
Zápis č. 27 ze schůze výboru ČSKB 
konané dne 19 . prosince 2000 

 
Přítomni: MUDr. K. Kalla, Ing. J. Vávrová, RNDr. B. Friedecký, doc. MUDr. V. Palička, 
RNDr. D. Gotzmannová, Z. Rychnovská, doc. MUDr. M. Dastych, doc. MUDr. P. 
Schneiderka, RNDr. I. Bilyk 
Omluven: PharmDr. J. Skalický 
Hosté: doc. MUDr. A. Jabor, prof. MUDr. J. Racek, MUDr. F. Musil, prof. MUDr. T. Zima 
 
 
Kontrola zápisu: 
• Dr. Gotzmannová požádala  přítomné o připomínky k vypracovanému návrhu ceníku Dr. 

Pollaka, schůzka se uskuteční v polovině ledna 
• Schváleno objednání časopisu Electrophoresis – zatím na jeden rok, časopis bude 

k dispozici k cirkulaci a poskytování kopií zájemcům z řad členů ČSKB. Přeúčtovat 
časopisy, které jsou sponzorovány – termín: leden, zajistí Dostálová 

• Invetarizace majetku ČSKB – vše v pořádku, předáno ČLS 
• Jednání s ČAS prozatím neproběhlo, úkol trvá – vyřizuje Z. Rychnovská 
• Ostatní body bez připomínek. 
 
 
Projednávané body: 
1. Výbor byl upozorněn na nové předpisy ČLK ohledně vydávání certifikátů. Žádost musí 

být zaslána s úplným programem – Stavovský předpis č. 16. Po získání certifikátu nebo 
písemného dokladu o počtu bodů, zápis do indexu provede okresní pobočka ČLK. 
Informace a plné znění stavovského předpisu č. 16 jsou k dispozici na webové stránce 
ČLK. 

2. Výbor bere na vědomí dopis slovenského člena ČSKB upozorňující na prodlevu 
vyřazování neplatičů, kterým je zasílán bulletin FONS a pověřuje Dr. Skalického, aby 
prověřil, zda je FONS distribuován vždy dle aktuálního adresáře členské  základny. 
Změny adresáře jsou aktualizovány vždy za dva měsíce a jejich provedení je potvrzováno 
zpětně členskou evidencí ČLS JEP, správcem adresáře pro rozesílání bulletinu FONS a 
vědeckým sekretářem ČSKB.  

3. Seznámení s dopisem Dr. Erbena o úhradě stanovení homocysteinu – odpoví předseda.  
4. Předseda předal Dr. Bilykovi zpracovaný registrační list na vyšetření močového 

sedimentu průtokovou cytometrií stanovení pepsinogenu imunochemicky.  
5. Na žádost MZČR projednal výbor problematiku „nadstandardních služeb“. Závěr: 

v oboru KB nelze nadstandardní služby definovat (placené výkony jsou jiná kategorie). 
6. Výbor vzal na vědomí doporučení vědecké komise a výboru ČSKB o správném zavádění 

a používání POCT předložené doc. Jaborem a kolektivem spolupracovníků. Bude 
publikováno jako příloha časopisu Labor Aktuell a na webové stránce. 

7. Doporučení výboru ČSKB k vnitřní kontrole kvality: textové návrh zpracoval Dr. Pollak 
a Dr. Kubíček. Výbor pověřil Dr. Friedeckého doplněním materiálu o praktické příklady 
a připomínky. Dr. Friedecký předloží doplněný materiál na únorovém zasedání výboru. 

8. Dr. Friedecký informoval o některých výsledcích systému externí kontroly kvality. Po 
obsáhlé diskusi výbor pověřil Dr. Friedeckého zpracováním návrhu dle ISO norem, 
včetně návrhu na inspekční činnost. Termín – březen. 

9. Doc. Schneiderka informoval o žádosti IFCC o doplnění komise EBLM. Výbor 
doporučil, aby se kontaktní osobou za ČSKB stal doc. Jabor. 



10. Doc. Schneiderka informoval o textu „Základy akreditace klinické laboratoře“, který na 
žádost IFCC přeložil, doplnil komentářem a který bude publikován v KBM. 

11. Z. Rychnovská podala zprávu o úspěšné akci „Studentlab 2000“, která proběhla v Ústí 
n.L. Výbor doporučil zveřejnit informaci a texty přednášek ve FONSu. 

12. Výbor pověřil doc. Dastycha, aby zajistil prostřednictvím ČLK bodové ohodnocení 
odborných akcí - Pracovního dne v Olomouci (společně s Dr. Adamem) a Euromedlabu. 

13. Doc Palička informoval, že byl jmenován členem „Rady projektu koncepce kvality 
zdravotní péče“, ustavené MZ ČR. Současně navrhl zvážit možnost vytvoření Registru 
pracovišť oboru KB a Registru klinických biochemiků ČR dle pravidel EU.  

14. Výbor navrhl na udělení „European Award“ prof. Hermanna Wissera. Návrh zpracuje 
doc. Palička a Ing. Vávrová. 

15. EUROMEDLAB 2001: Doc. Palička informoval o průběhu příprav kongresu. Poděkoval 
doc. Schneiderkovi, který se vzdal funkce předsedy organizačního výboru, za dosavadní 
práci a informoval výbor, že novým předsedou organizačního výboru se stal prof. Engliš. 

16. Výbor doporučil předsedovi oslovit všechny firmy působící na našem trhu s žádostí o 
podporu účasti českých klinických biochemiků na Euromedlabu (sjezdový poplatek). 
Výbor současně doporučuje všem členům ČSKB se Euromedlabu aktivně účastnit! 

17. Návrhy na udělení ceny firmy LabMark – výbor jmenoval předsedou komise doc. Jabora, 
členové komise – RNDr. Adam,  prof. Masopust. 

 
 
Výbor pokračoval v jednání společně s oborovou komisí ČLK (prof. Racek, Dr. Musil, doc. 
Jabor – doc. Průša , Dr. Verner - omluveni): 
1. Oborová komise bude pravidelně jednat s výborem ČSKB 4× ročně (březen, červen, září, 

prosinec) 
2. Nadstandardní služby nehrazené z pojištění: dle názoru OK a výboru jde o péči vyžádanou 

nezdravotnickým právnickým subjektem či fyzickou osobou (např. toxikologie, drogy, 
konzultace atd.) 

3. Projednána problematika Stavovského předpisu č. 16. 
4. Doc. Jabor předložil návrhy nových specializačních náplní pro I. a II. atestaci lékařů a 

postgraduální přípravu analytiků. Návrhy byly obsáhle diskutovány. Doc. Jabor zapracuje 
připomínky z diskuse a předloží lednovému zasedání výboru upravené návrhy. 

5. Výbor pověřil doc. Jabora, aby inicioval na vedení IPVZ změny pro vzdělávání 
farmaceutů pracujících v oboru klinické biochemie. Písemně požadavek s podklady dodá 
prim Kalla. 

 
 
Příští schůze výboru bude 11. ledna 2001 v Praze. 
 
pozn.- připomenutí:  
dle dohody na jednání výboru sdělte prosím svou aktuální poštovní i e-mailovou adresu, 
telefonní (faxové) číslo, případně č. mobilního telefonu pro aktualizaci adresáře a 
hlavičkových papírů na adresu sekretariátu Společnosti ( dostalova@lfhk.cuni.cz ),  
adresář členů výboru a předsedů jednotlivých komisí dostanete k dispozici, 
 
 
Zapsala : J. Dostálová 
Schválila: Ing. J. Vávrová 
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