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Zápis č. 6  ze schůze výboru   
konané dne 12. listopadu 1998 v Praze 

 
Přítomni:  
MUDr. K. Kalla, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová,   
PharmDr. J. Skalický, Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc. RNDr. D.Gotzmannová, pí. Z. Rychnovská, 
Doc.MUDr. M. Dastych, CSc.,  RNDr. I.Bilyk, prof. MUDr. J Racek, CSc., MUDr. A. Jabor, CSc. 
 
Kontrola zápisu č. 5 z jednání výboru konaného dne 1. října 1998 
• Kreditní systém - podklady pro udělení kreditních bodů vzdělávacích akcí na první pololetí 

1999 nejsou k dnešnímu dni úplné, úkol trvá, zodpovídá doc. Dastych. 
• O zařazení odborných akcí ČSKB s mezinárodní účastí do kalendáře IFCC na r. 1999 

požádal doc. Schneiderka. 
• Odeslány 4 návrhy na řešení standardů v rámci řešení grantu MZ, v rámci sekce SZP 

podány návrhy na řešení dvou témat (1 - pomaturitní nástupní praxe, 2 - příjem materiálu). 
• Stanovení prokalcitoninu - výbor doporučuje vázat vyšetření na specializovaná regionální 

pracoviště.  
• Edukační komise podá vyjádření k žádostem o zřízení VOŠ v Ústí nad Labem, Brně 

a Hradci Králové, výbor doporučuje podpořit tyto žádosti s tím, že náplň studia by měla 
být podrobně specifikována. 

• ČSKB na internetu: byla předložena ukázka zřízené webové stránky, diskutována její 
obsahová skladba. Za zřízení stránky uhradí ČSKB 490,- Kč, měsíční poplatek bude činit 
690,- Kč. Za redakci a aktualizaci informací budou zodpovídat Dr. Skalický a Ing. 
Vávrová. 

• Ples ČSKB - pravděpodobný termín 1.5. nebo 8.5. 1999, místo zámek Liblice, cena 
vstupenky 500,- Kč, možnost ubytování. Výbor doporučuje prověřit zájem členů 
Společnosti do konce ledna 1999.  

 
Nové úkoly a projednávané body 
1. Imunochemické dny 1999 - hlavní témata: endokrinologie, diabetologie, gynekologie  

a kostní metabolismus. Příspěvky do odborného programu za ČSKB koordinuje  
Dr. Friedecký.  
Zisk z minulých Imunochemických dnů 22 800,-Kč se dělí podle stanoveného klíče - 
ČSKB 20 %.  

2. Holandské dny: organizační část (ubytování, sál) zajišťuje ÚKBD FN Hradec Králové, 
odborný program koordinuje prof. Engliš. Byly osloveny odborné české společnosti 
příbuzného tématického zaměření.  

3. 4. Sjezd ČSKB: 
- vědecký výbor: Dr. Jabor, Dr. Friedecký, prof. Racek, Doc. Dastych, Doc. Průša,  
Doc. Palička, Doc. Schneiderka, Mgr. Beránek, 
- vědecká komise předložila stanovisko s vymezením tematických oblastí (POCT, EBM, 
TDM, toxikologie, molekulární biologie, trendy nových technologií atd.), materiál bude 
diskutován na příštím jednání, kde budou definitivně stanovena hlavní témata sjezdu  

4. EUROMEDLAB 2001: 
- předseda organizačního výboru: Doc. Schneiderka, koordinátor IFCC prof. Naskalski,  
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- pokladník, vědecký výbor (z toho 5 zástupců ČSKB) - bude upřesněno na příštím 
jednání včetně topics 

5. IFCC:  
- vyhlášení ceny pro významnou publikační činnost v edukaci klinické biochemie (návrh 
se zdůvodněním nutno předložit do 15.12.1998), 
- dopisy Holandské a Italské společnosti - podpora kandidátů do výboru IFCC 
- výbor podpořil návrh Španělské společnosti na pořádání evropského kongresu 2003 
 v Barceloně 

6. FESCC: volby do výboru proběhnou na kongresu ve Florencii, návrhy do funkcí 
sekretáře, pokladníka a člena výboru možno předložit do konce roku. 

7. Inventurou odborných knih a výpočetní techniky ČSKB (má být provedena do 
30.11.1998) pověřena komise ve složení Dr. Bilyk, Dr. Skalický, Ing. Vávrová. 

8. Členské příspěvky ČSKB pro rok 1999 budou navýšeny: VŠ 180,- Kč, VŠ - důchodci  
90,- Kč, SZP 90,- Kč, SZP - důchodci 50,- Kč. Tyto částky nezahrnují podíl na příspěvku 
ústředí ČLS. Pro další rok navržena alternativa, aby členský poplatek zahrnoval 
zvýhodněné předplatné časopisu Klinická biochemie a metabolismus.  

9. Revizní komise předložila stanovisko k vyúčtování  3. sjezdu ČSKB, výbor bere zprávu 
na vědomí s tím, že bude doplněn rozpis vyúčtování komisí vyjmenovaných položek. 

10. Pokladník předložil předběžnou zprávu vyúčtování kongresu Alps-Adria. Předpokládá se, 
že kongres bude uzavřen s finančním ziskem. 

11. Informace o aktuálním  stavu účtu ČSKB, potvrzeno předplatné odborných časopisů.  
12. VZP - dohodovací řízení bylo odročeno, protože je požadována přesná definice pojmu 

„statim“ (navrhne komise managmentu). 
13. Odpověď k žádosti o stanovisko ohledně kódů sazebníku pro SZP (pí. Kadičová, 

Kordačová) zašle dr. Bilyk. 
14. Výbor zaujal stanovisko k systému externího hodnocení kvality a navrhuje možnost 

volby zařazení laboratoří do těchto systémů: SEKK, DGKCH, INSTAND, NEQAS. 
Systém externí kontroly kvality by měla garantovat ČLK a MZ. Doc. Palička pověřen 
projednat s ČLK a MZ, stanovisko výboru pro  SEKK  a svaz pojišťoven připraví 
Dr.Friedecký  
a Ing. Vávrová.   

15. Zrušeno členství: E. Bednářová, Ing. J. Blechová, Dr. I. Burešová, Dr. K. Franěk,  
D. Mairychová, R. Soukupová.  

16. Nově přijatí členové Společnosti: Ing. J. Mikloška (Příbor), M. Jaňovka (Meziboří),  
Ing. P. Matějka (Brno), Ing. L. Havlíková (Smržovka), V. Neubauerová (Rantířov), 
Dr.Ing. E.Vrbová (Praha), L. Vacková (Teplice), D. Procházková (Brno),  
Mgr.R. Pohanková (Rychnov u Jablonce n.N.), M. Trejbalová (Plzeň), A. Naušová 
(Plzeň),  Š. Tománková (Stod), Z. Kleisnerová (Plzeň), V. Hošková (Plzeň), H. Jásenská 
(Plzeň), I. Šizlingová (Soběkury). 

 
 
 

zapsala: Ing. Jaroslava Vávrová 
vědecký sekretář  

prim. MUDr. Karel Kalla 
předseda 

 
 
v Hradci Králové 24.11.1998 


