
Příloha č. 5 
 
Nasmlouvání klinických vyšetření klinickým biochemikem (81021, 81022, 81023) 
 
VZP ČR s cílem pomoci České společnosti klinické biochemie ČLS JEP zatraktivnit obor pro mladé 
lékaře a podpořit tak generační obměnu v rámci oboru umožní v okresních, krajských a případně 
fakultních nemocnicích klinickým biochemikům se specializovanou způsobilostí pro obor klinická 
biochemie pracovat na malý úvazek v metabolické ambulanci a vykazovat klinická vyšetření autorské 
odbornosti 801. Klinická vyšetření nelze provádět a vykazovat v laboratoři, musí být prováděna a 
vykazována v ordinaci, která bude mít smluvní odbornost 881. 
 
Novou ambulanci odbornosti 881 (ambulanci klinické biochemie) lze nasmlouvat za těchto podmínek: 

• jedná se o nemocnici akutní péče (okresního nebo krajského typu, případně FN), 
• v nemocnici dosud nejsou klinická vyšetření biochemikem nasmlouvána, 
• ambulance má samostatné IČP, 
• splňuje věcné a technické vybavení, 
• lékař se specializovanou způsobilostí pracuje v ambulanci na úvazek max. 0,1 až 0,2 (tj. 4 – 8 

hodin týdně) a v laboratoři odbornosti 801 stejné nemocnice pracuje na úvazek min. 0,7,  
• celkový úvazek lékaře v této nemocnici (na ambulanci + v laboratoři) je maximálně 1,0,  
• případné další pracovní úvazky lékaře v jiném zdravotnickém zařízení lze akceptovat jen 

v případě, že celkový souběh úvazků nepřevýší 1,4 a bude realizovatelný (nelze akceptovat, 
aby v jednom čase byl smluvní úvazek naplňován na různých pracovištích), 

• pokud je lékař pro jiné zdravotnické zařízení konzultantem na telefonu, doba nasmlouvaná pro 
tuto činnost musí být zcela mimo ordinační hodiny v ambulanci, 

• péče poskytovaná v ambulanci nesmí sloužit pro konzultaci laboratorních výsledků či 
k doplnění indikací laboratorních vyšetření u pacienta odeslaného do laboratoře jiným 
lékařem, 

• ambulance bude vykazovat jen výkony klinických vyšetření 81021, 81022, 81023 a případně 
výkony: 
09119 – odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let (výkon lze v ambulanci 

nasmlouvat jen tehdy, jestliže nejsou odběry nasmlouvány a prováděny ve vlastní 
laboratoři odbornosti 801)  

09511- minimální kontakt lékaře s pacientem 
09513 - telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem, 
09532 - prohlídka osoby dispenzarizované, 

• pro vykazování a úhradu těchto výkonů musí být dodrženy podmínky stanovené Seznamem 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a dalšími právními předpisy (zákon č. 48/1997 
Sb., v platném znění a vyhláška č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se 
poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace 
dispenzarizujícího lékaře), 

• do ambulance klinické biochemie, tak jako k jinému specialistovi, přichází pacient zásadně na 
doporučení svého ošetřujícího lékaře (dle metodiky vyplněný poukaz na vyšetření/ošetření),  

• preskripce i indukovaná péče budou podléhat stejným regulačním mechanismům jako péče 
ambulantních specialistů, 

• nejedná se o novou kapacitu. 
 
Tyto podmínky platí nadále i pro již nasmlouvané ambulance odb. 881. 
 
Platnost nasmlouvání smluvní odbornosti 881 je, po provedené kontrole shora uvedených podmínek, 
možné prolongovat do konce platnosti smlouvy s příslušným LZZ. 
 
 
 




