dle § 113c může screening v rámci 
screeningového programu provádět pouze poskytovatel, 
kterému byl udělen statut screeningového pracoviště. 

Vzhledem k této skutečnosti připravuje Ministerstvo 
zdravotnictví České republiky (MZ ČR) „Výzvu k podání 
žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou 
kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního 
karcinomu“ (Výzva). Její součástí je i nový název 
Pracoviště pro screeningovou kolonoskopii v programu 
screeningu kolorektálního karcinomu“ (Pracoviště) 
a podmínky pro získání statutu takového pracoviště, 
včetně seznamu povinných příloh. Výzvu oponoval 
za Českou gastroenterologickou společnost ČLS JEP 
(ČGS) předseda Rady pro screening KRK ČGS ČLS 
JEP prof. MUDr. M. Zavoral Ph.D. a za Společnost 
pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO) 
doc. MUDr. Š. Suchánek, Ph.D. tak, aby v co největší míře 
odpovídala dosavadním pravidlům, která byla dána dosud 
platným Věstníkem MZ ČR. 

Požadavky na minimální technické, přístrojové a personální 
vybavení zůstaly stejné, pouze přibyla nutnost licence 
F 005 pro další specializované terapeutické endoskopické 
metody vzhledem k narůstajícím výkonům endoskopické 
mukozální resekce u preventivních kolonoskopií. 
Obdobně podmínky související péče a počty provedených 
vyšetření zůstávají stejné, minimální počet preventivních 
kolonoskopií provedených a vykázaných do Registru 
preventivních kolonoskopií (Registr) je 100 za rok. 

Data se i nadále budou zadávat do Registru, který 
spravuje Institut biostatistiky a analýz MU Brno (IBA). 
Nově bude koordinací dat pověřen Ústav zdravotnických 
informací a statistiky ČR (ÚZIS). Dále se nově budou 
hodnotit indikátory kvality preventivních kolonoskopií 
u jednotlivých pracovišť (střevní příprava, počet totálních 
kolonoskopií, adenoma detection rate, komplikace). 

Statut Pracoviště bude udělen na dobu do 31. 12. 2026. 

Veškeré dosavadní akreditace Center pro screeningovou 
kolonoskopii pozbývají platnosti (i pokud měly délku 
trvání do roku 2022 a dále).

Součástí Výzvy je i oficiální formulář žádosti, který je nutné 
dodat na Ministerstvo zdravotnictví ČR, OZP, Komise pro 
screening kolorektálního karcinomu, Palackého nám. 4, 
128 01 Praha 2.

Výzva bude součástí Věstníku MZ ČR, který by měl být 
zveřejněn 20.12.2021 a bude mít trvání 30 dní. Koncem 
ledna 2022 budou na zasedání Komise schváleny relevantní 
žádosti a statut Pracoviště bude platný od 1. 2. 2022. 
Měsíc leden 2022 bude považován za přechodné období 
a zástupci MZ slíbili o této skutečnosti informovat ředitele 
zdravotních pojišťoven tak, aby bylo možno provádět 
preventivní kolonoskopie bez sankcí. 

S pozdravem

prof. MUDr. Miroslav Zavoral Ph.D. 
předseda Rady pro screening KRK ČGS ČLS JEP

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
vědecký sekretář Rady pro screening KRK ČGS ČLS JEP

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
předseda Výboru ČGS ČLS JEP
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