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Zpráva č. 2 z jednání výboru ČSKB  
duben 2006 

 
V úvodu jednání uctil výbor minutou ticha památku významného člena společnosti, emeritního 
prim. MUDr. Vlastimila Dyrhona.  
 
1. Zpráva pokladníka 

Ing. Šprongl zpracoval účetní podklady celkového vyúčtování za rok 2005, viz Příloha č.1 
 

2. CZEDMA spolupráce s odbornými společnostmi 
Výbor obdržel dopis CZEDMY deklarující spolupráci nově zvoleného vedení CZEDMY s 
odbornými společnostmi. Výbor se obsahem dopisu a způsobem spolupráce s touto 
organizací bude zabývat na svém dalším jednání.  
 

3. Časopis KBM 
Výbor zváží do příštího jednání, zda bude iniciovat změny ve složení redakční rady 
časopisu. 
 

4. Doporučení ČSKB  
• Finální znění aktualizovaného doporučení o vrozených vývojových vadách bylo schváleno 

rovněž výbory spolupracujících odborných společností, je zveřejněno na webu ČSKB a 
bude publikováno rovněž v KBM. 

• Předseda přednesl návrh na zvážení iniciace přípravy nových doporučení (tyreopatie, 
kardiální markery) 

 
5. Kvalifikační kurz "Odborné zdravotnické metody" 

Doc. Jabor informoval o společné schůzce náměstkyně IPVZ se zástupci jednotlivých 
laboratorních oborů, jejíž výstupem je návrh programu kvalifikačního kurzu, výbor se 
seznámil s navrhovanou strukturou výuky, připomínky možno uplatnit do 25.4.2006 na 
adresu doc. Jabora. 
 

6. Sekce biochemických laborantů 
• Biolab 

• Členové výboru sekce biochemických laborantů informovali, že navštívili prostory a 
zajišťovatele služeb v Českém Krumlově 

• Výbor se zabýval komplikovanou ekonomickou situací provázející poslední přípravy 
konference 

• Výbor byl seznámen s režií slavnostního zahájení 
• Výbor souhlasí s přidělením sedmi cestovních grantů pro aktivní účastníky Biolabu, 

kteří vyhověli podmínkám zadání dle pokynů na webu  
• Připomínka k zápisu č.40 

Výbor sekce biochemických laborantů reagoval veřejně na připomínku dr. Hložkové 
k informaci zveřejněné v zápisu č.40 z jednání výboru ČSKB upřesňujícím sdělením 
ve zprávě předsedkyně sekce přednesené na Regionální konferenci sekce 
biochemických laborantů viz Příloha č.2 

 
7. Zpráva vědeckého sekretáře 

• Žádosti o cestovní granty 
ο Výbor souhlasí s udělením cestovního grantu Dr. Leníčkovi k účasti na kongresu 

Digestive Disease Week, Los Angeles, USA s prací: 
M. Leníček, M. Lukáš, L. Budišová, M. Jirsa, J. Kovář, L. Vítek 
The relationship between bile salt malabsorption and CYP7A1 gene promoter 
polymorphism in patients with inflammatory bowel disease 
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ο korespondenčně elektronickou poštou bylo uzavřeno posouzení a souhlas s žádostí 
o cestovní grant Dr. Cibulky k účasti na kongresu XIV International Symposium on 
Atherosclerosis, Řím s prací: 
R. Cibulka, R. Siroka, D. Rajdl, J. Racek 
ASYMMETRIC DIMETHYLARGININE AS A NOVEL INDEPENDENT RISK FACTOR 
FOR CARDIOVASCULAR DISEASE IN HEMODIALYSIS PATIENTS 

ο Nově přijatí členové: Ing. Eva Brtková (Plasy); Ivana Fišerová (České Budějovice); 
Ing. Marie Havranová (Praha); Ing. Iva Křenová (Litoměřice); Mgr. Jana Pavelková 
(Praha); Monika Steinhauserová (Český Krumlov); Mgr. Lenka Žídková (Frýdek-
Místek); Mgr. Jana Tomková (Litobratřice); Mgr. Petra Vyskočilová (Ostrava); Mgr. 
Petr Hornik (Olomouc) 

• Návrhy na ocenění:  
ο Výbor souhlasí s návrhem na ocenění Čestným uznáním „Za zásluhy o obor klinické 

biochemie a laboratorní medicíny“ in memoriam pro MUDr. Vlastimila Dyrhona. 
ο Výbor souhlasí s udělením čestného členství Doc. RNDr. Petru Šternovi, CSc. 

 
8. Různé 

• Návrh kalkulačního listu pro použití biočipů v laboratorní praxi předkládá Společnost 
lékařské genetiky ve spolupráci s ČSKB, výbor navrhuje, aby formulace uvedené v 
kalkulačním listě byly zobecněny s vyloučením specifikace pro konkrétního výrobce. 

• Aktualizace NČLP - výbor pověřil dr. Radinu a doc. Jabora vedením pracovní skupiny pro 
aktualizaci Národního číselníku laboratorních položek  

• mimořádný pracovní den ČSKB při příležitosti životního jubilea prof. Paličky se bude konat 
v Hradci Králové 27.6., organizací odborného programu jsou pověřeni ing. Vávrová a doc. 
Jabor  

• výbor pověřil Ing. Šprongla vypracováním podrobné zprávy ročního vyúčtování dotace 
IFCC pro pokladníka IFCC. 

 
Zapsala: J. Vávrová 
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Příloha č.1 
 
Zpráva pokladníka za rok 2005  
položka celkem (Kč) z toho daňové (Kč) 
náklady   
Nákup materiálu 482 184,35  
Opravy a udržování 589,92  
Občerstvení 11 722,0  
Poštovné 9 966,0  
Telefonní poplatky 20 032,82  
Cestovné 46 430,5  
Nájemné 6 386,0  
Ostatní služby 197449,48  
Osobní náklady 198 000,0  
Odvody 29 406,0  
Kurzové ztráty 19 166,15  
Bankovní poplatky 6 681,0  
Neuplatněná DPH 20 524,28  
Odpisy 359 662,20  
Příspěvky EC4 a IFCC 72 252,89  
Náklady celkem 1 480 454,14 0 
   
příjmy   
Dary 2 048 148,00  
Členské příspěvky 143 783,0  
Ostatní služby 135 459,62 135 459,0 
Příjmy celkem 2 327 390,62 135 459,0 
   
Výsledek před zdaněním 846 936,48 135 459,0 
Základ daně  135 459,0 
Daň  35220,0 
   
K převodu do fondu 811716,48  
   
REZERVNÍ FOND   
K 1.1.2005 920 112,51  
Zahr. cesty a NASKL -224 484,0  
Převod za 2005 833 559,58  
Odpis 2005 91809,0  
Stav k 1.1.2006 1 620 997,09  
Poznámka: do fondu byl převeden i zisk z BIOLAB 2005 21843,1 Kč  
 
Podrobněji: 
Nákup materiálu – většina knih, diplomy, kancelářské potřeby a pod. 
Osobní náklady – plat vědecký sekretář, redaktoři KBM, sekretářka společnosti, odměny za udělené ceny 
 
Příjem od IFCC: 1 113 148,- Kč 
 
160 077,- Kč  časopisy 
140 906,4 Kč  odborné knihy 
144 999,0 Kč  cestovní granty 
50 000,- Kč  podpora NASKL 
100 000,- Kč   podpora KBM 
Celkem: 595 982,4 Kč 
Převedeno na rezervní fond: 517165,6 Kč 
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Příloha č. 2 
 
Výbor společnosti ČSKB 
k rukám předsedy doc. MUDr. A. Jabora, CSc.                                                 Brno 18.4. 2006 
 
 
Věc: Vyjádření k zápisu ze 40. zasedání výboru ČSKB 
 
Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, 
 
dovoluji si reagovat na, dle mého názoru ne příliš šťastně formulovaný, bod č.12 zápisu ze 40. 
zasedání výboru ČSKB označený jako Sekce zdravotních laborantů a týkající se NCO NZO 
Brno.  
Z formulace nebylo mně ani mým kolegům, kteří s NCO NZO spolupracují, zřejmé koho a čeho 
se kritika týká. Z telefonického rozhovoru s paní Rychnovskou a posléze i s Vámi, pane 
předsedo,  jsem vyrozuměla, že se v podstatě jedná o dvě následující věci: 

1) Vystupování zástupkyně NCO NZO p. Loosové ve zkušební komisi u závěrečné zkoušky 
z KB. 

2)  Nespokojenost s dlouhou čekací dobou na zařazení do specializačního studia oboru  
Zdravotní laborant pro KB. 

 
K vašim připomínkám sděluji: 
ad1) Paní Loosová je ve zkušební komisi jako administrativní pracovník NCO NZO. Názor p. 

Loosové na výkony frekventantů v žádném případě nemá vliv na hodnocení při závěrečné 
zkoušce. Připomínky s p. Loosovou osobně prodiskutuji a zařídím nápravu. Dále musím 
sdělit, že mi p. Loosová velmi pomáhá s organizačními záležitostmi studia, které bych jinak 
jako externista v NCO NZO jen obtížně zajišťovala.  

 
ad2) V současné době se specializační studium nachází v přechodném období. Situace je 

ovlivněna zákonem 96/2004 Sb., který neumožňuje další vzdělávání JOP – absolventů 
středních odborných škol. Těchto v laboratořích klinické biochemie pracuje mnohem více 
než v jiných odbornostech. Pro tyto zaměstnance bylo existenční otázkou doplnit si vzdělání 
formou PSS a stát se zdravotnickými pracovníky, to jsem se snažila v NCO NZO zajistit. 
V NCO NZO byly za poslední 2 roky otevřeny 4 třídy pro zájemce z řad JOP. Vzhledem 
k tomu, že kapacita NCO NZO je otevřít maximálně 2 třídy ročně, nebylo tedy možné 
otevírat třídy pro PSS ZL.  
Otevření dalších tříd specializačního studia ZL dle nových akreditovaných vzdělávacích 
programů je závislé na oficiálním vydání minimálních požadavků na studijní programy 
z Ministerstva zdravotnictví ČR ve Věstníku MZ. Pak teprve bude možno podat žádost o 
akreditaci vzdělávacího programu (schvalování jistě také nějakou dobu potrvá). Nyní tedy 
vše závisí na MZ, kde, dle mé informace, leží návrhy na minimální požadavky již 9 měsíců. 
NCO NZO momentálně eviduje cca 80 přihlášek k PSS, ne všechny ovšem splňují potřebné 
náležitosti dle dosud platných požadavků. Jakmile budou známy podmínky pro nové 
vzdělávací programy a zařazování frekventantů, budou zájemci písemně vyrozuměni. Tyto 
informace obdrží každý, kdo zavolá na subkatedru klinických laboratoří v Brně. V  jiných 
specializačních oborech v NCO NZO bylo dosud běžné, že se na zařazení do specializace 
čeká 2 a více let. 
 
Zde bych také ráda požádala výbor o spolupráci při akreditaci praktické části nového 
vzdělávacího programu (vytipování spolupracujících pracovišť, která požádají na MZ o 
akreditaci na praktickou část specializačního vzdělávání) v okamžiku, kdy budou známy 
minimální požadavky a bude to aktuální. 
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Změny ve specializačním vzdělávání zdravotních laborantů v souvislosti se zákonem 
96/2004 Sb.: 
1) JOP (absolventi středních odborných škol biologického nebo chemického 

zaměření) – končí možnost jejich specializačního vzdělávání. Tito mohou dále získat 
odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického pracovníka jen absolvováním 
akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotních 
laborantů nebo nejméně tříletého akreditovaného studia v oboru diplomovaný zdravotní 
laborant na VZŠ (§ 9 zákona 96/2004) a pak se následně specializovat. 

2) Absolventi bakalářských studijních oborů a VOŠ bez zdravotnické akreditace – 
mohou získat způsobilost k výkonu zdravotnického povolání absolvováním 
akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody (§ 51 zákona 96/2004), který 
je v současné době v přípravě (nejsou známy minimální požadavky na studijní program 
ani kdo bude kurz realizovat) a pak se následně specializovat. 

3)  Specializační studium ZL pro klinickou biochemii – mohou být zařazeni jen 
zdravotničtí pracovníci (§ 54, § 55 zákona 96/2004) tj. 

1) absolventi  akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu 
ZL 

2) absolventi nejméně tříletého akreditovaného studia v oboru diplomovaný zdravotní 
laborant na VZŠ 

3) absolventi SZŠ oboru zdravotní laborant, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno 
nejpozději ve školním roce 2004/2005  

4) absolventi akreditovaného bakalářského studijního oboru přírodovědného nebo nejméně 
tříletého studia přírodovědného zaměření na VOŠ po absolvování akreditovaného 
kvalifikačního kurzu laboratorní metody 
Specializační studium je v současné době v přípravě (nejsou známy minimální 
požadavky na studijní program). 

 
S pozdravem 
RNDr. Pavla Hložková 
FN U svaté Anny v Brně 
Oddělení klinického komplementu 
Pekařská 53 
656 91 Brno 
 
Zpráva o činnosti Sekce biochemických laborantů ČSKB ČLS JEP přednesená na 
regionální konferenci BL ve Vsetíně dne 20.4.2006 
 
V ČSKB proběhly volby do výboru ČSKB, do výboru Sekce biochemických laborantů a do 
revizní komise. Do výboru Sekce biochemických laborantů byli zvoleni: Nejedlý Miloš, Vémolová 
Marie, Rychnovská Zdena, Chaloupka Jaroslav a Bunešová Martina. 
 
Dne 10.4.2006 se nový výbor sešel a došlo k volbě : 

 předsedkyní je Rychnovská Zdena 
 místopředsedkyní byla zvolena Bunešová Martina 
 vědeckou sekretářkou je Vémolová Marie 

 
Výbor pokračuje ve své činnosti, v současné době má na starosti konání 
43. celostátního sjezdu biochemických laborantů BIOLAB 2006 v Českém Krumlově ve dnech 21. 
– 23. května 2006. Na sjezd je přihlášeno více jak 300 účastníků, předneseno bude 27 
přednášek a 22 prací bude prezentováno firmou posterů k vyhlášeným tématům : 
 

1. Tumorové markery a biochemie a diagnostika zánětu 
2. Kardiovaskulární diagnostika 
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3. POCT – spolupráce laboratoře a klinika 
4. Informační technologie 
5. Varia 

Navíc budou uspořádány 2 vorkshopy (fa Dade Behring a  fa Immunotech). Program BIOLABu 
je zveřejněn na webové stránce ČSKB. 
Jednání proběhne v Zámecké jízdárně. Předběžný návrh rozpočtu je zatím minusový vzhledem 
k menším než očekávaným příspěvkům vystavovatelů a sponzorů. Organizační výbor proto přijal 
některá úsporná opatření.  
Členové výboru ĆSKB se ještě snaží sehnat nějaké další sponzory. Přesto všichni doufáme, že 
BIOLAB 2006 úspěšně proběhne i letos a to už proto, že se do Českého Krumlova vracíme po 25 
letech znovu. 
 
 2. listopadu 2006 bude uspořádán pracovní den Sekce biochemických laborantů v Praze 
v Lékařském domě . Díky celoživotnímu vzdělávání se hlásí na naše odborné akce větší počet 
účastníků, proto pravděpodobně budeme k pozvánce přikládat i přihlášku k účasti, abychom se 
vždy vešli do pronajatého sálu. Do budoucna budeme počítat i s účastnickým poplatkem na tyto 
jednodenní akce pro  zaplacení sálu. 
 
 Na začátku prosince počítáme s konáním Regionální konference v Karlově Studánce, ale 
to se všichni včas dozvíte z webové stránky ČSKB. 
 
 Vzhledem k tomu, že z členské základny vzešlo více připomínek k dlouhým čekacím 
dobám pro zařazení ke studiu PSS z biochemie a k vystupování zástupkyně NCO NZO pí. 
Loosové ve zkušební komisi a při závěrečných zkouškách, byla tato záležitost řešena ve výboru 
ČSKB dne 13.2.2006. K připomínkám se vyjádřila za subkatedru klinických laboratoří za obor 
klinické biochemie pí. RNDr. Pavla Hložková. 
 
 
ad1) Paní Loosová je ve zkušební komisi jako administrativní pracovník NCO NZO. Názor p. 

Loosové na výkony frekventantů v žádném případě nemá vliv na hodnocení při závěrečné 
zkoušce. Připomínky s p. Loosovou osobně prodiskutuji a zařídím nápravu. Dále musím 
sdělit, že mi p. Loosová velmi pomáhá s organizačními záležitostmi studia, které bych jinak 
jako externista v NCO NZO jen obtížně zajišťovala.  

 
ad2) V současné době se specializační studium nachází v přechodném období. Situace je 

ovlivněna zákonem 96/2004 Sb., který neumožňuje další vzdělávání JOP – absolventů 
středních odborných škol. Těchto v laboratořích klinické biochemie pracuje mnohem více než 
v jiných odbornostech. Pro tyto zaměstnance bylo existenční otázkou doplnit si vzdělání 
formou PSS a stát se zdravotnickými pracovníky, to jsem se snažila v NCO NZO zajistit. 
V NCO NZO byly za poslední 2 roky otevřeny 4 třídy pro zájemce z řad JOP. Vzhledem 
k tomu, že kapacita NCO NZO je otevřít maximálně 2 třídy ročně, nebylo tedy možné 
otevírat třídy pro PSS ZL.  
Otevření dalších tříd specializačního studia ZL dle nových akreditovaných vzdělávacích 
programů je závislé na oficiálním vydání minimálních požadavků na studijní programy 
z Ministerstva zdravotnictví ČR ve Věstníku MZ. Pak teprve bude možno podat žádost o 
akreditaci vzdělávacího programu (schvalování jistě také nějakou dobu potrvá). Nyní tedy 
vše závisí na MZ, kde, dle mé informace, leží návrhy na minimální požadavky již 9 měsíců. 
NCO NZO momentálně eviduje cca 80 přihlášek k PSS, ne všechny ovšem splňují potřebné 
náležitosti dle dosud platných požadavků. Jakmile budou známy podmínky pro nové 
vzdělávací programy a zařazování frekventantů, budou zájemci písemně vyrozuměni. Tyto 
informace obdrží každý, kdo zavolá na subkatedru klinických laboratoří v Brně. V  jiných 
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specializačních oborech v NCO NZO bylo dosud běžné, že se na zařazení do specializace 
čeká 2 a více let. 
 
Zde bych také ráda požádala výbor o spolupráci při akreditaci praktické části nového 
vzdělávacího programu (vytipování spolupracujících pracovišť, která požádají na MZ o 
akreditaci na praktickou část specializačního vzdělávání) v okamžiku, kdy budou známy 
minimální požadavky a bude to aktuální. 
Změny ve specializačním vzdělávání zdravotních laborantů v souvislosti se zákonem 96/2004 
Sb.: 

1) JOP (absolventi středních odborných škol biologického nebo chemického 
zaměření) – končí možnost jejich specializačního vzdělávání. Tito mohou dále získat 
odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického pracovníka jen absolvováním 
akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu 
zdravotních laborantů nebo nejméně tříletého akreditovaného studia v oboru 
diplomovaný zdravotní laborant na VZŠ (§ 9 zákona 96/2004) a pak se následně 
specializovat. 

2) Absolventi bakalářských studijních oborů a VOŠ bez zdravotnické 
akreditace – mohou získat způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 
absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody (§ 51 
zákona 96/2004), který je v současné době v přípravě (nejsou známy minimální 
požadavky na studijní program ani kdo bude kurz realizovat) a pak se následně 
specializovat. 

3) Specializační studium ZL pro klinickou biochemii – mohou být zařazeni jen 
zdravotničtí pracovníci (§ 54, § 55 zákona 96/2004) tj. 
• absolventi  akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro 

přípravu ZL 
• absolventi nejméně tříletého akreditovaného studia v oboru diplomovaný 

zdravotní laborant na VZŠ 
• absolventi SZŠ oboru zdravotní laborant, pokud bylo studium prvního ročníku 

zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005  
• absolventi akreditovaného bakalářského studijního oboru přírodovědného nebo 

nejméně tříletého studia přírodovědného zaměření na VOŠ po absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody. Specializační studium je 
v současné době v přípravě (nejsou známy minimální požadavky na studijní 
program). 

 
Výbor Sekce biochemických laborantů  velice děkuje pí. RNDr. Pavle Hložkové za její 
odpověď i za veškerou její činnost spojenou s postgraduálním vzděláváním biochemických 
laborantů. 
 
Na žádost výboru Sekce biochemických laborantů vznese výbor ČSKB námitku MSV a MZČR 
k zařazení laborantů a VŠ analytiků dle katalogu prací 
 ( s politováním zároveň bylo konstatováno, že odborná společnost nebyla vůbec vyzvána ke 
konzultaci při tvorbě těchto pravidel). 
 
Vám všem přítomným výbor Sekce biochemických laborantů děkuje za účast na Regionální 
konferenci ve Vsetíně a těší se na viděnou na 43. BIOLABu v Českém Krumlově. 

 
Zpracovala : Z. Rychnovská 
24.4.2006 
 
 


