
Příloha č. 7 
Vážený pan 
Ing. Petr Nosek 
náměstek pro zdravotní pojištění MZ ČR  

 
                                                                  

V Praze 19. října 2012 
 
 
Vážený pane náměstku, 

 
dovoluji se na vás obrátit jménem České společnosti klinické biochemie ČLS JEP 

v záležitosti zařazení odbornosti 881 do seznamu zdravotních výkonů. 
 Před několika lety výbor společnosti inicioval jednání mezi odbornou společností a 
VZP ohledně provádění a správného vykazování ambulantních výkonů lékařů se specializací 
klinická biochemie, kteří působí v laboratořích. Lékaři v rámci specializačního vzdělávání 
absolvují interní či pediatrický kmen a i v minulosti absolvovali část specializačního 
vzdělávání, včetně provádění ambulantních výkonů v rámci vzdělávacích programů oboru 
klinická biochemie.  
Na základě jednání byla uskutečněna dohoda v roce 2009 o způsobu a podmínkách 
nasmlouvání klinických vyšetření v odbornosti 801. Jedna z podmínek je, že klinická 
vyšetření nelze provádět a vykazovat laboratoří, ale musí být vykazována v ambulanci 
klinické biochemie. Byl vytvořen kód odbornosti 881 – klinická vyšetření autorské odbornosti 
801. Od roku 2010 jsou podmínky pro nasmlouvání výkonů v rámci odbornosti 881 uváděny 
v dokumentech VZP, ale odbornost 881 – ambulance klinické biochemie není uvedena 
v Seznamu zdravotních výkonů, přesto, že Vyhlášky MZ   
o technickém vybavení zahrnují již požadavky na ambulanci klinické biochemie. 
   Vážený pane náměstku, 

dovoluji si Vás požádat o zařazení odbornosti 881 – ambulance klinické biochemie 
v rámci “ kultivace Seznamu výkonů„ do Seznamu zdravotních výkonů.  Do této  odbornosti 
by byly přeřazeny stávající výkony klinických vyšetření: 
81021 – Komplexní vyšetření klinickým biochemikem  
81022 – Cílené vyšetření klinickým biochemikem 
 81023 – Kontrolní vyšetření klinickým biochemikem 
Ambulance by vykazovala  výkony  klinických vyšetření a dále výkony   schválené v rámci  
smluvních vztahů s pojišťovnami. 
Uvedení odbornosti 881 ambulance klinické biochemie je pro náš obor   velmi podstatné pro 
navazování smluvních vztahů s ostatními pojišťovnami.  

 
Děkuji vám za kladné vyřízení a jsem připraven kdykoliv poskytnout bližší vyjádření.  

 
S pozdravem     

                          
 
                                 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

                                                                                                předseda ČSKB ČLS JEP 
 
 
 
Na vědomí: 
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., náměstek pro zdravotní péči MZ ČR 
 
 




