
Zápis z 39. (mimořádného) jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného dne 29. srpna 2011 v LD ČLS v Praze 

 

 

Přítomni:  

Doc. Andrýs, Dr. Beková, Dr. Brozmanová, Ing. Černá, Doc. Dastych, doc. Dušková, Dr. 
Lochman, Ing. Matějka, Prof. Michalová, Dr. Nenutil, doc. Nobilis, Doc. Ondra, Prof. 
Palička, Doc. Pecka, Dr. Řeháček, Ing. Šprongl, Ing. Štědrý 

 

Omluveni: prof. Brdička, Prof. Penka, Dr. Písačka, Dr. Scharfen, Dr. Trnková, Dr. 
Žampachová 

 

 

Hosté:  

předsedové OS a jejich representanti: Doc. Čermák (mikrobiologie), doc. Čermák 
(hematologie – zastoupen pí MUDr. Danou Mikuleckou), Dr. Král (imunologie), Dr. 
Masopust (transfusní lékařství) 

NASKL: prof. Jabor, pan Kotrbatý 

 

Centrum pro kvalitu při SZÚ:  

Dr. Chaloupková - omluvena 

 

 

Program: 

 

Šlo o mimořádné jednání Rady a přizvaných hostů, které bylo věnováno problematice 
kultivace „Seznamu výkonů s bodovými hodnotami“ 

 

V úvodní části byly shrnuty dosavadní informace o podkladech, které cestou ČLS JEP a 
jednotlivých odborných společností (OS) byly zpřístupněny laboratorním odbornostem. 

Přes značně rozdílnou situaci v jednotlivých oborech se následně přítomní shodli na těchto 
základních bodech: 

 

1. Všichni jednoznačně vítají, že „Seznam“ a kalkulační listy byly převedeny do 
elektronické podoby, se kterou je možno pružně pracovat nyní i v budoucnu 

2. Předložená verse „Seznamu“ není akceptovatelná z hlediska předložených kalkulací. 
V naprosto rozhodující většině výkonů jsou náklady (především P-mat) kalkulovány 
zcela nereálně (podklady, které k takové kalkulaci vedly, nebyly odborným 
společnostem přes opakované žádosti poskytnuty) 

3. Laboratorní odborné společnosti jednoznačně trvají na zpracování nové kalkulace 
všech výkonů. Tato kalkulace musí být provedena ve skutečných nákladech, tedy 
korunách (především u jednoznačně vyčíslitelných položek, jakými je P-mat apod.) 

4. Jednotlivé odborné společnosti nabízejí odbornou spolupráci a zavazují se tuto 
kalkulaci ve spolupráci s MZ provést 



5. Pokud jde o kalkulaci nákladů na P-mat u jednotlivých položek Seznamu, bylo 
dosaženo shody v tom, že jako základ kalkulační ceny soupravy nebo potřebných 
reagencií bude použit průměr  cen diagnostik používaných v pěti nejvíce zastoupených 
skupinách, které dlouhodobě vykazují vyhovující (nejlepší) kvalitu v systému EHK 
s použitím dat SEKK 

6. Jednotlivé OS v odůvodněných případech zahrnou do kalkulací specifickou cenu 
kalibrací a kontrolních materiálů u těch metod, které prokazatelně vyžadují specifický 
přístup (např. nutnost kontroly s každým analyzovaným vzorkem nebo naopak nízká 
frekvence kalibrací). Obecně však platí pro „běžné metody“, že v průměru je třeba 
počítat s tím, že náklady na kalibraci metod činí 10% z nákladů na metodu a náklady 
na kontrolu a akreditační systémy dalších 10% 

7. Vyjednávací skupina prodiskutuje možnost a způsob zahrnutí přiměřené míry zisku do 
kalkulace výkonu 

8. Čas nositele výkonu bude kalkulován pro každý výkon zvlášť a to s ohledem na realitu 
a skutečnost při vystupňované automatisaci analytické části metod a na druhé straně se 
zohledněním potřeb pre- a postanalytické fáze, které musí být součástí metody. 
V ohodnocení nositele výkonu musí být zahrnuty i personální náklady na ostatní 
pracovníky, kteří se na výkonu podílejí 

9. Způsob výpočtu režie a její výše bude diskutován později 

10. Zástupci jednotlivých OS nahlásí co nejdříve (nejpozději však do 15.9.) předsedovi 
Rady jméno a kontaktní údaje odborníka, který bude v konkrétní odbornosti vedoucím 
týmu pro kalkulace. Předseda Rady tyto osoby svolá, vysvětlí potřeby a zásady 
kalkulace a bude o výsledcích informovat Radu. 

11. Předseda Rady sdělí závěry dnešního jednání vedení MZ 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:05 

 

Příští (standardní) jednání Rady se přesouvá z 19. září na 10. října 2011 ve standardních 
prostorách a čase14:15) 

 

Zapsal: VP 
Zápis-39 


