
Příloha č. 6 
 
Vážená paní  
Ing. Ivana Jenšovská,  
ředitelka odboru MZ ČR  
 
 
                       V Praze 27.7.2011 
 
 

Vážená paní ředitelko, 
 

dovoluji si Vám zaslat připomínky a dotazy ke „kultivaci zdravotních 
výkonů - aktualizace a elektronická verze sazebníku", ke které jsme obdrželi přístup.  
Lze kladně hodnotit vytvoření elektronického prostředí, pro evidenci,  modelaci a sjednocení 
vykazování výkonů s možností sjednocování cen výkonů podobného charakteru.  

K předloženému návrhu máme zásadní připomínky a doporučení. 

1/ Není uvedena provázanost sazebníku na výši úhrady výkonů resp. hodnotu bodu a 
provázanost na úhradovou vyhlášku. Je otázkou, zda uvedené výkony neuvádět přímo 
v korunách.  

2/ Nový návrh sazebníku pomocí nejasně definovaného koeficientu výrazně snižuje 
bodové hodnoty jednotlivých výkonů. Nevychází z reálných cen reagencií, spotřebního 
materiálu. Redukce Pmat byla provedena pomocí nedefinovaného koeficientu, který se 
liší u jednotlivých odborností komplementu. 

V oblasti laboratorního komplementu dochází k významnému poklesu v kategorii Pmat 
(23%  lékařská mikrobiologii, 45% klinická biochemie).  

Není uvedeno, jakým způsobem byly uvedené poklesy vypočítány.  

V oblasti Pmat v původním sazebníku je uváděn spotřební materiál – špičky zkumavky 
apod. – tyto položky je možné v oblasti laboratorního komplementu určitým způsobem 
sjednotit, avšak další položkou jsou náklady na reagencie, které jsou u každého výkonu  
odlišné.  

 Nesouhlasíme s neodbornými zásahy do stávajících kalkulací výkonů, zejména pokles 
PMAT na nereálnou úroveň, která nepokrývá materiálové náklady daného výkonu.      

Musíme konstatovat, že MZ ČR a ZP intenzivně medializují problematiku 
nadhodnocených oborů - laboratoří a radiodiagnostiky, kdy poklesem ceny jejich 
výkonů údajně „dojde k významným úsporám v celém systému“.  K poklesu hodnoty 
body došlo kolem roku 2000 o cca 30%. Redukce úhrad výkonů laboratorních oborů 
byla v posledních 3 letech provedena snížením úhrady v úhradové vyhlášce na  0,70/0,36 
Kč za bod a posunem referenčního období na dva roky zpět. V systému úhrad zdravotní 
péče představuje laboratorní komplement dlouhodobě položku  mezi  3.5 - 4,0  % 
z celkového rozpočtu (tj. v roce 2010  6,5 mld  Kč  z 215 mld výdajů na zdravotní služby 
tedy celkově pouhá 4 %).    

 



3/ Navrhovaný sazebník nepočítá a nezohledňuje: 

• plánované navyšování DPH 

• náklady na nepřetržitý provoz vybraných laboratoří, řešení výkonů ve statimovém 
režimu – možné alternativní řešení oproti stávajícímu sazebníku  

•  náklady na akreditaci dle normy ČSN ISO 15189 či NASKL, kterou ale ZP povinně 
požadují – cca 3% ceny výkonu  

• náklady na preanalytickou fázi (svoz biologického materiálu) - cca 2-3% ceny výkonu  

• odpovídající míru zisku zajišťující rozvoj, obnovu, inovace a vzdělávání pracovníků   

 

4/ Jsme připraveni se podílet na kultivaci sazebníku v elektronickém prostředí podle 
jasných pravidel a v rámci toho zahrnout do  výkonů následující: ceny přístrojů, 
servisu, reagencií,  kontrolních, kalibračních a spotřebních materiálů na  základě 
průměru ceníkových cen od min. 4  hlavních  dodavatelů  na trhu v ČR  s CE certifikací 
a definovat dobu použitelnosti ve vztahu k odpisové skupině. Paušál na spotřební 
materiál, rozdělit maximálně do 3-4 kategorií k jednotlivým výkonům. Tyto výkony 
kalkulovat ve vztahu k výši DPH.  
 

Jsme připraveni úpravu sazebníku uvedenou výše zajistit v průběhu několika měsíců. 
 

K předloženému návrhu doporučujeme a jsme připraveni se kvalifikovaně podílet na 
kultivaci sazebníku výkonů, aby odpovídal reálným nákladům materiálovým, 
přístrojovým a personálním s možností obnovy přístrojové techniky a udržel přiměřený 
rozvoj oboru.  

 
S pozdravem 

 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

Předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




