
I I .  

N á v r h  

VYHLÁŠKA 
 

ze dne …….2015, 
 

kterou se stanoví seznam původců infekčních onemocnění hlášených orgánu ochrany 

veřejného zdraví a seznam izolovaných patogenních agens zasílaných do národní 

referenční laboratoře 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 

Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., k provedení  

§ 62 odst. 2 a § 75a odst. 4 zákona:  

§ 1 

  

Seznam původců infekčních onemocnění, jejichž mikrobiologický nález hlásí příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví osoba poskytující péči, která provádí laboratorní vyšetřování 

biologického materiálu, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

§ 2 
 

Seznam izolovaných patogenních agens, která zasílá poskytovatel zdravotních služeb, na 

jehož pracovištích se provádějí laboratorní vyšetřování biologického materiálu zasílaného do 

příslušné národní referenční laboratoře k potvrzení určení a další charakterizaci infekčních 

onemocnění, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

§ 3 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 
 

Ministr: 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č.    /2015 Sb. 

 

 

Seznam původců infekčních onemocnění, jejichž nález hlásí příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví osoba poskytující péči, která provádí laboratorní 

vyšetřování biologického materiálu  

 

1. původce záškrtu  

2. původce dávivého kašle 

3. původce spalniček 

4. původce chřipky a akutních respiračních infekcí 

5. původce invazivního meningokokového onemocnění 

6. původce invazivního onemocnění vyvolaného Haemophilus influenzae typ b a 

non-b   

7. původce HIV/AIDS 

8. původce tuberkulózy 

9. původce legionelózy 

10. původce přenosné dětské obrny  

11. původce tetanusu 

12. původce zarděnek a kongenitálního zarděnkového syndromu  

13. původce příušnic 

14. původce západonilské horečky 

15. původce onemocnění vyvolaných enterohemoragickým Escherichia coli (EHEC) 

16. původce virové hepatitidy A 

17. původce virové hepatitidy B 

18. původce virové hepatitidy C 

19. původce virové hepatitidy E 

 

20. původce onemocnění vyvolaných Chlamydia trachomatis 

21. původce invazivních pneumokokových onemocnění 

22. původce kampylobakteriózy 

23. původce lymeské borreliózy 

24. původce pásového oparu 

25. původce rotavirových infekcí 

26. původce salmonelózy 

27. původce získané nebo vrozené syfilis  

28. původce klíšťové encefalitidy 

29. původce planých neštovic  

30. původce gonokokových infekcí 

31. původce leptospirózy 

32. původce toxoplazmózy 

33. původce svrabu 

34. původce botulismu 

35. původce tyfusu a paratyfusu 

36. původce hantavirových onemocnění 

37. původce v CVJ 
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38. původce hemorrhagické horečky (Ebola, Marburg, Lassa, Krymžsko-Konžská, Horečka 

údolí Rift) 

39. původce chickungunya 

40. původce dengue 

41. původce pravých neštovic 

42. původce vztekliny 

43. původce antraxu 

44. původce cholery 

45. původce moru 

46. původce žluté zimnice 

47. původce brucelózy 

48. původce vozhřivky 

49. původce echinokokózy 

50. původce arenavirových onemocnění 

51. původce SARS 

52. původce ricketsiózy 

53. původce amébiázy 

54. původce trachomu 

55. původce bacilární úplavice 

56. původce Q horečky 

57. původce kryptokokózy 

58. původce trichinelózy 

59. původci dalších infekcí podléhajících hlášení Světové zdravotnické organizaci 

podle Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR 2005) 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č.     /2015 Sb. 

 

 

Seznam izolovaných patogenních agens, která zasílá poskytovatel zdravotních služeb, na 

jehož pracovištích se provádějí laboratorní vyšetřování biologického materiálu 

zasílaného do příslušné národní referenční laboratoře k potvrzení určení a další 

charakterizaci infekčních onemocnění 

 

 

1. původce záškrtu 

2. původce dávivého kašle 

3. původce spalniček 

4. původce chřipky a akutních respiračních infekcí  

5. původce invazivního meningokokového onemocnění  

6. původce Haemophilus influenzae typ b a non-b vyvolávající invazivní onemocnění 

7. původce infekce HIV 

8. původce tuberkulózy  

9. původce legionelózy  

10. původce přenosné dětské obrny  

11. původce tetanu 

12. původce zarděnek a kongenitálního zarděnkového syndromu  

13. původce příušnic  

14. původce enterohemoragické Escherichia coli 

15. původce virové hepatitidy B  

16. původce virové hepatitidy C  

17. původce invazivních pneumokokových onemocnění 

18. každý pátý původce salmonelózy  

19. původce planých neštovic  

20. původce tyfu a paratyfu  
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