
Příloha č. 8 
Zápis z jednání o pracovištích odb. 881 (metabolické ambulance vyčleněné z odb. 801) na 

Ústředí VZP ČR dne 29. 3. 2011 
 

Přítomni 
za Českou společnost klinické biochemie ČLS JEP (ČSKB):  
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,  předseda ČSKB 
 
za VZP ČR:  
MUDr. Miloslava Švecová, ředitelka odboru koncepce zdravotní péče (OKZP) ÚZP Ústředí  
JUDr. Marie Jindrová, právník OKZP 
  
1) VZP předložila přehled o nasmlouvání ambulancí odb. 881 v období od 1.1.2010 a o vykazování 

nasmlouvaných výkonů do září 2010 (viz příloha č. 1 zápisu). Ačkoliv bylo dohodnuto, že kromě 
výkonů klinických vyšetření 81021, 81022, 81023 nelze nasmlouvat jiné výkony, v některých 
ambulancích byly nasmlouvány další výkony ze Seznamu zdravotních výkonů (SZV), a to odběr krve 
ze žíly a injekce i. m., s.c., dále minimální kontakt, telefonická konzultace ošetřujícího lékaře 
pacientem a prohlídka osoby dispenzarizované. Nasmlouvávat do ambulance 881 odběr krve a injekce 
nepovažuje VZP za odůvodněné. Ostatní výkony (09511, 09513, 09532) lze akceptovat, lékař však 
musí dodržet podmínky dle SZV a jiných právních předpisů (pozor – o zařazení do dispenzarizace dle 
zákona o veřejném zdravotním pojištění rozhoduje registrující lékař, tj. praktik; nemoci, u nichž se 
poskytuje dispenzární péče, jsou vyjmenovány v příloze „dispenzární“ vyhlášky č. 386/2007).    
 

2) Během roku 2010 bylo nasmlouváno 10 těchto ambulancí, z nich jen ve třech pracují lékaři mladších 
ročníků narození, jinak jde o lékaře téměř šedesátileté či starší. Zatím se tedy zcela nenaplnil cíl 
zatraktivnit obor pro mladé lékaře a podpořit generační obměnu.   

 
3) VZP souhlasí, aby původní nasmlouvání těchto ambulancí jen na období od 1. 1.2010 do 31. 12. 2010 

bylo prolongováno na dobu trvání smlouvy s podmínkou, že pracoviště bude nadále plnit stanovené 
podmínky (viz příloha č. 2 zápisu).       

 
4) Vysvětlení k označení odbornosti 881: Výkony klinických vyšetření 81021, 81022, 81023 jsou 

výkony autorské odbornosti 801, nejedná se o výkony laboratorní, ale o výkony patřící do ambulance. 
Smluvní odbornost 801 je určena pro laboratoř klinické biochemie, proto pro ambulantní praxi 
klinického biochemika, která odpovídá ambulanci specialisty, musela být stanovena smluvní 
odbornost jiná, tj. 881.  

 
5) V současné době strategie smluvní politiky ani zdravotně pojistný plán pro rok 2011 neumožňují 

uzavírat nové smlouvy, ani rozšiřovat kapacitu stávajících, proto zatím nelze nasmlouvávat ambulance 
odb. 881 do ambulantních ZZ.  

 
6) Činnost ambulancí odb. 881 bude ještě vyhodnocena za celý rok 2010, a to včetně preskripce. VZP 

s výsledkem seznámí ČSKB. Další vyhodnocení pak bude provedeno za rok 2011.  
 

Zapsala: Švecová 




