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3 Úvod 

Laboratorní příručka je průvodcem laboratorními službami poskytovanými laboratoří DIANA Lab, s.r.o. 
v Praze 4, Roškotova 1717/2. Tato Laboratorní příručka byla zpracována v souladu s požadavky normy ČSN 
EN ISO 15189:2013 a doporučením Odborných lékařských společností při ČLS JEP, datového standardu MZ 
ČR (DASTA).  

Laboratorní příručka je k dispozici na internetových stránkách www.dianalab.cz, a je součástí řízené 
dokumentace laboratoře.  

4 Informace o laboratoři  

Laboratoř DIANA Lab, s.r.o. má zaveden systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 15189:2013.  

4.1 Důležité údaje, kontakty  

Obchodní firma:  DIANA Lab, s.r.o.  

Zápis organizace:   Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 348149, IČ: 10769609  

Společnost zastupuje:  Mgr. Martin Dienstbier, Ph.D.  

Sídlo společnosti:  Nad Safinou II 366, Vestec, 252 50  

4.1.1  DIANA Lab, s.r.o.  

Adresa laboratoře:  Roškotova 1717/2, Praha 4, 140 00  

Vedoucí laboratoře:  MUDr. Emil Pavlík, CSc.  

Manažer kvality laboratoře:  RNDr. Marcela Novotná  

Zástupce pro provoz:   Ing. Ondřej Štěpánský  

Kontakty  

Telefonní spojení:  +420 732 708 508  

Email (obecné dotazy):  info@dianalab.cz 

Email (testování):  prijem@dianalab.cz 

Provozní doba laboratoře: PO–PÁ: 8:00–16:30  

Zákaznická podpora:  podpora@dianalab.cz 

 

 

http://www.dianalab.cz/
mailto:info@dianalab.cz
mailto:prijem@dianalab.cz
mailto:podpora@dianalab.cz
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4.1.2 Centrální příjem DIANA Lab, s.r.o.  

Kontaktujte v případě dotazů na:  

- Odběr biologického materiálu/odběrová místa DIANA Lab, s.r.o.  
- Výdej odběrového materiálu.  

Kontakty  

Telefonní spojení:  +420 732 708 508  

Provozní doba:   PO–PÁ: 8:00–16:30  

4.1.3 Svozová služba DIANA Lab, s.r.o.  

Kontaktujte v případě:  

- Dotazů a požadavků ohledně svozu vzorků, distribuce odběrového materiálu a skladovacích stojanů na 
odběrové zkumavky.  

Kontakty  

Telefonní spojení:  +420 732 708 508  

4.2 Zaměření laboratoře, spektrum nabízených služeb 

DIANA Lab, s.r.o. (dále též „DL“) provádí vyšetření biologického materiálu základními i specializovanými testy 
v oblasti PCR diagnostiky pro detekci virové nukleové kyseliny metodou RT-PCR a infekční sérologie. 
Laboratorní vyšetření jsou prováděna dle správné laboratorní praxe a metodami, které jsou v souladu 
s vývojem současné laboratorní diagnostiky. Služby laboratoře zahrnují interpretaci výsledků a poradenskou 
činnost se zřetelem na etiku a péči o pacienta. Výsledky jsou vydávány a distribuovány dle potřeb žadatelů 
o vyšetření. Lhůta dodání výsledků (doba odezvy, počítaná od dodání vzorku do laboratoře) je specifikovaná 
u konkrétních vyšetření uvedených v kapitole 14.1 Seznam metod prováděných v DIANA Lab, s.r.o. této 
Laboratorní příručky. Laboratoř provádí vyšetření ze slin, nasopharyngeálního stěru a žilní krve.  

4.3 Odběr biologického materiálu 

Odběr biologického materiálu probíhá na odběrovém místě DIANA Lab, s.r.o. a na smluvních odběrových 
místech. Informace o odběrových místech jsou uvedeny na stránkách laboratoře www.dianalab.cz. 
Pro dotazy týkající se odběru vzorků je k dispozici kontaktní formulář na stránkách laboratoře nebo kontaktní 
telefon: +420 732 708 508.  

4.4 Výdej materiálu 

Pro své zákazníky poskytuje DL odběrový materiál. Materiál je zákazníkům dodáván buď prostřednictvím 
řidičů svozové služby DL, nebo je k dispozici k vyzvednutí na adrese laboratoře. V případě požadavků 
na odběrový materiál kontaktujte centrální příjem na emailové adrese: prijem@dianalab.cz nebo telefonicky 
+420 732 708 508.  

http://www.dianalab.cz/
mailto:prijem@dianalab.cz
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4.5 Logistika, svoz  

Svoz biologického materiálu zajišťuje svozová služba odběrových míst nebo svozová služba DL; v případě 
požadavků lze laboratoř kontaktovat na tel. +420 732 708 508 nebo na emailové adrese prijem@dianalab.cz.  

4.6 Přístrojové vybavení  

- Biorad CFX 384 Real-Time PCR cycler 

- Biorad CFX Opus 384 Real-Time PCR cycler 

- Biorad CFX 96 Real-Time PCR cycler 

- Biorad CFX Opus 96 Real-Time PCR cycler 

- Pipetovací stanice Agilent BRAVO 

- Laminární box Labogene 

- PCR box Biosan 

- Centrifuga Thermofisher 

- Recapper Micronic 

- Incubator Binder 

- Scanner ZEBEX 

- Analyzátor ELISA DSX 

4.7 Ochrana osobních údajů klientů 

V souladu s požadavky § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR – Obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů), oznamuje DL svým zákazníkům, že zpracovává osobní údaje klientů podle zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

4.8 Organizace laboratoře a její vnitřní členění 

Laboratoř i odběrové místo jsou umístěny v prostorách zdravotnického zařízení Poliklinika Zelený pruh, 
Roškotova 1717/2, Praha 4, 140 00, na základě nájemní smlouvy. Vstup do laboratoře je přes hlavní vchod 
do objektu (recepce Polikliniky v přízemí), v objektu jsou výtahy. Vchod do laboratoře v 5. patře je možný 
pouze přes recepci laboratoře. Všechny odběry primárního materiálu jsou prováděny v k tomu určených 
prostorách (na odběrovém místě), které jsou odděleny od vlastních prostor laboratoře. V laboratoři je 
umožněn pohyb pouze pracovníkům laboratoře, ostatní osoby mohou vstoupit pouze v doprovodu 
pracovníků laboratoře za dodržení podmínek Provozního řádu laboratoře (SM 09).  

mailto:prijem@dianalab.cz
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5 Žádanky, objednání na vyšetření 

Odběr biologického materiálu pro DL provádí i smluvní odběrová místa. Zaslaná žádanka je považována 
za objednávku laboratorního vyšetření.  

5.1 Povinné údaje žádanek 

- Jméno, příjmení, rodné číslo pacienta, číslo pojištěnce u cizinců.  

- Datum narození pacienta.  

- Pohlaví pacienta.  

- Číselný kód zdravotní pojišťovny vyšetřovaného, nebo označení SAMOPLÁTCE.  

- Klinická diagnóza onemocnění.  

- Jednoznačná identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat jméno lékaře, název 
zdravotnického zařízení, IČP, odbornost).  

- Kontaktní údaje objednavatele (telefon, adresa) pro případ nutnosti bezodkladného sdělení nálezu 
nebo konzultace.  

- Objednaná vyšetření (vázaná k odebranému vzorku).  

- Datum prvních příznaků infekčního onemocnění (upozornění pro laboratoř v případě návratu pacienta 
z tropických oblastí, či sdělení dalších klinicky nebo epidemiologicky důležitých informací, které mohou 
mít vliv na vedení vyšetření vzorku).  

- Datum a čas odběru vzorků (vždy!).  

- Druh primárního vzorku.  

- Adresa vyšetřované osoby (v případě podezření na infekční onemocnění).  

V případě vyšetření pro pacienta samoplátce je nezbytné na žádanku uvést adresu, na kterou se provede 
fakturace.  

Při nedodání povinných údajů je laboratoř oprávněna objednávku na vyšetření odmítnout. Kritéria 
pro odmítnutí jsou zaznamenána v kapitole 7.1 Kritéria pro příjem nebo odmítnutí vzorku/objednávky 
na vyšetření.  

Laboratoř nesmí přijmout žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti 
a dorost) nebo 301 (pracoviště pediatrie) u pacientů ve věku 19 let a starších.  

Vzor žádanky DIANA Lab, s.r.o. je v příloze 14.2.  

5.2 Identifikace klienta na žádance a vzorku 

Identifikace klienta na žádance a odebraném vzorku musí být shodná. Pro odběr slin se používají speciální 
zkumavky s QR kódem, který je přiřazen k identifikaci klienta, která zahrnuje minimálně jméno a příjmení 
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pacienta, rodné číslo/číslo pojištěnce, příp. datum narození u cizinců. Příjem vzorků slin je popsán v PI 001. 
Ostatní odběrové zkumavky určené např. pro odběr žilní krve nebo nasopharyngeálních stěrů musí být 
označeny ručně či štítkem s jednoznačným a čitelným identifikátorem klienta. Příjem vzorků 
nasopharyngeálních stěrů je popsán v PI 011 a příjem vzorků krve popisuje PI 012.  

5.3 Opakovaná a dodatečná vyšetření vzorku  

Opakovaná a dodatečná vyšetření vzorků jsou omezena stabilitou vzorků u jednotlivých druhů primárního 
materiálu. Jedná se např. o dovyšetření mutace SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Objednávku lze učinit 
telefonicky s následně dodanou elektronickou žádostí (žádankou) nebo rovnou elektronicky. Při dodržení 
podmínek preanalytické fáze a před uplynutím časového intervalu stability vzorku lze provést 
opakovaná/dodatečná vyšetření (stabilita primárních vzorků je uvedena u jednotlivých vyšetření v kapitole 
14.1. Seznam metod prováděných v DIANA Lab, s.r.o.). Po uplynutí daného časového intervalu nebo 
při nedodržení podmínek preanalytické fáze je nutný nový odběr vzorku.  

Vzorky slin, nasopharyngeálních stěrů a séra jsou po provedené primární analýze v laboratoři uchovány 
po dobu 5 dnů v lednici pro případnou reanalýzu. Poté jsou vzorky zlikvidovány jako nebezpečný odpad 
ze zdravotnictví dle platné legislativy (SM 09 Provozní řád laboratoře).  

5.4 Urgentní vyšetření biologického materiálu 

Laboratoř urgentní (Statim) vyšetření vzorků neprovádí.  

5.5  Ústní objednání vyšetření 

Ústní (telefonické) objednání vyšetření laboratoř DL přijímá jen v případě, že je již vzorek doručen 
do laboratoře. Výsledek bude uvolněn, pouze pokud bude ke vzorku doručena žádanka.  

6 Odběr biologického materiálu 

6.1 Obecné zásady 

- Odběrové místo je zodpovědné za poučení klienta před odběrem, za ověření jeho totožnosti a kontroly 
splnění požadavků před odběrem, jsou-li stanoveny.  

- Odběrové místo je zodpovědné za likvidaci materiálu potřebného pro odběr dle platné legislativy.  

- Vzorky z odběrového místa je nutné co nejrychleji/dle dohody s laboratoří doručit ke zpracování 
do laboratoře za dodržení podmínek bezpečné přepravy vzorků.  

- Každá odběrová zkumavka je specificky označena tak, že není pochyb o jejím přirazení k žádance 
klienta.  

- Při nedodržení podmínek preanalytické fáze mohou být výsledky ovlivněny.  
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6.2 Odběr slin a nasopharyngeální stěr 

Odběry probíhají vždy podle speciálních instrukcí výrobců k jednotlivým odběrovým sadám.  

6.2.1 Odběr slin 

Laboratoř DL nabízí velkokapacitní testování virové RNA ze slin do odběrových sad Saliva Collection Set 
výrobce DIANA Biotechnologies, s.r.o. Tyto odběrové sady jsou vhodné pro neinvazivní samoodběr vzorku.  

Pro odběr slin je nutné dodržet před odběrem následující pravidla:  

- Minimálně 10 minut před odběrem nejíst, nepít a nekouřit.  

- Před odběrem zakašlat.  

- Hladina vzorku (slin) v odběrové zkumavce musí dosahovat výšky alespoň 1 cm (ryska na odběrové 
zkumavce).  

Detailní pokyny pro odběr jsou uvedeny na www.dianalab.cz včetně instruktážního videa k použití odběrové 
sady.  

Stabilita vzorků slin je max. 48 hodin od odběru při pokojové teplotě (18 až 25 °C) a max. 14 dnů od odběru 
v lednici (2 až 8 °C). Pro krátkodobé uchování vzorků slin před svozem do laboratoře a pro jejich transport je 
vhodná teplota 4 až 25 °C. Vzorky by během transportu neměly být vystaveny extrémním teplotám.  

6.2.2 Nasopharyngeální stěr  

Odběr se provádí odběrovým tampónem do zkumavky s transportním médiem.  

Pro nasopharyngeální stěr je nutné dodržet před odběrem následující pravidla:  

- Minimálně 10 minut před odběrem nejíst, nepít a nekouřit.  

- Před odběrem zakašlat.  

Jedním tampónem je proveden přes nos stěr ze zadní stěny nosohltanu krouživým pohybem tak, aby se 
setřelo co nejvíce epiteliálních buněk.  

Stěry z nosohltanu je doporučeno odebírat do následujících transportních médií:  

- Copan Universal Transport Medium for Viruses (UTM).  

- IMPROVIRAL TM Viral Preservative Medium (IVPM).  

- Obdobná virová transportní média; konkrétní médium je vždy nutné validovat.  

Stabilita vzorků nasopharyngeálních stěrů je max. 12 hodin od odběru při pokojové teplotě (18 až 
25 °C) a max. 2 až 7 dnů od odběru v lednici (2 až 8 °C) dle použitého média. Pro krátkodobé uchování vzorků 

http://www.dianalab.cz/
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nasopharyngeálních stěrů před svozem do laboratoře a pro jejich transport je vhodná teplota 4 až 25 °C. 
Vzorky by během transportu neměly být vystaveny extrémním teplotám.  

6.3 Odběr žilní krve  

Odběr žilní krve se provádí v odběrové laboratoři většinou ráno, obvykle nalačno (pokud není stanoveno 
jinak), obvykle vsedě. Paže je stažena elastickým obinadlem, místo vpichu se dezinfikuje. Při použití 
vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se 
stabilizuje poloha žíly, provede se vpich a teprve poté se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová 
zkumavka nesmí být nasazena na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, došlo by k narušení vakua 
ve zkumavce. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku 
tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. 
Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého 
činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až 
sedminásobným šetrným převrácením.  

Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu:  

1. Zkumavky s přísadami.  
2. Zkumavky pro hemokoagulaci.  
3. Ostatní zkumavky bez přísad.  

Pro metody PCR se používá odběr do zkumavky (vakuety) BD vacutainer K2EDTA s fialovým víčkem – objem 
2 ml. Stabilita vzorku pro stanovení virových nukleových kyselin je max. 48 hodin.  

Pro stanovení protilátek proti infekčním agens se používají zkumavky BD vacutainer pro odběr srážlivé krve 
s červeným uzávěrem (objem 5 ml).  

Pro stanovení protilátek je potřeba odebrat alespoň 1 zkumavku – 3 až 4 ml srážlivé krve.  

Po odběru se zkumavky promíchají otočením zkumavky 5–7x a nechají se stát při pokojové teplotě minimálně 
20–30 minut před transportem, aby se zabránilo případné hemolýze vzorku.  

Stabilita vzorků krve je max. 12 hodin od odběru při pokojové teplotě (18 až 25 °C). Pro krátkodobé uchování 
vzorků krve před svozem do laboratoře a pro jejich transport je vhodná teplota 4 až 25°C. Vzorky by během 
transportu neměly být vystaveny extrémním teplotám.  

6.3.1 Příprava séra ze srážlivé žilní krve 

Srážlivá žilní krev odebraná do BD vacutainer s červeným víčkem je inkubována při pokojové teplotě 20–30 
minut po odběru (stejný proces je nutný i po transportu do vyšetřovací laboratoře). Poté je centrifugována 
při 1200 g po dobu 5 minut. Supernatant po centrifugaci (sérum) je odebrán pipetou bez dotyku sedimentu 
a přenesen do čisté zkumavky, která je po uzavření identifikována podle bodu 5.2. této příručky.  

Sérum se uchovává při teplotě 2 až 8 °C po dobu jednoho týdne (maximálně dle výrobce až 14 dnů).  
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7 Doprava vzorků do laboratoře, transport biologického materiálu 

Dopravu vzorků z odběrových míst zajišťuje svozová služba odběrového místa nebo svozová služba DL.  

V případě požadavků na dopravu vzorků kontaktujte laboratoř na čísle +420 732 708 508 nebo na emailu 
prijem@dianalab.cz.  

Všechny vzorky přepravované do laboratoře jsou biologickým materiálem a jsou považovány za potenciálně 
infekční materiál. Při transportu vzorků dodržuje svozová služba pravidla vyhlášky pro nakládání 
s biologickým materiálem č. 308/2012 Sb.  

Jsou dodržována tato základní pravidla: 

- Transport biologického materiálu zajišťují pouze osoby, které jsou s pravidly transportu seznámeny 
a znají riziko manipulace s biologickým materiálem; musí znát postup dekontaminace a dezinfekce 
v případě rozlití a potřísnění biologickým materiálem.  

- Nádoby s materiálem musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich rozbití, vylití nebo jiné havárii 
znamenající uvolnění rizikového materiálu do okolí.  

- Bezpečný transport biologických vzorků je obvykle v kolmé poloze, v pevné nepropustné nádobě nebo 
stojánku.  

- Biologický materiál je transportován v dekontaminovatelných přepravkách (transportních boxech) 
proto, aby byly vyloučeny fyzikální a klimatické vlivy při přepravě (sluneční záření, mráz, déšť apod.).  

- Umístěním ve stojanu je zabráněno mechanickému poškození materiálu.  

- Přepravní box musí být pravidelně (minimálně 1x týdně) dezinfikován. Biologický materiál musí být 
transportován odděleně od žádanky, nesmí dojít ke kontaminaci žádanky.  

Obecně pro transport platí, že musí být šetrný, rychlý a při adekvátní teplotě. Podmínky pro transport 
biochemických a mikrobiologických vzorků jsou specifikovány v příloze 14.1.  

Příjem vzorků od pracovníků svozové služby se provádí na recepci DL. Při příjmu žádanek a biologických 
vzorků do laboratoře je hodnoceno následující: vzájemná identifikovatelnost odebraných vzorků a údajů na 
žádance, množství a povaha vzorku, neporušenost obalu vzorku, možnost provést požadované vyšetření.  

V případě, že některý z výše uvedených parametrů není splněn a jedná se o nenahraditelný vzorek, je 
požadavek na vyšetření do laboratoře přijat a situace je řešena s žadatelem o vyšetření. Vzorek je vyšetřen. 
Výsledek vyšetření ale není vydán, pokud není jistá identifikace vzorku/žádanky a pacienta.  

Laboratoř sleduje parametry transportu odebraného biologického materiálu do laboratoře: 1) během 
časového intervalu, který odpovídá povaze požadovaného vyšetření 2) při stanoveném teplotním rozsahu 
(kontrola dotazem na řidiče svozové služby) 3) tak, aby se zajistila bezpečnost transportujících, veřejnosti 
a přijímající laboratoře. Přijatý biologický materiál je evidován v laboratorním informačním systému 
s uvedením data a času přijetí vzorků a identifikace zapisujícího pracovníka. Vzorky jsou přijímány během dne 
a průběžně zpracovávány.  

mailto:prijem@dianalab.cz
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7.1 Kritéria pro příjem nebo odmítnutí vzorku/objednávky na vyšetření 

Zjištění níže uvedených nedostatků může vést k odmítnutí vzorku nebo k odmítnutí celé objednávky 
na vyšetření. Pokud je to možné, pracovníci laboratoře se snaží prostřednictvím komunikace s odběrovým 
místem učinit opatření, aby bylo možné požadované vyšetření provést.  

Odmítnuté vzorky jsou evidovány v Knize odmítnutých vzorků dle SM 05 Zjišťování a řízení neshod.  

7.1.1 Možný výskyt nedostatků  

- Žádanka bez vzorku, vzorek bez žádanky.  

- Nesoulad v identifikaci žádanky a vzorku.  

- Porušená odběrová nádoba a vylití vzorku během transportu.  

- Není uvedeno datum a čas odběru vzorku.  

- Není správně proveden odběr vzorku (nesprávná odběrová zkumavka, špatné nebo žádné aditivum, 
nedostatečný objem vzorku).  

8 Bezpečnost při práci se vzorky  

Všichni pracovníci přicházející do kontaktu se vzorky jsou povinni používat ochranné pomůcky a dodržovat 
všechny předepsané pracovní, bezpečnostní a hygienické postupy. Laboratoř má vypracovaný Provozní řád 
schválený HS hl. města Prahy (SM 09 Provozní řád laboratoře).  

S veškerým materiálem použitým při zpracování a vyšetření vzorků je nakládáno ve smyslu Zákona 
o odpadech (Zákon č. 541/2020 Sb.) a předpisy tento zákon provádějící.  

9 Laboratorní vyšetření  

Laboratorní vyšetření se provádí podle příslušných Standardních operačních postupů a Pracovních instrukcí 
DL, které jsou závazné pro všechny pracovníky DL. Seznam prováděných vyšetření, včetně druhu odebraného 
biologického materiálu, doby odezvy, biologických referenčních intervalů a rozhodovacích hodnot je uveden 
v Příloze této Laboratorní příručky (kapitola 14.1 Seznam metod prováděných v DIANA Lab, s.r.o.).  

10 Vydávání výsledků  

Výsledky jsou standardně vydávány elektronicky ve formě vytvořené laboratorním informačním systémem 
(LIS). Výsledek je vždy před vydáním schválen specialistou s příslušným oprávněním. Laboratoř respektuje 
Datový standard pro předávání dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení MZ ČR (DASTA MZ 
ČR), rozhraní ISIN a formát výsledků vyšetření a souvisejících dat Národního číselníku laboratorních položek. 
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Výsledky vyšetření jsou elektronicky zachovány v databázi LIS, pravidelně zálohovány a uchovávány 
minimálně po dobu pěti let.  

10.1 Uvolňování výsledků  

Způsob uvolňování výsledků, odpovědnosti a kvalifikační požadavky na pracovníky oprávněné k uvolňování 
výsledků jsou popsány v SM 08 Vydávání výsledků.  

10.2 Dostupnost výsledků  

Standardně se výsledky vydávají v elektronické formě. V případě vyšetření SARS-CoV-2 metodou RT-PCR je 
výsledek sdělen přímo klientovi (jeho zákonnému zástupci). Na emailovou adresu klienta je odeslán odkaz, 
ze kterého lze stáhnout laboratorní zprávu s výsledkem, a na jeho telefonní číslo je zároveň odeslán kód, 
kterým danou laboratorní zprávu otevře (emailovou adresu a telefonní číslo klient sdělí na odběrovém místě). 
Tato laboratorní zpráva je automaticky generována a odeslána z Laboratorního informačního systému. Klient 
současně obdrží i stručnou SMS zprávu s výsledkem (SMS je v českém a anglickém jazyce), kde je uvedeno 
datum analýzy, iniciály testované osoby, rok narození a výsledek. Výsledek je také automaticky odeslán 
do ISIN (Informační systém infekčních nemocí), kde je k dispozici pro nahlédnutí pro ošetřujícího lékaře.  

Po vyšetření SARS-CoV-2 klient zároveň obdrží Laboratorní zprávu o výsledku testu RT-PCR na průkaz SARS-
CoV-2 k doložení při překročení hranic České republiky. Toto potvrzení je v jazyce českém a anglickém, 
a obdrží jej každý klient bezplatně jako součást Laboratorní zprávy. Výsledky jsou pro klienty vyšetření SARS-
CoV-2 dostupné také na stránce ocko.uzis.cz, a to ve formě EU certifikátu (standardizovaný formát). Lhůta 
pro zobrazení výsledku v ocko.uzis je až 24 hodin po odeslání výsledku z laboratoře do centrálního registru 
ISIN (laboratoř nemůže tuto lhůtu nijak ovlivnit). Výsledky mohou být následující: pozitivní, negativní, 
neprůkazný a nelze stanovit. Jejich stručná interpretace je uvedena na Laboratorní zprávě, kterou klient 
obdrží.  

Při vyšetření na přítomnost respiračních virů (SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B a RSV – Respirační panel) 
je výsledek sdělen přímo klientovi (jeho zákonnému zástupci), a to stejným způsobem jako v případě 
vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2. V případě Respiračního panelu není součástí Laboratorní zprávy 
potvrzení o výsledku na průkaz SARS-CoV-2 k doložení při překročení hranic České republiky. Do centrálního 
registru ISIN je reportován pouze výsledek na přítomnost SARS-CoV-2. V Laboratorní zprávě je uveden 
výsledek u každého z testovaných agens a stručná interpretace výsledků.  

V případě vyšetření na přítomnost IgA a IgG protilátek proti SARS-CoV-2 je výsledek odeslán žadateli 
o vyšetření.  Pacientům – samoplátcům lze poslat zaheslovaný výsledek emailem po předchozím souhlasu 
s nechráněným přenosem výsledků (uvedeno na žádance o vyšetření). V laboratorní zprávě je uvedený 
výsledek a stručná interpretace výsledku.  

Telefonicky se výsledky klientům sdělují jen výjimečně a klient vždy následně obdrží i Laboratorní zprávu 
a SMS. V mimořádných případech mohou být výsledky poskytovány telefonicky zdravotnickým pracovníkům 
(pracovníkům KHS). Telefonické hlášení výsledků je laboratoří evidováno.  
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10.3 Hlášení výsledků v kritických intervalech  

Hlášení výsledků v kritických intervalech není pro vyšetření prováděná v DL relevantní.  

10.4 Doba odezvy laboratoře  

Vedení laboratoře určilo časy odezvy prováděných vyšetření, a to na základě klinické potřeby a možnostech 
laboratoře. Doba odezvy u jednotlivých vyšetření se může výrazně lišit. Doba odezvy je uvedena u každého 
vyšetření v Příloze v kapitole 14.1 Seznam metod prováděných v DIANA Lab, s.r.o.  

Laboratoř má dokumentované postupy pro řešení mimořádných situací. V takových případech je zajištěno 
vyšetření vzorků ve smluvní laboratoři Prevedig Medical, s.r.o. s dodržením doby odezvy. Vydání výsledků je 
rovněž zajištěno smluvní laboratoří.  

10.5 Oprava nesprávných údajů na laboratorní zprávě  

Oprava Laboratorní zprávy se provádí jednak pro identifikaci klienta a jednak pro výsledkovou část. Oba typy 
oprav se řídí dle SM 05 Zjišťování a řízení neshod.  

10.5.1 Oprava identifikace klienta  

Opravou identifikace klienta se rozumí oprava rodného čísla, data narození, změna pojišťovny a změna nebo 
významná oprava příjmení a jména klienta. Pod pojem oprava identifikace nepatří oprava titulu, spojení 
záznamů korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla po verifikaci, oprava interpunkce u jména 
a příjmení. K opravě identifikace klienta dochází zpravidla před vydáním Laboratorní zprávy s výsledkem 
a tyto opravy jsou oprávněni provádět všichni VŠ pracovníci s přístupem do LIS.  

V případě opravy identifikace klienta na již vydané Laboratorní zprávě lze tyto změny provést a vystavit novou 
Laboratorní zprávu (s označením Revize protokolu), tato změna je zaznamenána v Evidenci záznamů 
o neshodné práci. Tyto změny schvaluje pracovník oprávněný k vydávání Laboratorních zpráv.  

10.5.2 Oprava výsledkové části  

Oprava výsledkové části Laboratorní zprávy znamená opravu (změnu údajů) číselné nebo textové informace 
u Laboratorní zprávy, která již byla odeslána.  

Opravu výsledků schvaluje garant odbornosti. Opravu provádí vedoucí laboratoře nebo jím pověřený 
pracovník s příslušnými přístupovými právy.  

Dotčený klient/žadatel o vyšetření je informován telefonicky. Opravený výsledek je také odeslán do ISIN – 
v případě vyšetření SARS-CoV-2. Je vydaná opravená Laboratorní zpráva (s označením Revize protokolu) 
podepsaná garantem odbornosti laboratoře. Původní protokol a opravený protokol je evidovaný 
ve složce Kniha neshod, zároveň je vyplněn „Záznam o neshodě“.  
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11 Komunikace s laboratoří  

11.1 Klientská podpora a konzultace  

Za účelem komunikace s klienty je zřízen emailový účet podpora@dianalab.cz. Klienti mohou laboratoř 
kontaktovat s jakýmkoliv problémem/dotazem k odběrům/výsledkům také přes webový formulář 
na stránkách laboratoře www.dianalab.cz, odkud jsou dotazy odesílány na výše uvedenou emailovou adresu. 
Klientská podpora funguje pondělí–pátek v době 8:00–16:30. Přímo na stránkách laboratoře také klienti 
naleznou odpovědi na nejčastější dotazy (FAQ). Reakční doba laboratoře je maximálně 72 hodin.  

Konzultace jsou poskytovány taktéž přes emailovou adresu podpora@dianalab.cz nebo webový formulář 
na stránkách laboratoře www.dianalab.cz. Dle charakteru je dotaz předán relevantní osobě, která je schopna 
poskytnout kvalifikovanou/odbornou odpověď.  

11.2 Řešení reklamací a stížností  

Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného 
kterýkoliv pracovník laboratoře, je vyřizování stížností věcí vedoucího laboratoře nebo jím pověřeného 
pracovníka. Závažnější stížnost řeší vedoucí laboratoře nebo jím pověřený pracovník a je řešena dle SM 05 
Zjišťování a řízení neshod. Cílem je vyřešit stížnost v co nejkratším termínu (odvíjí se od závažnosti stížnosti 
a doby nutné k prošetření), nejdéle však do 30 dnů od podání stížnosti; o jejím prodloužení je stěžovatel 
informován. Závažnější stížnosti jsou patřičně evidovány v Knize stížností a případně jsou přijata patřičná 
opatření.  

12 Politika kvality  

Laboratoř poskytuje služby v oblasti mikrobiologie v maximální možné kvalitě s cílem poskytovat spolehlivé 
výsledky v souladu s poznatky moderní vědy. Vysoká kvalita poskytovaných služeb je zajištěna účinným 
systémem interní (IHK – interní hodnocení kvality) a externí kontroly kvality (EHK – externí hodnocení kvality). 
Laboratoř usiluje o poskytování služeb, které jsou v souladu s požadavky žadatelů služeb, poskytuje odborné 
konzultační služby a respektuje práva pacientů. Všichni pracovníci podílející se na činnostech spojených 
s laboratorními vyšetřovacími postupy jsou vedeni k dodržování zásad kvality prováděných laboratorních 
testů a shody se systémem managementu kvality a průběžně zvyšují svou odbornou úroveň. Podrobný popis 
procesu řízení kvality v DL je popsán v Příručce kvality.  

13 Seznam související dokumentace  

Příručka kvality  

Kniha neshod  

mailto:podpora@dianalab.cz
http://www.dianalab.cz/
mailto:podpora@dianalab.cz
http://www.dianalab.cz/
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Kniha odmítnutých vzorků  

SM 05  Zjišťování a řízení neshod  

SM 08  Vydávání výsledků  

SM 09  Provozní řád laboratoře  

SOP 001  Stanovení RNA respiračních virů pomocí RT-PCR  

SOP 002  Stanovení SARS-CoV-2 IgG protilátek metodou ELISA  

PI 001  Příjem vzorků slin  

PI 011  Příjem vzorků nasopharyngeálních stěrů  

PI 012  Příjem vzorků krve  

ZAZ SM 05-002 Evidence záznamů o neshodné práci  

ZAZ SM 05-003 Záznam o neshodě  

ZAZ SM 05-005 Kniha stížností  

14 Přílohy  

14.1 Seznam metod prováděných v DIANA Lab, s.r.o  

Metody prováděné dle SOP 001 a SOP 002 jsou akreditované (ČIA).  

14.1.1 Stanovení RNA respiračních virů pomocí RT-PCR (SOP 001)  

Seznam detekovaných agens (RNA respiračních virů):  

SARS-CoV-2  
Influenza A  
Influenza B  
RSV  

Biologický materiál: sliny, nasopharyngeální stěr.  

Vyšetření poskytovaná v rámci SOP 001 jsou v DIANA Lab, s.r.o. následující:  
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14.1.1.1 Detekce viru SARS-CoV-2  

Indikace vyšetření:  V případě příznaků charakteristických pro onemocnění Covid-19 (např. teplota, kašel, 
únava, ztráta čichu a chuti, dýchací obtíže), v případě kontaktu s pozitivní osobou (3-
5 dní od kontaktu), jako preventivní test.  

Biologický materiál: Sliny, nasopharyngeální stěr.  

Příprava pacienta:  Viz kapitola 6.2 Odběr slin a nasopharyngeální stěr.  

Odběrová sada:  

- Sliny – Saliva collection set (výrobce DIANA Biotechnologies, s.r.o.).  

- Nasopharyngeální stěr – speciální odběrový tampón, zkumavka s transportním médiem.  

Stabilita vzorku:  

- Sliny – 48 hodin pokojová teplota (18 až 25 °C), 14 dnů v lednici (2 až 8 °C).  

- Nasopharyngeální stěr – 12 hodin pokojová teplota (18 až 25 °C), 2–7 dnů v lednici (2 až 8 °C).  

Doba odezvy:  12–48 hodin po dodání vzorku do laboratoře.  

Měřené parametry:  Stanovení přítomnosti . RNA viru SARS CoV-2 

Jednotka:   Ct (Cycle of threshold).  

Výsledek  Obecná evaluační kritéria  

Negativní  Ct příslušných genů > 40.  

Pozitivní   Ct příslušných genů < 40.  

Neprůkazný Rozdíl Ct kontrolní RNA ve vzorku a průměru Ct kontrolní RNA u pozitivní a negativní 
kontroly > 4.  

Nelze stanovit Analýzu nebylo možné provést.  

Všechny výsledky se vztahují k datu odběru.  

Interpretace výsledků:  

Negativní: Ve vzorku nebyla nalezena RNA viru SARS-CoV-2.  
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Pozitivní: Ve vzorku byla nalezena RNA viru SARS-CoV-2.  

Neprůkazný: Váš vzorek byl analyzován v několika nezávislých analýzách, avšak ani tak ho nebylo možné 
řádně vyhodnotit. Pravděpodobně nebyl dodržen některý z pokynů pro správný odběr vzorku 
(minimálně 10 minut před odběrem nejíst, nepít a nekouřit). Doporučujeme provést nový 
odběr s důrazem na dodržení pokynů k odběru, nebo odběrem z nosohltanu.  

Nelze stanovit: Vzorek nesplnil kritéria laboratoře pro přijetí k analýze.  

14.1.1.2 Detekce respiračních virů SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B a RSV  

Indikace vyšetření:  V případě příznaků charakteristických pro respirační onemocnění (např. teplota, 
kašel, únava, rýma, dýchací obtíže). Detekce všech 4 virů z jednoho vzorku.  

Biologický materiál: Sliny, nasopharyngeální stěr.  

Příprava pacienta:  Viz kapitola 6.2 Odběr slin a nasopharyngeální stěr.  

Odběrová sada:  

- Sliny – Saliva collection set (výrobce Diana Biotechnologies, s.r.o.).  

- Nasopharyngeální stěr – speciální odběrový tampón, zkumavka s transportním médiem.  

Stabilita vzorku:  

- Sliny – 48 hodin pokojová teplota (18 až 25 °C), 14 dnů v lednici (2 až 8 °C).  

- Nasopharyngeální stěr – 12 hodin pokojová teplota (18 až 25 °C), 2–7 dnů v lednici (2 až 8 °C).  

Doba odezvy:  12–48 hodin po dodání vzorku do laboratoře.  

Měřené parametry:  Stanovení přítomnosti RNA viru SARS-CoV-2, Influenza A viru (IAV), Influenza B viru 
(IBV) a respiračního syncytiálního viru (RSV) vybraných virových genů.  

Jednotka:   Ct (Cycle threshold).  

Výsledek  Obecná evaluační kritéria 

Negativní Ct příslušného genu > 40.  

Pozitivní  Ct příslušného genu < 40.  

Neprůkazný Rozdíl Ct kontrolní RNA ve vzorku a průměru Ct kontrolní RNA u pozitivní a negativní 
kontroly > 4.  
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Nelze stanovit Analýzu nebylo možné provést.  

Všechny výsledky se vztahují k datu odběru.  

Interpretace výsledků:  

Negativní: Ve vzorku nebyla detekována přítomnost daného viru.  

Pozitivní: Ve vzorku byla detekována přítomnost daného viru.  

Neprůkazný: Váš vzorek byl analyzován v několika nezávislých analýzách, avšak ani tak ho nebylo možné 
řádně vyhodnotit. Pravděpodobně nebyl dodržen některý z pokynů pro správný odběr vzorku 
(minimálně 10 minut před odběrem nejíst, nepít a nekouřit). Doporučujeme provést nový 
odběr s důrazem na dodržení pokynů k odběru, nebo odběrem z nosohltanu.  

Nelze stanovit: Vzorek nesplnil kritéria laboratoře pro přijetí k analýze.  

14.1.2 Stanovení SARS-CoV-2 IgG protilátek metodou ELISA (SOP 002)  

Indikace vyšetření: Stanovení hodnot protilátek po prodělaném onemocnění Covid-19 nebo po očkování 
proti onemocnění Covid-19, odběr vhodný nejdříve 3 týdny po prodělané 
nemoci/očkování.  

Biologický materiál:  Sérum.  

Příprava pacienta:  Viz kapitola 6.3 Odběr žilní krve a zpracování na sérum (viz odst. 6.3.1.).  

Odběrová sada:  Zkumavky BD vacutainer pro odběr srážlivé krve s červeným uzávěrem.  

Stabilita vzorku: Obvykle 7 dnů v lednici (2 až 8 °C).  

Doba odezvy:   48–72 hodin po dodání vzorku do laboratoře.  

Metoda:   ELISA.  

Měřené parametry: IgG anti SARS-CoV-2.  

Jednotka:   RU/ml.  

Výsledek  Obecná evaluační kritéria 

Negativní <8.  

Hraniční ≥8 až <11.  

Pozitivní  ≥11.  

Nelze stanovit Analýzu nebylo možné provést.  
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Interpretace výsledků:  

Negativní: Ve vzorku nebyly prokázány IgG protilátky proti SARS-CoV-2, testovaná osoba nemá 
ochranné protilátky proti onemocnění COVID-19. Negativní výsledek nevylučuje možnost 
infekce v rané fázi.  

Hraniční: Hraniční výsledek znamená, že ve vzorku byla detekována nízká hladina IgG protilátek proti 
viru SARS-CoV-2. Vzhledem k neznámé anamnéze není na základě tohoto výsledku možné 
vyhodnotit analyzovaný vzorek jako negativní nebo pozitivní. Pro správné vyhodnocení je 
doporučeno test opakovat nejméně za dva týdny od předchozího odběru.  

Pozitivní: Ve vzorku byly detekovány IgG protilátky proti antigenu RBD-S1 viru SARS-CoV-2. Jedná se 
o protilátky po očkování nebo po prodělané infekci.  

Nelze stanovit: Množství protilátek ve vzorku nelze stanovit. Pro provedení analýzy je potřeba provést 
opakovaný odběr.  

14.1.3 Stanovení SARS-CoV-2 IgA protilátek metodou ELISA (SOP 003)  

Indikace vyšetření: Stanovení hodnot protilátek při symptomech onemocnění Covid-19. IgA protilátková 
odpověď nastupuje 3.-5. den po infekci.  

Biologický materiál:  Sérum.  

Příprava pacienta:  Viz kapitola 6.3 Odběr žilní krve a zpracování na sérum (viz odst. 6.3.1.).  

Odběrová sada:  Zkumavky BD vacutainer pro odběr srážlivé krve s červeným uzávěrem.  

Stabilita vzorku: Obvykle 7 dnů v lednici (2 až 8 °C).  

Doba odezvy:   48–72 hodin po dodání vzorku do laboratoře.  

Metoda:   ELISA.  

Měřené parametry: IgA anti SARS-CoV-2 (antigen S1).  

Jednotka:   N/A, stanovení IP – index pozitivity.  

 

Výsledek  Obecná evaluační kritéria 

Negativní IP < 0,8.  

Hraniční IP ≥ 0,8 až < 1,1.  

Pozitivní  IP ≥ 1,1.  

Nelze stanovit Analýzu nebylo možné provést.  
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Interpretace výsledků:  

Negativní: Ve vzorku nebyly prokázány IgA protilátky proti antigenu S1 viru SARS-CoV-2. Negativní 
výsledek nevylučuje možnost infekce v rané fázi.  

Hraniční: Hraniční výsledek znamená, že ve vzorku byla detekována nízká hladina IgA protilátek proti 
antigenu S1 viru SARS-CoV-2. Jedná se o protilátky, které jsou charakteristické pro akutní fázi 
infekce, případně o protilátky, které přetrvávají po prodělané infekci nebo očkování.  

Pozitivní: Ve vzorku byly detekovány IgA protilátky proti antigenu S1 viru SARS-CoV-2. Jedná se 
o protilátky, které jsou charakteristické pro akutní fázi infekce, případně o protilátky, které 
přetrvávají po prodělané infekci nebo očkování.  

Nelze stanovit: Množství protilátek ve vzorku nelze stanovit. Pro provedení analýzy je potřeba provést 
opakovaný odběr.   
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14.2 Vzor žádanky DIANA Lab, s.r.o.  
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