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Zpráva z jednání výboru ČSKB  
č. 23 / květen 2004 

 
1. FONS – o průběhu příprav informoval výbor p. Adamec  

• přihlášeno je zatím 200 účastníků, není plánována účast hostů ze zahraničí,  
• výbor navrhuje, aby letos nově ocenění čestní členové a držitel ocenění „Za zásluhy o obor 

klinické biochemie a laboratorní medicíny“ byli pozváni na náklady sjezdu (uhrazení 
ubytování a sjezdového poplatku), ostatní čestní členové ČSKB nebudou platit registrační 
poplatek, ubytování si hradí sami 

• program zůstává beze změn, souběžný firemní blok má pouze firma Immunotech 
• kontrola abstrakt a posterů neproběhla – odloženo 
• původní blok "Granty" bude přejmenován na "Varia 2 - granty, vzdělávání", původní blok 

"Varia 2" bude přejmenován na "Varia 3 - klinika" 
• zasedání redakční rady KBM se uskuteční v pondělí dne 20. září 2004 od 10:00 do 12:00 

 
2. Zpráva pokladníka 
 
Finanční bilance za rok 2003 
 
Náklady 
Ostatní materiál 516 417 Kč  skripta profesora Masopusta, diplomy odměněným ČSKB, 

medaile Hořejšího, záloha na vydání brožury preanalytická fáze, 
odborné časopisy 

Drobný majetek 497 715 Kč  odborná zahraniční literatura + knihy pro registrované laboratoře 
Zahraniční 
cestovné 

149 495 Kč schválené granty mladým klinickým biochemikům 

Občerstvení 14 946 Kč jednání výboru 
Ostatní služby 143 124 Kč poštovné, telefony, pracovní cesty v ČR, software 
Mzdové náklady 133156 Kč vědecký sekretář, sekretářka, včetně pojištění 
Jiné náklady 4 953 Kč bankovní poplatky 
Odpisy 125 015 Kč vybavení sekretariátu, dražší knihy 
Příspěvky 49 153 Kč členství ČSKB v IFCC 
Celkem 1 633 974 Kč 
 
Příjmy 
Dary sponzorů 1 520 780 Kč IFCC, nadace Medica. firmy 
Příjmy z tržeb 374 398 Kč sjezd, Biolab, bulletin FONS 
Členské příspěvky 192 383 Kč  
Celkem 2 087 561 Kč  
Zisk 453 587 Kč  
Z toho daňové 264 485 Kč  
Daň 75 890 Kč  
Převod do FONDu  
ČLS JEP 

377 697 Kč + 500 Kč (zisk pracovního dne laborantů) 

 
FOND JEP 
Čerpáno 224 567Kč  SC Nizozemsko, příspěvek KBM, notebook vědeckého sekretáře
Stav k 31.12.2003 56 755,8 Kč 
Převod 377 697 Kč + 500 Kč 
Stav k 1.1.2004 434 953,16 Kč 
 
3. Biolab 2004 

Biolab 2004 - 270 účastníků, 22 firem. Výbor ocenil skvělou organizaci a milé moravské prostředí 
a rozhodl, že ze zisku bude pro místní organizátory vyčleněna částka na odměny, výbor zároveň 
pověřuje doc. Jabora, aby písemně poděkoval prim. Zajícovi za organizaci a příjemný průběh 
Biolabu 2004.  
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4. VII. sjezd ČSKB v roce 2006 v Olomouci 
• doc. Schneiderka předložil nové návrhy programu  
• finanční kalkulace je prozatím předběžná, CBT vypracuje nabídku pro sponzory sjezdu 

(bude předloženo CZEDMě k vyjádření), oslovení firem ohledně firemních přednášek a 
bloků vypracuje doc. Schneiderka a ing. Šprongl 

• V programovém schematu navrhuje výbor časové uspořádání bloků trvajících 60 nebo 90 
min a přestávky v délce 30 min. 

• Plenární schůze ČSKB by měla být zařazena v programu druhého sjezdového dne 
• Výbor navrhuje, aby abstrakta byla publikována formou samostatného sborníku  

 
5. Registr laboratoří 

• Oslovení registrovaných laboratoří ve druhé etapě Registru – projednány změny v 
navrženém formuláři, opravený formulář v příloze č. 1  

• Nově přihlášené laboratoře do Registru klinických laboratoří (odbornost 801):  
• MEDIEKOS Labor, s.r.o, Zlín 
• OKBH, Centrum zdravotnických služeb, Brno 
• OKB, Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
• OKB, Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod 

• Rada pro akreditaci - zápis z 25. 5. 2004, viz Příloha č. 3 - inspektoři pro akreditační 
činnosti (audity v laboratořích) budou osloveni po výběrovém řízení ve spolupráci s 
krajskými konzultanty pro obor KB. Národní akreditační středisko klinických laboratoří 
(NASKL) při ČLS JEP bude formálně založeno podpisem zakládací listiny prof. Blahošem. 

 
6. Registr pracovníků - ustanovení Národní registrační komise pro vstup do Evropského 

registru EC4 (prof. Engliš, dr. Bilyk, dr. Friedecký, Dr. Radina, prof. Zima) 
zápis ze schůzky vypracoval prof. Engliš - viz Příloha č. 2 

 
7. Doporučení  

• validace - probíhá analýza připomínek,  
• likvor - připravuje se první draft, pracovní schůzka se uskuteční 23.6. v Praze 
• VVV - připravuje se nová strategie přístupu,  
• nejistota - shromažďují se podklady 

 
 
8. Časopis KBM  

• Výběrové řízení na nakladatele – vzhledem k opožděném zaslání některých nabídek bude 
rozhodnutí odloženo na příští schůzi výboru 17.6. Je možné, že předsednictvo ČLS JEP 
vybere nového partnera pro vydávání celé rodiny medicínských časopisů. Výběr z uchazečů 
pouze pro vydávání KBM bude uzavřen 17. 6. 2004 s tím, že případná nová spolupráce s 
nakladatelem KBM bude oznámena a navázána po uzavření celé kauzy na úrovni 
předsednictva ČLS JEP. Výbor dá přednost zůstat ve svazku rodiny medicínských časopisů 
ČLS JEP v případě, že nabídka ČLS JEP bude zcela srovnatelná s uchazeči o vydávání KBM. 

• Změny v redakci – vzhledem k žádosti prof. Kazdy o uvolnění z funkce redaktora, 
plánovaným změnám nakladatele a vzhledem k postupně probíhající rekonstrukci redakční 
rady výbor osloví oba současné redaktory, aby v nových podmínkách vydávání KBM i nadále 
pracovali ve prospěch časopisu, současně osloví jako potenciální nové redaktory dr. 
Friedeckého a dr. Kocnu.  

• Spolupráce s genetiky  - výbor děkuje Dr. Votrubovi za návrh smlouvy mezi ČSKB a SLG 
ČLS JEP.  Návrh smlouvy odešle doc. Jabor prof. Goetzovi ke schválení. 

• Spolupráce s imunoanalytickou sekcí (prof. Topolčan) - výbor očekává návrhy na 
spolupráci 

 
9. Vzdělávací program lékařů 

Probíhá schvalování vzdělávacích programů pro lékaře.  
 
10. Diskusní fórum o IVD (dr. Friedecký, Dr. Bilyk, pozvaní hosté a zástupci CZEDMY) 

Závěry: do konce června 2004 připraví zástupci výboru (dr. Friedecký) a zástupci CZEDMY 
(ing. Vočková) společné prohlášení (stanovisko) o pojmu, významu a vysvětlení IVDD, stane 
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se tak po vzájemné e-mailové konferenci, stanovisko bude zveřejněno. Sdělení nebude 
přesahovat rozsah 2 stran. 

 
11. IFCC agenda 

• EUROMEDLAB 2005 – ČSKB podpoří účast svých členů kongresu v Glasgow; bude vypsáno 
5 cestovních grantů na tento kongres, uchazeče (věkový limit je 40 let) je nutné vybrat do 
konce roku 2004, od září bude k dispozici registrační formulář on-line,  

• Definice a pravidla pro konzultanta v klinické biochemii – dotazník, vyplní společně doc. Jabor 
a doc. Schneiderka, termín do 30.9. 

 
12. Zpráva vědeckého sekretáře 

• Noví členové: Mgr. Jarmila Konvičková, Renáta Pěkná, ing. Milan Chalupa, Mgr. Roman 
Zuber, PhD., Zuzana Tesařová. 

• Nová žádost o udělení grantu:  
1 D. Rajdl, 1 J. Racek, 2 A. Steinerová, 3 F. Stožický, 1 L. Trefil, 2 M. Korotvička, 4 Z. Rokyta VYBRANÉ 
RIZIKOVÉ FAKTORY ATEROSKLERÓZY A KOJENÍ 
Na základě posouzení odbornou komisí výbor potvrdil, že žádosti bude vyhověno. 

 
13. Různé 

• Databáze právních předpisů – zatím odloženo. 
• Akreditační standardy – text je k dispozici na www.cskb.cz 

(http://www.cskb.cz/registr/Standardy.pdf ), případné připomínky je třeba směřovat zástupcům 
ČSKB v radě pro akreditaci, kam bude proces finalizace standardů přenesen. Výklady ke 
standardům je nutné připravit tak, aby vznik výkladů byl časově harmonizován se vznikem 
skupiny inspektorů Rady pro akreditaci. 

• V průběhu jednání bylo doc. Jaborovi předáno stanovisko CZEDMA ke sponzorování 
symposia FONS 2004. Výbor bere na vědomí. 
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Příloha č.1  
- formulář bude odeslán předvyplněný (zde ukázka z OKBH Kladno) 
                                          
 
                                                        Formulář pro druhou etapu                                 KB/0001 

Registr klinických laboratoří - odbornost 801 
Strana 4 (celkem 10) 

 
(zkontrolujte vyplněné údaje, chybějící údaje v tabulkách doplňte) 
Souhlas s preambulí registru Ano 
 
Organizace 
Název organizace  Nemocnice Kladno 
IČO (organizace)  00875384 
IČZ organizace   22101000 
Adresa organizace:  Vančurova 1548, 272 59 Kladno 
Statutární zástupce organizace:  MUDr. Otakar Mareš  
Telefon  
Fax  
Elektronické kontakty @ 
 
 
Registrovaná jednotka  
Název registrované jednotky   OKBH 
IČP registrované jednotky (výčet s charakteristikou) 22101120 
Telefon  
Fax  
Elektronický kontakt pro komunikaci se správci registru jabor@nextra.cz 
 
Okruh působnosti 3 
1. ambulantní zařízení pracující pouze pro praktické lékaře,  
2. ambulantní zařízení, pracující pro ambulantní specialisty, případně praktické lékaře 
3. zařízení pracující pro lůžková zařízení, případně ambulantní specialisty a praktické lékaře 
 
 
Provozní doba  
1 = nepřetržitý provoz,  
2 = jiný provoz 
 
Zaměření registrované jednotky  
Volný text o nabízených službách 
- viz akreditační standard B-I-01, bod 4, a) rozsah služeb, které laboratoř zamýšlí poskytovat,  
- případně odkaz na svou webovou stránku 
  
 

 
Účast v EHK  Ano 
Účast v IQC  Ano 
 
Vedoucí laboratoře:    doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 
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Personál 
 Fyzické osoby (počet) Přepočtené počty (úvazky) 
Lékaři celkem   
Lékaři s odborností 801   
Jiní odborní VŠ (tj. nelékaři) celkem   
Analytici s odborností 801   
SZP    
NZP    
Ostatní pracovníci    
 
Lékařský garant odbornosti 801 - doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 
Denní přítomnost na pracovišti (všední dny) Ano/Ne 
Úvazek (přepočtený počet)  
Rok atestace KB I. stupně  
Rok atestace KB II. stupně  
Celková praxe v oboru klinická biochemie (roky)  
 
Analytický garant odbornosti 801 - RNDr. Petr Bořil 
Denní přítomnost na pracovišti (všední dny) Ano/Ne 
Úvazek (přepočtený počet)  
Rok atestace Vyšetřovací metody v klinické biochemii   
Rok specializační zkoušky Biochemická a toxikologická 
analytika (pro farmaceuty) 

 

Celková praxe v obou klinická biochemie (roky)   
 
EHK 
Účast v systémech EHK: specifikace jednotlivých systémů 
(vypište názvy kontrolních systémů) 

 
 

Celkový počet metod prováděných v laboratoři odpovídajících 
položkám NČLP 

 
 

Počet kvantitativních metod prováděných v laboratoři 
odpovídajících položkám NČLP 

 

Počet kvantitativních metod prováděných v laboratoři 
odpovídajících položkám NČLP, které jsou sledovány 
libovolným systémem EHK 

 
 

Celkový počet výsledků stanovení libovolného analytu v roce 
2003, u něhož byla hodnota Z skóre v intervalu -2 až +2 

 
 

Celkový počet výsledků stanovení libovolného analytu v roce 
2003, u něhož byla hodnota Z skóre < -2 

 

Celkový počet výsledků stanovení libovolného analytu v roce 
2003, u něhož byla hodnota Z skóre > +2 

 

Celkový počet výsledků stanovení libovolného analytu v roce 
2003, u něhož byla hodnota Z skóre v intervalu -3 až +3 

 

Celkový počet výsledků stanovení libovolného analytu v roce 
2003, u něhož byla hodnota Z skóre < -3  

 

Celkový počet výsledků stanovení libovolného analytu v roce 
2003, u něhož byla hodnota Z skóre > +3 
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IQC 
Celkový počet metod (kvantitativní i ostatní) prováděných 
v laboratoři odpovídajících položkám NČLP, které jsou 
sledovány systémem IQC 

 

 
Celkový počet metod (kvantitativní i ostatní) prováděných 
v laboratoři odpovídajících položkám NČLP, které jsou pokryty 
SOP (neočekává se 100% splnění) 

 

Celkový počet kvantitativních metod prováděných v laboratoři 
odpovídajících položkám NČLP, které byly validovány 
v laboratoří (neočekává se 100% splnění) 

 

Celkový počet metod (kvantitativní i ostatní) prováděných 
v laboratoři odpovídajících položkám NČLP, které mají lokálně 
zveřejněné specifikované podmínky preanalytické fáze  

 

 
 
Splnění podmínek Akreditačních standardů klinických laboratoří (% splnění) 
D-06 Postupy před vyšetřením (preanalytická fáze)  

 
D-07 Vyšetřovací postupy klinické laboratoře  

 
D-08 Zajištění jakosti vyšetřovacích postupů v klinické 
laboratoři 

 
 

D-09 Proces po vyšetření (postanalytické postupy) v klinické 
laboratoři 

 
 

D-10 Proces po vyšetření (postanalytické postupy) v klinické 
laboratoři 

 
 

D-11 Změny a doplňky nálezů klinické laboratoře  
 

Při vyplnění postupujte podle check listů pro sebehodnocení 
 
 
Použité zkratky: 
IČO identifikační číslo organizace 
IČZ identifikační číslo zařízení 
IČP identifikační číslo plátce 
EHK externí hodnocení kvality 
IQC interní kontrola kvality 
SZP  střední zdravotnický pracovník 
NZP nižší zdravotnický pracovník 
NČLP Národní číselník laboratorních položek 
SOP standardní operační postup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: RNDr. Ivan Bilyk, OKBH Nemocnice Kladno, Vančurova 1548, 272 59 Kladno 
 tel/fax: 312 606 330, registr.laboratore@cskb.cz 
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Příloha č.2 
 
Zápis z jednání ad hoc pracovní skupiny výboru ČSKB pro ustanovení Národní registrační 
komise pro vstup do Evropského registru EC4, Pardubice, 20.5.2004 
 
Přítomni: Bilyk, Engliš, Jabor, Racek, Radina, Šprongl, Vávrová, Zima. 
Omluven: Palička. 
 
Pracovní skupina se sešla z podnětu výboru ČSKB, který účastníky předem kontaktoval a 
vyžádal si jejich předběžný souhlas s účastí a prací v Národní registrační komisi pro vstup do 
Evropského registru EC4 (NRK). 
 
Předmětem jednání bylo: 

1. Ustavení NRK jako orgánu výboru ČSKB. 
2. Rozdělení pracovních úkolů, resp. ustavení funkcí pracovníků skupiny dle propozic EC4. 
3. Projednání nejbližších úkolů NRK. 

 
Jednání probíhalo ve dvou etapách, v první (Engliš, Racek, Radina, Zima) byly připraveny návrhy 
jednání a v druhé etapě při jednání výboru ČSKB proběhlo vlastní jednání. 

 
Ad 1 a 2. Všichni oslovení účastníci souhlasili se svým členstvím v NRK a rozdělením funkcí: 
předseda NRK – Engliš, delegát EC4RC – Racek, reprezentant národního orgánu zodpovědného za 
postgraduální vzdělávání – Jabor , členové s hlasovacím právem – Palička, Radina, Šprongl, Zima, 
členové bez hlasovacího práva – Jabor, Šprongl, Vávrová, administrativní vedení - Bilyk.  

 
Ad 3. Předseda NRK seznámil všechny účastníky s funkcí NRK a systémem registrace českých 
pracovníků v EC4RC. 
 
NRK konstatovala, že český systém pre- i postgraduální výchovy splňuje kritéria pro registraci 
EC4RC; jako možný sporný bod se jeví pouze bod j) odstavce 7.0 (competencies) doporučení (Guide) 
EC4, týkající se jazykových znalostí petentů. NRK došla k závěru, že v žádostech českých petentů o 
registraci v evropském registru bude jako kritérium splnění tohoto požadavku uznávat seznam 
přednášek a publikací petenta, které zveřejnil v cizím jazyce.  
 
NRK doporučila výboru ČSKB a výbor vyslovil souhlas s tím, že zařazení českých pracovníků do 
EC4RC a přiznání titulu ECC nebude provázeno přiznáváním analogického českého titulu; 
registrovaní ECC budou však zařazeni (bez českého titulu) do národního českého registru EC4, který 
povede NRK.  
 
Bezprostřední přijaté úkoly: 

a) připravit zápis a předložit ho ke schválení výboru, 
b) seznámit odbornou veřejnost s ustavením NRK a její funkcí , 
c) seznámit odbornou veřejnost se systémem registrace EC4RC, formulářem přihlášky, 

postupem registrace.  
konkrétní realizace: zkrácenou informaci o ustavení NRK ČSKB, preambuli materiálů EC4RC 
s charakteristikou registrace EC4, formulář žádosti o registraci, postup registrace, plný text Guide 
EC4RC a plné texty vzdělávacích programů lékařů a analytiků (místo Sylabu EC4) se zveřejní na 
webových stránkách ČSKB. 

 
Příští zasedání NRK bude při příležitosti FONSu 2004, do té doby kontakt členů mailem. 

 
Na vědomí : všem členům NRK. 
1. 6. 2004 

 
Za body a,b,c odpovídá předseda NRK, termín do konce června 2004.  
 
Zapsal: Engliš 
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Příloha č. 3 
 

Zápis 
ze 7. zasedání Rady pro akreditaci klinických laboratoří 

při České lékařské společnosti J. E. Purkyně 
konaného dne 25. května 2004 v Lékařském domě v Praze 

================================================================ 
Přítomni: 
za odborné společnosti: RNDr. I. Bilyk (v zastoupení doc. Jabora a za ČSKB), MUDr. O. Kopecký 
(imunologie), prof. K. Michalová (genetika), doc. M. Pecka (hematologie), MUDr. J. Scharfen 
(mikrobiologie), Ing. L. Šprongl (biochemie), Ing. R. Štědrý (nukleární medicína) 
za Centrum pro kvalitu MZ ČR: MUDr. V. Chaloupková 
za P-ČLS: prof. V. Palička 
Omluveni:  
Ing. V. Bartoš (nukleární medicína), prof. R. Brdička (genetika), doc. A. Jabor (biochemie), Dr. M. 
Lochman (imunologie), prof. M. Penka (hematologie), MUDr. M. Žampachová (mikrobiologie) 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu: pracovní verse zápisu byla rozeslána k připomínkám, které byly zahrnuty do 
definitivního znění. Další připomínky nebyly 

2. Dr. Chaloupková informovala o „Akreditačních standardech klinických laboratoří“, vydaných 
Centrem pro řízení kvality, Radou pro akreditaci a ČSKB. Dr. Bilyk rozdal výtisk Standardů 
(výtah nejdůležitějších), které vytiskla na své náklady ČSKB. Dr. Chaloupková vysvětlila 
význam Standardů se zdůrazněním, že vycházejí z preferované ISO normy 15189. Tyto 
standardy jsou podkladem pro přípravu dokumentů pro akreditaci klinických laboratoří v ČR 
Národním akreditačních střediskem pro klinické laboratoře (NASKL). 
Tyto standardy: 

a) jsou a budou dostupné na webové stránce Centra a NASKL 
b) budou dále doplňovány, v tomto okamžiku chybí cca 15% 
c) jsou základním návodem pro laboratoře, jak si připravit a strukturovat 

dokumentaci potřebnou pro akreditaci 
Úkol: všichni členové Rady prostudují Akreditační standardy, předloží je výborům svých 
odborných společností k informaci a projednání a bude-li nezbytné, navrhnou potřebné 
doplňky a změny, které budou projednány a oponovány na zasedání Rady. 

3. Ing. Šprongl informoval o současném stavu přípravy NASKL: 
a) návrh zřizovací listiny NASKL: Rada souhlasí s textem – viz příloha 
b) upozornil na existující webovou stránku NASKL: www.volny.cz/NASKL, 

která je v přípravě. Na stránkách je současně logo jednotlivých odborných 
společností (členové Rady souhlasí) 

c) Ing. Šprongl bude intensivně pracovat na realisaci aktivit NASKL a 
průběžně informovat členy Rady 

4. Registr – situace v jednotlivých oborech: 
genetika: vede registr molekulárně biologických i cytogenetických laboratoří včetně 
patřičných údajů. V současnosti neuvažují předání údajů do centrálního registru, nevidí v tom 
ale zásadní problém v budoucnu. Údaje jsou na adrese: 
www.uhkt.cz/lab_a_vysetreni/nr_lab_dna_diag/dna_lab_db 
hematologie: v současné době (od 1.6.) otevírá registr, který souhlasí s „požadavky“ Rady. 
Údaje: www.hematology.cz 
imunologie: registr je v chodu, v současné době vede cca 40 laboratoří, data jsou prozatím ve 
správě odborné společnosti. Datové rozhraní souhlasí s doporučením Rady. Údaje jsou na 
adrese www.csaki.cz 
mikrobiologie: začíná s tvorbou registru, pověřenou osobou je prim. Žampachová 
nukleární medicína: začíná s tvorbou registru, pracoviště byla obeslána a informována 
(www.imunoanalyza.cz). Pověřenou osobou je Ing. Bartoš 
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biochemie: v registru je ca 180 laboratoří, připravuje 2. etapu s podrobnějšími údaji. 
Uvažovaný formulář pro tuto druhou etapu je v příloze zápisu, údaje jsou dostupné na adrese 
www.cskb.cz 
Obecné doporučení: je velký zájem, aby byly aktivity jednotlivých odborností časově 
synchronisovány. Členové Rady se pokusí po projednání ve svých výborech urychlit tvorbu 
datových podkladů. Dr. Bilyk nabídl možnost poradenské pomoci i jiným odbornostem. 

5. Problematika inspektorů pro akreditační činnost: všechny OS navrhnou vhodné osoby 
nejpozději do konce srpna, prozatím nejméně 5-6 za obor. Základní požadavky: nejvyšší 
dosažitelný stupeň atestace v oboru, nejméně 10 let praxe. Vzhledem k potenciálnímu střetu 
zájmu by inspektoři neměli být např. pracovníky Referenčních laboratoří, předsedy 
Společnosti, ani supervisory SEKK.  Registrace v registrech pracovníků ve zdravotnictví, 
vedených MZ či odpovídajícím orgánem, je nezbytným předpokladem. S činností inspektora 
by měl vyjádřil souhlas zaměstnavatel. NASKL vytvoří dostatečnou databasi inspektorů. 

6.  
 
Předseda ukončil jednání v 16:00 a poděkoval přítomným za účast a aktivitu. 
 
Příští schůzi Rady volá předseda v září (optimálně v úterý) v obvyklých prostorách a čase.  
 
 
Zapsal: VP 
Reg-0404 
 
 

Příloha: zřizovací listina NASKL 
 

Předsednictvo ČLS JEP vydává na základě čl.12, odst. 3, písm. f, g) stanov ČLS JEP tuto 
 

Zřizovací listinu NASKL 
 

I. 
Národní akreditační středisko pro klinické laboratoře (dále NASKL) se zřizuje jako samostatný 
odborný útvar při sekretariátu ČLS JEP pro provádění akreditační činnosti v oblasti klinických 
laboratoří. Klinickou laboratoří v tomto smyslu se rozumí laboratoř, vyšetřující biologický materiál 
pro účely diagnostiky, terapie a dalších potřeb léčebné a preventivní péče. 
 

II. 
NASKL je ve své odborné a rozhodovací činnosti samostatný a nezávislý. Při své činnosti využívá 
NASKL nejmodernějších poznatků vědy a exaktních metod. NASKL hospodaří podle rozpočtu, který 
pro příslušný kalendářní rok schvaluje předsednictvo ČLS JEP. 
 

III. 
NASKL při své činnosti spolupracuje  odbornými společnostmi ČLS JEP, případně spolupracuje 
s dalšími odbornými společnostmi, orgány a organisacemi v ČR i v zahraničí. 
 

IV. 
Činnost NASKL je řízena Radou pro akreditaci klinických laboratoří (dále jen Rada), která je stálým 
poradním orgánem předsednictva ČLS JEP. V čele NASKL stojí předseda této Rady, který je na návrh 
členů Rady jmenován předsednictvem ČLS. Prvním předsedou Rady a NASKL jmenuje předsednictvo 
ČLS JEP prof. MUDr. Vladimír Paličku, CSc. 
 

V. 
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Akreditační činnost je prováděna personálem NASKL s pomocí odborně proškolených inspektorů, 
kteří jsou obvykle členy ČLS JEP. Osvědčení o akreditaci vydává předseda NASKL. 
 

VI. 
Administrativně ekonomické činnosti potřebné pro chod NASKL zajišťují pracovníci sekretariátu ČLS 
JEP. Kontaktním místem pro veřejnost je administrativní úřad NASKL pod adresou 120 00 Praha 2, 
Sokolská 31. 
 

VII. 
Předsednictvo ČLS JEP může upravit interním předpisem na návrh předsedy NASKL (po projednání 
v Radě) další podrobnosti týkající se organisace a činností NASKL. Předpisy týkající se provádění 
akreditační činnosti vydává předseda NASKL. 
 
 
Tato zřizovací listina byla schválena předsednictvem ČLS JEP dne 26. května 2004 a nabývá účinnosti 
dnem 1. června 2004 
 

V Praze dne 26. května 2004 
 
 

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 
předseda ČLS JEP 

 
 
 


