
Příloha č. 7 

Vážená paní  

Ing. Helena Rögnerová 

Ředitelka odboru dohledu nad ZP 

MZ ČR 

 

  

                                         V Praze dne 9. října 2013 

 

Vaše Č.j. MZDR 31525/2013 

 

Věc: Návrh novely vyhl. č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami – vnitřní připomínkové řízení 

 

Vážená paní ředitelko, 

 

zasíláme Vám v rámci vnitřního připomínkového řízení připomínky České 
společnosti klinické biochemie ČLS JEP - odbornost 801 k návrhu vyhlášky, kterou 
se vydává nový sazebník výkonů. 

  

K uvedenému návrhu máme zásadní připomínku, týkající se zaokrouhlení času 
výkonů a chybných opět zaokrouhlených indexů nositele výkonů.  

  
1.      U výkonů 81111, 81113, 81115, 81117, 81119, 81121, 81123, 81125, 81129, 

81135, 8113, 81139, 81143, 81145, 81147, 81149, 81153, 81155, 81157, 81159, 
81161, 81163, 81165, 81167, 81169, 81171, 81173, 93281  je v aktuální 

elektronické databázi SZV MZ ČR v oddílu „Přehled změnových řízení, která 
čekají na schválení ministrem“ uveden čas výkonu 1,5 minuty.  



 

V návrhu textu vyhlášky  je uveden čas výkonu pouze 1 minuta bez desetinného 
místa. Protože režie výkonu se počítá vynásobením času výkonu v minutách aktuální 
hodnotou minutové režie v bodech, neuvedením plné hodnoty času výkonu 1,5 by 
došlo ke snížení vypočtené hodnoty režie. U všech " statim" výkonů je chybně v 
předloženém materiálu uveden čas výkonů, který je  1,5 min. Tyto časy 
nelze  zaokrouhlovat! 

Návrh změny:  

V tištěné podobě SZV rozšířit v položce „čas výkonu“ hodnotu na 1 desetinné 
místo. V elektronické podobě je náhled pro vyhlášku v pořádku, ale v zaslaném 
materiálu jsou provedena zaokrouhlení, proto trváme na dodržení desetinných  míst i 
pro tištěnou podobu. 

 2.      U výkonů 93121, 93124  je v aktuální elektronické databázi SZV MZ ČR 

v oddílu „Přehled změnových řízení, která čekají na schválení ministrem“ 

uveden čas výkonu 3,5 minuty.  

V návrhu textu vyhlášky  je uveden čas výkonu pouze 3 minuty bez desetinného 

místa. Protože režie výkonu se počítá vynásobením času výkonu v minutách 

aktuální hodnotou minutové režie v bodech, neuvedením plné hodnoty času 

výkonu 3,5 by došlo ke snížení vypočtené hodnoty režie. 

Návrh změny:  

V tištěné podobě SZV rozšířit v položce „čas výkonu“ hodnotu na 1 
desetinné místo. V elektronické podobě je náhled pro vyhlášku v pořádku, ale v 
zaslaném materiálu jsou provedena zaokrouhlení, proto trváme na dodržení 
desetinných  míst i pro tištěnou podobu. 

 3.  Jsou chybně uvedeny indexy nositelů výkonů, jsou opět zaokrouhleny :  

L3 je 3,5 
S2 je 1,8 
J2  je 2,5 
L2 je 1,8 
S3 je 2,25. 
 
V návrhu textu vyhlášky  je uveden index nositele výkonu bez desetinného 

místa.  

Návrh změny:  

V tištěné podobě SZV rozšířit v položce „čas výkonu“ hodnotu na 1 
desetinné místo. V elektronické podobě je náhled pro vyhlášku v pořádku, ale v 



zaslaném materiálu jsou provedena zaokrouhlení, proto trváme na dodržení 
desetinných  míst i pro tištěnou podobu. 

4. Dále žádáme, o úpravu frekvence vykazování výkonu urey (81621, 81137 -  
statim) a kreatininu (81493, 81169 - statim) na 6x denně vzhledem k provádění 
vyšetření jako je např. dělená kreatininová clearence, PET test a dále pro 
stanovení Kt/V u nefrologických pacientů.  

 

Děkuji Vám za zapracování našich připomínek. 

  

 

S pozdravem  

  

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
            předseda ČSKB ČLS JEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




