
Příloha č. 3 
 

Zápis č. 2 
z jednání pracovní skupiny pro "kultivaci Seznamu výkonů" za laboratorní obory ze 

dne 5. prosince 2011 v Lékařském domě v Praze 
 
 
Jednání svolal a koordinoval z pověření Rady pro akreditaci klinických laboratoří, orgánu 
Předsednictva ČLS JEP, prof. MUDr. Vladimír Palička 
 
Přítomni:   
Dr Šubrt (genetika), Dr Brozmanová (farmakologie), Dr Trnková (patologie), Dr Svobodová 
(cytologie), Dr Písačka, Dr Řeháček (transfusní), doc Čermák (mikrobiologie), Dr 
Gotzmannová (biochemie), Dr Drahošová, Dr Král (imunologie), Dr Hrachovinová, Dr 
Mikulenková (hematologie), Ing Štědrý (nukleární medicína), Dr Staňková (toxikologie) 
Hosté: Ing Jenšovská, Dr Kárníková (MZ) 
 
Po rekapitulaci zápisu z 15. listopadu (úkoly byly splněny), požádal prof Palička o základní 
informaci representantky Ministerstva zdravotnictví. 
 
Postupně Ing Jenšovská a Dr Kárníková vysvětlily princip podkladů pro kultivaci výkonů. 
Vysvětlily, že NRC navrhlo (na základě podkladů z vybraného počtu nemocnic) snížení počtu 
bodů a pro každou odbornost byl navržen paušální koeficient, snižující počet bodů. Vzhledem 
k tomu, že laboratorní obory vyjádřily s takovou paušální redukcí nesouhlas, nastavila 
úhradová vyhláška hodnotu bodu pro komplement na 0.65 Kč, což všichni representanti 
laboratorních komplementů považují za jednoznačně nepřijatelné a zcela likvidační. 
 
Z diskuse vyplynulo, že je možné, aby laboratorní obory samostatně vytvořily seznam 
materiálů. Tento seznam by měl zahrnovat jak jednotlivé obecné položky (zkumavka, 
pipetovací špička, konkrétní chemikálie), tak soupravy pro stanovení laboratorní komponenty. 
Tyto podklady by následně mohly být použity pro kalkulaci výkonu. Je ale nezbytné 
urychleně a velmi zodpovědně zpracovaly podklady pro nové kalkulační listy a připravit je k 
oponentuře. 
 
Pro rok 2012 už takový výpočet není možný. Representanti laboratorních oborů konstatují, že 
navržená hodnota bodu 0.65 je zcela likvidační a nepřijatelná a v žádném případě neumožňuje 
ani zachovat dosavadní kvalitu výsledků. 
V tomto smyslu požádají zástupci jednotlivých oborů výbory svých odborných společností, 
aby se okamžitě vyjádřily směrem k MZ v tom smyslu, aby laboratorní komplement mohl 
vůbec udržet svou činnost v roce 2012, respektive do doby rekalkulace výkonů. 
 
Závěry: 
 
1. Prof Palička bude informovat vedení MZ o společném stanovisku laboratorních oborů, že 
při navržené hodnotě bodu není možno udržet kvalitu laboratorních vyšetření a mnohá 
pracoviště nebudou schopna zajistit provoz 
 
2. Členové skupiny budou ihned informovat předsedy svých odborných společností o 
výsledcích dnešního jednání a požádají je o obdobné vyjádření 
 



3. Členové skupiny projednají ve výborech odborných společností závěry dnešního jednání a 
závazek práce na nových kalkulačních listech. V té souvislosti je nutno mít na paměti, že 
- nové kalkulační listy musí být zpracovány nejpozději v únoru či březnu 2012 
- seznam "obecných materiálů" dodá Dr Gotzmannová ihned a během týdne jej všichni s 
komentářem či souhlasem vrátí 
- v nových kalkulačních listech bude SZM kalkulován od těch dodavatelů (optimálně asi pěti), 
jejichž výsledky dlouhodobě splňují požadavky na EQA dle SEKK či jiných uznaných 
systémů 
- cenové kalkulace budou prováděny bez DPH, které bude následně doplněno podle aktuální 
reality 
- je možné, aby výkony, kde je k tomu oprávněný důvod, byly kalkulovány ve dvou až třech 
versích: statim, rutinní výkon v automatisované laboratoři a rutinní výkon v manuálním 
provedení 
- při kalkulaci je možné v nákladové struktuře použít položku "diagnostická souprava pro 
stanovení....", je však nutno ji zahrnout do číselníku položek 
- při kalkulaci nákladů je nutné zohlednit racionální potřebu určitého počtu analýz pro 
kalibraci a validaci metody, vnitřní i zevní systém kontroly a případné opakování testu 
 
4. Vzhledem k velkému úsilí o systematické zvyšování kvality práce a výsledků laboratorních 
vyšetření a dobré možnosti tyto výsledky sledovat je naprosto opodstatněné žádat, aby 
laboratoře s akreditací či jiným validním dokladem (audit NASKL) měly náklady na kvalitu 
zohledněny bonifikací bodu 
 
Další jednání svolá prof Palička dle potřeby 
 
 
Zapsal: VP 
Hradec Králové 6. prosince 2011 
 
 
 
 




