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Privalab s novým ve-
dením

J. Loucký

Dne 13. 10. 2011 proběhla 59. valná hromada Sdru-
žení privátních diagnostických laboratoří Privalab 
a v souladu s navrženým programem proběhly také 
volby nového předsednictva. V této souvislosti musí 
být vysloveno velké poděkování odstupujícímu 
předsedovi, panu Dr. Miloši Pollakovi, za jeho dlou-
holetou činnost v čele sdružení. Díky němu a také 
díky činnosti místopředsedů a některých dalších 
členů sdružení získal Privalab v průběhu let mnoho 
kontaktů a účastnil se velkého množství jednání, 
na kterých se rozhodovalo o podmínkách dalšího 
fungování. Dr. Pollakovi patří velký dík také za to, 
že svůj čas věnoval činnostem v rámci Privalabu 
v době, kdy už sám aktivně v laboratoři nepůsobil. 
Poděkování patří za dlouholetou právní výpomoc 
také paní JUDr. Jarmile Hermanové.
Výsledky voleb určily, že nové vedení Privalabu 
bude pracovat v následujícím složení: předse-
da - RNDr. Jaroslav Loucký, místopředsedové 
– RNDr. Martin Radina, Ing. David Hepnar 
a RNDr. Martin Novák. 
Primárním cílem Privalabu je zastavit nepříznivé 
trendy v podmínkách pro práci diagnostických labo-
ratoří. K dosažení tohoto cíle je nezbytné uskutečnit 
následující kroky:
l Vybudovat z Privalabu subjekt s velkou člen-

skou základnou, která by garantovala dobrou 
vyjednávací pozici se zdravotními pojišťovna-
mi, odbornými společnostmi a Ministerstvem 
zdravotnictví.

l Výrazně zlepšit komunikaci s výbory jednot-
livých odborných společností a být pro jejich 
rozhodování významným partnerem a dalším 
ze zdrojů informací.

l Pokusit se  Privalab začlenit do legislativních 
procesů tak, aby jeho stanoviska měla váhu při 
schvalování legislativních úprav nebo výstupů 
z platné legislativy (úhradové vyhlášky, sazebník 
výkonů apod.). 

l Účastnit se práce v komisi zaměřené na revizi 
výkonů v sazebníku zdravotních výkonů (kul-
tivace SZV).

l Zajistit členům Privalabu služby právní kance-
láře, která by se zabývala především výkladem 
platných nebo připravovaných právních před-
pisů a zároveň řešila případné spory mezi členy 
Privalabu a jejich smluvními partnery (ZP, MZ, 
Krajskými úřady, ČIA, NASKL), ev. dokázala rea-
govat na situace podobného typu, jako byla snaha 
o převedení úhrady poskytnuté komplementární 
zdravotní péče ze ZP na indikující gynekology.

l Pokračovat v činnosti koordinátora segmentu 
ambulantního komplementu v dohodovacích 
řízeních.

l Pokračovat v činnosti v rámci analytické komise.
l Zviditelnit Privalab na všech úrovních - u klientů 

(ZP, lékaři, zdravotnická zařízení), partnerů 
(ČLK, OS) i dodavatelů.  Vytvořit skutečný obraz 
o stavu financování laboratoří, tzn. vyvrátit u za-
interesovaných skupin mylné představy o nad-
měrně lukrativním financování těchto pracovišť.

Z krátkodobého pohledu je důležité se pokusit 
ovlivnit znění Úhradové vyhlášky pro rok 2012, 
tak aby odbornosti laboratorního komplementu 
byly ohodnoceny odpovídajícím způsobem, v rámci 
možností.


