
III. 
 

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice  
v období let 2008 – 2012 (dále jen program) 

 
Veškeré aktivity programu musí vycházet z následujících principů: 

- musí být v souladu s cíli Světového programu boje proti AIDS OSN (UNAIDS), 
- musí vycházet ze smysluplného zapojení občanské společnosti do všech aktivit 

zahrnutých v programu, zejména je důležité zapojení osob žijících s HIV/AIDS do 
všech fází navrhování řešení a vyhodnocování aktivit v rámci tohoto programu, 

- musí být založeny na principu ochrany lidských práv a svobod a rovnosti mužů a žen, 
- musí být založeny na vědeckých poznatcích, technických vědomostech a 

doporučeních daných Světovým programem boje proti AIDS, 
- musí respektovat komplexní charakter národní reakce na epidemii HIV/AIDS a 

integrovat aktivity v oblasti prevence, léčby, péče a podpory osob žijících 
s HIV/AIDS, 

- musí být stejně jako ve světě ve všech fázích řešení problematiky HIV/AIDS zapojeny 
nevládní organizace. 

 
1. Hlavní strategické cíle programu 
l.1. Zabránění vzniku a dalšího šíření HIV infekce 

Přes pokroky dosažené v oblasti terapie HIV/AIDS neexistuje dosud taková léčba, která by 
vedla k úplnému vyléčení osob s rozvinutým onemocněním AIDS nebo u HIV pozitivních 
osob vedla k eliminaci viru. Rovněž dosud není k dispozici účinná vakcína, a proto 
nespecifická preventivní opatření jsou stále nejúčinnější a také nejméně nákladnou cestou 
k dosažení  stanovených cílů. Z tohoto důvodu je třeba, aby zejména primární preventivní 
opatření získala maximální podporu, která rovněž vyplývá i z Deklarace závazků OSN, která 
byla ratifikována Českou republikou. 

K dosažení tohoto cíle existují následující prostředky: 
1.1.1. Prevence sexuálního přenosu infekce HIV. 
1.1.2. Prevence přenosu infekce HIV transfusními přípravky, krevními deriváty a při 
injekčním užívání drog a při kosmetických výkonech (tetováž, piercing a další). 
1.1.3. Prevence přenosu HIV infekce z matky na plod/novorozence. 
1.1.4. Prevencí ovlivněná pozitivní motivace HIV pozitivních osob v dodržování morálních 
povinností ke svému okolí s využitím legislativních možností dle § 53 zákona č. 258/2000 Sb.  
       
1.2. Omezení dopadu HIV infekce na jednotlivce i společnost 

K dosažení tohoto cíle existují následující prostředky: 
1.2.1. Zajištění péče a sociální pomoci pro HIV pozitivní osoby a jejich rodiny v rozsahu, 
který se vztahuje na stupeň závislosti podle ustanovení § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
1.2.2. Podporování celospolečenských akcí a aktivit, směřujících ke snížení sociálních a 
ekonomických dopadů epidemie HIV/AIDS na společnost. 
1.2.3. Zásadní podpora víceletých projektů zejména primární prevence HIV/AIDS na období 
dvou po sobě následujících let. 
1.2.4. Podpora Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České 
republiky „Zdraví pro všechny v 21. století“, přijatého usnesením vlády ČR č. 1046/2002 ze 
dne 30. října 2002 – cíl 7 prevence infekčních onemocnění. 
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1.2.5. Prevence přenosu HIV infekce včasnou diagnostikou. 
 
2. K dosažení hlavních strategických cílů uvedených v bodě 1.1. a 1.2 je 
třeba definovat cílové  skupiny populace, na které je program zaměřen. 
Jedná se o : 
 
2.1. občanskou společnost 
2.2. gravidní ženy (s ohledem na riziko přenosu HIV infekce z matky na plod novorozence) 
2.3. jednotlivé skupiny s rizikovým chováním nebo skupiny ve vyšším riziku získání infekce 
které jsou definovány jako:  

2.3.1. skupiny ve vyšším riziku infekce HIV (gay komunita, osoby poskytující 
sexuální služby za úplatu, osoby pracující v erotickém průmyslu (erotické filmy apod.), 
uživatelé drog - zejména injekční, pacienti s pohlavně přenosnými infekcemi, osoby ve 
výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody; 

2.3.2. skupiny rizikové z hlediska sociokulturních charakteristik (bezdomovci, 
migranti, přicházející ze zemí s vysokým výskytem HIV/AIDS, sociálně vylučovaná etnika); 

2.3.3. osoby v rizikových situacích, např. osoby cestující do oblastí s vysokým 
výskytem HIV infekce; 

2.3.4. osoby z výchovných a vzdělávacích institucí, kde jsou kolektivy mladých osob 
např. školy, příslušníci zahraničních misí AČR a příslušníci Policie České republiky a 
Hasičského záchranného sboru vysílané k plnění svých úkolů do zahraničí; 

2.3.5. osoby ve vyšším riziku z důvodů profesionálních nebo zdravotních např. 
zdravotníci, pracovníci tetovacích salónů, příjemci transfusních přípravků a příjemci lidských 
orgánů; 

2.4. dárce krve a jejích složek, orgánů, tkání a buněk, včetně krvetvorných buněk a 
reprodukčních buněk; 

2.5.  HIV pozitivní osoby a jejich partnery a rodinné příslušníky. 
 
Základní prioritou celého programu samozřejmě zůstává primární prevence a preventivní 
programy zaměřené na shora uvedené cílové skupiny, u nichž je třeba dosáhnout v maximální 
míře jejich informovanosti a dále dosáhnout takové změny chování, která povede ve svém 
důsledku k omezení dalšího šíření HIV infekce v populaci. Důležitým úkolem v rámci tohoto 
programu je propagace a podpora účelného HIV testování a zkvalitnění „prae“ a 
posttestového poradenství prováděného v rámci vyšetřování HIV protilátek. 
  
3. Přehled konkrétních aktivit vedoucích  k dosažení strategických cílů  

programu dle bodu 1. 
 
3.1. Aktivitami na úseku bezpečnějšího sexu jsou: 

3.1.1. Pokračování v preventivních aktivitách na národní i regionální a místní úrovni, 
zaměřených na širokou veřejnost s cílem dosáhnout zvýšení znalostí o významu 
bezpečnějšího sexu v prevenci HIV/AIDS a změny sexuálního chování s využitím odborných 
článků, besed, výchovných akcí, televizních a rozhlasových pořadů a šotů a vrstevnických 
programů, včetně interaktivních programů typu „Hrou proti AIDS“. Ke zviditelnění 
problematiky HIV/AIDS je třeba přispět i prostřednictvím známých osobností, 
prostřednictvím charitativních kulturních akcí podporujících aktivity v oblasti HIV/AIDS. 
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Zodpovídá: Státní zdravotní ústav v Praze a jeho dislokovaná pracoviště, nevládní 
organizace, krajské úřady a Magistrát hl.m. Prahy, MŠMT, MK 

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kritéria hodnocení: počet akcí, jejich sledovanost, popř. ohlas na ně, vyhodnocení efektivity 
projektů prevence HIV/AIDS 

 
3.1.2. Pokračování ve zdravotně výchovném působení na vybrané populační skupiny se 
zvýšeným rizikem infekce HIV/AIDS (muži mající sex s muži, osoby poskytující sexuální 
služby za úplatu a jejich klienti, osoby pracující v erotickém průmyslu, uživatelé drog, 
zejména injekční, osoby z „marginálních“ skupin populace, klienti dermatovenerologických 
pracovišť zdravotnických zařízení) s cílem omezit přenos infekce HIV/AIDS sexuální cestou  
a to s využitím mediálních prostředků, poradenských středisek, speciálních terénních 
programů (tzv. streetwork a outreach), peer programů, individuálního poradenství a cílených 
preventivních materiálů. 
  
Zodpovídá:  Státní zdravotní ústav v Praze a jeho dislokovaná pracoviště, krajské úřady a 

Magistrát hl. m. Prahy, MPSV, Sekretariát Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, nevládní organizace, MZ  

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kritéria hodnocení:  počet akcí a účast na nich, počet mediálních akcí, náklad cílených 
preventivních materiálů, přehled aktivit poradenských středisek, počet 
peer a streetwork aktivit, audity projektů prevence HIV/AIDS. 

 
 
3.1.3. Pokračování v realizaci výchovy ke zdravému životnímu stylu, včetně primární 
prevence HIV/AIDS a ostatních pohlavně přenosných nákaz a uplatnění behaviorálních a 
psychoterapeutických aspektů ve výuce na základních a středních školách a v „prae“ i 
postgraduální výchově pedagogů. 
 
Zodpovídá:  MŠMT, zřizovatelé škol, nevládní organizace, nositelé projektů prevence 

HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav v Praze 

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kritéria hodnocení:  audit MŠMT a zřizovatelů škol, audit u nositelů projektů prevence 
HIV/AIDS 

 
3.1.4. V maximální míře využívat peer programy a interaktivní vzdělávací programy  
směřující k omezení dalšího šíření infekce HIV včetně vzdělávání v problematice HIV/AIDS 
pracovníků v nezdravotnických rezortech např. pracovníků v sociálních službách, vězeňství, 
školství, správních institucích, azylových centrech apod. 
 
Zodpovídá:  MŠMT, Státní zdravotní ústav v Praze a jeho dislokovaná pracoviště, 

neziskové organizace, nevládní organizace 

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kritéria hodnocení:  roční monitoring preventivních aktivit v ČR 
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3.1.5.  Pokračování činnosti poradenských center, linek pomoci AIDS a dalších odběrových a 
testovacích míst a pracovišť zabývajících se poskytováním poradenství u osob s rizikovým 
chováním 
 
Zodpovídá:  MZ, Státní zdravotní ústav v Praze a jeho dislokovaná pracoviště, nevládní 

organizace, Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení:  roční monitoring preventivních aktivit v ČR 
 
3.1.6. Zajištění spolupráce Státního zdravotního ústavu v Praze a jeho dislokovaných 
pracovišť se službami pro uživatele drog na prevenci a testování HIV u injekčních uživatelů 
drog 
 
Zodpovídá:  Státní zdravotní ústav v Praze a jeho dislokovaná pracoviště, nevládní organizace  

poskytující služby uživatelům drog, Sekretariát Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, MZ, krajské úřady a Magistrát hl.m. Prahy 

Termín : průběžně do roku 2012  
 
3.1.7. Zajištění prevence HIV/AIDS a ostatních pohlavně přenosných nákaz u příslušníků 
Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru vysílaných k plnění svých úkolů do 
zahraničí a jednotek českých misí Armády ČR v zahraničí 
 
Zodpovídá:  MO, MV ve spolupráci s MZ a nevládní organizace 

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení:  analysa rizikového chování příslušníků jednotek českých misí Armády 
ČR v zahraničí a příslušníků MV, provádění sociologických šetření 
sociálně patologických jevů ve skupinách těchto osob. Tyto výsledky 
předávat v ročních intervalech vždy do 10.1. MZ jako součást zprávy 
dle bodu II.1. usnesení 

 
3.1.8. Zajištění prevence a léčby HIV/AIDS a ostatních pohlavně přenosných nákaz u osob ve 
výkonu vazby a trestu s využitím dostupnosti poradenství, HIV testování a kondomů v těchto 
zařízeních.  
 
Zodpovídá:  Generální ředitelství Vězeňské služby ČR ve spolupráci s MZ a nevládní 

organizace  

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení:  podíl osob ve výkonu vazby a trestu, jimž byly informace o prevenci 
HIV/AIDS a ostatních pohlavně přenosných nákazách poskytnuty, 
podíl osob, u nichž bylo provedeno testování na HIV a s jakým 
výsledkem, podíl zařízení s dostupnými kondomy.Tyto výsledky se 
předávají v ročních intervalech vždy do 10.1. MZ jako součást zprávy 
dle bodu II.1. usnesení 

 
3.1.9. V rámci prevence HIV/AIDS vyvracet falešné představy o šíření HIV/AIDS s cílem 
vést v souladu s doporučeními UNAIDS širokou veřejnost k odmítání diskriminačních 
přístupů k osobám s infekcí HIV/AIDS. Prokázané případy diskriminace osob s infekcí 
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HIV/AIDS postihovat v souladu s obecně závaznými předpisy, obdobně jako jiné  formy 
protiprávní diskriminace z důvodu rasy, náboženství apod. 
 
Zodpovídá:  Státní zdravotní ústav v Praze a jeho dislokovaná pracoviště, linky a poradny 

HIV/AIDS, MS, nevládní organizace 

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení:  roční monitoring uvedených aktivit a spolupráce managera Národního 
programu HIV/AIDS s MS a nevládními organizacemi s tím, že platná 
legislativa bude mít i nadále nulový podíl předpisů, které by byly 
v rozporu s lidskými právy. 

 
3.1.10. Zajištění funkčnosti celonárodního informačního serveru o prevenci HIV/AIDS a 
dostupnosti služeb v oblasti HIV/AIDS (doména celonárodního serveru je www.aids-hiv.cz). 
 
Zodpovídá:  Státní zdravotní ústav v Praze, krajské hygienické stanice 

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení: úplnost dat poskytnutých KHS Státnímu zdravotnímu ústavu v Praze,   
návštěvnost těchto stránek, ohlasy na tento server. 

 
3.1.11. Do přípravy pedagogických pracovníků zařadit jako povinné téma problematiku 
HIV/AIDS  

Zodpovídá: MŠMT a zřizovatelé škol 

Termín: průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení: roční počet proškolených pedagogů  
   
 
3.2 Aktivitami na úseku zajištění řádné zdravotní péče o osoby s pohlavně přenosnými 
nákazami je: 
 
3.2.1. Zajištění úhrady léků a nákladů na vyšetření (rezistence na antiretrovirové preparáty a 
virová nálož) z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle obecně závazného předpisu, 
kterým je vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, pouze v případě 
lékařské indikace.  

Zodpovídá: MZ 

Termín: průběžně do roku 2012 

Kritéria hodnocení: sledování spotřeby a finančních nákladů na výše uvedené léky a 
vyšetřování 
 
3.2.2. Zajišťování důsledného hlášení, léčby, epidemiologického šetření a sběru statistických 
dat o výskytu pohlavně přenosných nemocí v ČR. 

Zodpovídá:  MZ ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi, Státní zdravotní ústav 
v Praze a jeho dislokovaná pracoviště, Ústav zdravotnických informací a 
statistiky  

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kritéria hodnocení: sledování trendů nemocnosti pohlavně přenosnými nákazami v ČR 
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3.3. Aktivitami na úseku prevence HIV/AIDS u gravidních žen v prevenci vertikálního 
přenosu z matky na plod/novorozence je:: 
 
3.3.1. Poskytování informací o prevenci vertikálního přenosu HIV/AIDS a o možnosti snížení 
rizika infekce plodu novorozence antiretrovirovou profylaxí v rámci těhotenského poradenství 
a zajišťovat podle odst.2 písm. a) § 71 zákona č. 258/2000 Sb. vyšetřování všech gravidních 
žen v ČR na přítomnost HIV protilátek. 
 
Zodpovídá:  všechny prenatální poradny v ČR, AIDS Centra v ČR, MZ, Státní zdravotní 

ústav v Praze a jeho dislokovaná pracoviště 
Termín:  průběžně do roku 2012 

Kritéria hodnocení:  dle bodu 4.5. programu 
 
3.4. Aktivitami na úseku prevence přenosu infekce transfusními přípravky, krevními 
deriváty a při dárcovství orgánů je: 
 
3.4.1 Povinné testování dárců krve, tkání, orgánů a spermatu na přítomnost HIV protilátek 
v souladu s ustanovením odst. 1 § 71 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů 
 
3.5. Aktivitami na úseku zajištění zdravotní péče o HIV pozitivní osoby jsou : 
 
3.5.1. Zajištění epidemiologického šetření. 
 
Zodpovídá:  Krajské hygienické stanice ve spolupráci s AIDS Centry v ČR a Státním  

zdravotním ústavem v Praze 

Termín:     průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení:  monitorování a surveillance výskytu HIV infekce v regionech ČR 
  
3.5.2. Zařazení problematiky HIV/AIDS do praegraduální a postgraduální přípravy lékařů a 
středně zdravotnických pracovníků. 
 
Zodpovídá:  MŠMT a MZ 

Termín: průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení:  počet akcí za rok 
 
3.5.3. Zajištění léčby, dispenzarizace, laboratorního vyšetřování pacientů s HIV/AIDS  
ve všech AIDS Centrech v ČR podle léčebného standardu doporučeného AIDS Centrem FN 
Bulovka Praha.  
 
Zodpovídá:  AIDS Centrum FN Praha Bulovka ve spolupráci s AIDS Centry v ČR, Státní 

zdravotní ústav v Praze 

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení:  podíl dispenzarizovaných a řádně vyšetřených a léčených pacientů 
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3.5.4. Pokračování v udržení dostupnosti bezplatného testování HIV/AIDS spojeného s „prae“ 
a posttestovým poradenstvím pouze v případech důvodného podezření z rizikového chování. 
 
Zodpovídá:  MZ, Státní zdravotní ústav a jeho dislokovaná pracoviště, AIDS Centra v ČR 

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení:   roční počet osob u nichž bylo provedeno bezplatné testování na HIV a 
poradenství a  podíl HIV pozitivních osob z takto vyšetřených osob. 

 
 
3.6. Aktivitami na úseku zajištění sociálních služeb pro osoby HIV/AIDS a jejich rodiny je: 
 
3.6.1. Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb osobám s HIV/AIDS, terénních 
služeb pro ohrožené skupiny, práce s rodinami a ohroženou mládeží v oblasti HIV/AIDS. 
 
Zodpovídá:  MPSV a nevládní organizace 

Termín:  průběžně do roku 2012  

Kritéria hodnocení: zmapování a zohlednění potřeb osob s HIV/AIDS v rámci krajských 
plánů rozvoje sociálních služeb; počet podpořených služeb sociální 
prevence (např. terénní programy v práci s ohroženými skupinami) 

 
3.7. Aktivitami na úseku plnění mezinárodních úmluv týkajících se HIV/AIDS je: 
 
3.7.1. Dodržování závazků ČR vyplývajících z ratifikace Deklarace závazků OSN přijatých 
v roce 2001 a politické Deklarace OSN přijaté v roce 2006. Zapojení ČR na úseku HIV/AIDS 
do mezinárodních organizací jako je Světová zdravotnická organizace, UNAIDS a další 
agentury OSN, které jsou kosponzory UNAIDS a dále spolupráce ČR s Evropskou komisí 
v oblasti HIV/AIDS a Centrem pro kontrolu nemocí ve Stockholmu (ECDC). 
 
Zodpovídá:  Státní zdravotní ústav v Praze, MZV, MZ 

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kritéria hodnocení:  plnění úkolů vyplývajících pro ČR z ratifikace mezinárodních úmluv 
 
3.7.2. Zajištění účasti ČR v mezinárodních aktivitách v oblasti HIV/AIDS a v projektech 
HIV/AIDS a to zejména na úrovni OSN, UNAIDS nebo EU. 
 
Zodpovídá:  Státní zdravotní ústav v Praze, MZ, MZV 

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení:  podíl mezinárodních aktivit, do kterých je ČR zapojena 
 
3.7.3. V souladu se závazky uvedenými v Deklaraci závazků z června 2001 zajistit v rámci 
zahraniční pomoci ČR pravidelný finanční příspěvek ČR jako podporu sekretariátu UNAIDS. 
 
Zodpovídá:  MZV, MF 

Termín:   každoročně do roku 2012 

Kriteria hodnocení:  výše finančního příspěvku  
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3.7.4. Pokračování v monitoringu výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR a předávat jeho výsledky 
do evropské monitorovací sítě ECDC. Výstupy surveillance poskytovat odborníkům  
na národní i regionální úrovni. 
 
Zodpovídá  MZ, Státní zdravotní ústav v Praze 

Termín:   průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení:  sledování dlouhodobých trendů výskytu HIV/AIDS v ČR 
 
  
4. Národní indikátory k hodnocení úspěšnosti bodu 2. programu 
 
4.1. Podíl osob ve věku 15 – 49 let, které měly více než jednoho nahodilého sexuálního 
partnera v posledních 12 měsících, by měl do roku 2012 představovat u žen maximálně 35 % 
a u mužů maximálně 55 %. 
 
4.2. Podíl osob ve věku 15 – 24 let, které použily kondom při posledním sexuálním styku 
s nahodilým sexuálním partnerem by měl dosáhnout alespoň 50 %. 
 
K hodnocení indikátorů dle bodu 4.1. a 4.2. využít behaviorální studie podporované 
z dotačního programu HIV/AIDS. 
 
4.3. Procento škol s vyškolenými učiteli v problematice HIV/AIDS a procento škol, kde  
probíhala výuka zaměřená na prevenci HIV/AIDS prováděná vyškoleným pedagogem 
v posledním školním roce by mělo do roku 2012  dosáhnout 95 %. 
 
4.4. Snížení podílu injekčních uživatelů drog, zejména u mládeže pod 15 resp. pod 18 let věku 
a realizace výměnných programů stříkaček a jehel (harm reduction) pro injekční uživatele 
drog. 
 
4.5. Procento HIV pozitivních gravidních žen, které dostávají antiretrovirovou profylaxi ke 
snížení rizika přenosu HIV infekce z matky na plod by mělo do roku 2012 překonat hranici  
90 %. 
 
4.6. Procento osob s pokročilou HIV infekcí, které jsou léčeny kombinovanou 
antiretrovirovou terapií by mělo do roku 2012 překonat hranici 90 %. 
 
4.7. Podíl pravidelně vyšetřovaných klientů z oblasti erotického filmového průmyslu by měl 
do roku 2012 dosáhnout 95 %. 
 
4.8. Podíl správně diagnostikovaných a léčených nemocných s pohlavně přenosnými 
infekcemi (zejména pohlavními nemocemi) z oblasti erotického filmového průmyslu by měl 
do roku 2012 mít stoupající tendenci. 
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5. Technické podmínky k zajištění plnění úkolů a aktivit vyplývajících 
z programu 
 
5.1. Plnění úkolů a aktivit vyplývajících z programu předpokládá zajištění každoročního 
vyčlenění zvláštní účelové dotace v souladu s rozpočtovými možnostmi kapitoly č. 335 
„Zdravotnictví“ a to v rámci schváleného rozpočtu na příslušný rok a jejím čerpáním 
v souladu s platnými předpisy. Tento postup je v souladu s indikátorem UNGASS č.2 
„National Action“- množství státních finančních prostředků věnovaných na řešení 
problematiky HIV/AIDS.V neposlední řadě je podmínkou pro plnění úkolů a aktivit 
vyplývajících z programu i financování prevence HIV/AIDS dotčenými rezorty.  
Dosavadní celkové roční finanční náklady jednotlivých rezortů na řešení problematiky 
HIV/AIDS nejsou MZ známy. Předkládaný program na období let 2008 – 2012 dle návrhu 
usnesení v bodě II. 1. ukládá uvádět objem vynaložených finančních prostředků dotčenými 
rezorty a Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v roční zprávě o 
plnění úkolů vyplývajících z programu v jejich působnosti a to počínaje rokem 2009. 
Výše úhrady antiretrovirových preparátů a dalších potřebných léčiv s ohledem na zdravotní 
stav osob nemocných HIV/AIDS a jejich doplatků na tyto léky je stanovena obecně závazným 
předpisem, to je vyhláškou o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.  
 
Zodpovídá:   MZ, MPSV, MO, MV, MZV, MK, MŠMT, VZP a další oborové zdravotní 

pojišťovny, nevládní organizace, AIDS Centra v ČR 

Termín: průběžně do roku 2012 

Kritéria hodnocení:  aktivity směřující ke snížení trendu nemocnosti HIV/AIDS v ČR 
 
5.2. Zajistit kvalitu a úroveň vyšetřování HIV protilátek v diagnostických laboratořích 
systémem vnitřní kontroly a nejméně 2x ročně systémem zevní kontroly kvality. Průběžně 
zajišťovat podmínky pro plnění úkolů Národní referenční laboratoře pro AIDS ve Státním 
zdravotním ústavu v Praze vyplývající z § 74 zákona č. 258/2000 Sb. 

 
Zodpovídá:  MZ, Státní zdravotní ústav v Praze 

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení:  počet kontrolních vyšetření a jejich výsledky 

 
5.3. Zajistit kontrolu, zda laboratoře provádějící vyšetřování HIV protilátek mají k této 
činnosti povolení MZ podle § 72 zákona č. 258/2000 Sb. 

 
Zodpovídá:  Státní zdravotní ústav v Praze ve spolupráci s MZ 

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení:  výsledky provedených kontrol 
 

5.4. Zajistit surveillance infekce HIV/AIDS v ČR a podle výsledků navrhovat potřebné změny 
programu. Za tím účelem zřídí MZ expertní skupinu odborníků. 

 
Zodpovídá:  MZ, Státní zdravotní ústav v Praze 

Termín:  průběžně do roku 2012 
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Kriteria hodnocení:  výsledky surveillance infekce HIV/AIDS v ČR a jejich vyhodnocení 
předávané expertní skupinou odborníků každoročně hlavnímu hygienikovi ČR vždy do 10.1. 
kalendářního roku. 

 
5.5. Sledování plnění indikátorů  programu dle bodu 4. a 5. programu 

 
Zodpovídá:  MZ, Státní zdravotní ústav v Praze ve spolupráci s dotčenými resorty 

Termín:  průběžně do roku 2012 

Kriteria hodnocení: Ročenka Národního programu HIV/AIDS zpracovaná managerem 
Národního programu  HIV/AIDS ve Státním zdravotním ústavu  
v Praze, předložená každoročně hlavnímu hygienikovi ČR. 

 
 
 
6. Monitorování a hodnocení efektivity programu 
Nezbytnou součástí programu je jeho monitorování a systém toku vyhodnocovaných 
získaných informací. V příloze 1 je uvedena osnova zpracování přehledu o plnění programu 
v běžném roce. Na internetových stránkách MZ www.mzcr.cz je každoročně nejpozději v září 
každého roku zveřejněna metodika k podání projektů na prevenci HIV/AIDS na následující 
rok nebo v případě víceletých projektů na období dvou po sobě následujících let. Předložené 
projekty jsou vyhodnocovány komisí jmenovanou ministrem zdravotnictví. Návrh  
na přidělení finančních prostředků, který je konsensuálně přijat komisí, se předkládá poradě 
vedení MZ k finálnímu rozhodnutí. 
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 Příloha 1 

 
 
Přehled o plnění úkolů v běžném roce obsahuje:   
1. Výsledky monitorování HIV/AIDS 
1.1. Přehled o výsledcích testování HIV protilátek 
1.2. Přehled o vývoji epidemiologické situace na základě nově hlášených případů HIV+, 
počtu žijících a počtu zemřelých osob s HIV/AIDS 
1.3. Přehled o počtech osob v péči AIDS center, dle stavu k 31.12. daného roku 
2. Výsledky monitorování povinně hlášených pohlavně přenosných nákaz 
3. Monitoring preventivních aktivit v oblasti HIV/AIDS 
3.1. přehled o činnosti linek pomoci HIV/AIDS 
3.2. přehled o činnosti poraden HIV/AIDS 
3.3. vrstevnické programy a terénní sociální programy (streetwork) 
3.4. jiné preventivní aktivity pro cílové skupiny 
3.5.  ediční a publikační činnost 3.6 ostatní preventivní aktivity 
3.7. přehled o činnosti nevládních organizací v oblasti HIV/AIDS 
4. Výsledky studií a výzkumná činnost 
5. Hodnocení indikátorů plnění úkolů 
 
 
 


