
Zpráva z jednání výboru ČSKB 

č. 21 / březen 2004 
 
1. Jednání s předsedou České diabetologické společnosti doc. Kvapilem 

Současná situace: 
• zástupce obou společností konstatovali, že je třeba zlepšit přístup k vyšetřování diabetiků i k péči o ně, 
• přechod na novou kalibraci glykovaného hemoglobinu i kvalita tohoto vyšetření je zatím jen částečně 

uspokojivá, frekvence vyšetření je dosud nízká, což může mít nežádoucí dopady na péči o pacienty,  
• chybí nástroje pro kontrolu subjektů podílejících se na péči (laboratoří i diabetologů), bude nutné 

zvažovat i represivní opatření 
• přesun vyšetřování glykovaného hemoglobinu do ambulancí diabetologů není aktuální 
• část diabetiků druhého typu není v péči diabetologů, ale praktických lékařů (nyní asi 20 %) 

 
Pro vytvoření návrhu spolupráce obou společností v oblasti  kontrolních mechanismů a vhodné strategie 
spolupráce s plátci zdravotní péče byla navržena pracovní skupina, do níž výbor ČSKB deleguje ing. 
Šprongla, dr. Friedeckého, dr. Kallu a prof. Paličku, zástupce ČDS projedná doc. Kvapil s výborem ČDS. 

 
2. Zpráva pokladníka 

• Celková bilance roku 2003 zatím není k dispozici, bude předložena pravděpodobně na dalším jednání 
výboru. 

• Aktualizovaný seznam sponzorů byl odeslán do FONSu a zveřejněn na www.cskb.cz   
 
3. BIOLAB 2004 

• Dne 18.3.2004 proběhla schůzka organizačního a vědeckého výboru včetně zhodnocení 41 abstrakt 
posterů a přednášek.  

• Přihlášeno je zatím 240 účastníků a 17 firem.  
• Po finanční stránce je rozpočet akce vyrovnaný.  
• BIOLAB 2005 bude uspořádán v Liberci (pí. Z. Rychnovská, OKB Nemocnice Liberec). Výbor 

s potěšením akceptoval nabídku Liberce a po diskusi rozhodl, že k pořádání dalších sjezdů 
biochemických laborantů nebude nutná garance regionálního oddělení, jako organizátor se osvědčila a 
zůstává i nadále firma CBT.  

 
4. FONS 2004 

• Sestaven program včetně názvů bloků a jmenování koordinátorů.  
• Do 30.4. organizátoři sdělí seznam přihlášených prací vědeckému výboru a koordinátorům bloků. 
• Je otevřena webová stránka symposia s informacemi a formuláři přihlášek přístupná z hlavní stránky 

www.cskb.cz  
 
5. Registr laboratoří (příprava semináře 15.4., úkoly 2. etapy, doc. Jabor, ing. Šprongl) 

• Je sestaven program semináře, bude rozeslán registrovaným laboratořím elektronicky, návratku je třeba 
zaslat na elektronickou adresu registr.laboratore@cskb.cz. Počet účastníků je limitován, účastníci 
obdrží při vstupu do sálu jmenovku. 

• Server SZÚ bude v provozu od června 2004, sekretář dr. Bilyk obdrží heslo pro aktualizaci stránek a 
zjistí podmínky zálohování dat.  

• Dosud je registrováno 152 laboratoří, výbor souhlasí, aby nově přihlašované laboratoře byly oznámeny 
vždy na schůzi výboru.  

• Ke dni jednání se do Registru klinických laboratoří nově přihlásily tyto laboratoře:  
Biochemická a hematologická laboratoř Č. B. - Vltava, v.o.s, České Budějovice 
OKBH, Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora 
OKBH, VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, a. s. 
OKB, Okresní nemocnice Strakonice 
OKBH, Revmatologický ústav, Praha 
RNDr. Šťastná Jaroslava, Soukromá biochemická laboratoř, Židlochovice 

• Zbývající knihy budou do vyčerpání zásob rozeslány přihlášeným laboratořím sekretariátem ČSKB. 
 



6. Registr pracovníků a ustanovení Národní registrační komise klinické biochemie ČR 
(doc. Jabor) 
• Na základě konzultace s představiteli EC4 a na doporučení prezidenta EC4 Dr. Jansena se výbor 

rozhodl zřídit Národní registr pracovníků v klinické biochemii podle požadavků EC4. Registr 
pracovníků ve zdravotnictví podle zákona se připravuje a jeho koexistence není podle vyjádření 
představitelů EC4 komplikací.  

• Po diskusi byla sestavena Národní registrační komise (složení viz Příloha 1).  
• V příloze 2 je výchozí materiál popisující roli Národní registrační komise klinické biochemie ČR.  
• Výbor doporučil jako předsedu prof. Engliše a národního delegáta prof. Racka. Výbor pověřil komisi k 

vypracování dalších podkladů pro registraci. 
• Pro potřeby Národní registrační komise je zřízena e-mailová schránka registr.pracovnici@cskb.cz. 

 
7. Doporučení (likvor, validace, homocystein) 

• Doporučení o vyšetřování likvoru - po diskusi výbor odmítl pojetí návrhu doporučení předloženého 
doc. Adamem a žádá o přepracování původního doporučení, koordinátorem byl jmenován dr. Kalla, ke 
spolupráci budou vyzváni také RNDr. Petr Kelbich,  MUDr. Kateřina Mrázová a ing. Jana Ženková. 

• Doporučení o validaci - předložená varianta je určena k veřejné diskusi odbornou veřejností, je 
zvěřejněna na www.cskb.cz a elektronicky rozeslána členům jako pracovní materiál. Ohlasy a 
připomínky budou soustředěny na adrese sekretariat@cskb.cz . Diskuse bude uzavřena před příštím 
jednáním, tj. 14.4. Schválená verze bude předložena ostatním laboratorním oborům cestou Rady pro 
akreditace ČLS JEP (zajistí prof. Palička). 

• Doporučení o hyperhomocysteinémii - výbor doporučuje využít schéma navržené doc. Soškou a 
požádá ho o závěrečnou formulaci doporučení, výchozím materiálem je přehled "Facts and 
Recommendations about Total Homocysteine Determinations: An Expert Opinion" v Clinical Chemistry 
(50:1, 2004, str. 3 - 32). Definitivní úprava doporučení bude konzultována s prof. Hyánkem a dr. 
Kožichem. 

 
8. Žádost prof. Kazdy (hledání nového redaktora) 

Prof. Kazda odstupuje z funkce šéfredaktora a žádá výbor o pomoc při hledání svého nástupce pro tuto 
činnost. Na příští schůzi by měl být předložen jmenný seznam kandidátů s již ověřeným předběžným 
souhlasem pro tuto funkci.  

 
9. Atestace lékařů (doc. Jabor) 

Rozdány materiály k posouzení (vzdělávací program, logbook), dr. Kalla, prof. Palička, prof. Racek a doc. 
Štern dodají své připomínky do 31.3.2004.  

 
10. Stanovisko oborové komise pro KB ČLK (prim. Kalla) 

• Prim. Kalla seznámil se zněním dopisu oborové komise pro klinickou biochemii ČLK týkající se 
projednání zaslaného materiálu návrhu vyhlášky o ukazatelích pro zajištění veřejných služeb pro 
zdravotnictví (Příloha 3). 

• Výbor přijal informaci o relacích a uznávání medicínských oborů v rámci EU. 
  
11. Laboratoře klinické biochemie jako riziková pracoviště (právní rozbor, doc. Jabor) 

• Doc. Jabor z pověření výboru zadal vypracování právní analýzy advokátní kanceláři "Vyroubal 
Krajhanzl Školout a spol". Analýza se týká statutu rizikového pracoviště pro oddělení klinické 
biochemie (hematologie, imunologie).  

• Písemná objednávka na tuto analýzu bude advokátní kanceláři zaslána dodatečně.  
• Podle dodaného právního rozboru jsou pracoviště klinické biochemie rizikovými pracovišti. 
• Stanovisko advokátní kanceláře bude rozesláno na elektronický adresář členů ČSKB a zveřejněno na 

www.cskb.cz, případné připomínky a další otázky z praxe mohou být předmětem upřesnění ze strany 
právníků. 

 
 
12. Koncept článku pro IFCC News (materiály doc. Schneiderky) 

Připomínky k článku - chybí část o pregraduálním vzdělávání v oboru, bude vhodné doplnit fotografie, 
přehled konání sjezdů společnosti (materiály poskytne dr. Kalla), seznam předsedů společnosti, historie 
EQA (materiály dr. Kratochvíla) a programový výhled do budoucnosti (doc. Schneiderka). 

  



13. Zpráva vědeckého sekretáře, cestovní granty, ceny společnosti, noví členové (ing. 
Vávrová) 
• O cestovní grant se ucházeli dva žadatelé, výbor doporučil přidělení cestovního grantu autorce práce:   

MUDr. M. Řezáčová, PhD.: Synergic effect of Trail and ionizing radiation at HL-60 cells 
8th International Wolfsberg Meeting 2004, Ermatingen, Švýcarsko (26. - 28. 6. 2004) 

 
• Noví členové:  

ing. Vít Benda (České Budějovice), MUDr. Jiří Bronský (Praha); Lucie Juránková (Brno); ing. Jiří 
Kukačka (Praha); Mgr. Vladimír Pícha (Kolín); Mgr. Radomír Pilný (Brno); Hana Šálová (Kladno); 
Mgr. Silvie Vaingátová (Praha); Mgr. Martina Vasilevová (Praha), Dr. Šináglová (Praha); MUDr. Libor 
Vítek, PhD. (Praha); Bc. Kateřina Zikmundová (Praha). 
Pozn.: Z pohledu evidence ČLS JEP je člen společnosti s titulem Bc. je evidován jako vysokoškolák. 
 

• Žádosti o prominutí platby členských příspěvků z důvodu mateřské dovolené. Výbor bere na vědomí 
sociální podmínky svých členů, proto také diferencuje výši členských poplatků pro ČSKB. Příspěvky se 
však skládají ze dvou částí, fixní částka 250,- Kč pro ČLS JEP je povinná,  při žádosti o úlevy v 
platbách může tedy výbor potvrdit prominutí platby týkající se pouze poplatku pro ČSKB. Rozpis 
plateb viz. www.cskb.cz . 

  
14. Různé  

• Rada pro akreditaci ČLS JEP - na základě jednání, které proběhlo dne 15.3.2004, byl odsouhlasen vznik 
Akreditačního orgánu v rámci ČLS JEP, přípravnými pracemi pro založení orgánu byl pověřen ing. 
Šprongl (zápis z jednání - Příloha 4) 

• Ustanovení pracovní skupiny pro IVD (podnět ing. Mádra) 
Výbor nemá námitky proti výměně názorů na direktivu IVD se zástupci výrobců, CZEDMA, 
referenčních laboratoří a odborníků z klinických laboratoří a bude iniciovat jejich setkání. Výbor těmito 
činnostmi pověřuje dr. Friedeckého 

• Stanovení CRP POCT (doc. Jabor) 
Registrační list podaný pediatrickou společností specifikuje postup jako imunoturbidimetrické 
kvantitativní stanovení CRP. Odbornost 801 tento výkon nesdílí a výbor proto nebude vydávat žádné 
stanovisko související se stanovením CRP technologiemi POCT. 

• Myelomová skupina (prof. Palička) 
Obor bude na jednání této skupiny v Čejkovicích reprezentovat doc. Tichý z FN Hradec Králové 

• Setkání s hematology  
- Účastníci společné schůzky navrhli výboru ČHS ke schválení sdílení těchto výkonů: 96163, 96321, 

96621, 96623, 96711, 96713 
- nově budou předloženy výboru ke schválení a předmětem další schůzky budou tyto výkony: 93325, 

96523, 96835, 96847 
• Symposium o edukaci v klinické biochemii FESCC - ČSKB (listopad 2004) - příprava pokračuje, bude 

upřesněno po jednání s prof. Blatonem v Amsterdamu. 
 
 
 
Zapsala Jana Sedláková, za správnost  doc. Jabor,  ing. Vávrová. 

 
 
 



Příloha 1 
 

 
Návrh kandidátů a doporučení funkcí pro 

Národní registrační komisi klinické biochemie České republiky 
 
Členové s hlasovacím právem 
 
Předseda:    prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
 
Delegát EC4RC:  prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. 
 
Reprezentant národního  
orgánu zodpovědného za  
postgraduální vzdělávání doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 
 
Členové:    prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 
    prof. MUDr. Tomáš Zima, CSc. 
    RNDr. Martin Radina 
    ing. Luděk Šprongl 
 
Dalšími členy (bez hlasovacího práva) jsou: 
 

Předseda ČSKB (tč. doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc.) 
Vědecký sekretář (tč. ing. Jaroslava Vávrová, PhD.) 
Pokladník ČSKB (tč. ing. Luděk Šprongl) 

 
 
Administrativní vedení RNDr. I. Bilyk 
 
Kandidáty schvaluje výbor ČSKB. Doporučení funkcí je rámcová představa výboru ČSKB, předsedu a delegáta 
pro EC4RK volí členové Národní registrační komise ze svého středu (může se jednat o tutéž osobu). Osobu 
delegáta pro EC4RC schvaluje výbor ČSKB. 
 



Příloha 2  
 
Národní registrační komise v 
klinické biochemii České 
republiky 

 National registration 
commission for clinical 
biochemistry in the Czech 
Republic 

Stav: 2004-03-26  Status: 2004-03-26 

Úvod  Introduction 
Národní registrační komise v klinické biochemii
České republiky (NRKKB ČR) je orgánem, který
vyžaduje EC4 (European Communities
Confederation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine) pro vstup odborníků
v laboratorní medicíně z členských států EU do 
evropského registru specialistů v klinické chemii a
laboratorní medicíně (European Register of
Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine). Na základě doporučení NRKKB je
specialista po schválení evropskou registrační
komisí (EC4 Register Commission, EC4RC)
registrován v tomto evropském registru a může
používat titul European Clinical Chemist (s
oficiální zkratkou EurClinChem). 

 National registration commission for clinical 
biochemistry in the Czech Republic (NRKKB ČR) is 
an commission required by the EC4 (European 
Communities Confederation of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine) for EU member state 
specialists in laboratory medicine to enter European 
register of specialists (European Register of 
Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine). A specialist recommended by the NRKKB 
can pass his application to European registration 
committee (EC4 Register Commission, EC4RC) and 
can be registered in this European register and use the 
title European Clinical Chemist (officially abbreviated 
EurClinChem). 

Účel dokumentu  Scope 
Dokument popisuje proceduru vzniku NRKKB
jako zrcadlového orgánu EC4RC, vztahy a
základní činnosti této národní registrační komise. 

 Document describes the procedure for the 
establishment of the NRKKB as a mirror to the 
EC4RC, links and basic tasks of this national 
registration commission. 

Ustanovení NRKKB  Establishment of the NRKKB 
Národní registrační komise ustanovena výborem
České společnosti klinické biochemie ČLS JEP
(ČSKB) jako reprezentantem národní společnosti
klinické chemie uznávané IFCC a FESCC.
Národní registrační komise se řídí zásadami
určenými EC4 a ve své činnosti respektuje
zejména Evropský sylabus postgraduálního
vzdělávání (European Syllabus for Post-graduate
Training in Clinical Chemistry EC4). Národní
registrační komisi v klinické biochemii České
republiky (NRKKB ČR) jmenuje výbor ČSKB na
období 5 let. NRKKB má s ohledem na
doporučení EC4 a strukturu Evropského sylabu
tyto členy: 

 Executive board of the Czech society for clinical 
biochemistry (ČSKB), which is scientific society 
recognized by the IFCC and FESCC, establishes 
national registration commission. National 
registration commission (NRKKB) respects rules 
given by EC4 and respects European Syllabus for 
Post-graduate Training in Clinical Chemistry EC4. 
National registration commission is established by the 
executive board of CSKB for the period of 5 years. 
According to EC4 recommendations and with respect 
to European syllabus NRKKB consists of these 
officials: 



 
členové s hlasovacím právem  voting members  
předseda  chairperson 
reprezentant národního orgánu zodpovědného za
postgraduální vzdělávání 

 national representative responsible for postgraduate 
education in clinical chemistry 

člen  member 
člen  member 
člen  member 
člen  member 
člen  member 

členové bez hlasovacího práva  non-voting members 
předseda ČSKB  president of the ČSKB 
vědecký sekretář ČSKB  scientific secretary of the ČSKB 
pokladník ČSKB  treasurer of the ČSKB 

Podmínkou pro všechny členy NRKKB je členství
v ČSKB s výjimkou reprezentanta národního
orgánu pro postgraduální vzdělávání. Předseda je
volen členy NRKKB s hlasovacím právem na
období 5 let. Předseda může být národním
delegátem NRKKB ČR v EC4RC.  

 Necessary condition for all members of the NRKKB 
(except of national representative responsible for 
posgraduate education) is membership in the ČSKB. 
Chairperson is elected by voting members of the 
NRKKB for the period of 5 years. Chairperson of the 
NRKKB can be Czech national delegate of NRKKB 
in the EC4RC. 

Delegát ČR v EC4RC  Czech national delegate for the EC4RC 

Delegátem musí být člen NRKKB a ČSKB, jako
organizace uznávané IFCC a FESCC. Delegát
nemusí být funkcionářem ČSKB. Delegát může po
dohodě reprezentovat i jiné národní společnosti
v laboratorní medicíně, pokud existují, ale může
být pouze jeden společný delegát. Delegáta
navrhuje NRKKB a schvaluje výbor ČSKB.
Delegát reprezentuje NRKKB ČR a ČSKB po
dobu 5 let. Delegát by měl být EurClinChem. 

 Delegate must be member of the NRKKB and ČSKB, 
as a society recognized by the IFCC and FESCC. 
Delegate need not be officer of the ČSKB. Delegate 
can represent other national societies for laboratory 
medicine, if exist, but there must be only one 
common delegate. Delegate is proposed by the 
NRKKB and approved by the executive board of the 
ČSKB. Delegate represents NRKKB ČR and ČSKB 
for the period of 5 years. Delegate should be 
EurClinChem. 



 
Úkoly NRKKB ČR  Tasks for the NRKKB ČR 
Komunikuje s výborem ČSKB a EC4RC.  To communicate with executive board of the ČSKB 

and EC4RC. 
Určuje minimální požadavky na registraci a re-
registraci podle EC4 a EC4RC a garantuje trvalou
ekvivalenci standardů. 

 To set minimal requirements for registration and re-
registration according to EC4 and EC4RC and 
maintain continuous equivalence of standards. 

Přijímá požadavky uchazečů (registrační
přihlášky) o národní a evropskou registraci,
hodnotí uchazeče a rozhoduje o přidělení titulu
„Specialista v klinické biochemii a laboratorní
medicíně České republiky“. 

 To accept application forms from registrants for 
national and European registration, to evaluate 
registrants and to decide on the right to be called 
"Czech Specialist in Clinical Biochemistry and 
Laboratory Medicine“. 

O národní registraci a udělení národního titulu
vydává osvědčení signované předsedou NRKKB,
českým národním delegátem pro EC4RC a
předsedou ČSKB. 

 Prepares certificate about national registration and 
national title, which is signed by the chairperson of 
the NRKKB, Czech national delegate for the EC4RC 
and president of the ČSKB. 

Odesílá aplikace uchazečů s vyjádřením do
EC4RC. 

 To send application forms with approval to EC4RC. 

Trvale udržuje národní registr.  To maintain national register continuously. 
Zajišťuje výběr správních poplatků a kontroluje,
zda byla platba zaplacena před registrací EC4RC. 

 To charge registrants and to check whether payment 
was made before sending individual application form 
to EC4RC. 

Garantuje splnění podmínek pro re-registraci.  To guarantee conditions for re-registration. 
Administrativně zajišťuje re-registraci a výběr
příslušných správních poplatků. 

 To administrate re-registration and to charge 
applicants with registration fee. 
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Příloha 3 
 
 
Vážená paní 
Mgr. Martina Vičanová 
sekretářka VR ČLK 
Lékařská 291 
Praha 5 
 
 
 
2004-03-19 
 
 
 
Vážená paní magistro, 
Oborová komise pro klinickou biochemii ČLK projednala zaslaný materiál návrhu vyhlášky o 
ukazatelích pro zajištění veřejných služeb pro zdravotnictví a zasílá toto vyjádření: 
1.) Souhlasí s počtem 3 lékaři kliničtí biochemici na 100.000 obyvatel. 
2.) Upozorňuje na to, že spíše než v kategorii ambulantních lékařů by měli být vedeni v kategorii lékařů 

komplementu. 
3.) Doporučuje též uvést ve vyhlášce i počty nelékařských vysokoškolských míst v klinické biochemii a to ve 

výši 3/100.000 obyvatel. 
4.) Protože ve vyhlášce chybí kategorie lékařů komplementu nejsou uvedeny ani počty lékařů např. 

mikrobiologů, klinických farmakologů a toxikologů, kteří by zřejmě měli být doplněni. 
 
 
S pozdravem                                
 
MUDr. Karel Kalla 
předseda oborové komise ČLK pro klinickou biochemii 
 
 
 



Příloha 4 
Zápis 

z 5. schůze Rady pro akreditaci klinických laboratoří  
při České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

konané dne 15. března 2004 v Lékařském domě v Praze 
================================================================ 

Přítomni:  
a) za odborné společnosti: Ing. Bartoš (nukleární medicína), prof. Brdička (genetika), doc. Jabor 

(biochemie), Dr. Kopecký (imunologie), prof. Michalová (genetika), Dr. Pecka (hematologie), Dr. 
Scharfen (mikrobiologie), Ing. Šprongl (biochemie), Ing. Štědrý (nukleární medicína), Dr. Žampachová 
(mikrobiologie) 

b) Centrum pro řízení kvality ve zdravotnictví: MUDr. Věra Chaloupková, Csc. 
c) Česká lékařská společnost JEP: prof. Vladimír Palička, místopředseda ČLS 

Omluveni : 
Dr. Lochman (imunologie), prof. Penka (hematologie),  

 

Program: 

1. Kontrola zápisu:  
- zápis byl zaslán všem přítomných a po jejich odsouhlasení zveřejněn. K tomuto 

znění zápisu již nebyly připomínky a byl schválen.  
2. K bodu (2) minulého zápisu: úkol pro některé odborné společnosti trvá. Je třeba dodat základní 

body požadavků na odborného garanta (garanty) podle specifikace v zápise ze schůze dne 
13.XI.2003. 
Úkol: do 31. března všechny odborné společnosti zašlou svá stanoviska mailem prof. 
Paličkovi, který je přiloží k zápisu 

3. Prof. Palička informoval o: 
- usnesení Předsednictva ČLS, které na jednání dne 18. února schválilo, že ČLS 

JEP založí Akreditační orgán v rámci své působnosti a pověřilo prof. Paličku 
jednáním s právníkem ČLS 

- jednání s JUDr. P. Vackem (jednání se zúčastnil i Ing. L. Šprongl): JUDr. Vacek 
prověří právní možnosti založení Akreditačního orgánu. Z prvního jednání je 
zřejmé, že vzniku AO právně nic nebrání. Realisace je možná poměrně rychle, 
pokud půjde o orgán v rámci ČLS a je možné, aby oficiálně vznikl do 30. června 
2004 a mohl po prázdninách zahájit své aktivity 

Závěry a úkoly: 
- Rada odsouhlasila dosavadní postup a podporuje vznik Akreditačního orgánu 

v rámci ČLS 
- prof. Palička sdělí závěry jednání Rady JUDr. Vackovi s naléhavou žádostí o 

maximální urychlení procesu 
- prof. Palička bude dále jednat s MZ o spoluúčasti na vzniku AO 
- prof. Palička bude předběžně jednat s VZP a bude ji informovat o aktivitách 

Rady a možnosti brzkého vzniku AO 
- prof. Palička bude informovat ČLK o aktivitách Rady a   uznávání  její činnosti  
- výchozím materiálem pro jednání AO budou prozatím (mimo ISO normy, 

především 15189) „Národní standardy“, které pro laboratorní obory vycházejí z 
ISO 15189 a ISO 15190 

- doc. Jabor jménem ČSKB potvrdil ochotu výraznou měrou financovat začátek 
vzniku a činnosti AO (s návratností po rozvinutí aktivit) 

4. Členové Rady obsáhle diskutovali personální obsazení potenciálně vznikajícího Akreditačního 
orgánu. Panuje jednoznačná shoda v tom, že je nezbytné, aby někdo z kvalifikovaných 
odborníků začal „fysicky“ pracovat na vzniku a zahájení činnosti AO. Optimálním řešením by 
byl člen Rady 
Závěr: členové Rady jednomyslně požádali Ing. Šprongla, aby se ujal práce na vzniku AO a 
rozběhl jeho činnost. Ing. Šprongl po diskusi vyjádřil souhlas. 
 

Příští schůzka Rady je plánována na 19. dubna 2004 v 14:00 ve stejných prostorách. 
Schůze skončila v 16:00 hod. 
Zapsal: VP 
Reg-0401 


