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Příloha č. 6 
 
Česká společnost klinické biochemie 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., předseda výboru 
ÚKBLD VFN a 1. LF UK 
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 
 
Česká hematologická  společnost 
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda výboru 
ÚHKT 
U Nemocnice 1, 12820 Praha 2 
 
 
Věc: aktivity firmy Synlab CZ s.r.o. v Chomutově 
 
 
Vážení předsedové odborných společností, 
 
víme, že odborné společnosti usilují o dodržování a zvyšování kvality v laboratorní diagnostice, a 
že již v minulosti se výbor ČSKB zabýval aktivitami firmy Synlab v  Královehradeckém  kraji (jak je 
zapsáno v zápisech z jednání výboru). 
 Provozujeme řadu let laboratoř IMUNO s.r.o. v odbornostech 801, 818, 802, 815, 813 a po 
celou dobu ctíme pravidla odborných společností a samozřejmě i platné zákonné a etické normy. 
Máme naprosto jasno v pořadí činností, které musí být ze zákona dodrženy při zřizování nového 
nestátního zdravotnického zařízení, jeho dalšího pracoviště nebo při zřizování nové odbornosti :  
 1.zřízení pracoviště  
 2.zpracování a odsouhlasení provozního řádu u místně příslušného pracoviště KHS 
 3.požádání místně příslušného krajského úřadu o souhlas s personálním a věcným     
vybavením 
 4.požádat KÚ o registraci nového pracoviště či odbornosti 
 5.zapsání rozšířeného předmětu činnosti do Obchodního rejstříku 
 6.požádání o vypsání výběrového řízení příslušným krajským úřadem 
 7.uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami 
  
 Je tedy naprosto nepředstavitelné, že Synlab CZ  v Chomutově oznamuje lékařům vznik 
nové biochemické a hematologické laboratoře jako detašovaného pracoviště Hela-CZ s.r.o. k 
1.11.2007 na adrese  laboratoře Klinická mikrobiologie s.r.o., Chomutov, která má registraci a 
smlouvy s pojišťovnami pouze na odbornost 802. Pokud by se  legalizoval vznik takovýchto 
„černých“ detašovaných pracovišť, došlo by celostátně k rychlému nárůstu počtu laboratorních 
pracovišť (není přeci vůbec žádný problém postavit kamsi biochemický či hematologický 
analyzátor) s velmi stíženým prováděním kontrol ze strany zdravotních pojišťoven i ze strany 
odborných společností. 
 
 Další nebezpečnou praxí je, že ing.Herden nabízí za Synlab CZ s.r.o.  lékařům  smlouvy 
(viz příloha) na přeposílání vzorků do propletence různých laboratoří, kde má či nemá kapitálový 
podíl (např. Hela-CZ s.r.o. v Kralupech).  Konstatujeme, že Synlab CZ s.r.o., IČO 272 46 663 
nemá vůbec uvedenu ve výpisu z obchodního rejstříku zdravotnickou činnost. Nezdravotnická 
organizace tak vstupuje mezi ordinujícího lékaře a laboratoř (tedy v podstatě obchoduje se vzorky) 
a  určuje, kde se laboratorní vyšetření provede. To odporuje zákonnému předpisu o poskytování 
zdravotní péče.  
Přikládáme kopii dopisu, který jsme zaslali místní ČLK, jejíž předsednictvo  projednávalo a 
odsoudilo aktivity Synlabu CZ na svém zasedání 7.11.2007.  
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 Synlab CZ s.r.o. v podstatě zneužívá toho, že státní správa a pracovníci zdravotních 
pojišťoven mají k dispozici informace jen o zdravotnických zařízeních svého kraje. Považujeme za 
svoji povinnost upozornit na výše uvedené praktiky i příslušné odborné společnosti. 
 
 
 
 
V Jirkově, 8.11.2007                              RNDr.Jarmila Pacáková, Ing.Jan Pacák,CSc. 
 
IMUNO s.r.o. 
Osvobození 1138 
431 11 Jirkov 
tel. 474 650 704, fax 474 650 717, mail j.pacak@imuno.cz  
 
 
Kopie:  
Ministerstvo zdravotnictví 
MUDr. Pavel Hroboň, náměstek pro zdravotní pojištění 
Palackého nám. 4 
128 01 Praha 2 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
MUDr. Pavel Horák,CSc.,MBA, ředitel 
Orlická 4/2020 
130 00 Praha 3 
 
 
Přílohy :  
-kopie Smlouvy o spolupráci, kterou nabízí ing.Herden za firmu Synlab CZ s.r.o. lékařům  
-kopie našeho dopisu z 31.10.2007 na předsedu lékařské komory v Chomutově včetně příloh 1-5 
 
 




