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Úprava Seznamu 
zdravotních výkonů 
ve smyslu vyhlášky 
MZ č. 331/2007 Sb.

I. Bilyk, J. Kotrbatý

1. 1. 2008 vstoupila v platnost vyhláška 331/2007 
Sb., ze dne 12.12.2007, kterou se mění vyhláška 
MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou byl vydán Seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve 
znění pozdějších předpisů.

NOVÉ VÝKONY
Vyhláška přináší některé nové výkony, jako např. 
v kapitole univerzálních mezioborových výkonů, 
zavádí výkony 09543; 09544; 09545 a 09547, které 
se týkají výběru regulačních poplatků. Tyto výkony 
se netýkají komplementu, slouží pouze k registraci, 
nemají žádnou bodovou hodnotu.

222 – Transfúzní lékařství:
22371 – Imunoadsorpce, zahájení léčebného 
cyklu, první výkon
Extrakorporální eliminační metoda umožňující 
technikou afinitní chromatografie odstranit z plaz-
my pacienta imunoglobuliny nebo LDL částice 
a fibrinogen a fibrin v závislosti na typu použitého 
adsorbentu. Využívá buď reakce antigen-protilátka 
nebo fyzikálně chemické reakce se stafylokokovým 
proteinem A nebo pentapeptidem (Gly-Pro-Arg-
Pro-Lys). Vzhledem k omezené adsorpční kapacitě 
každé kolony je nutno po určité době kolonu rege-
nerovat. Je proto nutné pro každého pacienta mít 
dvě adsorpční kolony, které se v procesu adsorpce 
střídají. Počet chromatografických cyklů je odvislý 
od požadovaného snížení hladiny IG nebo LDL 
cholesterolu. Výkon je ohodnocen 2681 body, doba 
výkonu 300 minut a lze jej vykázat 2x ročně.
22373 – Imunoadsorpce, následující výkony mimo 
první výkon
Popis výkonu je identický s výše uvedeným výkonem 
22371. Je možné jej vykazovat 14x za čtvrtletí.

801 – Klinická biochemie:
81747 – Vyšetření tandemovou hmotnostní spek-
trometrií pro novorozenecký screening dědičných 
metabolických poruch
vyšetření umožní screeningové vyšetření dědičných 
metabolických poruch (aminoacidopatií a poru-
ch beta-oxidace mastných kyselin a organických 
acidémií se zvýšenou koncentrací acylkarnitinů 
v krvi) pro potřeby screeningu všech novorozenců 

– pouze 1x za život; výkon lze provádět pouze na pra-
covišti specializovaném na laboratorní diagnostiku 
dědičných metabolických poruch s odpovídajícím 
přístrojovým vybavením (tandemový hmotnostní 
spektrometr za 8 mil. Kč) Výkon je ohodnocen 105 
body, doba výkonu 7 minut.

81749 – Vyšetření tandemovou hmotnostní 
spektrometrií pro selektivní screening dědičných 
metabolických poruch
vyšetření umožní screeningové vyšetření dědičných 
metabolických poruch (aminoacidopatií a poru-
ch beta-oxidace mastných kyselin a organických 
acidémií se zvýšenou koncentrací acylkarnitinů 
v krvi) pro potřeby selektivního screeningu – pouze 
1x za život; nelze použít pro populační screening 
všech novorozenců; výkon lze nasmlouvat pouze 
na pracovišti specializovaném na laboratorní 
diagnostiku dědičných metabolických poruch viz 
výkon 81747. Výkon je ohodnocen 105 body, doba 
výkonu 7 minut.

81751 – Expertiza pro laboratorní diagnostiku 
dědičných metabolických poruch 
diferenciálně diagnostická expertiza pro laborator-
ní diagnostiku dědičných metabolických poruch 
umožní racionální, tj. rychlou, přesnou a ekonomic-
ky efektivní diagnostiku DMP; výkon lze nasmlouvat 
pouze na pracovišti specializovaném na laboratorní 
diagnostiku dědičných metabolických poruch. 
Výkon nemůže být vykázán současně s výkonem 
klinického vyšetření. Výkon je ohodnocen 233 body, 
doba výkonu 30 minut.

805 – Lékařská virologie:
85121 – Stanovení genotypu HIV-1 pro zjišťo-
vání rezistence k antiretrovirovým inhibitorům 
s cílem sledování efektivity antiretrovirové terapie 
(ART)
zjišťování rezistence k antiretrovirovým inhibitorům 
analýzou genotypu HIV-1 RNA izolované z plazmy 
HIV infikovaného pacienta. Technologií reverzní 
transkripce a PCR se amplifikuje úsek HIV-1 genu 
pol, který zahrnuje celý gen pro virovou proteázu 
a větší část genu pro virovou reverzní transkriptázu. 
Výkon je spojen s interpretací nalezených mutací 
podle obecně uznávaných algoritmů (např. ViroSeq 
HIV-1 Genotyping System Software, Stanford Uni-
versity HIVdb Program, International AIDS Society 
- USA HIV Drug Resistance Mutations Figures and 
Use Notes). Výkon je ohodnocen 7943 body, doba 
výkonu 66 minut.
85123 – Kvantitativní stanovení HIV-1 virové 
nálože pomocí real-time PCR (polymerázová 
řetězová reakce v reálném čase)
stanovení množství HIV-1 virových částic v plazmě 
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vyšetřované osoby (HIV infikovaného či AIDS 
nemocného pacienta). Výsledky se vyjadřují kvan-
titativně v počtu kopií HIV-1 RNA/ml plazmy. 
Výkon je ohodnocen 3137 body, doba výkonu 40 
minut.

817 – Laboratoř klinické cytologie
95109 – Cervikovaginální cytologie – screening 
karcinomu děložního hrdla
detekční metoda možných lézí s onkogenním poten-
ciálem či realizovaných zhoubných nádorů dané 
oblasti. Zpracovaný cytologický materiál se barví 
polychromatickou metodou podle Papanicolaoua. 
Preparát se prohlíží celý soustavným meandrovitým 
posuvem světelného mikroskopu v základním zvět-
šení 100 – 150x, 400x a dle potřeby vícenásobném. 
Nejméně 10 % preparátů je nahodilým výběrem 
hodnoceno znovu dalším pracovníkem laboratoře, 
pro dvojí kontrolu. Výkon je ohodnocen 165 body, 
doba výkonu 15 minut.

NOVELIZOVANÉ VÝKONY
82149 – Serotypizace střevních a jiných patoge-
nů
Nositelem výkonu se nyní stal jiný vysokoškolsky 
vzdělaný pracovník ve zdravotnictví s příslušnou 
atestací (J1). Mzdový index nositele výkonu byl 
navýšen na 3. Bodově byl tento výkon navýšen na 
20 bodů.

94177 – Vyšetření X chromatinu
Nositelem výkonu se nyní stal jiný vysokoškolsky 
vzdělaný pracovník ve zdravotnictví s příslušnou 
atestací (J1). Mzdový index nositele výkonu byl 
navýšen na 3. Bodově byl tento výkon navýšen na 
292 bodů.
94179 – Vyšetření Y chromatinu
Nositelem výkonu se nyní stal jiný vysokoškolsky 
vzdělaný pracovník ve zdravotnictví s příslušnou ates-
tací (J1). Mzdový index nositele výkonu byl navýšen 
na 3. Bodově byl tento výkon navýšen na 348 bodů.

V kapitolách 202, 203, 206, 207, 208, 222, 801, 804, 
805, 807, 812, 813, 814, 815, 817, 818, 819, 822 
a 823 nedošlo k žádným změnám ve výkonech, ani 
úpravám bodových hodnot výkonů. V rámci úhrnu 
nepřímých nákladů byla oproti poslední platné 
vyhlášce č. 493/2005 Sb., zvýšena částka režijní sazby 
z 2,41 na 2,52 bodu na jednu minutu času výkonu.
Při procházení SZV se nabízí otázka, proč odborná 
společnost neprosazuje provádění vnitřní kontroly 
kvality, vedení záznamů a účast v EHK při vykazo-
vání kódu 01441 Stanovení glukózy glukometrem. 
U výkonů 01443 (Kvantitativní stanovení INR 
z kapilární krve (POCT)) a 02230 (Kvantitativní 
stanovení CRP (POCT) to je povinností.
Kompletní SZV je uveden na adrese:  
http://www.mvcr.cz/sbirka/2007/sb105-07.pdf


