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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. června 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací
na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 257/
/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozová-
ní veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon):

Čl. I

Nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví
pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve
znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „činnosti a“ zrušují.

2. V § 3 se slova „31. října“ nahrazují slovy „30. zá-
ří“, slovo „rozpočtovému“ se nahrazuje slovem „kalen-
dářnímu“, slova „tisku a v informačním systému s dál-
kovým přístupem4)“ se nahrazují slovem „internetu“
a slovo „rozpočtový“ se nahrazuje slovem „kalen-
dářní“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

3. V § 4 odst. 1 písm. a) a b) se za slovo „číslo“
vkládá slovo „osoby“.

4. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „a faxové číslo,
popřípadě“ nahrazují slovy „číslo a“.

5. V § 4 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) popis projektu, na který je dotace žádána, včetně
termínu a místa jeho realizace,“.

6. V § 4 odst. 2 se na konci úvodní části ustano-
vení doplňuje slovo „alespoň“.

7. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) podrobný rozpočet projektu, včetně výše finanční
spoluúčasti provozovatele knihovny,“.

8. V § 4 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

9. V § 4 odst. 3 se slova „ledna kalendářního“ na-
hrazují slovy „prosince kalendářního roku předcháze-
jícího kalendářnímu“.

10. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo
„výběrové“ nahrazuje slovem „odborné“.

11. V § 5 odst. 2 se slovo „výběrových“ nahrazuje
slovem „odborných“.

12. V § 6 odst. 1 větě první se slova „30. dubna“
nahrazují slovy „31. března“, slovo „rozpočtový“ se
nahrazuje slovem „kalendářní“ a ve větě druhé se slovo
„výběrovými“ nahrazuje slovem „odbornými“.

13. V § 7 písm. b) se slova „jednotné informační
brány“ nahrazují slovy „centrálního portálu“.

14. V § 8 písmeno a) zní:

„a) vytváření kooperačních systémů založených na
informačních a komunikačních technologiích,“.

15. V § 8 písm. b) se slova „informačnímu systé-
mu s dálkovým přístupem“ nahrazují slovem „inter-
netu“.

16. V § 9 písm. a) a v § 11 písm. a) se slova „his-
torických fondů knihoven“ nahrazují slovy „knihov-
ních fondů“.

17. V § 9 písm. b) se slovo „mikrofilmování“ na-
hrazuje slovem „reformátování“.

18. V § 9 písm. c) se slova „digitální knihov-
ny a archivu“ nahrazují slovy „digitálních knihoven
a archivů“.

19. V § 9 písmeno d) zní:

„d) zpřístupnění katalogů v elektronické podobě,“.

20. V § 10 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

21. V § 11 písm. c) se slova „živelných pohrom
a katastrof“ nahrazují slovy „mimořádné události“.

22. V § 12 písm. c) se slovo „klasických“ zrušuje.

23. V § 13 se na konci písmene c) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) komunitní činnost knihoven a poskytování služeb
pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením.“.
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24. V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Dotaci nelze poskytnout, pokud provozova-
tel knihovny podle zjištění ministerstva

a) nepředložil řádně, včas a v souladu s rozhodnutím
o poskytnutí dotace vyúčtování dotace poskytnuté
na podporu knihoven v předchozím kalendářním
roce, nebo

b) neodvedl prostřednictvím ministerstva řádně, včas
a v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace do
státního rozpočtu dotaci na podporu knihoven po-
skytnutou v předchozím kalendářním roce nebo
její část, které nepoužil nebo které použil v roz-
poru s právními předpisy nebo rozhodnutím o po-
skytnutí dotace.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Výběrová dotační řízení na podporu knihoven vy-
hlášená ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto nařízení se dokončí podle dosavadních právních
předpisů.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministryně kultury:

Mgr. Hanáková v. r.

Sbírka zákonů č. 113 / 2013Částka 51 Strana 1235



114

VYHLÁŠKA

ze dne 29. dubna 2013

o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření
žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací

(vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 6
odst. 5, § 10 odst. 7 a § 11 odst. 3 zákona č. 285/2002
Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání
a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační
zákon), ve znění zákona č. 296/2008 Sb. a zákona č. 44/
/2013 Sb.:

§ 1

Posouzení zdravotní způsobilosti
žijícího dárce tkání nebo orgánů

(1) Posuzující lékař je povinen vycházet při hod-
nocení zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti žijí-
cího dárce tkání nebo orgánů (dále jen „zdravotní způ-
sobilost“) ze všech dostupných zjištění lékařských vy-
šetření, včetně těch, která si vyžádal.

(2) Součástí lékařského vyšetření žijícího dárce
tkání nebo orgánů před odběrem je:

a) anamnéza s cíleným zaměřením na zjištění:

1. výskytu infekčních onemocnění1) včetně vý-
skytu onemocnění získaných při pobytu v ende-
micky rizikových oblastech,

2. výskytu zhoubných nádorových onemocnění,

3. rizikového chování, kterým se rozumí zejména
intravenózní aplikace návykových látek a rizi-
kové sexuální chování,

4. výskytu prionových onemocnění nebo pode-
zření na ně, zejména při léčbě přirozeným
růstovým hormonem nebo v případech, kdy
byl dárci transplantován štěp tvrdé pleny moz-
kové, rohovka nebo skléra,

5. závažných geneticky podmíněných onemoc-
nění; závažným geneticky podmíněným one-
mocněním se pro potřeby této vyhlášky rozumí

takové geneticky podmíněné onemocnění žijí-
cího dárce tkání nebo orgánů, které může ohro-
zit zdraví nebo život dárce při odběru, zdraví
nebo život příjemce po transplantaci nebo kva-
litu tkání nebo orgánů určených k transplantaci,

6. systémových autoimunitních, neurodegenera-
tivních nebo neuropsychických onemocnění
nebo nemocí neznámého původu,

7. předchozí expozice zdraví škodlivým látkám2)
nebo ionizujícímu záření,

8. přehledu o současném a předchozím užívání
léčivých přípravků,

9. přehledu o imunizaci živými vakcínami v před-
chozích 6 měsících,

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uply-
nulých 12 měsících a

11. přehledu o provedení piercingu nebo tetování
v uplynulých 12 měsících,

b) komplexní fyzikální vyšetření,

c) laboratorní vyšetření, a to včetně základního he-
matologického a biochemického vyšetření, vyše-
tření krevní skupiny, testu k vyloučení gravidity
u žen ve fertilním věku a dále sérologického vy-
šetření za účelem vyloučení zejména virové hepa-
titidy B a C a infekce způsobené virem lidského
imunodeficitu, a

d) další lékařské vyšetření vyžádané posuzujícím lé-
kařem v souvislosti se zjištěným zdravotním sta-
vem žijícího dárce tkání nebo orgánů, a to za úče-
lem vyloučení nemocí, vad nebo stavů uvedených
v příloze č. 1 k této vyhlášce; tato lékařská vyše-
tření se provádějí v případě, že existuje lékařsky
opodstatněné podezření, že tento dárce trpí ne-
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1) § 2 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 274/2003 Sb.

2) § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon).



mocí, vadou nebo stavem uvedeným v příloze č. 1
k této vyhlášce.

(3) U žijících dárců orgánů se před odběrem dále
vždy provede

a) lékařské vyšetření psychiatrické nebo psycholo-
gické,

b) lékařské vyšetření elektrokardiografické,

c) lékařské vyšetření funkce orgánu určeného k od-
běru příslušnými biochemickými, hematologický-
mi a molekulárně biologickými metodami a zobra-
zovací vyšetření adekvátními metodami zaměřené
na velikost a tvar orgánu a na anatomii jeho cév-
ního zásobení a

d) rentgen srdce a plic.

(4) Posuzující lékař údaje uvedené žijícím dárcem
tkání nebo orgánů podle odstavce 2 písm. a) ověří po-
dle výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího
poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství
nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále
jen „registrující praktický lékař“) dárce nebo jiného
ošetřujícího lékaře, pokud takový lékař má dárce ve
své péči.

(5) Při posuzování zdravotní způsobilosti žijícího
dárce tkání nebo orgánů posuzující lékař dále přihlíží k

a) věku tohoto dárce,

b) specifickým nárokům na funkci tkáně nebo orgánu
určeného k odběru a

c) možnosti zachování životaschopnosti tkáně nebo
orgánu, pokud je to pro jejich použití v rámci
transplantace nutné.

(6) Závěr o zdravotní způsobilosti žijícího dárce
k odběru tkáně nebo orgánu nelze vydat, pokud bylo
na základě lékařského vyšetření při posuzování zdra-
votní způsobilosti zjištěno, že žijící dárce tkání nebo
orgánů trpí nemocí, vadou nebo stavem, které jsou uve-
deny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(7) Informaci o závěru o zdravotní způsobilosti
žijícího dárce předává poskytovatel zdravotních služeb,
který provedl odběr, registrujícímu praktickému lékaři
dárce, který ji zakládá do zdravotnické dokumentace
dárce. Pokud registrující praktický lékař při poskyto-
vání zdravotní péče zjistí onemocnění žijícího dárce
tkání nebo orgánů, které by mohlo přinést dodatečná
zdravotní rizika pro příjemce, předá informaci o tomto
zjištění poskytovateli zdravotních služeb, který provedl
odběr, a poskytovateli zdravotních služeb, který usku-
tečnil transplantaci tkáně nebo orgánu příjemci.

(8) Součástí lékařského vyšetření žijícího dárce
tkání nebo orgánů po odběru je:

a) sérologické vyšetření za účelem vyloučení zejména
virové hepatitidy B a C a infekce způsobené virem
lidského imunodeficitu po 6 měsících po odběru
tkáně nebo orgánu,

b) sledování zdravotního stavu žijícího dárce s ohle-
dem na odebranou tkáň nebo orgán a

c) další lékařské vyšetření vyplývající ze zdravotního
stavu žijícího dárce prováděné s cílem zjistit mož-
ná dodatečná zdravotní rizika.

§ 2

Posouzení zdravotní způsobilosti
zemřelého dárce tkání nebo orgánů

(1) Posuzující lékař vychází při posuzování zdra-
votní způsobilosti zemřelého dárce tkání nebo orgánů
ze zjištění o zdravotním stavu zemřelého v době jeho
života a ze zjištění dalšího lékařského vyšetření pro-
vedeného po jeho smrti, kterými jsou

a) prohlídka zemřelého dárce a údaje uvedené v pro-
tokolu o zjištění smrti,

b) pitva, pokud již byla provedena; výsledky vyše-
tření pitvy provedené po transplantaci tkáně nebo
orgánu příjemci posoudí posuzující lékař doda-
tečně při zohlednění možných rizik pro příjemce,
a to s cílem zajištění preventivních opatření k za-
bránění ohrožení života nebo zdraví příjemce, po-
případě zajištění poskytnutí potřebné zdravotní
péče příjemci,

c) sérologické vyšetření za účelem vyloučení zejména
virové hepatitidy B a C a infekce způsobené virem
lidského imunodeficitu,

d) lékařské vyšetření funkce orgánů, o jejichž použití
k transplantaci se uvažuje,

e) lékařské vyšetření mozku u zemřelých dárců ro-
hovky, skléry a tvrdé pleny mozkové na přenos-
nou spongiformní encefalopatii; toto vyšetření se
provádí v národní referenční laboratoři pro diag-
nostiku přenosné spongiformní encefalopatie a

f) další lékařské vyšetření vyžádané posuzujícím lé-
kařem za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů
uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce; tato lé-
kařská vyšetření se provádějí v případě, že existuje
lékařsky opodstatněné podezření, že zemřelý
dárce trpěl nemocí, vadou nebo stavem uvedeným
v příloze č. 1 k této vyhlášce.
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(2) Při posuzování zdravotní způsobilosti zemře-
lého dárce tkání nebo orgánů posuzující lékař dále při-
hlíží k

a) anamnestickým údajům zemřelého dárce,

b) příčině smrti,

c) věku,

d) specifickým nárokům na funkci tkáně nebo orgánu
určeného k odběru,

e) životaschopnosti tkáně nebo orgánu, pokud je to
pro jejich klinickou použitelnost nutné, a

f) makroskopickému zhodnocení tkáně nebo orgánu
během odběru; v případě pochybnosti o vhodnosti
odebrané tkáně nebo orgánu pro transplantaci na
základě makroskopického zhodnocení se provede
a vyhodnotí rychlá biopsie.

(3) Závěr o zdravotní způsobilosti zemřelého
dárce k odběru tkáně nebo orgánu nelze vydat, pokud

a) bylo zjištěno, že orgány vyšetřené podle odstav-
ce 1 písm. c) jsou nefunkční,

b) bylo zjištěno, že zemřelý dárce trpěl nemocí, va-
dou nebo stavem, které jsou uvedeny v příloze č. 1
k této vyhlášce,

c) by odběr tkáně proběhl za více než
1. 12 hodin, pokud tělo zemřelého nebylo ulo-
ženo při snížené teplotě, nebo

2. 24 hodin, pokud bylo tělo zemřelého uloženo
při snížené teplotě (+4 8C), nebo

d) by provedení transplantace odebrané tkáně nebo
orgánu znamenalo větší ohrožení zdraví nebo ži-
vota příjemce, než by byl přínos transplantace.

(4) Závěr o zdravotní způsobilosti zemřelého
dárce lze vydat i v případě zjištění zdravotní nezpůso-
bilosti tohoto dárce, pokud by riziko pro zdraví pří-
jemce vyplývající z této zdravotní nezpůsobilosti bylo
zanedbatelné ve srovnání se život zachraňující trans-
plantací.

§ 3

Charakterizace dárce a charakterizace orgánu
při posuzování zdravotní způsobilosti dárce

(1) Charakterizace dárce a charakterizace orgánu3)
při posuzování zdravotní způsobilosti dárce se prová-
dějí na základě posouzení minimálních a doplňkových

údajů shromážděných o dárci a orgánu; minimálními
údaji se rozumí informace nezbytné pro charakterizaci
dárce a orgánu, které se shromažďují v případě každého
darování; doplňkovými údaji se rozumí informace ne-
zbytné pro charakterizaci dárce a orgánu, které se shro-
mažďují k minimálním údajům na základě rozhodnutí
lékařského týmu s ohledem na dostupnost těchto infor-
mací a konkrétní okolnosti případu. Rozsah minimál-
ních a doplňkových údajů je stanoven v příloze č. 2
k této vyhlášce.

(2) Informace o charakterizaci dárce a orgánu zjiš-
těné při posuzování zdravotní způsobilosti se bezod-
kladně předají v rozsahu minimálních a doplňkových
údajů podle přílohy č. 2 k této vyhlášce příslušnému
transplantačnímu centru telefonicky nebo elektronicky.
V případě výměny orgánů mezi členskými státy jsou
informace o charakterizaci dárce a orgánu v rozsahu
podle věty první elektronicky nebo faxem předány pří-
slušnému orgánu členského státu, s nímž se orgán vy-
měňuje prostřednictvím Koordinačního střediska trans-
plantací.

(3) Laboratorní vyšetření potřebná k posouzení
zdravotní způsobilosti dárce lze provést pouze v labo-
ratoři, která má pracovníky s vhodnou kvalifikací nebo
odbornou přípravou a prostory a vybavení odpovída-
jící prováděným laboratorním vyšetřením.

(4) Při posuzování zdravotní způsobilosti dárce je
možné transplantaci orgánu zvážit i v případě, kdy ne-
jsou k dispozici všechny minimální údaje nezbytné pro
charakterizaci orgánů a dárců, pokud podle analýzy
rizik a přínosů v konkrétním případě, včetně ohrožení
života příjemce, převažují očekávané přínosy pro pří-
jemce nad riziky vyplývajícími z neúplných údajů.

§ 4

Protokol o zjištění smrti

(1) Protokol o zjištění smrti obsahuje tyto náleži-
tosti:

a) základní a vedlejší diagnózy zemřelého,

b) záznam o provedených vyšetřeních,

c) záznam o zjištěných výsledcích vyšetření,

d) časový údaj o provedení vyšetření, popřípadě ča-
sový údaj o době nevratné zástavy krevního
oběhu, a
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3) Článek 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/53/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních
normách pro lidské orgány určené k transplantaci.



e) identifikační údaje o lékařích zjišťujících smrt a lé-
kařích provádějících vyšetření potvrzující nevrat-
nost smrti mozku.

(2) Vzor protokolu o zjištění smrti je uveden v pří-
loze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Pro potřeby přesného stanovení okamžiku
smrti je rozhodný čas zjištění smrti uvedený v proto-
kolu lékařem, který je v příloze č. 3 k této vyhlášce
označen jako lékař B.

Posouzení zdravotní způsobilosti v jiných případech

§ 5

Zdravotně nezpůsobilí jsou žijící nebo zemřelí
dárci tkání nebo orgánů mladší 18 let

a) pokud je chování jejich rodičů spojeno se zvýše-
ným rizikem nákazy virem lidského imunodeficitu
(dále jen „HIV“),

b) narození matkám s nákazou HIV, pokud infekci
HIV u nich nelze s konečnou platností vyloučit,
nebo

c) mladší 18 měsíců, kteří se narodili matkám s náka-
zou HIV anebo se zvýšeným rizikem této nákazy.

§ 6

Pro dodatečné posouzení zdravotní způsobilosti
žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů, a to
zejména v případech,

a) kdy se u příjemce vyskytne onemocnění v době
odběru tkáně nebo orgánu neznámé nebo u dárce
tkání nebo orgánů nezjištěné, nebo

b) pokud od doby odběru tkáně nebo orgánu nasta-
nou podstatné změny v metodice zjišťování pře-
nosné nemoci,

se sérum dárce určené k sérologickému vyšetření ucho-
vává v laboratoři, která provedla sérologické vyšetření,
minimálně 10 let od transplantace odebrané tkáně nebo
orgánu ve zmrazeném stavu při teplotě -40 8C a nižší.

§ 7

Laboratorní vyšetření krve žijícího dárce tkání
nebo orgánů podle § 1 odst. 2 písm. c) se provede ma-
ximálně 7 dní před odběrem. V případě odběru krve-
tvorných buněk od žijícího dárce nesmí být toto vy-
šetření starší než 30 dnů. Sérologické vyšetření zemře-
lého dárce tkání nebo orgánů podle § 2 odst. 1 písm. c)
se provede bezprostředně před odběrem tkání nebo
orgánů nebo ihned po tomto odběru.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 437/2002 Sb., kterou se stanoví bližší
podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah
vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo
orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní
způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplan-
tací), se zrušuje.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 114/2013 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 114/2013 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 114/2013 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 29. dubna 2013

o stanovení specializované způsobilosti lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření
potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci

(vyhláška o specializované způsobilosti lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantací)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10
odst. 7 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech
a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých
zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 44/
/2013 Sb.:

§ 1

Specializovaná způsobilost lékařů zjišťujících smrt
možného dárce prokázáním nevratné zástavy

krevního oběhu

(1) Lékaři zjišťující smrt možného dárce tkání
nebo orgánů určených pro transplantaci (dále jen
„možný dárce“) prokázáním nevratné zástavy krevního
oběhu musí mít specializovanou způsobilost v některém
z oborů specializačního vzdělávání; ke zjišťování smrti
prokázáním nevratné zástavy krevního oběhu není
oprávněn lékař se specializovanou způsobilostí v oboru
hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská
mikrobiologie, radiologie a zobrazovací metody nebo
zubní lékař.

(2) Pokud by měl být předpokládaný odběr tkáně
nebo orgánu proveden před uplynutím 2 hodin od zjiš-
tění smrti možného dárce, musí mít alespoň 1 z lékařů
zjišťujících smrt prokázáním nevratné zástavy krevního
oběhu specializovanou způsobilost nejméně v 1 z obo-
rů, kterým je anesteziologie a intenzivní medicína nebo
chirurgie nebo vnitřní lékařství.

(3) Pokud se zjišťuje smrt prokázáním nevratné
zástavy krevního oběhu možného dárce, kterým je dítě,
musí mít alespoň 1 z lékařů zjišťujících smrt dítěte do
ukončených 18 let věku specializovanou způsobilost
v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, nebo

a) jde-li o dítě do 27. dne života,

1. specializovanou způsobilost v oboru dětské lé-
kařství, nebo

2. zvláštní odbornou způsobilost v oboru neona-
tologie, nebo

b) jde-li o dítě od 28. dne života do ukončených
18 let věku,

1. specializovanou způsobilost v oboru dětské lé-
kařství, nebo

2. odbornou způsobilost v oboru neonatologie,
zjišťuje-li se smrt dítěte, které je v lůžkové péči
neonatologického pracoviště nemocnice.

§ 2

Specializovaná způsobilost lékařů zjišťujících smrt
možného dárce prokázáním nevratné ztráty funkce

celého mozku včetně mozkového kmene

(1) Alespoň 1 z lékařů zjišťujících smrt možného
dárce prokázáním nevratné ztráty funkce celého mozku
včetně mozkového kmene (dále jen „smrt mozku“)
musí mít specializovanou způsobilost nejméně v 1
z oborů, kterým je anesteziologie a intenzivní medicína,
neurologie nebo neurochirurgie.

(2) Pokud se zjišťuje smrt prokázáním smrti
mozku možného dárce, kterým je dítě do ukončených
18 let věku, musí mít alespoň 1 z lékařů zjišťujících smrt
dítěte specializovanou způsobilost v oboru anesteziolo-
gie a intenzivní medicína, neurologie nebo neurochirur-
gie anebo zvláštní odbornou způsobilost v oboru dět-
ská neurologie, nebo

a) jde-li o dítě do 27. dne života,

1. specializovanou způsobilost v oboru dětské lé-
kařství, nebo

2. odbornou způsobilost v oboru neonatologie,
nebo

b) jde-li o dítě od 28. dne života do ukončených
18 let věku,

1. specializovanou způsobilost v oboru dětské lé-
kařství, nebo

2. odbornou způsobilost v oboru neonatologie,
zjišťuje-li se smrt dítěte, které je v lůžkové péči
neonatologického pracoviště nemocnice.
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§ 3

Specializovaná způsobilost lékařů
provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti

mozku možného dárce

(1) Lékař provádějící vyšetření potvrzující nevrat-
nost smrti mozku možného dárce pomocí angiografie
mozkových tepen nebo počítačové tomografické angio-
grafie musí mít specializovanou způsobilost v oboru
radiologie a zobrazovací metody.

(2) Lékař provádějící vyšetření potvrzující nevrat-
nost smrti mozku možného dárce pomocí mozkové
perfuzní scintigrafie musí mít specializovanou způsobi-
lost v oboru nukleární medicína.

(3) Lékař provádějící vyšetření potvrzující nevrat-
nost smrti mozku možného dárce pomocí transkra-
niální dopplerovské sonografie musí mít

a) specializovanou způsobilost v oboru radiologie
a zobrazovací metody, neurologie nebo neuro-
chirurgie, nebo

b) zvláštní odbornou způsobilost v oboru dětská
neurologie

a prokazatelnou nejméně tříletou praxi v soustavném
provádění a interpretaci výsledků dopplerovských vy-
šetření.

(4) Lékař provádějící vyšetření potvrzující nevrat-
nost smrti mozku možného dárce pomocí sluchových
kmenových evokovaných potenciálů musí mít

a) specializovanou způsobilost v oboru neurologie
nebo otorinolaryngologie, nebo

b) zvláštní odbornou způsobilost v oboru dětská
neurologie

a prokazatelnou nejméně tříletou praxi v soustavném
provádění a interpretaci výsledků vyšetření evokova-
ných potenciálů.

§ 4

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 479/2002 Sb., kterou se stanoví od-
borná způsobilost lékařů zjišťujících smrt a lékařů pro-
vádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro
účely odběru tkání nebo orgánů určených pro trans-
plantaci, se zrušuje.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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