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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
dovolte mi v úvodu vzpomenout na pana primáře 
MUDr. Miroslava Koska, bývalého vědeckého se-
kretáře naší společnosti, kolegu a přítele, který svůj 
profesní život zasvětil klinické biochemii, a který 
nás v únoru navždy opustil. 
Konec a počátek roku bývá vždy v očekávání a na-
pětí, jak bude oceněna naše práce formou úhradové 
vyhlášky. Prvotní návrh úhradové vyhlášky jsme 
společně s Privalabem včetně vedení ČLS JEP ostře 
kritizovali a schválená podoba je o něco lepší než 
původní návrh. Stanoví rozdíl za úhradu mezi akre-
ditovanými a neakreditovanými subjekty, což je ve 
svém principu správné, neboť prokazovaná kvalita 
by měla být lépe ohodnocena. Avšak nejednoznačný 
výklad vyhlášky vedl zdravotní pojišťovny k akci 
– kolik metod má kdo akreditován, chceme platit jen 
za akreditované metody, kolik procent metod máte 
akreditovaných a požadavku vyplnění tabulky, která 
byla rozeslána jak ambulantním, tak nemocničním 
laboratořím. Jednání, které proběhlo v polovině 
února na ústředí VZP má vyústit v definování 
určitého objemu péče, která má být akreditována, 
aby výkony v dané odbornosti byly hrazeny vyšší 
sazbou. O tomto se bude jednat v první polovině 
roku a na základě analytických podkladů to nejspíše 
budou nejvíce frekventované výkony, a také vybrané 
výkony, které mají přímý vztah k diagnostice závaž-
ných onemocnění. Toto však bude připravováno pro 
rok 2014. V letošním roce by měla dle sdělení VZP 
postačovat metoda v dané odbornosti ve vazbě na 
danou laboratoř, respektive adresu. Je také třeba 
vyjasnit vztah akreditace dle ISO 15189 a audit 
NASKL II, který k akreditaci připravuje.
Další kritickou ranou v rámci rozpočtů laboratoří je 
změna sazby DPH pro in vitro diagnostika ze 14 na 
21 %. Toto zvýšení ukazuje, jak stát převádí prostřed-

ky zdravotního pojištění do státního rozpočtu, což je 
nemravné a z lidského principu trestuhodné.  
Někdo říká, že vypršela výjimka EU pro ČR, pak se 
ptám, proč ČR nejednala s Bruselem dále, protože 
někdy, když se chce, tak to jde. Osobně si myslím, že 
si toho nikdo nevšiml, ať na Ministerstvu zdravot-
nictví, které by mělo chránit zdravotnictví v rámci 
státu, či v Parlamentu.  Málokdo si uvědomuje, že 
během posledních 5 let stoupla nižší sazba DPH 
v ČR trojnásobně!  
Název společnosti říká, že je odborná, tak tedy něco 
odborných věcí. V poslední době jsme spolu s Čes-
kou endokrinologickou společností vydali Doporu-
čení k problematice diagnostiky a léčby onemocnění 
poruch štítné žlázy v těhotenství a pro ženy s poru-
chami fertility a Stanovisko společně s CZEDMA 
k vigilanci diagnostických prostředků in vitro tedy 
k poprodejnímu dohledu nad prostředky.
Přípravy našeho sjezdu, který se uskuteční 22.- 
-24. 9. v Olomouci, pomalu finišují a dokončuje se 
odborný program.  Věřím, že řada z Vás nejen, že 
do Olomouce přijede, ale bude i prezentovat svoje 
výsledky. V Miláně v květnu se uskuteční tradiční 
Euromedlab, který má rekordní počet abstrakt. 
Výbor naší společnosti připravil nabídku na pořá-
dání Euromedlabu 2017 v Praze a v Miláně se bude 
vybírat mezi třemi kandidáty Barcelonou, Athénami 
a Prahou. Tak si držme palce.
V pátek 12. dubna se v Praze uskuteční symposium 
věnované bezpečnosti pacientů – „Patient safety“, ze 
zahraničních hostů se účastní Ian Watson, prezident 
EFLM, Rob Jansen a Bernard Gougget. Všichni jste 
srdečně zváni. 
Vážené kolegyně a kolegové,
přeji Vám pevné nervy a optimismus v novém 
roce. 

Tomáš Zima 
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