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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 221/2019 Sb. 

 

Vybrané výrobky se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob 

 

1. Respirátory třídy FFP 2 s výdechovým ventilem nebo bez výdechového ventilu. 

2. Respirátory třídy FFP 3 s výdechovým ventilem nebo bez výdechového ventilu. 

3. Filtrační polomasky s vyměnitelným ochranným filtrem. 

4. Ochranné celoobličejové masky. 

5. Vyměnitelné filtry do filtračních polomasek a ochranných celoobličejových masek. 

6. Ochranné brýle. 

7. Ochranné štíty. 

8. Ochranné obleky (overaly s kapucí). 

9. Vyšetřovací rukavice. 

10. Ochranné návleky na obuv. 

11. Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (laboratorní testy) a prostředky pro 

provedení předanalytické fáze těchto testů. 

12. Prostředky pro odběr biologických vzorků pro laboratorní in vitro diagnostiku. 

13. Odběrové krevní vaky a diagnostika pro určení krevních skupin a infekčních markerů 

používaná při výrobě transfuzních přípravků. 

14. Vybavení pro operační sály  

14.1. vysoce flexibilní, elektronicky řízené výkonné odsávací systémy s automatickým 

řešením bezpečnosti provozu,  

14.2.  účinné a bezpečné prostředky pro anestézii,  

14.3.  technické prostředky pro uplatnění medicinálních plynů.  

15. Chirurgické nástroje.  

16. Implantáty a endoprotézy využívající optimalizovaných konstrukcí a pokročilých 

materiálů a technologií. 

17. Technické prostředky určené pro vytváření a udržování vysoce čistých prostor.  

18. Radioterapeutické ozařovací přístroje. 

19. Zdravotnické prostředky pro medicínu katastrof a krizové situace.  
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20. Digitalizovaná nemocniční lůžka a další zdravotnický nábytek s prvky elektroniky, 

komunikačních a informačních technologií. 

21. Digitalizované novorozenecké inkubátory s inteligentními diagnostickými funkcemi, 

možností autonomní funkce i připojení na informační sítě.  

22. Sterilizátory.  

23. Inkubátory, zejména pro buněčné terapie. 

24. Lékařská laboratorní technika. 

25. Prostředky pro protetiku a ortotiku. 

26. Prostředky pro rehabilitaci a manipulaci, zejména rehabilitační roboty a robotizovaná 

manipulační a asistivní technika. 

27. Chirurgické roušky, sterilní šicí materiál, sterilní tkaniny, sterilní oděvy.  

28. Informační a komunikační prostředky pro zdravotnictví, prostředky pro telemedicínu 

a pro eHealth.  

29. Vybavení lékařských a zubních ošetřoven, operačních sálů a prostor, veterinárních 

pracovišť, včetně operačních stolů.  

30. Nanovlákenné zdravotnické prostředky pro scaffoldy, krytí ran a náhrady tkání.  

31. Materiály pro regenerativní medicínu, které převyšují běžně dosahované parametry a 

vlastnosti. 

32. Laboratorní i lékařské přístroje pro regenerativní medicínu.  

33. Lékařské přístroje pro neinvazivní diagnostiku a měření biologických veličin, které 

převyšují běžně dosahované parametry.  

34. Přístroje pro výrobu nanovlákenných produktů pro medicínu.  

35. Zdravotnické prostředky nové generace pro fyzikální intervence.  

36. Přístroje pro chirurgii využívající fyzikálních energií.  

37. Přístroje pro destrukci nádorových a jiných tkání pomocí vysokovýkonného 

fokusovaného ultrazvuku, elektromagnetického pole, laserového záření, případně 

jiných forem neionizujícího záření, přístroje aplikující rázovou vlnu.  

38. Dialyzační přístroje.  

39. Externí i interní kardiostimulátory.  

40. Defibrilátory s vyšší bezpečností a účinností. 

41. Přístroje pro desinfekci fyzikální cestou. 
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42. Výrobky pro regenerativní medicínu. 

43. Prostředky pro rekonstrukční chirurgii. 

44. Makroskopické biosenzory pro pokročilý biomedicínský screening. 

45. Mikrosenzory a nanosenzory implantabilní do léčených tkání. 

46. Terapeutické a stimulační prostředky 

46.1. přístroje pro podporu periferního prokrvení,  

46.2. lékařské fototerapeutické lampy,  

46.3. flebologické kompresní prostředky pasivní i aktivní, 

46.4. podpůrné prostředky pro stimulaci angiogeneze, 

46.5. hypoxické a hyperoxické medicínské stimulátory. 

47. Přístroje a spotřební materiál pro výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny. 

48. Léčivé přípravky10). 

 

 
10 ) § 2 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o 

léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


