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Zpráva č. 17 z jednání výboru ČSKB dne 29.11.2007  
listopad-prosinec 2007 

 
 
Přítomni: pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. 
Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, Ing. L. 
Šprongl, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.  
 
Omluveni: RNDr. H. Benáková, prof. MUDr. V. Palička, CSc., pí Z. Rychnovská, Ing. J.Vávrová, 
Ph.D. 
  
Hosté:  RNDr. P. Hložková, M.Nejedlý 
 
1. Kontrola zápisu č.16 

• Zápis č.16 byl schválen s doplňky, které jsou zapracovány do zápisu č. 16. 
 

2. Doporučení společnosti – kardiomarkery, IKK, – prof. Zima 
• Výbor společnosti schvaluje Doporučení ke stanovení  biochemických markerů poškození 

myokardu. Odkaz na web společnosti 
• Výbor schvaluje doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické 

lékaře - Laboratorní metody – část. 1. Biochemické metody. Odkaz na web společnosti 
• Příručka o IKK bude předána do tiskárny přibližně 15.12.2007 a výbor souhlasí s odměnami 

autorů a recenzentů. 
 

3. IFCC, EFCC (čerpání grantu IFCC 2007 a návrh pro čerpání 2008) – prof. Racek 
• Výbor obdržel potvrzení o nominaci Ing. Šprongla Committee on Traceability in   Laboratory 

Medicine (C-TLM) IFCC. 
• Prof. Palička oznámil výboru, že nebude kandidovat v dalším volebním období za člena 

výboru IFCC. 
• IFCC požádala o vyjádření k členství odborné společnosti ze Srí Lanky v IFCC. Výbor ČSKB 

souhlasí s přijetím.  
• Výbor společnosti nebude nominovat své zástupce do Committee on Reference System of 

Enzymes (C-RSE),ani na funkce IFCC Editor of Documents a Web Editor & Distance 
Learning Coordinator v rámci  Comunications and Publications Division IFCC. 

• Výbor navrhuje do Committee on Reference Intervals and Desision Limits (C-RIDL) IFCC 
prof. Jabora. 

• Výbor navrhuje do Working Group for Standardization of Cardiac Troponin I assays (WG-
TNI) RNDr. Friedeckého. 

• Výbor navrhuje do Committee on Standardization of Markers Cardiac Damage (C-SMCD) 
prof. Engliše event. prof. Tichého.  
Prof. Racek projedná s navrhovanými jejich vyjádření k nominaci. 

• Prof. Zima zašle odpověď Finské biochemické společnosti s našimi zkušenostmi týkající se 
kalibrace IFCC glykovaného hemoglobinu. 
 

4. Rada pro akreditaci – doc. Dastych, ing. Šprongl 
• Výbor vyslech informaci o zasedání Rady pro akreditaci a zápis z tohoto jednání je přílohou 
č. 1. 

• Výbor se domnívá, že Rada by pro jednání zejména se zdravotními pojišťovnami, měla mít 
vždy stanovisko odborné společnosti. 

 
5. Web společnosti – ing. Vávrová, prof. Zima  

• Nový web společnosti byl spuštěn a adresa webu zůstává nezměněna www.cskb.cz 
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• Průběžné opravy a doplnění budou provedeny do konce roku 2007. Výbor se obrací na členy 
společnosti, pokud naleznou nedostatky nebo podněty pro aktualizace či zlepšení webu, aby 
zaslali připomínky na e-mail sekretariátu společnosti: sekretariat@cskb.cz 

• Členové výboru zašlou na sekretariát do 5.12.07 části  webu, které budou přeloženy do 
angličtiny. 

 
6. Publikace k výročí společnosti + přípravy oslavy – prof. Zima 

• Prof. Zima informoval členy výboru, že texty  připravované publikace k výročí společnosti 
byly předány ke zpracování prof. Průšovi.  Chybí pouze 3 příspěvky, které dle ujištění autorů 
budou v krátké době předány. 

• 10.10.1958 se sešla ustavující schůze společnosti v posluchárně 1. chemické ústavu. 
Slavnostní setkání k výročí založení společnosti se uskuteční dne 10.10.2008. 

• Prof. Racek bude informovat IFCC o výročí naší společnosti. 
 

7. Lab Tests on Line – prof. Zima 
• Výbor po vyjádření EDMA a CZEDMA a předložení uzavrřených smluv se společnostmi 

z Německa, Polska, Mďarska, Polska souhlasí s uzavřením smlouvy mezi ČLS JEP – ČSKB 
a EDMA týkající se Labtestonline, kde poměr  zástupců ČSKB:CZEDMA bude 4:3. 

• Výbor navrhuje uzavřít smlouvu mezi CZEDMA a ČSKB týkající se problematiky společného 
postupu při tomto projektu. 

• Vzor překladu hesla a dohoda o převodu autorských práv k překladu jsou v příloze č. 2. 
 

8. Spolupráce s NCO NZO – RNDr. Hložková 
RNDr. Hložková informovala výbor o situaci ve vzdělávání středních zdravotnických 
pracovníků. V současné době jsou již některá pracoviště pro vzdělávací program akreditována. 
Nyní se jedná o sjednocení požadavků na zkouškové otázky a praktickou zkoušku. 
Akreditovaných pracovištěm je  FN Plzeň, FN Ostrava,  FN U sv. Anny v Brně a  FN Motol 
v Praze.  
 

9. Organizace odborných akcí -přehled odborných akcí 2008, BIOLAB 2008, Sjezd 2007 
• BIOLAB 2008:   

 Doc. Dastych informoval o přípravách BIOLABu 2008. 
 Ing. Vávrová projednala s ředitelem LexisNexis, hlavním editorem, vedoucí výroby a 

odpovědnou redaktorkou možnost posunutí výrobního termínu KBM č. 2/2008 
z obvyklého 30.6. na 20.5.2008, aby časopis s abstrakty mohl být k dispozici přímo na 
Biolabu. Toto bylo přislíbeno. 

• Sjezd ČSKB 2007: 
 Prof. Zima informoval, že Sjezd skončil ziskem 95.000,-.Částka bude použita jako 

záloha na Biolab 2008. 
• Dne 9.4.2008 se uskuteční v Praze pracovní den zaměřený na problematiku  thyreopatií ve 

spolupráci s Českou endokrinologickou společností  
 

10. Systémy podpory společnosti – RNDr. Radina 
• RNDr. Radina předložil materiál o sponzorování společnosti, kdy vždy o přijetí sponzorského 

daru rozhoduje výbor. Výbor schvaluje podmínky sponzorství společnosti platné od 1.1.2008. 
Příloha č. 3. 

• Zároveň žádá výbor Ing. Šprongla, aby začal jednat s firmami o sponzorování společnosti 
v následujícím období. 

 
11. Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl 

• Ing. Šprongl informoval výbor o hospodaření společnosti v I.-III.Q 2007 
• Výbor obdržel Příkaz předsedy ČLS JEP k provedení inventarizace majetku společnosti 

v roce 2007. 
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• RNDr. Louženský seznámil výbor o průběhu inventarizace, kde nebyly shledány žádné 
nedostatky a zpráva byla předána ČLS JEP. 

• ČLS JEP budou předány dohody o pracovní činnosti na  rok 2008. 
• Do konce roku 2007 musí být ČLS JEP odevzdáno vyúčtování drobného vydání, cestovní 

výdaje, návrhy smluv a dohody. 
 

12. KBM – Ing. Vávrová 
• Podle předpokladu výboru by měla být dosud schválená doporučení výboru ČSKB 

publikována v KBM. Výbor odsouhlasil, aby byly finální texty k publikaci zaslány Ing. Vávrové 
do 15.12.2007, aby mohla být schválená doporučení výboru ČSKB publikována v KBM. 

• Výbor souhlasí, aby platná doporučení byla publikována v KBM 1/2008. 
• Prof. Zima informoval o změně struktury firmy LexisNexis od 1.1.2008, kdy část vydávájí náš 
časopis, se bude jmenovat Novatrix. 

• Na jednání výboru 15.1.2008 budou pozváni představitelé LexisNexis s informací o 
hospodaření časopisu v roce 2007, ekonomickým návrhem pro rok 2008 a návrhem dodatku 
smlouvy pro rok 2008. 

• Výbor souhlasí, aby společnost LexisNexis nadále zajišťovala jednání s inzerenty a sponsory 
časopisu KBM v roce 2008. 

 
13. Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová 

Výbor společnosti schválil žádosti o přijetí do ČSKB: MUDr. Lucie Muchová, Ph.D., Praha; 
Mgr.Vojtěch Adam, Brno; MUDr. Jan Lacko, Třebíč. 
 

14. KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová 
Výbor diskutoval připomínky k návrhu novely vyhlášky 423/2004. Tyto připomínky připraví 
RNDr. Gotzmannová a prof. Zima. Příloha č.  4. 
 

15. Sekce biochemických laborantů  
• Výbor se seznámil se zápisem sekce biochemických laborantů. 
• Dne 1. listopadu 2007 se konala v Lékařském domě v Praze pracovní konference sekce 

biochemických laborantů ČSKB na téma nutriční problematiky. Bylo přítomno 185 účastníků. 
Zahájení konference se zúčastnil předseda ČSKB prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., což bylo 
kladně hodnoceno přítomnými. Odborný program byl velmi zajímavý, poučný a všemi 
přednášejícími výborně připravený. 

• Vědecká sekretářka výboru sekce BL M. Vémolová podala informaci z účasti v Ústí nad 
Labem na Studentlabu :  

 Vyšší odborná škola zdravotnická a Stření škola zdravotnická Ústí nad Labem pořádala 
13.11.2007 již po jedenácté Celostátní konferenci zdravotních laborantů a laboratorních 
asistentů  STUDENTLAB 2007 pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce 
ve Velkém zasedacím sále Magistrátu města Ústí nad Labem za podpory sponzorů: 
BIOVENDOR – Laboratorní medicína a.s., ABBOTT Laboratoriem, s.r.o., 
DIAGNOSTIKA s.r.o., MEDISTA, spol.s.r.o. a SCANLAB SYSTEMS. 

 Akce byla kreditována profesní organizací ČAS. 
 Celkem bylo odpřednášeno 16 studentských prací, které hodnotila 17 členná komise 

složená ze zástupců odborné společnosti ČSKB, ČASu, zástupců škol a studentů. Je 
potěšující, že rok od roku úroveň přednášek a zároveň i přednášejících stoupá. 
Přednášky byly smysluplné a pečlivě připravené. Myslím si, že celoživotní vzdělávání a 
pořádání podobných akcí, na což mnozí nahlíželi zpočátku s despektem, je velkým 
přínosem jak pro pracovníky laboratoří tak i pro náš obor. 

• Výbor naší sekce se podrobně zabýval náplní záložky sekce BL na nových webových 
stránkách ČSKB. Byly provedeny  úpravy a doplnění a vše bylo odesláno pí. Ing. J. Vávrové, 
která provede aktualizaci, za což náš výbor děkuje. 

• Na výboru společnosti byly diskutovány otázky spojené s pracovní kategorií Zdravotní 
laborant-bakalář. Zákon č. 96/ 2004 Sb. O podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k 
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výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s 
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
nelékařských zdravotnických povoláních),  § 9,  bod 1) “Odborná způsobilost k výkonu 
povolání zdravotního laboranta“ jasně udává – „Odborná způsobilost k výkonu povolání 
zdravotního laboranta se získává absolvováním“ bod a) = akreditovaného zdravotnického 
bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotních laborantů. Pracovní kategorie 
v oboru zdravotní laborant jsou v současné době následující: 

 zdravotní laborant pod odborným dohledem 
 zdravotní laborant bez odborného dohledu 
 zdravotní laborant bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí 

S tím souvisí i výše členských příspěvků. Profesně zdravotní laborant spadá do sekce 
zdravotních laborantů, s tím má souvislost i platnost kreditních bodů. 
Postgraduální vzdělávání je řešeno ve věstníku MZ ČR. 

 
16. Různé 

• Výbor obdržel informace o zasedání akreditační komise pro obor klinická biochemie na MZ 
ČR. 

• ČLS JEP předložil návrh na vytvoření regionálního konzultanta OS. Výbor souhlasí 
s odpovědí prof. Zimy prof. Blahošovi. Příloha č. 5. 

• Výbor diskutoval současný přehled regionálních konzultantů za ČSKB. Prof. Racek připraví 
návrh na regionální odborníky do příštího zasedání výboru. 

• Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP, které se koná 17.12.2007 
v Praze se zúčastní za výbor prim. RNDr. Benáková. 

• Prof. Zima obdržel dopis MUDr. Schnitzera z urologické ambulance na Praze 4, který se týká 
problému uzavírání nové poskytovatelské smlouvy s VZP, týkající se výkonu – analýza moči 
chemicky a mikroskopicky. Výbor pro nsmlouvání tohoto výkonu požaduje účast v externí 
kontrole kvality. 

• Výbor společnosti obdržel dopis od RNDr. Pacákové a Ing. Pacáka ve věci aktivit firmy 
Synlab CZ s.r.o. v Chomutově. Příloha č. 6.  Prof. Zima informoval výbor společnosti o 
návštěvě dr. Borské ze společnosti Synlab CZ, která sdělila, že zašle výboru vyjádření 
k uvedeným skutečnostem. Do zasedání výboru, žádné stanovisko výbor neobdržel. 
Vzhledem ke skutečnostem obsaženým v dopise, zejména týkající se údajů v Obchodním 
rejstříku společnosti Hela CZ s.r.o se výbor společnosti obrátí na  krajskou pobočku pro 
Středočeský kraj s žádostí o vyjádření. Výbor společnosti z hlediska transparentního 
prostředí bude vždy vyžadovat rovný  přístup smluvních partnerů - plátců zdravotní péče. 
Bude vyžadovat korektní, rovné a shodné podmínky a požadavky pro všechna pracoviště 
bez rozdílu typu vlastníka v souladu s právním řádem ČR. 

 
 

Příští jednání:  15.1.2008 v 9,30  Praha 
 
 
 
Zapsala M. Beranová    
Za správnost: T.Zima a členové výboru  
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Příloha č. 1 
 
 
Zápis 
z 25. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP 
konaného dne 19. listopadu 2007 v LD ČLS v Praze 
 
 
Přítomni: 
Dr. Beková, Prof. Brdička, Dr. Brozmanová, Ing. Černá, Doc. Dastych, Prof. Ehrmann, Dr. Chaloupková, Dr. 
Kopecký, Ing. Matějka, Doc. Pecka, Prof. Penka, Dr. Písačka, Prof. Ryška, Dr. Řeháček, Ing. Šprongl, Ing. 
Štědrý, Prof. Palička 
Omluveni: Prof. Anzenbacher, Doc. Dušková, Dr. Lochman, Prof. Michalová, Dr. Ondra, Dr. Scharfen, Dr. 
Žampachová, 
Hosté (NASKL): prof. Jabor, J. Kotrbatý 
v zastoupení mikrobiologické společnosti Dr. Bébrová 
 
Program: 
Kontrola zápisu z 24. zasedání: připomínky členů Rady byly zapracovány. Zápis byl odsouhlasen. Pozn. 
v průběhu jednání se otevřela v diskusi problematika bodu č. 6 zápisu č. 24 a ten byl následně modifikován – 
viz dále 
Personální změny: dle sdělení předsedů odborných společností dochází ve složení Rady k těmto změnám: 
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie: činnost v Radě ukončila Ing. Marie Dědičová a Ing. Eva 
Nováková, novými representanty této OS v Radě se stávají Ing. Ivana Černá (ÚVN Praha) a RNDr. Peter 
Ondra, CSc. (LF a FN Olomouc) 
Společnost nukleární medicíny (sekce imunoanalýzy): činnost v Radě ukončil Dr. Čecháček a novým 
representantem se stal Ing. Petr Matějka (NZZ Brno) 
Předseda Rady poděkoval odstupujícím členům a přivítal nové zástupce OS 
Předseda seznámil členy Rady s dopisem MUDr. Petra Pokorného, ředitele odboru VZP, týkajícím se 
problematiky POCT vyšetření, požadavkům na jejich kvalitu a podmínek nasmlouvání těchto výkonů. 
Vzhledem, k tomu, že primární požadavek dopisu byl směřován k vyšetření INR, požádal s předstihem o 
stanovisko zástupce hematologické společnosti. Jejich stanovisko k textu je souhlasné. Vhodnost přijetí 
takového stanoviska mezioborově je zřejmá a v diskusi bylo obecně podpořeno. 
Závěr: 
předseda Rady seznámí Dr. Pokorného s kladným stanoviskem representantů hematologické společnosti a 
Rady k podmínkám POCT vyšetřování INR 
předseda rozešle text obecného návrhu stanoviska k POCT všem členům Rady (viz příloha č.1) s žádostí o 
stanovisko. Členové Rady předloží svůj názor a event. souhlas předsedovi Rady nejpozději do 15. prosince, 
aby s ním mohl seznámit vedení VZP 
Na podnět doc. Pecky se Rada zabývala Vyhláškou 323/2004Sb. o Akreditovaném kvalifikačním kursu 
„Odborné zdravotnické metody“. Úspěšné absolvování tohoto kursu umožňuje i absolventům VŠ, které 
nemají akreditaci pro zdravotnické studijní programy, aby získali kvalifikaci zdravotního pracovníka a 
následně i odbornou specialisaci. Vzhledem k velké různorodosti pregraduálních studijních programů a velké 
různorodosti požadavků jednotlivých odborných společností na kvalifikaci VŠ specialistů nepřijala Rada 
konečné stanovisko. Určitou cestou se jeví možnost zařazení vstupního testu před zahájením kursu a 
odborného upřesnění obsahu  testu v jeho závěru. V každém případě však členové Rady požadují, aby 
absolutorium kursu bylo vždy podloženo splněním odborných požadavků a ne administrativním zásahem. 
Závěr: členové Rady projednají pracovní text zpracovaný doc. Peckou (příloha č. 2) ve svých odborných 
společnostech a při příštím jednání Rady bude posouzeno, zda je možno najít konsensuální stanovisko nebo 
se požadavky jednotlivých specialisací liší natolik, že to není možné 
Prof. Jabor, ředitel NASKL probral materiály NASKL, které členové Rady dostali s několikadenním 
předstihem. Referoval o hospodaření NASKL a jeho aktuální finanční situaci. Zmínil první kroky v hledání 
spolupráce se SAK, jednání s ČIA k problematice smluvních laboratoří a další plány NASKL pro rok 2008 
(dva semináře pro posuzovatele, registrace, audity). Předložené materiály po diskusi Rada schválila.  
V diskusi odpověděl otázky na  
poplatky za registraci (důraz na edukační činnost a ne jen audity)  
proč není Příručka jakosti součástí Auditu II (jde až o shrnutí dosažených výstupů) 
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rozdílu mezi Auditem I a akreditací ČIA (nejsou kladeny na roveň, akreditace je samozřejmě vyšším 
stupněm, Audit I má především edukační charakter) 
Obsáhlá diskuse k pojmu „Edukační  audit I“ vyústila v závěrečné doporučení, aby tento pojem byl nahrazen 
pojmem „Audit I“. Rada současně vzala na vědomí „tři kroky“ aktivit NASKL: (1) edukační návštěva – je 
možná kdykoli a opakovaně, (2) Audit I a (3) Audit II. 
Diskuse k verifikaci kvality práce laboratoře vyústila ve stanovisko Rady, že průkazem kvality laboratoře je 
jak akreditace ČIA, tak splnění certifikace dle ISO 9001/2000 (a vyšší), resp. akreditace dle Joint 
Commission International. V případě certifikace dle ISO 9001 a akreditace JCI, nebo akreditace 
zdravotnického zařízení SAK je nezbytné, aby laboratoř doložila, že současně splňuje nepodkročitelná 
minima stanovená Radou (akreditace ČIA je v tomto smyslu již ošetřena smlouvou mezi ČLS JEP a ČIA). 
Diskuse k otázce, zda součástí ověření má být splnění požadavků u 20% prováděných – nejfrekventnějších 
metod a jak je třeba toto splnění specifikovat. 
Závěr: prof. Jabor upraví materiály NASKL v tomto smyslu. K problematice „20% metod“ připraví návrh, který 
předloží členům Rady tak, aby mohl být nejpozději na příštím jednání projednán a schválen. 
Termín: co nejdříve, nejpozději do konce roku 2007 
Zástupci odbornosti 812 specifikovali nezbytné personální vybavení laboratoře, která provádí tzv. 
terapeutické monitorování hladin léčiv takto: 0,5 úvazku atestovaného VŠ analytika a 0,5 úvazku 
atestovaného klinického farmakologa. Předseda Rady upozornil na již akceptované obecné stanovisko 
Rady, že u sdílených kódů je třeba splnit vždy minimálně požadavky provádějící odbornosti 
Předseda Rady informoval o dopise prof. Topolčana, předsedy Sekce imunoanalýzy Společnosti nukleární 
medicíny, že „vzhledem k tomu, že problematika se v současné době značně vzdálila in vivo diagnostice, 
zplnomocňuje výbor Společnosti nukleární medicíny předsedu Sekce imunoanalýzy, aby všechny problémy 
řešil přímo bez nutnosti schvalování výborem společnosti“. Rada vzala informaci na vědomí 
Ing.Štědrý a Ing.Matějka v krátkosti shrnuli dopis výboru Sekce 
imunoanalýzy ČSNM k činnosti Rady a NASKL, který členům Rady před jednáním 
rozeslal prof.Topolčan. V diskusi zaznělo i písemné stanovisko prim. Žampachové a členové Rady situaci 
komentovali. 
Závěr: Všichni členové Rady, včetně zástupců společnosti nukleární 
medicíny, konstatovali, že hlavní problémy byly dnešní diskusí vyřešeny a 
není třeba v ní dále pokračovat 
Problematika „home-made“ metod (viz zápis č. 24, bod 2, druhý odsek závěru): Rada znovu konstatovala, že 
tato problematika se liší odbornost od odbornosti a je v pravomoci každé odborné společnosti zaujmout 
stanovisko. Budou-li ve shodě, je možné vytvořit i společné stanovisko Rady. 
Závěr: členové Rady proberou na výborech svých OS tuto problematiku a do příštího zasedání Rady sdělí 
stanovisko jejich OS 
Doc. Dastych navrhl změnu názvu NASKL na „NESKL“ (edukační); po diskusi však Rada tento návrh pro 
složitost (změna všech dokumentů smluv, Registračních listů, atd.) zamítla 
Ing. Štědrý navrhl, aby NASKL průběžně informoval OS o zařazení laboratoře do Registru. 
Závěr: NASKL bude průběžně informovat odborné společnosti, že byla registrována laboratoř pro danou 
odbornost.  
Rada zvážila návrh doc. Pecky, aby v odůvodněných případech rozhodovala hlasováním, rozhodla se však i 
nadále zachovat princip konsensu 
Rada schválila návrh, aby materiály na webu NASKL, které se týkají činnosti Rady byly vždy napřed 
projednány Radou a teprve pak publikovány.  
Závěr: vedení NASKL zařídí potřebné. 
 
 
Předseda ukončil jednání v 16:50 a vzhledem k tomu, že šlo o poslední jednání Rady v roce 2007 poděkoval 
členům Rady za aktivní spolupráci v letošním roce a popřál všem radostné prožití Vánočních svátků a 
mnoho úspěchů v roce 2008. 
 
Zapsal: VP 
V Hradci Králové dne 19. listopadu 2007 
Reg-07009a 
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Příloha č.1:  
 
Podmínky pro lokální používání (nasmlouvání) laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT 
 
 
Verze září 2007 
 
 
Účel dokumentu 
Pro provádění laboratorních vyšetření v režimu POCT musí existovat klinicky opodstatněná potřeba a musejí 
být splněny podmínky doporučení odborných společností o správném zavádění a používání POCT.  
 
Za výjimečných okolností (lokální podmínky, dostupnost zdravotní péče) a při splnění dále uvedených 
podmínek lze výkon určité laboratorní odbornosti vykazovat i subjektem s jinou odborností nebo lze vytvořit 
nový registrační list laboratorního vyšetření pro provádění mimo laboratoře.  
 
Pro hrazení výkonů prováděných v režimu POCT musejí být splněny podmínky definované v tomto 
dokumentu. Dokument dále specifikuje proceduru pro lokální nasmlouvání laboratorního výkonu 
prováděného v režimu POCT (Point-of-Care Testing) subjektům s klinickou odborností. Vzhledem 
k postupné optimalizaci sítě klinických laboratoří je vhodné lokální nasmlouvání výkonů pro POCT subjektům 
s klinickou odborností časově omezit, například na dobu jednoho roku. Dokument dále definuje obecné 
podmínky, které lze použít jako doplněk k pokynům pro vypracování registračního listu. 
 
 
 
Terminologie a zkratky 
 
EQA, external quality assessment, EHK, externí hodnocení kvality, systém mezilaboratorních porovnávacích 
zkoušek 
 
IQC, internal quality control, vnitřní řízení kvality, systém laboratoře pro monitorování analytické úrovně 
měření 
 
POCT, point-of-care testing, vyšetřování v místě péče o nemocného 
 
TAT, turnaround time, doba odezvy, v tomto případě definovaná jako časový interval mezi odběrem 
biologického materiálu a získáním výsledku na klinickém pracovišti 
 
EBM, evidence based medicine, medicína podložená důkazy 
 
IF, impact factor, hodnota používaná k ohodnocení relevantnosti (citační úrovně) časopisecké publikace 
 
 
 
Část A 
Podmínky pro lokální nasmlouvání laboratorního výkonu typu POCT jiné než laboratorní odbornosti 
 
 
A-1 
Časové a rozhodovací specifikace při používání vyšetření v režimu POCT 
 
Pokud se bude vyšetření provádět kromě režimu POCT také v laboratoři, je nutné stanovit optimální TAT, 
během kterého lze v specifických rozhodovacích situacích získat výsledek pro bezprostřední medicínskou 
akci. Specifickou rozhodovací situací se rozumí např. rozhodnutí o určité léčbě, kdy výsledek vyšetření 
zásadně rozhodnutí ovlivňuje. 
 
Je nutné stanovit optimální TAT. 
 
Je nutné určit známé (a aplikovatelné) medicínské akce, které se provedou jako reakce na získaný výsledek. 
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Není-li splněna kterákoli z uvedených podmínek, pro provádění výkonu neexistuje racionální potřeba.  
 
 
TAT při práci v režimu POCT musí být kratší než je TAT laboratoře. Podle povahy vyšetření a s ohledem na 
lokální podmínky je nutné určit, jak velká časová diference obou TAT je medicínsky a ekonomicky 
opodstatněná. 
 
TAT při práci v režimu POCT může být delší než TAT laboratoře, pokud výsledek vyšetření z laboratoře není 
s udávaným TAT dostupný nepřetržitě (např. v noci, během svátků). Podle povahy vyšetření a s ohledem na 
lokální podmínky je nutné určit, jak velká časová diference obou TAT je medicínsky a ekonomicky 
opodstatněná. 
 
Musí být splněna alespoň jedna z podmínek uvedených sub 3 a 4. Není-li splněna ani jedna z uvedených 
(lokálních) podmínek, nepatří laboratorní vyšetření mezi výkony, jež je možné lokálně nasmlouvat. 
 
A-2 
Podmínky pro zajištění analytické kvality vyšetření a dokumentace 
 
Je nutné doložit (např. stanoviskem nebo doporučením odborné společnosti), že lokálně zvolená technika, 
pomůcka nebo způsob provádění POCT je na úrovni state-of-the-art.  
 
Podmínkou pro lokální nasmlouvání výkonu je dokladovatelná účast subjektu v systému EQA po celou dobu 
používání vyšetření v režimu POCT a trvale doložitelný a relevantní způsob provádění IQC. 
 
Není-li pro dané vyšetření dostupný systém EQA, je podmínkou pro lokální nasmlouvání výkonu existence 
dokumentovaného lokálního a relevantního způsobu provádění IQC po celou dobu používání vyšetření 
v režimu POCT. 
 
 
Musí být splněna alespoň jedna z uvedených podmínek. Není-li splněna ani jedna z uvedených podmínek, 
nelze vyšetření lokálně nasmlouvat. Náklady na vyšetření prováděné v rámci EQA a/nebo IQC musí být 
součástí úhrady za výkon. Uživatel systému musí být vždy proškolen v řádném používání techniky nebo 
pomůcky pro POCT.  
 
Je nutné zajistit vedení technické a zdravotnické dokumentace. Technickou dokumentací se rozumí veškerá 
dokumentace týkající se vlastní techniky nebo pomůcky pro POCT a dokumentace provozní, která zahrnuje i 
záznamy o IQC a EQA. Zdravotnickou dokumentací se rozumějí nálezy a výsledkové listy. Dokumentace se 
musí archivovat. 
 
Podmínka musí být splněna. Lze aplikovat doporučení odborných společností o správném zavádění a 
používání POCT. 
 
 
Část B 
Podmínky pro zařazení laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT mezi výkony hrazené ze 
zdravotního pojištění 
 
B-1 
Obecné požadavky 
 
 
Je nutné doložit, že potřeba zařazení laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT mezi výkony 
hrazené ze zdravotního pojištění je podložena EBM. Je nutné uvést odkaz na metaanalytickou studii 
(studie), která prokazuje potřebu výsledku vyšetření. 
 
Není-li dostupná metaanalytická studie, je nutné doložit, že existuje všeobecné odborné mínění svědčící pro 
potřebu výsledku vyšetření. Dokládá se podporujícími odkazy v monografiích a časopisech s IF. 
 
Není-li všeobecné mínění odborné veřejnosti podloženo relevantními odkazy, musí odborná společnost 
v oblasti laboratorní medicíny doporučit používání vyšetření na základě předložených experimentálních dat.  
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Není-li splněna ani jedna z uvedených podmínek, nepatří laboratorní vyšetření mezi výkony hrazené ze 
zdravotního pojištění. 
 
 
B-2 
Podmínky analytické kvality vyšetření 
 
U kvantitativních testů je nutné doložit věrohodné hodnoty detekčního limitu, dolní a horní meze 
stanovitelnosti (může se jednat o data převzatá z relevantních studií bezprostředně spojených s uvažovaným 
vyšetřením). 
 
U kvantitativních testů je nutné doložit hodnotu bias, opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (může se jednat 
o data převzatá z relevantních studií bezprostředně spojených s uvažovaným vyšetřením). 
 
Je nutné doložit hodnoty biologické variability intraindividuální a interindividuální. 
 
Je nutné doložit dostatečnou analytickou specifičnost stanovení a minimálně uvést výčet látek, které vedou 
k analytickým interferencím.  
 
U kvalitativních nebo semikvantitativních testů je nutné doložit vhodné a odůvodněné umístění cut-off 
hodnoty (hodnot). 
 
U testů zahrnujících subjektivní hodnocení je nutné doložit, že existují podmínky pro výchovu a kontinuální 
vzdělávání hodnotících osob. 
 
Není-li splněna kterákoli z uvedených podmínek, nepatří vyšetření mezi výkony hrazené ze zdravotního 
pojištění. 
 
 
B-3 
Splnění podmínek pro zajištění diagnostické efektivity vyšetření 
 
Pokud je kvantitativní vyšetření určeno pro diagnostiku, je nutné doložit vhodné hodnoty senzitivity a 
specifičnosti pro jednotlivé hodnoty cut-off ve specifikovaných diagnostických situacích, doložit návaznost 
kalibrace a doložit, že hodnoty bias, opakovatelnosti a reprodukovatelnosti vyhovují diagnostickému použití.  
 
Pokud je vyšetření určeno pro monitorování, je nutné doložit, že nejméně hodnoty opakovatelnosti a 
reprodukovatelnosti vyhovují tomuto použití. 
 
Pokud je vyšetření určeno pro jiný účel než diagnostiku a/nebo monitorování, je nutné doložit, že znaky 
analytické metody tento účel umožňují. 
 
V případě testů zahrnujících subjektivní hodnocení je nutné doložit, že získané výsledky lze využít nejméně 
pro diagnostiku nebo monitorování a/nebo že zlepšují stav pacientů. 
 
 
Musí být splněna alespoň jedna z uvedených podmínek. Není-li splněna ani jedna z uvedených (lokálních) 
podmínek, nepatří laboratorní vyšetření mezi výkony hrazené ze zdravotního pojištění. 
 
 
Toto doporučení schválily odborné společnosti v rámci Rady pro akreditaci 
 
 
Společnost XX dne ................. Podpis předsedy ....................... 
Společnost XX dne ................. Podpis předsedy ....................... 
Společnost XX dne ................. Podpis předsedy ....................... 
Společnost XX dne ................. Podpis předsedy ....................... 
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Příloha č. 2: 
V Hradci Králové dne 5. listopadu 2007 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
 v současné době existuje ve vyhlášce 424/04 Sb nevyhovující definice k zařazení VŠ nelékařů do 
Akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborné zdravotnické laboratorní metody. Přesné znění dikce vyhlášky 
je: 
 
Cílová skupina  
Kurz je určen pro absolventy jiného než akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro 
přípravu odborného pracovníka v laboratorních metodách, kteří chtějí získat odbornou způsobilost k výkonu 
povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách po absolvování akreditovaného magisterského 
studijního oboru přírodovědného zaměření. 
 
Vstupní požadavky 
absolvování magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření, doložené ověřenou kopií diplomu a 
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce.  
v době absolvování kurzu je zaměstnán ve zdravotnickém zařízení.  
 
 Tato málo přesná formulace vede k tomu, že se do kurzu hlásí absolventi z různých vysokých škol, 
které podle mého názoru nepatří mezi vysoké školy s přírodovědným zaměřením, jako jsou absolventi 
potravinářských škol, zemědělských škol, hygienických fakult apod. Současná definice by např. umožnila i 
absolventu báňské vysoké školy, aby byl zařazen do jmenovaného kurzu, protože během studia má jeden 
semestr mineralogie, což se dá brát také jako přírodovědné zaměření.  
 Vyjmenovaní absolventi VŠ nemají ani to nejzákladnější minimum znalostí z biologie, chemie, fyziky, 
které je potřebné pro pochopení problematiky, se kterou se budou v klinických laboratorních oborech potýkat 
a kterou budou řešit. Do problému se dostávají i pracovníci IPVZ, kteří nevědí podle jakého klíče by měli 
postupovat, aby zařadili uchazeče do příslušného akreditovaného kurzu. Alespoň tento dojem jsme získal při 
posledním rozhovoru s paní náměstkyní MUDr. J. Krejčíkovou na IPVZ. 
 
 Jak tedy tuto nepříjemnou situaci řešit? Jediným východiskem, které mne napadá, je iniciovat 
výkladovou vyhlášku k vyhlášce 424/04 Sb, ve které by bylo upřesněno, jak k tomuto problému přistupovat. 
Dále zmiňuji několik možností, jak vzniklou situaci řešit: 
upřesnění definice „oboru přírodovědné zaměření“ (nejvýhodnější řešení) 
MZ ČR by ve vyhlášce vyjmenovalo školy, které by tuto definici splňovaly (toto považuji za nejméně šťastné 
řešení, protože by to vyžadovalo vždy nové upřesnění při změně osnov dané školy, nebo při vzniku nové 
fakulty) 
Před vlastním zahájením kurzu si vyžádat osnovy jednotlivých škol, ze kterých se hlásí uchazeči o účast 
v akreditovaném kurzu a zvolit výběrová kritéria asi v tomto minimálním rozsahu: státnice z chemických nebo 
biologických oborů, minimálně dvousemestrální zkouška z oboru, ze kterého není státnice (biologie, chemie) 
a minimálně jednosemestrální zkouška z fyziky. Kriteria by posoudila komise odborníku při IPVZ jmenovaná 
MZ.. 
 
 Prosím všechny, kteří by měli nějakou myšlenku nebo nápad jak tuto problematiku ošetřit, o napsání 
e-mailu na moji adresu. Byl bych nerad, aby díky špatné formulaci ve vyhlášce, došlo ke snížení odborné 
úrovně VŠ nelékařských profesí v klinických laboratořích. 
 
Doc. RNDr. Miroslav Pecka, CSc. 
předseda Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP 
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy  
a Fakultní nemocnice Hradec Králové 
II. interní klinika - OKH  
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové 
email: pecka@fnhk.cz 
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Příloha č. 2 
 

EDMA / CZEDMA / CSKB 
www.labtestsonline.cz 

 
Lenka Nováková, Zuzana Tesařová 

 
Překlad testů 
 
na stránkách www.labtestonline.pl  lze získat přehled o základní grafické úpravě textů pro popsání 
testů: 
 
Název testu: 
 
Známý i pod názvem: 
 
Oficiální název testu: 
 
Související testy: 
 
Obecně: 
 
- Proč tento test používat 
- Kdy tento test používat 
- Jaký vzorek je pro test potřebný 
 
 
Texty je možné posílat v doc (1997-2003) 
 
Na stránkách http://www.labtestsonline.org.uk/understanding/index.html  je vidět, že existují další 
možnosti, jak informace o jednotlivých testech rozšířit - záleží na naší dohodě, jakým způsobem 
testy od začátku popisovat. Doporučujeme co nejjednodušší způsob viz Polsko. 
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[LETTERHEAD] 
 
 
 
Dear Ms./Mr. _______________, 
 
  We are writing to you regarding your translation services in connection with the 
translation of certain content of the English-language Web-Site, www.lto.org (the "Content").  Your 
translations in the […] language of the Content (the "Translations") are being provided to us as 
part of a project by the European Diagnostic Manufacturers Association ("EDMA") and [VDGH] for 
the publication of laboratory data on clinical research on the Internet.  Under the terms and 
conditions governing this project, we and EDMA are obligated to ensure that EDMA retains the 
exclusive rights to your Translation.  To that end, this letter is intended to clarify the scope of the 
rights you are granting to EDMA over your Translations.  
 
 1.  You agree that EDMA shall have a fully paid-up, worldwide, transferable, exclusive 
right and license, with the right to grant sublicenses, to copy, distribute, make available to the 
public, publicly display, broadcast, transmit, recite, perform or present, and publish the Translations 
in written, oral, printed, or electronic form, including but not limited to publishing the Translations on 
the Internet, for the lifetime of your copyright on the Translations.  
 
 2. You agree that the scope of the above license includes, but is not limited to, the right 
to (a) reproduction, distribution and publication in newspapers and magazines, hard cover books, 
paperback publications, publications for educational purposes, reprints, microcopy or microfiche 
releases, ebooks, and book club editions, or in any other form whatsoever, in particular by way of 
photomechanical or other means; (b) audio, visual or audiovisual recording on mechanical or 
electronic audiovisual means, including the right to copy, distribute and reproduce such recorded 
audiovisual means, the broadcasting or reproduction by loudspeaker or other transmission; (c) the 
right to broadcast or communicate the Translations to the public, including the right to record, copy 
and distribute such broadcasts and reproductions; (d) the right to rent or lease any copies of the 
Translations or derivative works of the translations; and (e) the recital or other public display of the 
Translations by third parties. 
 
 3.  You also agree that the above right and license shall include, but not be limited to, 
EDMA's right to create any derivative work of the Translations, including but not limited to (a) 
creation of movies or screenplays, including their audiovisual display, broadcasting or 
transmission; (b) creation of all forms of television and radio productions (e.g., TV plays, radio 
plays), their display, broadcasting or transmission, including their transmissions to the public (e.g., 
in restaurants or pubs); and (c) any other derivative works within the exercise of EDMA's sole 
discretion.  
 
 4. In connection with the above license, EDMA shall have all right and title in the 
Translations that are afforded to the responsible collection agency for linguistic works in your 
jurisdiction under such agencies’ Statutes, standard license agreements and plans for the 
distribution of collections.   
 
 5. EDMA shall have the right to transfer, assign and sublicense any and all of the 
above rights to third parties.  EDMA shall further have the right, within the exercise of its sole 
discretion, to provide or have a third party provide changes or amendments to the Translations if in 
any way required or recommended for the use of the Translations for scientific purposes, to avoid 
the infringement of third party rights or in connection with the publication of the Translation in a 
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given format or on a given medium.  Further, you agree that your name will not be mentioned in 
connection with any use of the Translations hereunder. 
 
 6. You hereby confirm that you will furnish the Translations free of errors and that you 
will correct any errors identified by EDMA or [VDGH] within a reasonable time period. The above 
terms and conditions shall be governed by the laws of the Kingdom Belgium. The jurisdiction for 
any disputes hereunder shall be the courts of Brussels, Belgium. 
 
  If you agree with the terms and conditions set forth above, would you kindly 
countersign this letter and furnish to us two (2) original signed copies.  In the meantime, please do 
not hesitate to contact us with any further questions or comments.  
 
 
[National Organization] 
 
Dated, ________________, 200__ 
 
By,   ________________________________ 
 
Printed Name: _______________________ 
 
Title:   ______________________________ 
 

Translator 
 
Dated, _________________, 200__ 
 
Signed,  ____________________________ 
 

 
European Diagnostic Manufacturers 
Association 
 
Dated, ________________, 200__ 
 
By,  ________________________________ 
 
Printed Name: _______________________ 
 
Title:   ______________________________ 
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Příloha č. 3 
 
 
 

Sponzorství společnosti na 1 rok 
 
Sponzor společnosti – 15 000 Kč 

- Bezplatná reklama na jednodenních pracovních dnech formou viditelně umístěného loga a 
s možností distribuce firemních materiálů 

- sponzorství zveřejněno na stránce společnosti 

Hlavní sponzor společnosti – 50 000 Kč 
- Možnost instalace stánku do 4m2 na dvou jednodenních akcích ČSKB mimo Lékařský dům 
- 10 minutová prezentace na 1 akci ČSKB (vyhrazené téma pro firmu – může být i formou 

přednášky svého vyzvaného řečníka) 
- Na webové stránce společnosti odkaz na seznam hlavních sponzorů 
- jeden pracovník firmy na sjezdu ČSKB, resp. na Biolabu jako účastník bez poplatku 
- Sleva 10% z ceny workshopu na sjezdu ČSKB nebo Biolabu 
- Sleva 5% z ceny výstavní plochy na sjezdu ČSKB nebo Biolabu 
- sponzorství zveřejněno v časopise Klinická biochemie a metabolismus 

Generální sponzor společnosti – 100 000 Kč 
- Možnost instalace stánku do 6m2 na všech akcích ČSKB mimo Lékařský dům 
- 10 minutová prezentace na 2 akcích ČSKB (vyhrazené téma pro firmu – může být i formou 

přednášky svého vyzvaného řečníka) 
- Na webové stránce společnosti odkaz na seznam generálních sponzorů s propojením na 

webové stránky sponzora 
- dva pracovníci firmy na sjezdu ČSKB, resp. na Biolabu jako účastníci bez poplatku 
- Sleva 20% z ceny workshopu na sjezdu ČSKB nebo Biolabu (při přihlášce v termínu 

přednost ve volbě atraktivního času prezentace) 
- Sleva 10% z ceny výstavní plochy na sjezdu ČSKB nebo Biolabu (při přihlášce v termínu 

přednost ve volbě výstavního místa) 
- sponzorství zveřejněno v časopise Klinická biochemie a metabolismus 

 
Schváleno výborem ČSKB dne 29.11.2007 
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Příloha č. 4 
 
Ing. Kateřina Přibylová 
MZČR  
Uznávací jednotka Brno 
Vinařská 6 
603 00 Brno 
Tel: 543559553 
katerina.pribylova@mzcr.cz  
 
 
 
                                                                                                                                                                    
Ostrava  2.12.2007 
 
 
Věc: připomínky k návrhu vyhlášky 423/2004 Sb. 
 
 

- § 3  počet kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání ods.6  za účast na 
kongresu….Neodpovídá udělení počtu kreditů- přednesení přednášky je např. hodnoceno 
níž než účast na akci, pokud se nesčítají kredity ? 

 
 
 
Příloha k vyhlášce: 
Seznam profesních sdružení 
V. zdravotní laborant č.17,18,19,20,21,22,23 je uvedena KVVOPZ, která nezastupuje tuto profesi 
 KVVOPZ vyřadit ze seznamu profesních sdružení pro V. zdravotní laborant 
IX. Asistent ochrany veřejného zdraví č.12 KVVOPZ vyřadit ze seznamu profesních sdružení  
pro IX. Asistent ochrany veřejného zdraví 
XVII. Radiologický technik č. 10,11 KVVOPZ vyřadit ze seznamu, KVVOPZ nezastupuje tuto 
profesi 
XXI. Radiologický fyzik  č. 11.12,13  KVVOPZ vyřadit ze seznamu, KVVOPZ nezastupuje tuto 
profesi 
XXII. Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků  
 č.15 ČSL JEP –sekce biochemických laborantů vyřadit ze seznamu, jelikož nezastupuje tuto 
profesi 
XXIII. Biomedicínský inženýr č.10,11  vyřadit ze seznamu KVVOPZ – nezastupuje tuto profesi 
 
 
 
Děkuji za spolupráci 
 
RNDr.Dagmar Gotzmannová 
KVVOPZ /LABOREX,s.r.o./ 
Pohraniční 106 
703 00 Ostrava-Vítkovice 
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Příloha č. 5 
 
Vážený pan 
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 
předseda ČLS JEP 
Sokolská 31 
120 26 Praha 2 
 
 
 
 
                        V Praze dne 30. listopadu 2007 
 
 
 
     Vážený pane profesore, 
 
     obdrželi jsme Váš návrh na vytvoření regionálního konzultanta odborné společnosti. 
Chci Vás informovat, že již v minulosti výbor naší společnosti ustavil regionální odborníky, a to jak 
v oblasti medicínské, tak analytické pro jednotlivé kraje. Tuto funkci z hlediska kvality zdravotní 
péče považujeme za velmi významnou. 
 
     K návrhu na jmenování regionálních konzultantů, který jste zaslal dopisem ze dne 15.11.2007 si 
dovolujeme vznést připomínku z hlediska systému jmenování konzultanta. Domníváme se, že 
výbor odborné společnosti by měl schvalovat regionální konzultanty a předsednictvo ČLS JEP 
pouze informovat.  
Systém schvalování předsednictvem považujeme za ryze formální a celý vlastní proces 
prodlužující. 
Též se domníváme, že před vypracováním statutu činnosti konzultanta je vhodné konzultovat 
právní rámec této funkce z hlediska platné legislativy ČR. 
         
 
 
     S pozdravem 
 
 
                                prof.MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
              předseda ČSKB   
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Příloha č. 6 
 
Česká společnost klinické biochemie 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., předseda výboru 
ÚKBLD VFN a 1. LF UK 
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 
 
Česká hematologická  společnost 
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda výboru 
ÚHKT 
U Nemocnice 1, 12820 Praha 2 
 
 
Věc: aktivity firmy Synlab CZ s.r.o. v Chomutově 
 
 
Vážení předsedové odborných společností, 
 
víme, že odborné společnosti usilují o dodržování a zvyšování kvality v laboratorní diagnostice, a 
že již v minulosti se výbor ČSKB zabýval aktivitami firmy Synlab v  Královehradeckém  kraji (jak je 
zapsáno v zápisech z jednání výboru). 
 Provozujeme řadu let laboratoř IMUNO s.r.o. v odbornostech 801, 818, 802, 815, 813 a po 
celou dobu ctíme pravidla odborných společností a samozřejmě i platné zákonné a etické normy. 
Máme naprosto jasno v pořadí činností, které musí být ze zákona dodrženy při zřizování nového 
nestátního zdravotnického zařízení, jeho dalšího pracoviště nebo při zřizování nové odbornosti :  
 1.zřízení pracoviště  
 2.zpracování a odsouhlasení provozního řádu u místně příslušného pracoviště KHS 
 3.požádání místně příslušného krajského úřadu o souhlas s personálním a věcným     
vybavením 
 4.požádat KÚ o registraci nového pracoviště či odbornosti 
 5.zapsání rozšířeného předmětu činnosti do Obchodního rejstříku 
 6.požádání o vypsání výběrového řízení příslušným krajským úřadem 
 7.uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami 
  
 Je tedy naprosto nepředstavitelné, že Synlab CZ  v Chomutově oznamuje lékařům vznik 
nové biochemické a hematologické laboratoře jako detašovaného pracoviště Hela-CZ s.r.o. k 
1.11.2007 na adrese  laboratoře Klinická mikrobiologie s.r.o., Chomutov, která má registraci a 
smlouvy s pojišťovnami pouze na odbornost 802. Pokud by se  legalizoval vznik takovýchto 
„černých“ detašovaných pracovišť, došlo by celostátně k rychlému nárůstu počtu laboratorních 
pracovišť (není přeci vůbec žádný problém postavit kamsi biochemický či hematologický 
analyzátor) s velmi stíženým prováděním kontrol ze strany zdravotních pojišťoven i ze strany 
odborných společností. 
 
 Další nebezpečnou praxí je, že ing.Herden nabízí za Synlab CZ s.r.o.  lékařům  smlouvy 
(viz příloha) na přeposílání vzorků do propletence různých laboratoří, kde má či nemá kapitálový 
podíl (např. Hela-CZ s.r.o. v Kralupech).  Konstatujeme, že Synlab CZ s.r.o., IČO 272 46 663 
nemá vůbec uvedenu ve výpisu z obchodního rejstříku zdravotnickou činnost. Nezdravotnická 
organizace tak vstupuje mezi ordinujícího lékaře a laboratoř (tedy v podstatě obchoduje se vzorky) 
a  určuje, kde se laboratorní vyšetření provede. To odporuje zákonnému předpisu o poskytování 
zdravotní péče.  
Přikládáme kopii dopisu, který jsme zaslali místní ČLK, jejíž předsednictvo  projednávalo a 
odsoudilo aktivity Synlabu CZ na svém zasedání 7.11.2007.  
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 Synlab CZ s.r.o. v podstatě zneužívá toho, že státní správa a pracovníci zdravotních 
pojišťoven mají k dispozici informace jen o zdravotnických zařízeních svého kraje. Považujeme za 
svoji povinnost upozornit na výše uvedené praktiky i příslušné odborné společnosti. 
 
 
 
 
V Jirkově, 8.11.2007                              RNDr.Jarmila Pacáková, Ing.Jan Pacák,CSc. 
 
IMUNO s.r.o. 
Osvobození 1138 
431 11 Jirkov 
tel. 474 650 704, fax 474 650 717, mail j.pacak@imuno.cz  
 
 
Kopie:  
Ministerstvo zdravotnictví 
MUDr. Pavel Hroboň, náměstek pro zdravotní pojištění 
Palackého nám. 4 
128 01 Praha 2 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
MUDr. Pavel Horák,CSc.,MBA, ředitel 
Orlická 4/2020 
130 00 Praha 3 
 
 
Přílohy :  
-kopie Smlouvy o spolupráci, kterou nabízí ing.Herden za firmu Synlab CZ s.r.o. lékařům  
-kopie našeho dopisu z 31.10.2007 na předsedu lékařské komory v Chomutově včetně příloh 1-5 
 
 


