
 

Zpráva č. 14 z jednání výboru ČSKB 
červen 2007 
 
Přítomni:  
RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. J.Racek, 
DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D.,  
prof. MUDr. T. Zima, DrSc.  
Omluveni: doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. G. Louženský,  prof.MUDr. V. Palička, CSc., 
Hosté: MUDr.M.Verner, M. Šenderová, MUDr. P. Kocna, Ing. M. Žoha 

1. EC4, IFCC, FESCC – prof. Racek  
• Prof. Zima a prof. Racek se zúčastnili voleb prezidenta EFCC a funkcionářů  pro období 2007-

2008 a 2008-2009.Prezidentem byl zvolen  prof. Victor Blaton z Belgie (dosavadní prezident 
FESCC), po dvou letech ho vystřídá dr. Mike Hallworth z Velké Británie (dosavadní prezident 
EC4). Na další pozice byli zvoleni: President-Elect: prof. Andrea Rita Horvath (Maďarsko), 
Pokladník: prof. Peter Schuff-Werner (SRN), sekretář: dr. Hans van Pelt (Nizozemí), Members-at-
large: dr. Mario Pazzagli (Itálie) a prof. Kari Pulkki (Finsko). 

• Zároveň informovali, že v roce 2008 proběhnou volby do ESCC. Nominace člena za ČSKB má 
být zaslána do 31.10.2007. 

• V rámci Euromedlabu se sešla registrační komise EC4. Prof. Racek informoval o jednání: jsou 
problémy s opakovanými registracemi, registrace má význam pro analytiky a farmaceuty, kteří 
hodlají pracovat v jiné zemi Evropské unie. 

2. Web společnosti – Ing. Vávrová 
• Ing. Vávrová informovala, že formální stránka byla prodiskutována a byla zpřístupněna členům 

výboru. Rekonstrukce webových stránek  probíhá dle časového harmonogramu. 
• Prof. Zima informoval, že návrh Smlouvy o dílo za účelem provedení prací a služeb spojených 

s tvorbou internetové prezentace ČSKB je v současné době zaslán IBA Brno. 

3. Publikace k výročí společnosti – prof. Zima 
• Prof. Zima požádal  MUDr. Kallu,  aby koordinoval přípravu publikace, která bude vydána  k 50. 

výročí společnosti v roce 2008. 
• Výbor navrhuje oslovit významné členy společnosti, kteří by přispěli zajímavými tématy a 

vzpomínkami do publikace: prof. Masopust, prof. Kazda, prof. Engliš, prof. Hyánek - 
vzpomínky,, Zdena Rychnovská – Biolaby a sekce laborantů, MUDr. Buryška, RNDr. Bilyk, 
doc.Štern – vývoj přístrojové techniky, Ing. Budina, RNDr. Friedecký,  RNDr. Kratochvíla – 
historie EHK v ČR, Ing. Vávrová - ocenění, údaje o společnosti,  RNDr. Breinek - významné 
monografie oboru, prof. Palička – zkušenosti, mezinárodní spolupráce a společnosti, Euromedlab, 
synové prof. Homolky a prof. Hořejšího – vzpomínky. 

• Prof. Zima uvedené kolegy osloví a požádá je o zaslání příspěvku do 15.10.2007. 

4. Systém podpory společnosti – RNDr. Radina 
• RNDr. Radina předložil členům  výboru návrh nového systému sponzorování společnosti. 

Varianty byly diskutovány a výbor se návrhy bude zabývat na příštím jednání dne 6.9.2007 
 

5. KBM – smlouva Ing. Vávrová 
• Ing. Žoha -zástupce společnosti LexisNexis akceptoval výhrady členů výboru k předloženému  

návrhu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.11.2004. Opravený a podepsaný dodatek zašle 
ve třech výtiscích k podpisu předsedovi ČSKB. 



 

• Dále Ing. Žoha informoval výbor, že suplement s abstrakty a programem sjezdu vyjde nejpozději 
10.9.2007. 

• MUDr. Kocna zajistí korektury článků dodaných do suplementu. 
• Inzerující firmy v roce 2007 jsou  dosud SEKK, BioVendor, Medesa, Tecom analytical, Olympus.  
• Lexis Nexis osloví další firmy s nabídkou o inzerci v KBM. (např.Roche, BioRad, Immunotech) 

 
6. Příprava plenární schůze – prof. Zima, členové výboru a RK 

• Probíhají přípravy na plenární schůzi, která se bude konat na VIII. Celostátním sjezdu ČSKB. 
 
7. Organizace odborných akcí , sjezd ČSKB 2007 – příprava – M.Verner 

• M. Šenderová seznámila členy výboru s aktuálním rozpočtem sjezdu. Dále předložila seznam 
přihlášených firem a časový program sjezdu. Příloha č. 1 

• Výbor projednal a schválil grafický návrh jmenovek a osvědčení o účasti  a rozhodl o variantě pro 
kongresové tašky. 

• Postery pro Sjezd budou označeny P1 – n. Rozdělení posterů dle zaměření  provede  
MUDr. Verner a MUDr.Kocna. 

• Abstrakta přednášek  na sympoziích  budou označena S1-1...n. , budou  chronologicky řazeny dle 
programu. Na konci suplementu bude jmenný seznam všech autorů s přiřazením odkazů na 
prezentovanou práci. 

• MUDr. Kocna připravuje a kompletuje  ve spolupráci s pověřenými autory materiály oceněných 
členů ČSKB.  

• M. Šenderová předá Lexis Nexis materiály připravené pro tisk suplementu KBM do konce čevna. 
• Komise hodnotící abstrakta navrhla vyřazení abstrakt, která nesplnila stanovené podmínky. Výbor 

se s názorem ztotožnil a oznámení o vyřazení zašle prim.Verner. 
• Výbor schválil úhradu 12 000 Kč (nad rámec ceny nájmu KD Metropol)- jako kompenzci za 

uzavřením kulečníkové herny v prostoru výstavy. 
 

8. Zpráva pokladníka – hospodaření společnosti, sponzoři, Ing. Šprongl – objednání knih 
• Ing. Šprongl informoval  o stavu hospodaření společnosti k danému dni. 
• Ing. Vávrová informuje členy společnosti o možností objednání odborné literatury dle obvyklých 

podmínek. Požadavky na publikace budou  zaslány do 31.8.2007 Ing. Špronglovi. 
 

9. Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová – nové přihlášky, granty 
• Výbor schválil nová členství v ČSKB pro Ing. Irenu Blažkovou (Pelhřimov) a Ing. Jána Pekára 

(Plzeň). 
• Ing. Vávrová seznámila výbor s bilancí provedené revize pravidelného výpisu ČLS JEP.   

Členům, kteří nesplnili v roce 2006 povinnost úhrady členských příspěvků odeslala Ing. Vávrová 
upozornění. Členům přijatým před 1.1.2006, kteří doposud neuhradili žádné členské příspěvky, 
bylo navrženo vyřazení z členské evidence.  

• Výbor schválil komisi pro posouzení dizertačních prací z oblasti laboratorní diagnostiky 
přihlášených  do soutěže o cenu Olympus ve složení  doc. Dastych, prof.Engliš, prof.Hyánek. 
Ing. Vávrová zašle členům hodnotící komise elektronickou verzi přihlášených prací. 

• Výbor schválil  komisi pro udělení ceny o nejlepší publikaci v oboru klinická biochemie v roce 
2006 –  prof. Masopust - předseda, RNDr. Friedecký, MUDr.Kocna, doc. Štern, doc. Dastych, 
doc.Schneiderka, prof. Palička. 

• Prof. Zima požádal členy výboru, aby mu do 4.9. 2007 zaslali návrh na cenu o nejlepší edukační 
materiál vydaný v roce 2006. 

 



 

10. KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová 
• RNDr. Gotzmannová zaslala odpověď  NCONZO  Brno na dotaz ohledně udělování kreditů dle 

vyhlášky 424 Sb.2004. Příloha č. 2 
 
11. Sekce biochemických laborantů – Biolab 2008 – Z. Rychnovská 

• Z. Rychnovská informovala o průběhu pracovní konference sekce biochemických laborantů 
v Hradci Králové dne 4.6.2007, kde bylo přítomno cca 100 účastníků. Odborný program  měl 
vysokou úroveň a přispěl tak ke kontinuálnímu vzdělávání laborantů. Poděkování patří Janě 
Blažkové, vedoucí laborantce ÚKBD FN Hradec  Králové za organizační zajištění a vědecké 
sekretářce výboru ČSKB Ing.Vávrové, za aktuáln sdělení v závěru konference. 

• Doc. MUDr. M. Dastych a Z. Rychnovská předložili návrh témat pro BIOLAB 2008 v Brně: 
- Vzdělávání ZL 
- Kvalita v klinické biochemii 
- Alkohol a drogy 
- Bílkoviny v klinické biochemii 

Organizační zajištění BIOLABu bude zajištěno agenturou CBT zastoupenou pí. M. Šenderovou. 
Byl dán návrh na konání sjezdu v kongresovém centru Hotelu Voroněž  Brno  i včetně využití 
ubytování . Pro ubytování budou ještě nabídnuty další levnější možnosti v centru Brna. Termín 
konání Biolabu je 1.-3.6.2008 

• Z. Rychnovská podala informaci o konání výboru sekce biochemických laborantů dne 15.6.2007 
v Praze, kde se projednávala hlavně příprava odborné činnosti pro rok 2008. Členům výboru byly 
uloženy úkoly pro zajištění termínů a nosných témat pracovních konferencí. Do 31.8.2007 bude 
plán připraven pro výbor ČSKB ke schválení. 

 
12. Různé  

• Členové výboru se dohodli, že návrh zápisu bude zaslán k připomínkování do jednoho týdne od 
rozeslání konceptu, připomínky k zápisu budou zapracovány a definitivní verze zápisu bude 
rozeslána do 14 dnů od jednání výboru a zároveň bude zápis vyvěšen na webových stránkách 
společnosti. 

• RNDr. Radina připraví dopis společnostem, produkujících LIS ohledně dodržování národního 
číselníku laboratorních položek a datového standardu MZ ČR. 

• Prof. Zima seznámil členy výboru s návrhem nařízení vlády o určení oborů resp. převedení oborů 
ze zákona do vyhlášky. Název oboru klinická biochemie zůstává stejný. 

• VR ČLK požádala ČSKB o vyjádření k návrhu základních kmenů pro postgraduální vzdělávání. 
Výbor se v tomo návrhu přiklonil k variantě B, která znamená nižší počet základních kmenů. 
Jedná se zde o náměty, které budou dále diskutovány. 

• Ředitel ÚVN požádal výbor ČSKB o vydání kladného stanoviska pro VZP týkající se zapracování 
výkonů do nových (kód 81 239: Analýza močového sedimentu ve fázovém kontrastu a kódu 
81 347: Analýza moče chemicky a mikroskopicky) pro odbor 108- nefrologie.Prof. Zima zašle 
vedení  ÚVN stanovisko s doporučením, aby zajistili na pracovišti pracovníka z oboru klinická 
biochemie, který by byl garantem uvedeného vyšetření nebo určit tento systém jako detašované 
pracoviště oboru klinická biochemie. Příloha č. 3 

• Ing. Šprongl připraví návrh společného Stanoviska ČSKB a CZEDMA k používání 
diagnostických zdravotnických prostředků in vitro při poskytování zdravotní péče a zašle je 
členům výboru k připomínkování do 25.7.2007.  Příloha č. 4 

• Prezident ČLK zaslal dopis týkající se kreditního systému. Nově přijatý stavovský předpis číslo 
16 v žádném případě neruší doposud vydané akreditace pro vzdělávání, které jsou platné v plném 
rozsahu, tak jak byly uděleny. Na subjekty s akreditací udělenou podle předchozího přepisu 
(včetně ČLS JEP) se nově zavedené poplatky nevztahují.  

• Výbor společnosti vede jednání o zapojení a přípravě české verze Lab Tests Online 
(www.labtestsonline.org) 



 

• ČLK zaslala pozvání na poradu o hájení  práv a zájmů zdravotníků, které se uskuteční dne 
26.6.2007 od 15hod v Kongresovém centru nemocnice Na Homolce. 

• Ing. Šprongl předložil členům výboru zápis z jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří. 
Příloha č. 5.  

• Prof. Zima připraví dopis předsedovi ČLS JEP prof. Blahošovi a předsedovi rady pro akreditaci 
klinických laboratoří prof. Paličkovi se stanoviskem výboru.  

• Výbor diskutoval možnost ucházet se o možnost organizace mezinárodního kongresu laboratorní 
medicíny. Návrh bude předložen k diskusi na sjezd společnosti. 

• Prof. Zima se obrátí na VZP se žádostí o zaslání počtů výkonů v roce 2006. 
 
 

Příští jednání:  6. 9. 2007   v   9,30  Praha 
 
 
 
Zapsala M. Beranová    
Za správnost: T.Zima a členové výboru  
 



 
VIII. Celostátní sjezd ČSKB  -  časový program 

 
               

  Neděle, 23. 9.  Pondělí, 24. 9. Úterý, 25. 9.   
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Příloha č. 2 
PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková 
Vedoucí Registru zdravotnických pracovníků 
NCO NZO Brno 
hofstetrova@nconzo.cz 
                                                                                  Ostrava 29.5.2007 
 
Věc: dotaz ohledně ohodnocení vzdělávacích aktivit 
 
Vážená paní doktorko, 
 reaguji na dotaz jedné mé kolegyně, která byla informována následujícím způsobem. 
 

1. jiný název akce než je uvedeno ve vyhlášce nebude uznán např. sjezd, pracovní den apod. 
2. na potvrzení nesmí být uvedeno certifikát 
3. na potvrzení nesmí být uvedeno s mezinárodní účastí 
4. na potvrzení musí být  razítko jinak je neplatné  

 
Těchto bodů bylo ještě více, ale tyto se mi zdály velmi rozhodující.  
Za KVVOPZ/ Komoru vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví/ 
udělujeme souhlasné stanovisko  akcím  dle počtu hodin odborného programu, jelikož některé názvy mají tradici, 
kterou by odborné společnosti a Státní zdravotní ústav nerady opouštěly. Např. konzultační den SZÚ je na 
odborné úrovni konference, sjezd- kongres apod. Domnívám se, že časem možná přejdeme na jiné názvosloví, 
ale pro toto období bych se přimlouvala  za určování souhlasného stanoviska a ohodnocení kredity dle hodin 
odborného programu. 
Domnívala jsem se, že toto vyhláška umožňuje, ale kolegyně mne přesvědčovala, že nikoliv. 
Přečetla jsem si  Zdravotnické noviny 21/2007 , ale odpověď co bude a co ne uznáno jsem nenašla . 
Omlouvám se za svou neznalost výkladu právní normy, ale ze zkušeností vím, že 5 právníků má 5 výkladů. 
Pokud by to bylo možné, přimlouvala bych se za zveřejnění podmínek neuznání kreditů z důvodů nějakého 
pochybení. KVVOPZ zasílá udělení souhlasu s označenými kredity na uznávací jednotku, ale nevím , zda budou 
kredity a akce uznány. 
 
Děkuji za odpověď a přeji pěkný den 
 
RNDr. Dagmar Gotzmannová 
Presidentka KVVOPZ 
596614601,596614600 
asistentka@laborex.cz  
laborex@iol.cz    
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Paní doktorko, musím dementovat všechny Vámi vznesené dotazy. Jsou platná veškerá potvrzení 
vydaná doposud. pokud nemají náležitosti dle § 4 vyhlášky č. 423/2004 Sb. dohledáváme všechny 
skutečnosti, tak abychom nepoškodili žadatele o vydaní či prodloužení osvědčení . Uznáváme i pojmy, 
které jste uvedla, je vhodnější používat pojem potvrzení, protože certifikát je výstupem certifikovaného 
kurzu, který musí projít tzv. akreditací a na základě jeho absolvování může nelékař vykonávat úzce 
vymezené činnosti. Při mých přednáškách a publikační činnosti jsem na tyto skutečnosti  upozornila a 
to pouze z toho důvodu, aby se začal dělat pomalu pořádek a vše bylo v intencích zákona i vyhlášky. 
Razítko na potvrzení nikdo nevyžadujeme. Pokud se jedná o mezinárodní účast tento pojem vyhláška 
nezná. Pokud je akce vedena v cizím jazyce, doporučuji tuto skutečnost řádně na potvrzení doplnit. 
Dle kreditní vyhlášky má pak žadatel nárok na nárůst kreditů o 30%. 
 
S pozdravem Hofštetrová Knotková 
  
 PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková 
vedoucí Registru 
NCO NZO 
Vinařská 6 
603 00 Brno 
tel.: 543 559 353 



 

Příloha č. 3 
 

 
 
 
 
Vážený pan  
Plk. MUDr. Štefan Brunclík 
Ředitel ÚVN Praha 
 
 
 
 
 
                                                                                 V Praze dne 21. června 2007 
 
 
 
      

     Vážený pane řediteli,  
 
     výbor České společnosti pro klinickou biochemii se zabýval Vaší žádostí o vydání 
stanoviska k používání výkonů – Analýza močového sedimentu ve fázovém kontrastu a 
Analýza moče chemicky a mikroskopicky.  
     Vzhledem ke standardizaci uvedeného vyšetření si Vám dovolujeme doporučit, aby 
byl na pracovišti zaměstnán na částečný úvazek  pracovník z oboru klinická biochemie 
z Vašeho zdravotnického zařízení jako garant tohoto vyšetření. Pro úhradu uvedených 
kódů je potřebné, a VZP vyžaduje, osvědčení o účasti v EHK. Další možností může být, 
že tento systém  bude určen jako detašované pracoviště oboru klinické biochemie ve 
Vaší nemocnici. 

 
     S pozdravem 
        
 
 

               prof.MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
                  předseda ČSKB   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  Příloha č. 4 
 
SPOLEČNÉ STANOVISKO VÝBORU ČESKÉ SPOLEČNOSTI  KLINICKÉ BIOCHEMIE ČLS JEP A 
CZEDMA K POUŽÍVÁNÍ DIAGNOSTICKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ IN VITRO PŘI 
POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE. 
 
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD MD) jsou dle platné legislativy EU 
stanovenými výrobky, což znamená, že existuje evropský právní dokument, v tomto případě 
Směrnice 98/79/ES (transponovaná do českého právního řádu jako NV 453/2004 Sb.), která 
definuje technické požadavky pro jejich výrobu, a dále popisuje způsob jejich uvádění na trh a 
proces poprodejního dozoru. Výrobce IVD MD je povinen posoudit shodu výrobku 
s požadavky směrnice, vystavit na něj ES prohlášení o shodě a označit jej evropskou značkou 
shody CE. Pouze takovýto výrobek je výrobkem shodným.  
 
Evropská značka shody CE, doprovázená v některých případech číslem notifikované osoby, 
umístěná na IVD MD, na jeho štítku a na návodu k použití je dostatečným důkazem shody s 
požadavky NV 453/2004 Sb., resp. Směrnice 98/79/ES. Uvádění takovéhoto výrobku na trh 
všech členských zemí EU a EFTA nesmí být podmiňováno žádnými dalšími omezeními, 
testováním, schvalováním a poskytováním různých dokumentů. Specifickým požadavkem 
NV 453/2004 Sb. je, aby výrobce poskytl uživateli pro každý IVD MD návod k použití v 
českém jazyce.  
 
V České republice lze pro poskytování zdravotní péče používat dle zákona 123/2000 Sb. 
pouze IVD MD shodné. U těchto diagnostik výrobce zaručuje, že jsou-li používány v souladu 
s jeho pokyny, fungují správně až do data exspirace a jimi naměřené hodnoty jsou 
sledovatelné (splňují podmínku návaznosti) až k primárním etalonům nebo jiným standardům 
vyššího řádu, pokud existují.  
 
Akreditovaná laboratoř, která je uživatelem IVD MD , musí samozřejmě postupovat ve shodě 
s normami, podle kterých  byla akreditována. V zájmu zvyšování kvality by měly i 
neakreditované laboratoře  přistoupit k vyhodnocení pro ně nového výrobku, aby si ověřily, že 
odpovídá jejich individuálním požadavkům a očekáváním a že dosahují s výrobkem účinnosti 
uvedené výrobcem. Z čistě legislativního hlediska však není uživatel shodných IVD MD 
povinen provádět jakékoli jejich testování, ověřování či verifikace, používá-li je přesně ve 
shodě s pokyny výrobce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           Příloha č. 5 
Zápis 

z 24. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP 

konaného dne 11. června 2007 v LD ČLS v Praze 

 

 

Přítomni: 

Dr. Beková, Prof. Brdička, Dr. Brozmanová, Doc. Dastych, Prof. Ehrmann, Dr. Lochman, 

Ing. Nováková, Doc. Pecka, Prof. Penka, Dr. Řeháček, Ing. Štědrý, Dr. Žampachová, Prof. 

Palička 

Omluveni: Prof. Anzenbacher, Dr. Čecháček, Ing. Dědičová, Doc. Dušková, Dr. 

Chaloupková, Dr. Kopecký, Prof. Michalová, Dr. Písačka, Prof. Ryška, Dr. Scharfen, Ing. 

Šprongl,  

Hosté (NASKL): Ing. Fischerová, J. Sedláková, J. Kotrbatý 
 

Program: 

1. Kontrola zápisu z 23. zasedání: připomínky členů Rady byly zapracovány. Trvá úkol 

z bodu (4) zápisu: mimo Dr. Lochmana zatím nikdo návrh příspěvku na Semináři 

NASKL dne 12. října nezaslal.  

2. Problematika CE označení výrobků, validace testu a tzv. „home-made“ testů: Panuje 

obecná shoda, že je nezbytné vypracovat odborné stanovisko a aplikovat ho do praxe 

v českých laboratořích. 

Závěr:  

- předseda Rady společně s ředitelem NASKL specifikují, co je nutno považovat 

za „home-made“ metodu (např. zda sem patří i drobné modifikace postupů 

- všechny odborné společnosti co nejdříve vypracují stanovisko k metodám, 

které jsou v jejich garanci, se zaměřením na (a) seznam metod, u kterých je 

možné používat „home-made“ postupy se zdůvodněním, proč nelze řešit jinak, 

(b) definici pracovišť, kde je možno je používat, (c) zpracování SOP u každé 

takové „home-made“ metody, (d) definici podmínek, za kterých lze na těchto 

pracovištích tyto testy provádět. Vhodné návody na obsah postupů lze najít na 

stránkách ČIA 

Termín: co nejdříve, nejpozději do konce roku 2007 



 

3. Aktualisovaný plán „Auditu I klinické laboratoře“ bude po připomínkách Společnosti 

patologů zveřejněn na webu NASKLu v příštím týdnu 

4. Rada široce diskutovala potenciální možnost akreditace pracovišť zahraničními 

akreditačními subjekty či jinými akreditačními orgány než ČIA. Vzhledem k tomu, že 

Rada definovala Národní standardy a nepodkročitelná minima, považuje Rada za 

nezbytné (i s vědomím planosti a závaznosti mezinárodních úmluv), aby akreditace 

klinických laboratoří, které působí na území ČR (či pro české pacienty) byla 

provedena buď ČIA (s dodržením dohody mezi ČIA a NASKL) nebo v jiném případě 

byla nezbytně doplněna Auditem I klinické laboratoře. 

Závěr: předseda Rady seznání s tímto stanoviskem vedení ČIA a vedení plátců 

zdravotní péče. Současně s nimi probere možnost a potřebu využití Registru a Auditů 

NASKL jako jednoznačného ukazatele kvality laboratoří či alespoň zájmu ji zlepšovat. 

5. Byla diskutována problematika opakovaných registrací a jejich administrativy. 

Závěr: Vzhledem k náročnosti přípravy na Audit I je uvažována maximální dvouletá, 

jedenkrát opakovaná registrace, v rámci které by se registrované pracoviště začalo 

podle plánu auditu připravovat ke splnění podmínek Auditu I. Obdobně dvouletá 

platnost Auditu I by měla vést k žádosti o Audit II nebo akreditaci, minimálně však 

k opakování Auditu I. Rada tedy zavazuje NASKL, aby registrace byla maximálně na 

dva roky a rovněž tak platnost Auditu I. Nepožádá-li pracoviště během opakované 

registrace o „vyšší stupeň“, bude z Registru vyřazeno. Paní Sedláková vypracuje 

možnost zjednodušené registrace, žádá-li pracoviště opakovaně o prodloužení 

registrace. 

6. Postavení akreditace dle ISO 17025 nebo 15189, certifikace podle řady 9001. Členové 

Rady diskutovali průnik dat a shodli se, že je velmi nutné dbát na to, aby akreditované 

pracoviště vždy uvádělo (na každém výsledkovém listu) pro kterou metodu je (či není) 

akreditováno. Vzhledem k národním specifickým potřebám, definovaným v 

„nepodkročitelných minimech“ navíc Rada upozorňuje, že certifikace pracoviště není 

postačující a měla by být vždy doplněna alespoň Auditem I. 

7. Ing. Fischerová vysvětlila důvody svého odchodu z funkce výkonné ředitelky NASKL 

a shrnula nejdůležitější skutečnosti za uplynulý rok: podařilo se konsolidovat stav 

NASKL, ekonomicky NASKL stabilizovat, byly vypracovány metodické materiály, je 

registrováno cca 120 laboratoří, proběhlo 5 Auditů I a další dva jsou v přípravě. 

Předseda Rady paní inženýrce poděkoval (spolu s poděkováním pí Sedlákové, Dr. 



 

Bilykovi a panu Kotrbatému), vyjádřil naději na další dobrou spolupráci a popřál Ing. 

Fischerové mnoho dalších úspěchů. 

8. Předseda seznámil členy Rady se skutečností, že do výběrového řízení na výkonného 

ředitele NASKL se přihlásil v řádném termínu jediný uchazeč, prof. MUDr. Antonín 

Jabor, CSc. Seznámil členy Rady s jeho materiály, zvláště pak s předloženou SWOT 

analýzou a navrhovaným Strategickým plánem rozvoje NASKL. Po diskusi členové 

Rady doporučili předsednictvu České lékařské společnosti jmenovat prof. Jabora 

výkonným ředitelem NASKL. 

Závěr: prof. Palička předloží návrh na jmenování prof. Jabora výkonným ředitelem 

NASKL Předsednictvu ČLS v nejbližším možném termínu 

 

 

Předseda ukončil jednání v 15:50 a oznámil termín příštího jednání Rady dne 1. října 2007 ve 

14:00 na obvyklém místě. 

 

Zapsal: VP, se zahrnutím připomínek členů Rady  

V Hradci Králové dne 16. června 2007 
Reg-07006 

 

Příloha: 

SWOT analýza a Strategický plán rozvoje NASKL, předložené prof. Jaborem jako součást 

přihlášky do výběrového řízení na výkonného ředitele NASKL 
 


