
Zpráva č. 39 z jednání výboru  ČSKB 
Leden 2006 

 

1. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl) 
• ing. Šprongl připraví smlouvu o spolupráci ČSKB s firmou STAPRO ohledně vydávání bulletinu 

FONS 
• dopisy sponzorům ČSKB na rok 2006 byly rozeslány 
• volby 2006 - nespotřebované nadbytečné tisky budou skartovány standardním postupem 

2. Rada pro akreditaci, Registr, NASKL (prof. Palička, doc. Jabor, ing. Šprongl) 
• zápis z jednání Rady ze dne 9.1.2006 - viz Příloha č. 1  
• prof. Palička informoval o podepsání dvou dokumentů (Smlouva o spolupráci, Dohoda) mezi 

Radou pro akreditaci a ČIA dne 21. 12. 2005 (dostupné na www.cskb.cz a www.naskl.cz) 
• dne 21.12.2006 byla na základě výběrového řízení jmenována do funkce výkonné ředitelky 

NASKL ing. Alena Fischerová  
• na stránkách www.naskl.cz zveřejněn dopis ing. Fischerové všem registrovaným laboratořím 

(bude všem registrovaným elektronicky rozeslán) - Příloha č.2 
• připravován je seminář pro registrované laboratoře dne 14.4.2006 v aule Pedagogické fakulty v 

Praze  
• na stránkách www.naskl.cz byl zveřejněn článek "Činnosti NASKL", členové výboru byli 

požádání, aby se v elektronické diskusi vyjádřili k obsahu textu, 2 členové výboru nepovažují za 
vhodné se k již zveřejněnému materiálu vyjadřovat, ostatní námitky neuplatnili 

• dne 28.1.2006 proběhne v Hradci Králové další školení (náhradní termín) posuzovatelů NASKL 
• výbor posoudil žádosti uchazečů o práci posuzovatele (auditora) NASKL, ČIA - výbor potvrdil 

žádost ing. Hroudové a ing. Krotké, zamítavé stanovisko bylo odhlasováno k žádosti ing. Hajna; 
uchazečům písemně odpoví ing. Vávrová, kopie odpovědí s originály žádostí předá sekretariát 
ČSKB ing. Fischerové (NASKL) 

• doc. Pecka pořádá dne 26.1.2006 v Hradci Králové seminář pro registrované laboratoře o 
kvalitě práce v hematologických laboratořích, registrace v klinické hematologii využívá podobné 
principy jako registrace v klinické biochemii (tzv. 2. etapa činnosti registru) 

3. Podzimní sympozium FESCC (Bc. Z. Tesařová) 
• termín pořádní mezinárodního edukačního sympozia byl přeložen na 20.-22.10. 2006 
• místem konání bude Praha, hotel Olympik 
• pořadateli budou společně IFCC, FESCC, ČSKB, finanční zajištění bude předmětem dalších 

jednání, předpokládá se příspěvek IFCC, ČSKB, sponzorství diagnostických firem 
• organizačním zajištěním akce byla pověřena firma CBT 
• pro účastníky byl stanoven jednotný registrační poplatek 250 EUR (zahrnuje ubytování, 

stravování, materiály, coffee break) 
• výbor hlasoval o výši příspěvku ČSKB, hlasováním bylo rozhodnuto o poskytnutí částky až do 

výše 250 000,- Kč 
• účast členů ČSKB bude finančně podpořena formou grantu, podmínky budou zveřejněny na 

www.cskb.cz 
• vyzvaní řečníci ze zahraničí: 500 EUR příspěvek na cestové, bez účastnického poplatku (ale 

příslušné služby budou poskytnuty v plném rozsahu), řečník z ČR - ubytování zdarma, cestovné 
hradí ČSKB podle prokázaných nákladů) 

• dataprojektor zapůjčí ČSKB 
• Bc. Tesařová dodá aktualizovaný rozpočet sympozia 
• akce bude zveřejněna prostřednictvím e-mailingu IFCC 

4. FONS 2006 
• aktualizován odborný program, komunikace s pořadatelem pokračuje bez problémů 



5. VOLBY ČSKB 2006 
• Volební komise pro vyhodnocení 1.kola se sejde 30.1., průběžná informace a postup přípravy 2. 

kola voleb do výborů společnosti proběhne na dalším jednání výboru 
• Ing. Vávrová navrhuje, že požádá předsedu volební komise, aby se stal garantem textů 

prohlášení jednotlivých kandidátů postupujících do druhého kola voleb. Původní texty se 
nejprve soustředí u předsedy volební komise a v určený den budou předány ing. Vávrové k 
technické úpravě a zveřejnění na webu ČSKB a prostřednictvím elektronické pošty členům. 

6. Vzdělávání - akreditační komise 
• schůzky dne 20.1.2006 se zúčastní prof. Racek  

7. Vzdělávání farmaceutů (prof. Palička) 
• není vyjasněn způsob vzdělávání farmaceutů, přidělování, resp. uznávání kreditních bodů 

farmaceutům je nejasné (zákon 95/2004 vs. 96/2004 a kreditní body ČLK vs. kreditní body 
KVVOPZ). Doc. Jabor požádá dr. Skalického o vyjádření a vypracování konceptu oslovení obou 
institucí ohledně této problematiky.  

8. Kurz pro JOP 
• schůzka s zástupkyní IPVZ ohledně kvalifikačního kurzu pro JOP byla z důvodu nepřítomnosti 

dr. Gotzmannové odložena, opakované dotazy na IPVZ zatím bez výsledku, protože MZ ČR 
není schopno dodat žádné podklady ohledně přípravy této akce 

9. KBM (dr. Friedecký, ing. Vávrová) 
• první číslo bude zasláno všem členům 
• třetí číslo roku 2006 bude věnováno jubilantům roku 2006  
• redakce konstatuje, že dosavadní spolupráce se SLG není příliš aktivní, dalšího nominovaného 
člena SLG do redakční rady se přes veškeré úsilí nepodařilo v uplynulých dvou měsících 
kontaktovat 

• nutno aktualizovat smlouvu s Lexis-Nexis 
• diskutována otázka partnerství firmy ABBOTT pro rok 2006 (150000,- Kč), jednáním pro 

dořešení nevyjasněných otázek pověřena ing. Vávrová  

10. Společná komise SEKK a CZEDMA (dr. Friedecký) 
• Výbor pověřil Dr. Friedeckého porovnáním platných dokumentů normativních a zákonných 

týkajících se EHK a vypracováním strategie přístupu k programům EHK v nových legislativních 
a normativních podmínkách, oponenturu strategie provede zástupce CZEDMA  

11. IFCC (doc. Schneiderka) 
• platba členských příspěvků v IFCC – doc. Jabor požádal o úhradu prostřednictvím 

ekonomického odd. ČLS JEP 
• IFCC-Abbott award ror significant contributors in molecular diagnostics udělena Prof. Y.M.D.Lo 

z Hong Kongu 
• konference Laboratory Automation:Advanced Tools for Improving the Practice of Medicine 

(Amsterdam, 16-17.3.2006) 

12. Doporučení ČSKB 
• novelizace doporučení č. 1 o EKK - odloženo jako úkol pro nově zvolený výbor ČSKB 
• dodatky k doporučení o validaci (dr. Novotný a spol.: VALIDACE A VERIFIKACE 

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝCH METOD ZALOŽENÝCH NA ANALÝZE 
EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU) - zveřejněno na www.cskb.cz k diskusi, bude schváleno na 
schůzi výboru v únoru 

13. Zpráva vědeckého sekretáře (ing. Vávrová) 
• Vypsání grantů a podmínek pro jejich přidělení na r. 2006 bude oznámeno prostřednictvím 

webové stránky, elektronických zpráv ČSKB a zveřejněním v bulletinu FONS  
• vypsání grantů: účast na zahraničních kongresech, zahraniční stáže - viz Příloha č.3 



− výbor podpoří až 10 žadatelů s aktivní účastí na zahraničních kongresech (uvažovaná 
částka pro podporu je 10x20000 Kč) 

− výbor podpoří až 5 žadatelů s účastí na monotématických zahraničních vzdělávacích 
akcích (uvažovaná částka pro podporu je 5x15000 Kč) 

− výbor podpoří české účastníky symposia IFCC-FESCC v Praze (bude upřesněno) 
− výbor podpoří aktivní účast laborantů na Biolabu (až 15x2500 Kč) 

• Výbor souhlasí s návrhem vědecké sekretářky umožnit poskytnutí slevy základního členského 
poplatku dle informace ředitelky sekretariátu ČLS JEP ze dne 1.11.2005 všem svým členům, 
kteří splňují věkovou hranici 70 let, ing. Vávrová vystaví individuální žádosti dle požadovaného 
fomuláře, které zašle členské evidenci k projednání. O snížení základního poplatku mohou 
žádat rovněž matky na mateřské dovolené. 

14. KVVPOZ – odloženo 

15. BIOLAB 2006 
• zveřejněny informace k pořádání Biolabu 2006 v Českém Krumlově, rozeslány pozvánky,  

zveřejněno na webu, kde je i vstup k elektronické přihlášce aktivní účasti  
• schválena grantová politika pro aktivní účastníky z řad SZP z rozpočtu ČSKB 
• doc. Jabor požádá hlavní sestru nemocncie v Českém Krumlově o uvolnění vedoucí laborantky 

při organizování sjezdu  

16. Různé 
• připravován Pracovní den v Lékařském domě u příležitosti životního jubilea prof. Paličky 
• Purkyňova cena - nominován prof. Masopust, doc. Jabor sdělí písemně rozhodnutí výboru 

předsednictvu ČLS JEP 
• výbor se rozhodl nepodpořit žádost o uvolnění kódu morfologického vyšetření moče 

pracovníkům urologických oddělení, odpověď zástupcům Urologické kliniky FN KV napíše doc. 
Jabor 

• Mezinárodní akreditační standardy pro klinické laboratoře (komentovaný oficiální překlad JOINT 
COMMISSION INTERNATIONAL, Grada 2005, překlad ing. Šprongl, recenze prof. Zima, prof. 
Palička) – materiál bude pro členy ČSKB zhodnocen z hlediska edukace a významu při přípravě 
laboratoří k akreditaci  

 
 
Příští schůze výboru se konají v Lékařském domě v Praze 

únor - 13.2. od 10:00 hodin  
březen - 29.3. od 10:00 hodin 
 

 
Zapsala J. Sedláková 
Za správnost: doc. Jabor, ing. Vávrová 



 

Příloha č. 1  
Zápis 

z 18. jednání Rady pro Akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP 
konaného dne 9. ledna 2006 v LD ČLS v Praze 

 
Přítomni: prof. Brdička, Dr. Chaloupková, doc. Jabor, Dr. Kopecký, Dr. Lochman, prof. Michalová, Ing. 
Nováková, prof. Palička, prof. Penka, Dr. Scharfen, Ing. Šprongl, Dr. Žampachová 
Jako host: Dr. Čecháček, později Ing. Fischerová 
Omluveni: Ing. Bartoš, Dr. Bilyk, Dr. Písačka, doc. Pecka 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu ze 17. zasedání: zápis byl připomínkován elektronicky, doplňky zavzaty. Zápis 
byl tedy nyní schválen v plném rozsahu. 

2. Prof. Palička informoval o aktivitách a událostech v mezidobí od posledního setkání: 
a) dne 21. prosince byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi  Radou a ČIA a Společné 

prohlášení ČLS JEP a ČIA. Oba dokumenty, které byly opakovaně projednány 
v Radě, jsou v příloze zápisu 

b) Předsednictvo ČLS na základě výběrového řízení jmenovalo do funkce výkonné 
ředitelky NASKL paní Ing. Alenu Fischerovou 

c) setkání ministra zdravotnictví s representanty Předsednictva ČLS dne 30. prosince. 
V průběhu jednání pan ministr vyjádřil žádost, aby ČLS navrhla systém sledování a 
kontroly kvality, včetně laboratorních oborů a aby v tomto smyslu spolupracovala 
s MZ a pojišťovnami  

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nezbytně potřeba, aby odborné společnosti co 
nejdříve doplnily veškerá potřebná kritéria pro Registr (ve vlastním oboru), především se 
zaměřením na personální požadavky, zapojení (a výsledky) EQA a IQA (včetně následných 
opatření). Termín: nejpozději do konce února, velmi žádoucí je do konce ledna 2006 

4. Předseda Rady projedná s ředitelem oboru MZ Dr. Štrofem možnosti další spolupráce a bude 
aktivně informovat MZ a ZP o činnosti Rady, NASKL a o požadavcích na registraci 

5. Ing. Šprongl referoval o výsledcích jednání EA (European Accreditation) v listopadu v Praze. 
Závěry lze stručně shrnout do bodů: 

a) je zásadní potřeba  neakreditovat metody, ale systém kvality a práce celé laboratoře 
b) akreditace má být spíše akreditace „služeb“ než akreditace „metod“ – pracovní 

skupina EA bude definovat pojem „služeb“ 
c) bude vypracováno doporučení o validaci metod 

6. Předseda Rady představil Ing. Alenu Fischerovou, výkonnou ředitelkou NASKL, která 
v krátkém úvodním slově deklarovala své cíle, zájmy a představy o činnosti NASKL. 
Upozornila též na potenciální střet zájmů (vlastní poradenskou firmu pro zvyšování kvality). 
Rada vzala tyto informace na vědomí a bude se otázkou potenciálního střetu zájmů zabývat 
později, pokud by byl na překážku činnosti NASKL. Ing. Fischerová podepíše prohlášení o 
mlčenlivosti o údajích v souvislosti s činností NASKL a o tom, že tyto údaje nebudou využity 
třetí stranou ani zneužity 

7. Rada trvá na již dříve vyjádřeném stanovisku, že proti rozhodnutí NASKL je možno se odvolal 
k Radě pro akreditaci, případně k předsednictvu ČLS 

8. Z diskuse vyplynul požadavek odborných společností, aby NASKL informoval odpovídající 
výbor o žádosti laboratoře o registraci a splnění (nesplnění) podmínek Registru 

9. Rada krátce komentovala situaci Referenčních laboratoří v jednotlivých laboratorních oborech 
a vyjádřila přesvědčení, že je potřeba této otázce věnovat pozornost při příštích zasedáních. 
Dr. Chaloupková a Ing. Fischerová připraví základní informace o legislativě a normách pro 
činnost RL 

10. Obnovení členství v Radě: Společnost lékařské genetiky prodloužila funkční období pro další 
dvouleté období prof. Michalové a prof. Brdičkovi; Společnost klinické biochemie doc. Jaborovi 
a Ing. Špronglovi, Společnost nukleární medicíny Ing. Štědrému a místo Ing. Bartoše 
jmenovala Dr. Čecháčka. U ostatních úkol trvá ! 

11. Předseda ukončil jednání Rady v 14:55. Příští jednání bude v pondělí dne 20. února 2006 na 
obvyklém místě. 

 
Zapsal: prof. Palička  



 
Vzhledem k nepřítomnosti na tomto jednání Rady děkuji jménem celé Rady a všech jejích členů panu 
Ing. Bartošovi za velmi vstřícnou a plodnou spolupráci a aktivní činnost v Radě po dobu jejího prvního 
funkčního období !!! 
 
Reg.-0601 



Příloha č.2 

 

 Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při 
                                               České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
 
Věc: Informace registrovaným klinickým laboratořím 
 
Vážení kolegové, 
dovolte mi, abych Vám popřála v Novém roce hodně zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním 
životě.  
 
Současně Vás chci informovat o stavu Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při 
ČLS JEP (NASKL) a jeho plánovaných činnostech v roce 2006. Od ledna 2006 jsem na základě 
výběrového řízení jmenována výkonnou ředitelkou NASKLu. Cílem NASKLu je i nadále se podílet na 
programu zvyšování kvality práce klinických laboratoří a to formou posuzování v laboratoři. Pro rok 
2006-7 je rozsah posuzování dán plánem auditu I. (v rozsahu 1 dne), v dalších letech pak následuje 
audit II. Protože nastavení systému kvality v laboratoři podle akreditačních standardů je záležitost 
dlouhodobá, postupné posuzování má laboratoři poskytnout dostatek času k přípravě.   
 
Prvním krokem k zapojení se do programu NASKL je registrace laboratoře. Protože patříte mezi 
laboratoře, které svou registrací do 30.11.2005 projevily zájem o proces zvyšování kvality před 
nástupem činnosti NASKL, přebíráme údaje o Vaší laboratoři z veřejně dostupného registru na adrese 
http://www.szu.cz/cekz/index.php?str=registr. Registrace Vaší laboratoře u NASKL byla provedena 
automaticky a pro rok 2006 je registrace bezplatná. Upozorňuji, že přebíráme pouze veřejná data. 
Ostatní informace o laboratoři jsou důvěrné, jiná než veřejná data nebude NASKL publikovat ani 
předávat třetím stranám. Registr klinických laboratoří je tedy jednotný pro všechny odbornosti a mezi 
údaji SZÚ a Registrem NASKL je zajištěna kompatibilita. 
V souladu s plánovanou činností NASKL (informace na www.naskl.cz) a vzhledem k Vaší dosavadní 
spolupráci si Vám dovoluji sdělit, že evidujeme Vaši laboratoř v Registru klinických laboratoří pro tyto 
odbornosti:  
 
V případě, že nesouhlasíte se zařazením Vaší laboratoře do registru NASKL, informujte nás písemně 
do 14 dnů od doručení tohoto dopisu. Samozřejmě budeme akceptovat Váš požadavek. Dovoluji si 
upozornit, že pozdější zařazení do registru NASKL je zpoplatněné. Zařazení do registru Vás k ničemu 
nezavazuje a není prokazováním kvality poskytované péče. Registrace je pouze prvním krokem 
k navázání spolupráce mezi laboratoří a NASKL.  
 
K prokazování kvality práce klinické laboratoře slouží posuzování přímo v laboratoři (audit I.), které je 
pro laboratoř dobrovolné. Cílem našeho vzájemného vztahu bude ve smyslu znění Preambule 
Registru klinických laboratoří trvalé zvyšování kvality a odborné úrovně laboratoře provedením  
auditu I., pokud o něj požádáte. Od počátku roku 2006 existuje možnost požádat o provedení auditu v 
klinické laboratoři. Tento audit I. budou provádět vyškolení posuzovatelé NASKL podle pravidel, která 
jsou dostupná na webových stránkách NASKL, v dokumentu Provedení auditu I.:  
http://www.naskl.cz/naskl/audity/doc/Provedeni_auditu_I.pdf). 
V rámci auditu I se předpokládá, že požadavky na klinickou laboratoř nepřesáhnou plánované 
požadavky zveřejněné v dokumentu Plán auditu I., dostupné na webové adrese:  
http://www.naskl.cz/naskl/audity/doc/Plan_auditu_2006.pdf).  
 
Dokument Plán auditu považujte za pracovní a edukační materiál a případné vodítko pro Vaši přípravu 
k auditu I. Doporučujeme rovněž k prostudování výklady k Národním akreditačním standardům 
(dostupné na http://www.naskl.cz/vzdelavani/vyklady.php). Soustřeďte se ale na standardy, ze kterých 
vychází Plán auditu I.  
 
Pokračování registrace (pro Vaši laboratoř od roku 2007) a Audit I. budou realizovány na základě 
obchodní smlouvy, kterou s Vaší laboratoří uzavře NASKL ČLS JEP.  



 
NASKL bude spolupracovat s odbornými společnostmi a respektovat odborná doporučení. Část 
prostředků za registraci přísluší odborným společnostem (podrobnosti jsou dostupné na 
http://www.naskl.cz/registr/registrace-laboratore.php a ceník služeb je uveden na 
http://www.naskl.cz/naskl/cenik-sluzeb.php). 
 
V závěru mého dopisu si Vás dovoluji pozvat na připravovaný Seminář pro registrované klinické 
laboratoře, který se bude konat dne 14. dubna 2006 na stejném místě jako v loňském roce  - v aule 
Pedagogické fakulty UK v Praze (M.D. Rettigové 4, Praha 1). Semináře se mohou zúčastnit i zástupci 
neregistrovaných laboratoří. Připravujeme možnost elektronické přihlášky z webových stránek 
www.naskl.cz. Akce bude ohodnocena vzdělávacími kredity.   
 
 
     S díky za spolupráci a s přátelským pozdravem  

 
             Ing. Alena Fischerová 

                   výkonná ředitelka NASKL 
 
 
IČO: 00444359, DIČ: CZ 00444359, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, www.naskl.cz; e-mail: naskl@naskl.cz 
  



Příloha č.3 
 
Soutěž o podporu odborných aktivit členů Společnosti v r. 2006 
(soutěž trvá do vyčerpání počtu přidělených grantů) 
 
Výbor ČSKB vyhlašuje soutěž o podporu aktivní účasti (dále grant) na zahraničním kongresu 
pořádaném v roce 2006 za následujících podmínek:  
 
Žadatel o grant  
• nedosáhne k datu 31.12.2006 věku 35 let, 
• stal členem ČSKB před 1.1.2006, 
• je prvním autorem abstraktu posterového sdělení příslušného kongresu, plné znění abstraktu je 

součástí žádosti 
• připraví jako první autor krátké sdělení (strukturovaný rukopis, do 5 normostran, max. 2 grafy, 

max. 2 tabulky, vše podle podmínek redakce) pro publikaci v časopise Klinická biochemie a 
metabolismus, text může být v angličtině nebo v češtině (při použití českého jazyka je podmínkou 
krátký abstrakt anglicky),  

• abstrakt podle specifikace organizátorů je přijat k prezentaci na kongresu (tato podmínka nemusí 
být splněna v době přihlášení grantu, je však podmínkou v době čerpání grantu). 

 
Odborná porota zhodnotí význam zahraničního kongresu, abstrakty podané k účasti na kongresu a 
krátká sdělení určená pro publikaci v KBM, vyhodnotí pořadí žadatelů bez ohledu na termín konání 
kongresu a doporučí výboru ČSKB udělit grant a publikovat sdělení v časopise KBM.  
 
Uchazeč o grant samostatně žádá o přijetí abstraktu organizátory kongresu podle specifikace v 
kongresových materiálech, výbor ČSKB negarantuje přijetí abstraktu organizátory mezinárodního 
kongresu. 
Finanční čerpání grantu doporučeného odbornou komisí bude realizováno pouze s dokladem o přijetí 
abstraktu. 
Přijetím grantu se autor zavazuje, že poskytne výboru ČSKB cestovní zprávu, která bude pak  
zveřejněna v bulletinu FONS. 
 
Výbor podpoří náklady na cestu 10 vítězům v celkové částce do 20 000,- Kč na jednoho uchazeče.  
Žádosti o grant s abstraktem pro organizátory kongresu a krátkým sdělením pro zveřejnění v KBM 
zasílejte na adresu vědeckého sekretáře ČSKB (pozn. adresa bude aktualizována na webové stránce 
společnosti po vyhodnocení druhého kola voleb do výboru ČSKB).  
 
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. 
ÚKBD LF UK a FN 
Fakultní nemocnice 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové  
nebo  
elektronicky: vavrovaj@lfhk.cuni.cz 
 
 
Soutěž o podporu odborných aktivit členů Společnosti v r. 2006 
(soutěž trvá do vyčerpání počtu přidělených grantů) 
 
Výbor ČSKB podpoří částkou do 15000 Kč až 5 žadatelů s účastí na monotématických zahraničních 
vzdělávacích akcích za následujících podmínek:  
 
Žadatel o grant  
• nedosáhne k datu 31.12.2006 věku 35 let, 
• stal členem ČSKB před 1.1.2006, 
 
Přijetím grantu se autor zavazuje, že poskytne výboru ČSKB cestovní zprávu, která bude pak  
zveřejněna v bulletinu FONS. 



 
Žádosti o grant s bližší specifikací účelu zahraniční cesty zasílejte na adresu vědeckého sekretáře 
ČSKB (pozn. adresa bude aktualizována na webové stránce společnosti po vyhodnocení druhého 
kola voleb do výboru ČSKB).  
 
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. 
ÚKBD LF UK a FN 
Fakultní nemocnice 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové  
nebo  
elektronicky: vavrovaj@lfhk.cuni.cz 
 
 
Soutěž o podporu odborných aktivit členů Společnosti v r. 2006 
podpora aktivní účasti zdravotních laborantů na celostátním sjezdu BIOLAB 2006 
 
Výbor ČSKB udělí cestovní grant ve výši max. 2500,- Kč účastníkům Biolabu 2006 splňujícím 
podmínky: 
 
Žadatel o grant  
• je prvním autorem sdělení (přednášky, posteru) prezentovaného na výše jmenovaném kongresu 
• je středoškolsky vzdělaný pracovník - zdravotní laborant, JOP, DiS nebo Bc. (bez věkového 

omezení)  
• stal členem ČSKB před 1.1.2006 
 
Finanční dotace je určena pro úhradu přímých nákladů spojených s účastí na sjezdu. 
Vyúčtování bude provedeno formou vyúčtování na běžném formuláři "Cestovního příkazu", podpořeny 
budou náklady na ubytování, cestovné (hromadný cestovní prostředek) a sjezdový poplatek, celková 
částka nesmí přesáhnout 2500,- Kč. 
 
Vědecký výbor kongresu na svém jednání 15.4.2006 rozhodne o udělení grantů pro SZP. Žádosti o 
dotaci včetně kopie abstraktu sdělení zasílejte na adresu vědeckého sekretáře ČSKB do  13.4.2006. 
(pozn. adresa bude aktualizována na webové stránce společnosti po vyhodnocení druhého kola voleb 
do výboru ČSKB). 
 
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. 
ÚKBD LF UK a FN 
Fakultní nemocnice 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové  
nebo  
elektronicky: vavrovaj@lfhk.cuni.cz 
 
pozn.:   

• výbor ČSKB podpoří jednoho žadatele pouze jedním grantem v roce 
 
 


