
Z á p i s č. 30 ze zasedání výboru ČSKB 
konaného dne 9. dubna 2001 ve Zlíně 

 
 
Přítomni: Dr. Kalla, doc. Palička, Ing. Vávrová, Dr. Friedecký, doc. Dastych, Dr. 
Gotzmannová, dr. Bilyk 
Omluveni: Z. Rychnovská, doc. Schneiderka, Dr. Skalický 
Hosté: prof. Zima 
 
Kontrola zápisu:  
• návrh zákona o způsobilosti k výkonu povolání – připomínky byly zaslány na MZ ČR 

prof. Tůmovi 
• bod 1.1. již splněn – výbor doporučuje uvést na webové stránce obsah  Základní analýzy 

moče v klinické laboratoři, který vypracoval Dr.Louženský a Dr. Kratochvíla – zajistí Dr. 
Friedecký. Podrobnější popis na CD  SEKKu nebo ve Scand. J.Clin. Lab. Invest. 

• hodnotící komise o vyhlášení ceny IFCC-Roche rozšířena ještě o  doc. Jabora 
• výroční zpráva IFCC nebude publikována ve Fonsu, oprava informace z minulého zápisu 
• pracovní den v Olomouci byl velmi kladně hodnocen 
 
Nové úkoly: 
1. Prof. Zima informoval o návrhu zákona o způsobilosti k výkonu povolání, který jsme 

dostali z ČLK a od poslanců, a o připomínkách, které spolu s předsedou ČSKB zaslal na 
ČLK a poslanci Dr. Cabrnochovi.. Prof. Zima bude nadále informovat o jednáních na MZ  
a napíše zprávu do Fonsu. 

2. Ředitelka odboru vzdělávání MZ požádala o stanovisko, zda absolventi níže jmenovaných 
škol se budou moci po absolvování školy uplatnit na pracovištích klinické biochemie. 
Vyjádření výboru: VŠCHT Praha – vysloven souhlas. Universita Č. Budějovice, katedra 
biologie – vysloven nesouhlas. Není v dostatečné míře zajištěna výuka analytiky a nejsou 
též v dostatečné míře přednášena zdravotnická témata. Odpověď vypracuje Dr. Kalla a 
prof. Zima. 

3. Dr. Kalla se zúčastní 27. dubna 2001 Shromáždění zástupců organizačních složek ČLS 
JEP. 

4. Ředitelka VZP Musílková prozatím reaguje záporně na aktivity ČSKB a KVVPZ ve věci 
seznamu výkonů a jejich vykazování. Dr. Pollak bude pokračovat v jednání za podpory 
výboru ČSKB. Výbor velmi ocenil jeho dosavadní práci. 

5. Výbor pověřil účastí při výběrovém řízení pro laboratoře soukromé polikliniky  (Praha 13) 
doc. Průšu. 

6. Dr. Kalla seznámil s dopisem předsedy  Slovinské společnosti  klinické biochemie, který 
navrhuje bližší spolupráci a výměnu 1 – 2 stážistů. Jednání s  Dr. Gorenjakem  bude 
pokračovat v průběhu Euromedlabu. 

7. Symposium ČSKB na Euromedlabu – pro prezentaci ČSKB bude v předsálí stůl. Budeme 
prezentovat  FONS - Dr. Skalický, KBM – prof. Kazda, SEKK, aktivity ČSKB – dr. Kalla  

8. Výbor schválil přijetí nových členů: Pěnkavová A.-Praha, Zachrová L.-Kořenov, 
Skalníková Z.- Brno, MUDr. Kovářová L.- Praha, Ing. Tejčková E. – Dobřív, Tylová J. – 
Praha,  Mgr. Vondráková B. – Praha. 

9. Výbor projednal žádosti členů ČSKB o úhradu sjezdového poplatku na EUROMEDLAB. 
Ing. Vávrová seznámí žadatele s výsledkem. Výbor přiznal 22 plných registrací + 3 
jednodenní. Požádalo 35 členů, 4 nevyhověli požadavku aktivní účasti jako první autor 
přijatého posteru. Mezi základními požadavky bylo zohledněno rovněž hrazení členských 



příspěvků. Při velkém počtu žádostí z jednoho pracoviště, došlo k redukci počtu registrací, 
několik žadatelů našlo jiný způsob řešení. 

10. Výbor odsouhlasil pozvání čestných členů na Euromedlab – doc. Palička napíše zvací 
dopis.  

11. Příští Alps-Adria kongres se uskuteční 20. – 22. 4. 2002  v Regensburgu. Informace bude 
zveřejněna ve Fonsu a na  webové stránce ČSKB. 

 
 

Příští výbor  se uskuteční  dne 17. května 2001 v 9,30 hod ve VFN (budova ORL, přízemí, 
tzv, přípravna), U nemocnice 2, Praha 

 
   Jednání oborové komise ČLK proběhne od 12.30 hod. 

  
 
 

Zapsala: J. Dostálová 
Schválila: Ing. Vávrová, MUDr. K. Kalla 
 
 
V Hradci Králové 24. dubna 2001 
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