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Laboratorní výkony 
ve zdravotnictví za 
poslední desetiletí
II. Struktura čInnoStI 
odbornoStI 801
III. Hodnocení výkonů ve 
vybranýcH odbornoStecH

M. Pollak, P. Štern, I. Bilyk

Struktura čInnoStI 
odbornoStI 801
Po úvodním obecném přehledu ve FONS 1/2008 
uvádíme nyní první část statistického zpracování dat 
laskavě poskytnutých VZP. Jako kliničtí biochemici 
se zabýváme především laboratořemi pod odbornos-
tí 801 – klinická biochemie. Naše statistika podchy-
cuje téměř všechny laboratoře (kdo nepracuje pro 

VZP ten ekonomicky nepřežije), ale uvedená čísla 
odpovídají přibližně jen dvěma třetinám celkového 
objemu laboratorních výkonů v ČR. 
Pod odborností 801 se provádějí i výkony jiných 
odborností uvedené v Seznamu zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami, které jsou buď odborností 
801 sdílené nebo jde o laboratoř, která má perso-
nálně i legislativně garantovány další odbornosti 
a smluvně jsou vykazovány pod jedinou odborností 
z praktických důvodů.
Data jsou zpracována od r. 2002 do r.2006, kdy 
nedocházelo k žádným změnám (např. v sazebníku), 
které by mohly zkreslit statistickou srovnatelnost. 
Data za rok 2007 neměla k započetí naší práce VZP 
ještě k dispozici. Data jsou v těchto přehledech 
rozdělena z hlediska frekvence a jim odpovídajícím 
počtům vykázaných (proplacených) bodů. Zabývá-
me se odděleně laboratořemi ambulantních služeb 
a laboratořemi lůžkových zařízení. První dva grafy 
zachycují všechny laboratorní výkony vykázané VZP 
v uvedeném období.

Z obou diagramů je zřejmé, že jsou velmi podobné. 
To znamená, že struktura bodového hodnocení 
výkonů pro ambulantní a lůžkovou část v celém 
laboratorním komplementu není významně 
rozdílná. Tedy v průměru je frekvence výkonů 

shodného bodového hodnocení pro ambulantní 
i lůžkovou složku přibližně stejná. Z grafů také vidí-
me, že poměr 1:2 v počtu objednávek výkonů i jejich 
finančního ohodnocení pro ambulantní a lůžkovou 
složku je dlouhodobě ustálený.

Třetí a čtvrtý graf analyzují podíl vyšetření odbornosti 
801 na všech laboratorních výkonech. Ze sumárních 
sloupců obou grafů je zřejmé, že vyšetření v klinické 
biochemii jsou relativně levná a i když tvoří zhruba 
polovinu všech výkonů laboratorního komplementu, 
z hlediska nákladovosti spotřebují necelou čtvrtinu 
plateb VZP na laboratorní služby. Dále můžeme pozo-

rovat, že struktura výkonů pro ambulantní a lůžkovou 
část je rozdílná a výkony v nemocničních laboratořích 
jsou nákladnější. Zatímco frekvence výkonů pro 
ambulantní složku dosahuje asi 80 % počtu výkonů 
nemocničních laboratoří, cenová náročnost výkonů 
pro ambulantní část je přibližně jen 65 % nákladů za 
výkony odbornosti 801 v lůžkové části.
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Pátý a šestý graf ukazují jaká je frekvence a bodové 
ohodnocení u ambulantní a lůžkových výkonů, jak 
u odbornosti 801, tak u ostatních laboratorních 
výkonů vykazovaných VZP pod touto odborností. 
První a třetí sloupec odpovídajícího roku vyjadřují 
v číslech to, co již bylo uvedeno jako poměrné hod-
nocení v předchozích diagramech (graf 3 a 4). Druhý 
a čtvrtý sloupec odpovídajícího roku ukazují, že 
frekvence výkonů jiných odborností jsou pro ambu-
lantní složky poloviční a pro lůžkovou část třetinové 
ve srovnání s frekvencí výkonů odbornosti 801. 
Přitom cenová náročnost výkonů jiných odborností 
je přibližně 2,5-násobek výkonů odbornosti klinické 
biochemie a pro ambulantní i nemocniční sektor 
je struktura těchto laboratorních služeb podobná. 
Podrobně to budeme analyzovat v samostatné části 
tohoto článku.
Poslední graf této kapitoly ukazuje meziroční změny 
počtu výkonů vykazovaných VZP pod odborností 
801. Nápadný je prudký pokles ambulantních výko-
nů odbornosti 801 v roce 2006. Tento pokles byl však 
bohatě kompenzován v laboratořích ambulantního 
sektoru výkony jiných odborností. V nemocničních 
laboratořích došlo k méně výraznému poklesu všech 
výkonů vykazovaných pro VZP již v roce 2005, ale 

zatímco sdílené a jiné výkony nemocničního labo-
ratorního komplementu v následujícím roce opět 
zvolna stoupaly, výkony odbornosti 801 i v roce 
2006 mírně klesaly.

Hodnocení výkonů ve 
vybranýcH odbornoStecH
V předchozí kapitole bylo několikrát naznačeno, že 
frekvence výkonů odbornosti 801 je sice vysoká, ale 
nákladovost v tomto oboru je relativně malá. V této 
kapitole uvádíme histogramy cenové stratifikace 
počtu kódů v klinické biochemii a čtyřech dalších 
odbornostech, které jsou pod hlavičkou 801 VZP 
nejčastěji vykazovány. Na lepším bodovém hod-
nocení se nejvíce podílí kódy laboratoře nukleární 
medicíny. Podrobněji tyto vlivy rozebereme v našem 
seriálu příště.  

Aby byla data lépe srozumitelná, vyjádřili jsme 
bodové hodnocení v Kč, přičemž jsme počítali 
0,85 Kč za 1 bod. Upozorňujeme, že počet výkonů je 
v jednotlivých odbornostech rozdílný a proto jsme 
nemohli použít identické měřítko pro počet kódů, 
neboť rozlišitelnost v některých diagramech by byla 
velmi malá. Dále zdůrazňujeme, že počet kódů v jed-
notlivých cenových relacích nic neříká o frekvenci 
jejich vykazování. Tak např. existují velmi drahé 
hematologické výkony, ale jejich frekvence je velmi 
malá, takže průměrná cena výkonu v hematologii 
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je pochopitelně nižší než v imunologii a nukleární 
medicíně. Řada našich čtenářů se soustřeďuje pouze 
na klinickou biochemii a posledních pět grafů mělo 
ukázat cenovou šíři kódů také u našich sesterských 

odborností. Pokud se nám podaří získat příslušná 
data, pokusíme se příště uvést také průměrnou cenu 
vyšetření v uvedených pěti odbornostech a nejčastěj-
ších pět analytických metod z každého soudku.


