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Zpráva č. 36 z jednání výboru ČSKB 
říjen 2005 
 
1. Zpráva pokladníka  - uzavření druhého kola objednávek knih (ing. Šprongl) 

Vyúčtování za 3. Q. roku 2005  
knihy 31 548,- 
poštovné 110,- 
telefonní poplatky 4 845,- 
cestovné členů výboru 4 988,- 
ostatní služby (internet, správa domény) 8 143,- 
práce pro ČSKB (dr. Bilyk) 12 600,- 
DPH 1 423,- 
mzdové náklady 23 289,- 
ceny ČSKB 90 000,- 
příjem bulletin FONS 51 960,- 
příjem sponzoři 32 500,- 
členské příspěvky 1 390,- 
za 3. Q. 2005 celkem - 91 097,- 
z toho náklady  176 947,- 
z toho výnosy  85 850,- 
Stav Fondu ČLS JEP k 30. 9. 2005 733 823,51 
 

Nákup knih - uzávěrka druhého kola objednávek, výbor rozhodl o finančním limitu objednávaných 
knih na jedno pracoviště maximálně do 25 000,- Kč, pracoviště, která nedodržela limit, budou v 
tomto smyslu upozorněna a seznam knih bude před odesláním objednávky příslušně regulován. 
Ing. Šprongl rozešle konečný seznam knih členům výboru ke schválení. 

 
2. Rada pro akreditaci 

• na základě jednání Rady z 19. 9. 2005 byl změněn název Národní akreditačního střediska na 
Národní autorizační středisko, po stránce odborně-metodické je NASKL podřízen Radě pro 
akreditaci,  po organizační, provozní, ekonomické a technické stránce je NASKL 
samostatným orgánem zřizovaným a řízeným Předsednictvem ČLS JEP (viz Zápis z 16. 
jednání Rady pro akreditaci - Příloha č. 1).  

• zveřejněné koncepty společně připravovaných dokumentů Rady pro akreditaci a ČIA byly 
odsouhlaseny členy Rady, čeká se na schválení ze strany ČIA, konečné znění bude 
zveřejněno ve zprávě z jednání výboru ČSKB obvyklým způsobem 

• web NASKL je v přípravě, datum zpřístupnění - listopad 2005 
• doc. Jabor požádal ing. Vičarovou o převod výborem odsouhlasené částky 50 000,- Kč formou 

půjčky z účtu ČSKB na účet NASKL  
• vzhledem k tomu, že bylo Společné prohlášení ČLS JEP a ČIA k programům zvyšování kvality 

doplněno členy Rady v bodě IV textem: 
"... předpokládá spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami, především Ministerstvem 
zdravotnictví ČR, zdravotními pojišťovnami, Českou lékařskou komorou, Komorou 
vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví a jinými orgány, zainteresovanými na 
zvyšování a ověřování kvality práce klinických laboratoří.";  
pověřuje výbor ČSKB prezidentku KVVOPZ, dr. Gotzmannovou, aby v nejbližším termínu 
poskytla přístup k informacím (seznam členů prezidia KVVOPZ, seznam a složení jednotlivých 
pracovních skupin) a byla garantem průběžného zveřejňování zápisů z jednání KVVOPZ 
prostřednictvím zpráv z jednání výboru a webu ČSKB 

• diskutována byla rozdílná úroveň v přístupech k akreditacím podle různých posuzovatelů 
(zahraniční akreditační agentury, Joint Committee International, ČIA, SAK), výbor se 
domnívá, že kritéria požadovaná na laboratořích v rámci akreditací nemocnic nemusí být v 
souladu s požadavky Rady pro akreditaci a Registru klinických laboratoří, výbor žádá prof. 
Paličku, aby tento názor prezentoval jako podnět na příštím jednání Rady.  

 

3. VII. sjezd - bilance (doc. Schneiderka) 
• Sjezdu se zúčastnilo 453 osob a své zboží vystavovalo 32 firem. V průběhu sjezdu zaznělo na 

60 přednášek a bylo vystaveno 65 posterů. Ekonomická bilance sjezdu byla mírně pozitivní.  
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• Mezi priority sjezdu lze počítat „Mezinárodní česko-maďarsko-polsko-slovenské 
minisymposium o zavádění systémů jakosti rok po vstupu do EU“, na němž bylo prezentováno 
8 přednášek a proběhla bohatá diskuse. 

• Další prioritou sjezdu bylo systematické zařazení 13 firemních workshopů 
• Byly odeslány dopisy s poděkováním koordinátorům za organizaci odborného programu, prof. 

Siekmannovi za účast a úvodní přednášku a sponsorům za materiální podporu sjezdu. 
• Byl přijat děkovný dopis prof. MUDr. R. Dzúrika, DrSc.,  za pozvání na sjezd a ocenění 

čestným členstvím ČSKB. 
 
4. Časopis KBM, redakční rada (ing. Vávrová, dr. Friedecký)  

• Zápis z jednání redakční rady KBM - Příloha č. 2  
• redakční rada navrhuje automatický odběr časopisu členy společnosti s VŠ vzděláním při 

předpokládaném navýšení členského příspěvku o 200 Kč ročně (viz zápis z redakční rady), v 
diskusi výbor zvažoval sociální dopady navrženého navýšení, v hlasování bylo určeno 
navýšení členského příspěvku o 100,- Kč pro členy ČSKB s VŠ vzděláním a automatickým 
odběrem KBM, uvedená částka bude určena pro krytí části nákladů na časopis, zbývající (a 
převážnou část) bude dotovat ČSKB; proti tomuto návrhu hlasovala dr.Gotzmannová, která 
navrhovala dotovat celou částku 

• členům ČSKB se středoškolským vzděláním se nebudou členské příspěvky automaticky 
navyšovat z důvodu odběru časopisu, zájemcům o odebírání časopisu KBM bude poskytnuto 
zvýhodněné předplatné 100,- Kč/rok za předpokladu, že o něj požádají prostřednictvím 
sekretariátu ČSKB  

• pro ostatní zájemce o časopis (včetně členů SLG) bude předplatné kalkulováno z nákladů na 
4 čísla v roce 

• pro rok 2005 ČSKB poskytne časopisu dotaci ve výši cca 200 000,- Kč (částka bude určena 
podle ekonomické bilance) 

• výbor v souladu s doporučením redakční rady považuje za nepřijatelné využití první strany 
obálky pro jakékoli komerční účely, nemá námitky pro využití třetí nebo čtvrté strany obálky 
časopisu partnerem časopisu (nebo případně dalšími inzerenty), redakce je v jednání 
s nakladatelem, který připravuje systém a klasifikaci služeb pro inzerenty a sponzory 
společnosti  

• výbor doporučuje redakci rozšířit počet stran v případě dostatku příspěvků 
 
5. Akreditační komise (doc. Jabor) 

Akreditační komise je orgán, který zpracovává podmínky pro výběr akreditovaných pracovišť pro 
účely postgraduálního vzdělávání a bude přihlášená pracoviště do sítě doporučovat. Tento proces 
nesouvisí s procesem akreditace podle ISO 15189. Oba pojmy akreditace nelze směšovat. 
Přiložen je zápis ze schůze akreditační komise pro klinickou biochemii - Příloha č. 3  

 
6. Sdílení výkonů, Sazebník zdravotních výkonů (dr. Bilyk, dr. Gotzmannová) 

Výbor konstatuje, že pro změny sdílených kódů neexistuje platforma pro jiná než bilaterální 
mezioborová jednání následovaná projednáním na pracovní skupině 2, rizikem tohoto stavu je 
nesystémový přístup k laboratorní medicíně jako celku s negativními důsledky na mezioborovou 
spolupráci, ČSKB si uvědomuje absenci podobné platformy a vyzve Dr. Pražáka (VZP) ke 
spolupráci s výborem a Radou pro akreditaci. 

 
7. IFCC agenda (doc. Schneiderka) 

• Edukační sympozium FESCC - termín konání druhého ročníku 21. - 23. 4. 2006, místem 
konání zvolena Praha, počet účastníků do 100 osob, odbornými organizátory akce budou 
ČSKB společně s FESCC a EC4, organizačně zajistí CBT, podmínka stanovení 
registrační poplatku, přesné podmínky organizace celé akce domluví s prof. Blatonem 
doc. Jabor a prof. Palička, uvažovaná dotace ze strany ČSKB do 150 000 Kč, do příští 
schůze výboru připravit návrh smlouvy a sestavení vědeckého a organizačního výboru 
sympozia. 

• Odeslán kladný hlas ČSKB pro členství Bosny a Hercegoviny v IFCC 
• Alpsko-adrijský kongres klinické chemie a laboratorní medicíny proběhne 7. až 9. září 

2006 v Miláně. President kongresu, prof. Paolo Mocarelli, žádá o návrhy odborného 
programu.  

• 18. Euromedlab se bude konat 7. až 11. června 2009 v Innsbrucku. 
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• Sekretariát IFCC oznamuje, že 21. Světový kongres klinické chemie a lab. medicíny a 
současně 19. Euromedlab se bude konat v Berlíně v r. 2011  

 
8. Doporučení ČSKB 

• Doporučení o likvoru (dr. Kalla) 
Doporučení bude po drobných úpravách schváleno na dalším jednání výboru. Výbor vyslovil 
poděkování všem autorům, jedná se o významnou novelizaci. 

• Doporučení o vrozených vývojových vadách (doc.Jabor) 
- bude předloženo výboru na dalším jednání 9.11.2005 

• Dodatek k doporučení o validaci (ing. Novotný) 
rozeslána urgence o připomínky recenzentům doporučení 
 

9. Zpráva vědeckého sekretáře  
• noví členové: Ing. Martina Koláčková (Orlová), Mgr. Anita Zelená (Žďár nad Sázavou), Mgr. 

Pavla Karešová (Šlapanice), Květoslava Lišková (Křižanov), Marcela Grochowiecová (Krnov), 
Taťjana Plosová (Týn nad Vltavou), Mgr. Martina Ulrychová (Hradec Králové), MUDr. Pavel 
Malina (Písek), Mgr. Jana Doupovcová (Zlín) 

• kalendář akcí na rok 2006 je zkompletován (Příloha č.4), odesláno ČLS JEP, je zveřejněno na 
http://www.cskb.cz/Akce_na_rok/2006/plan_2006.htm   

• doc. Jabor osloví ing. Tůmovou (Olympus) ohledně podmínek pro vypsání "Ceny společnosti 
Olympus" pro další období 

• další schůze výboru:  
− 9. listopadu v IPVZ Praha (hotel ILF, Budějovická, učebna č. 6, od 10:00 hodin),  
− 8. prosince v Karlově Studánce 

 
10. Volby do výboru ČSKB 

výbor jednomyslně podpořil návrh doc. Jabora k nominaci prim. Lercha na předsedu volební 
komise, - doc. Jabor osloví prim Lercha a požádá o přípravu a zorganizování voleb do výboru 
ČSKB, pozvání na příští schůzi výboru. 

 
11. KVVOPZ (dr. Gotzmannová)  

složení prezidia KVVOPZ, kontakty na jednotlivé členy – viz Příloha č.5  
 
12. Sekce zdravotních laborantů (Z. Rychnovská) 

Předpokládané místo konání Biolabu 2006 je Český Krumlov, členové výboru navrhnou do příští 
schůze témata odborného programu 

 
13. Různé 

• dopis prof. Blahošovi ohledně připomínkování změn v seznamu výkonů odešle doc. Jabor 
• doc. Jabor bude gratulovat jménem ČSKB prof. Blahošovi k inauguraci exkluzivní knihy 

nejvýznamnějších lékařů světa, mezi které byl zařazen i prof. Blahoš 
• dr. Kalla - zápis z vědecké rady ČLK; přítomen za VZP dr. Pečenka, lékaři požadují po 

zdravotních pojišťovnách pravidla pro posuzování kvality poskytované péče, pojišťovna 
požaduje u ČLK pomoc při posuzování sporných zdravotnických zařízení 

• prim. Hamrlová (FTN Praha) - dotaz ohledně kódu 91475 (gesce 813, interpretace - písemná - 
souboru  imunologických laboratorních vyšetření laboratorním pracovníkem), který nemůže 
vykazovat odbornost 801; dr. Hamrlová žádá ČSKB, aby po domluvě s Českou imunologickou 
společností přehodnotila obsah kódu tak, aby jeho náplň neodporovala sdílení jinou 
odborností, odpověď připraví dr.Gotzmannová 

• Česká anesteziologická společnost pořádá každoročně odbornou akci - sympozium a kurz 
Sepse a MODS; v roce 2006 je termín akce 25. - 27. ledna, na rok 2007 je zájem ze strany 
pořadatele i ČSKB o spolupráci 

• doc. Schneiderka - doc. Jabor napíše dopis ohledně pořádání společných česko-slovenských 
sjezdů 

 
 
Zapsala: Jana Sedláková 
Za správnost: ing. Vávrová, doc. Jabor 
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Příloha č.1 

Zápis 
z 16. jednání Rady pro Akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP 

konaného dne 19. září 2005 v LD ČLS v Praze 
 

Přítomni: 
Ing. Bartoš, Dr. Bilyk, prof. Brdička, Dr. Friedecký, Dr. Chaloupková, doc. Jabor, Dr. Kopecký, Dr. 
Lochman, Ing. Nováková, prof. Palička, doc. Pecka, prof. Penka, Ing. Saidlová, Dr. Scharfen, Dr. 
Žampachová 
Omluveni: 
prof. Michalová, Ing. Šprongl, Ing. Štědrý 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu ze dne 13.6.2005: zápis byl připomínkován elektronicky, doplňky zavzaty. 
Zápis byl tedy nyní schválen v plném rozsahu. 

2. Prof. Palička informoval o vícečetných jednáních s vedením ČIA, která proběhla na základě 
doporučení Rady. Výsledkem jsou 3 dokumenty, ke kterým členové Rady diskutovali 
elektronicky i na místě: 

a) Společné prohlášení ČLS JEP a ČIA: doplnit v bodě IV. Komoru vysokoškolsky 
vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví (KVVOPZ), jinak schváleno beze 
změn (opravené znění v příloze (č.1) 

b) Dohoda o spolupráci: připomínky elektronicky vznesla ČSKB a SNM. V diskusi byly 
postupně přijaty četné změny, reflektující změnu organisace a především změnu 
statutu NASKL. Opravené znění je v příloze (č.2). V této podobě bylo schváleno 
deklarativním vyjádřením representantů odborných společností – členů Rady 
s vědomím, že text tímto nabývá realisační podoby a nebude nyní předmětem dalších 
diskusí v rámci rozpravy k tomuto zápisu. Prof. Brdička nejpozději do středy 21. září 
2005 doplní do článku 3, odst. 1 název a zkratku odpovídajících organisací v oboru 
genetiky 

c) Statut Společného koordinačního výboru: vzhledem ke schválené změně struktury 
orgánů ČLS (viz dále) je tento dokument neplatný 

Členové Rady tedy definitivně schválili (a) Společné prohlášení ČLS JEP a ČIA – příloha č. 1 
a (b) Dohodu o spolupráci v oblasti zvyšování a ověřování kvality práce klinických laboratoří 
mezi Radou a ČIA – příloha č. 2. 

3. Rada projednala a schválila (prohlášením všech representantů odborných společností jako 
finální stanovisko) tuto změnu organisačních struktur: 

a) Rada pro akreditaci klinických laboratoří nemění svůj statut ani zaměření. I nadále 
zůstává representativním orgánem vrcholových představitelů odborných společností 
z oblasti klinických laboratorních oborů. Jejím hlavním cílem je systematické 
zvyšování odborné úrovně a kvality s preferenčním využitím edukace. Stanovuje 
současně odborné požadavky na kvalitu práce v laboratořích jednotlivých oborů 

b) NASKL, který mění svůj název na Národní Autorizační Středisko Klinických Laboratoří 
je orgánem zřizovaným a řízeným Předsednictvem ČLS JEP.  Po stránce odborně-
metodické (ve smyslu stanovení požadavků na personální, odborné, technické a další 
požadavky na kvalitu práce laboratoří) je NASKL povinen respektovat stanoviska a 
doporučení Rady. Do organisační, provozní, ekonomické a technické struktury 
NASKL Rada nezasahuje; představitelé NASKL Radu s touto stránkou své činnosti 
seznamují nejméně 1x ročně. V návaznosti na bod 2c tohoto zápisu tedy Rada 
konstatuje, že dokument o „Společném koordinačním výboru“ nebo jiné formě 
spolupráce je záležitostí jednání NASKL a ČIA. 

4. Problematika „sdílených kódů“ bude předmětem příštího jednání Rady. Členové Rady 
v mezidobí budou verifikovat situaci ve vlastních oborech. Dr. Bilyk ověří, zda lze očekávat 
inovovanou versi a předseda (s pomocí Dr. Bilyka) znovu rozešle aktuálně platný seznam 
sdílených kódů.  

5. Předseda ukončil jednání v 16:00 a poděkoval za aktivní účast 
6. Příští jednání Rady bude dne 14.listopadu 2005 od 14:00 

 
Zapsal: prof. Palička 
Projednáno elektronicky, drobné připomínky včleněny do zápisu 
Reg-0528 
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Příloha č.2 
 

Zápis ze schůze redakční rady časopisu Klinická biochemie a metabolismus 
Olomouc, 13. 9. 2005 

 
Přítomni:  
doc. Bartek, Mgr. Borecký (LexisNexis), dr. Friedecký, doc. Jabor, prof. Kazda, dr. Kozák, dr. Kocna, 
doc. Schneiderka, ing. Šplíchalová, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová, dr. Votruba, prof. Zima 
 
Omluveni: prof. Hyánek, prof. Masopust, prof. Palička, prof. Zadák, prof. Engliš, doc. Průša, dr. 
Sečník, dr. Skalický, prof. Pecháň 
 
Jednání zahájil předseda ČSKB doc. Jabor, uvítal přítomné členy redakční rady (dále RR) a hosty 
(ing. Šplíchalová, Mgr. Borecký). Dále doc. Jabor poděkoval prof. Kazdovi a dr. Votrubovi za 
dlouholetou práci ve prospěch časopisu a vyjádřil potěšení nad tím, že oba bývalí redaktoři mají zájem 
i nadále spolupracovat s časopisem jako členové RR. V úvodu byla rovněž zmíněna stabilizace 
spolupráce mezi redakcí a nakladatelstvím a jako velmi pozitivní byla hodnocena spolupráce se SLG 
ČLS JEP.  
 
Pro další jednání obdrželi všichni členové rady Vyhodnocení spolupráce - návrh dalšího postupu, 
které za LexisNexis vypracoval Mgr. Borecký.  
 
První část jednání se týkala technických aspektů přípravy jednotlivých čísel. Ing. Vávrová popsala 
systém přijímání rukopisů a recenzí, ing. Šplíchalová upřesnila postup práce odpovědné redaktorky. 
• Redakce v souladu s formálními požadavky nakladatele vypracovala nové pokyny pro autory v 

české i anglické verzi (elektronicky ke stažení také na adrese:  http://www.cskb.cz/KBM/KBM.htm) 
• Veškerá historie článku nabídnutého redakci k publikaci je zaznamenávána elektronicky, autoři 

jsou průběžně informováni, dokumentace bude archivována vždy za ročník zálohováním na CD 
nosič.  

• Harmonogram prací po předání finálního textu odpovědné redaktorce pro jednotlivá čísla - viz 
Příloha A.  

• Zařazení elektronické informace o KBM jednotlivých čísel na webu ČLS JEP (obsahy a abstrakta 
prací již tiskem vydaného čísla) pokračuje v dosavadním rozsahu, ČLS přislíbila zveřejnění pdf 
jednotlivých článků s roční latencí proti distribuci předplatitelům. Aktuální informace včetně 
propojení na web ČLS je provedeno na webu ČSKB, zde jsou uváděny i obsahy čísla časopisu, 
které je právě ve finální přípravě k tisku.  

• Autoři dostávají pdf své publikace bezprostředně po uzavření druhé korektury. 
• Dr. Friedecký představil návrhy na oslovení RR s prosbou o články, editorialy a komentáře k 

publikovaným pracím. Vedoucí redaktor požádá některé autory cíleně o edukační články – návrh 
možných témat. 

• Vedoucí redaktor předpokládá širší komunikaci s celou RR prostřednictvím e-mailu, budou 
rozesílány průběžné informace o postupu rozpracovaných článků, vítány budou podněty a 
připomínky ze strany členů RR. 

Redakce i LexisNexis souhlasně hodnotí vzájemnou spolupráci jako stabilizovanou a přípravu 
druhého čísla již jako bezproblémovou.  
 
Další část jednání se věnovala ekonomice časopisu. Velmi pravděpodobné finanční vyhodnocení 
promítnuté do konce roku 2005 má na straně příjmů 227 530 Kč (dotace ČSKB 100 000 Kč, zbývající 
část jsou příjmy z předplatného) a na straně nákladů 209 500 Kč. Zatímco ČSKB a RR hodnotí tento 
ekonomický výsledek jako pozitivní (zejména s ohledem na podstatně vyšší ztrátovost při vydávání 
časopisu v NTS ČLS JEP - viz ( Příloha B), firma LexisNexis navrhuje rentabilitu časopisu zvýšit. S 
tímto návrhem přítomní jednoznačně souhlasili.  
 
V následující diskusi se řešila zejména otázka zvýšení nákladu časopisu (větší atraktivita pro 
inzerenty, možnost dalších služeb včetně webových), možnosti inzerce a automatický odběr časopisu 
pro členy ČSKB.  
 
Přítomní dospěli k těmto závěrům: 

• RR jednoznačně doporučuje zvýšení nákladu časopisu 
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• RR navrhuje automatický odběr časopisu členy společnosti s VŠ vzděláním při 
předpokládaném navýšení členského příspěvku o 200 Kč ročně (vydání 800 výtisků má 
odhadované náklady 290 000 Kč bez DPH, předplatné z členství pro 800 VŠ členů 160 000 
Kč, dotace 130 000 Kč). Tato suma bude ještě ze strany LexisNexis během měsíce října 
definitivně upřesněna s tím, že vychází ze stávající podoby časopisu při stávající barevnosti a 
počtu stran a nezahrnuje ziskovou marži LexisNexis. RR naléhavě žádá výbor ČSKB o 
projednání této otázky na svém nejbližším zasedání. 

• pro inzerci RR doporučuje oslovit inzerenty již od třetího číslo časopisu a při inzerci 
postupovat běžným způsobem (cena za inzertní stranu) 

• RR odmítá publikování inzertních článků (placená inzerce), nedoporučuje uvádění firemního 
loga na obálce, nemá námitky proti využití zadní strany obálky pro komerční účely 

• RR nemá výhrady k možnosti sponzorování jednotlivého čísla nebo ročníku a ponechává tuto 
eventualitu na rozhodnutí výboru ČSKB 

• RR vítá návrh výboru ČSKB na odměňování recenzentů (formuláře poskytne LexisNexis, 
podklady pro vyřízení agendy spojené s výplatou dodá 1x ročně redakce, výplatu provede 
LexisNexis, tyto odměny budou součástí nákladů na vydávání časopisu) 

• RR ocenila návrh výboru ČSKB na odměňování redaktorů z prostředků ČSKB (dohoda o 
provedení práce, zajistí pokladník ČSKB ing. Šprongl) 

• RR žádá ing. Šprongla a dr. Skalického o urychlené jednání s LexisNexis o inzerentech, o 
dosažených výsledcích jednání informují vedoucího redaktora nejpozději do 1.12.2005 

• pravidla pro dělení případného zisku z inzerce určí společně LexisNexis a výbor ČSKB  
 
Různé:  

• V případě většího převisu rukopisů RR schvaluje rozšíření počtu stran příslušného čísla, 
maximum až 96 stran (násobky osmi).  

• RR uvítá ze strany SLG doplnění redakční rady o dalšího člena (termín prosinec 2005, 
zodpovídá dr. Kozák), doplnění okruhu recenzentů a  zvýšení počtu předplatitelů. RR rovněž 
předpokládá, že SLG bude propagovat časopis prostřednictvím své webové stránky a 
informací distribuovaných svým členům. Výboru SLG bude tlumočit dr. Kozák. 

 
Tento zápis bude přílohou zápisu jednání výboru ČSKB v říjnu 2005. RR i výbor ČSKB ocení podněty 
pro další chod redakce i časopisu ze strany SLG. Partnerství se SLG již nyní zvýšilo podstatným 
způsobem atraktivitu obsahu časopisu a redakce tuto spolupráci považuje za jeden ze základních 
pilířů pro budoucnost časopisu. 
 
Jednání uzavřel doc. Jabor s poděkováním všem zúčastněným. 
Zapsali: Jabor, Vávrová 
 
Příloha A 
Harmonogram prací na jednotlivých číslech časopisu v roce 
 
KBM 
č. 

Finální text 
odpovědné 
redaktorce 

zlom I. korektura II. korektura výroba distribuce

1 2.1. 1.2. 15.2. 1.3. 10.3. 30.3. 
2 1.4. 2.5. 15.5. 1.6. 10.6. 30.6. 
3 1.7. 1.8. 15.8. 1.9. 10.9. 30.9. 
4 15.9. 15.10. 30.10. 15.11. 1.12. 15.12. 

 
Příloha B 
Ekonomická bilance časopisu KBM v době vydávání v NTS ČLS JEP  
(bilance za rok 2002) 
 
Náklady celkem  598 096,- Kč Příjmy předplatné 134 078,- Kč 
   inzerce    46 787,- Kč 
   dotace MZ 131 320,- Kč 
   výnosy ostatní   19 128,- Kč 
Ztráta 266 783,- Kč   
Příspěvek ČSKB 150 000,- Kč   
Konečná ztráta 116 783,- Kč   
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Příloha č.3 
 

Zápis ze zasedání akreditační komise č. 43 oboru Klinická biochemie  
ze dne 8. 9. 2005 na MZ ČR 

 
 
Přítomni: doc. MUDr. Petr Čechák, CSc., doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., doc. MUDr. Antonín 
Jabor, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Racek DrSc., doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc., doc. RNDr. Petr 
Štern, CSc., MUDr. Miroslav Verner. 
 
Omluveni: prof.  MUDr. Vladimír Palička CSc., doc. MUDr. Richard Průša, CSc., doc. MUDr. Petr 
Schneiderka, CSc., doc. RNDr. Miloš Tichý, CSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA 
 
 
Jednání zahájil prof. Škrha, který přítomné seznámil se změnami v přístupu k výběru akreditovaných 
pracovišť (AP) a dalšími postupy při definování podmínek pro jejich výběr. Informoval dále o tom, že 
financování systému postgraduálního vzdělávání není ze strany MZ ČR zajištěno. Dále vyzval k volbě 
předsedy a místopředsedy komise. 
 
1. Volba předsedy a místopředsedy AK: 
 
Účastníci jednání zvolili předsedou doc. MUDr. Antonína Jabora, CSc., místopředsedou prof. MUDr. 
Jaroslava Racka DrSc. 
 
2. Příprava požadavků na akreditované pracoviště (AP) 
 
V úvodním slovu prof. Škrhy byl definován požadavek komise EU, který jednoznačně směřuje 
k pobytu školence na AP po celou dobu vzdělávání. Z tohoto důvodu jako jediná možná je varianta 
více úrovní AP. Komise zvolila model dvou úrovní. Vyšší úroveň by měla sloužit ke vzdělávání 
školenců v oboru a k poskytnutí pobytu na AP vyššího stupně podle vzdělávacího programu v oboru 
klinická biochemie (tj. 3 měsíce na tomto pracovišti). Nižší úroveň by měla zajistit vzdělávání školenců 
v oboru (s výjimkou 3 definovaných měsíců pobytu na vyšším pracovišti). Po diskusi komise dospěla 
k názoru, že nižší pracoviště by mělo být reprezentováno pracovištěm lůžkového zařízení 
s dostatečným spektrem služeb (na úrovni větších okresních a krajských nemocnic). S ohledem na 
tyto skutečnosti komise definovala následující základní požadavky na AP „nižšího“ typu (dále typ 1) a 
„vyššího“ typu (dále typ 2). 
 
 
Požadavky na AP typu 1 
 
Zdravotnické zařízení  
Zdravotnické zařízení poskytuje služby ve 4 základních oborech (pediatrie, interna, chirurgie, 
gynekologie) a v oboru anesteziologie a resuscitace. Ve zdravotnickém zařízení je laboratoř klinické 
biochemie a laboratoř klinické hematologie; tyto laboratoře pracují v nepřetržitém režimu. Laboratoře 
poskytují služby pro uvedené obory, pro lůžka JIP různého typu a pro odborné ambulance (nejméně 
endokrinologie, diabetologie, nefrologie a gastroenterologie). Zdravotnické zařízení je schopno zajistit 
vzdělávání povinného interního základu a existuje možnost zajistit pobyt v mikrobiologické a 
imunologické laboratoři. Rozsah služeb odpovídá poskytované péči, pracoviště splňuje aktuální 
požadavky Rady pro akreditaci ČLS JEP.  
 
Školitel 
Školitel splňuje následující podmínky: lékař s nejvyšší kvalifikací v oboru klinická biochemie, 10 let 
praxe, v minimálním nedělitelném pracovním úvazku 0,5. Na pracovišti současně pracuje analytik 
s nejvyšší kvalifikaci v oboru klinická biochemie a praxí nejméně 10 let a v minimálním nedělitelném 
pracovním úvazku 0,5. 
 
 
Zkušenosti školitele / pedagogické aktivity 
Zkušenosti s výukou v oboru klinická biochemie, přednášková a publikační činnost školitele 
(přednášky, postery, časopisy atd.). 
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Zajištění podmínek školence:  
Pracovní místo, šatna, počítač, přístup k odborné literatuře a internetu.  
 
 
Požadavky na AP typu 2 
 
Po diskusi bylo navrženo, aby AP „vyššího“ typu bylo pracoviště, které je schopno zajistit: 
 
Charakter pracoviště 
Vzdělávání školenců v zařízeních provádějících pregraduální a/nebo postgraduální výuku, s vědeckou 
a výzkumnou činností, v laboratořích s vazbou na specializovanou a vysoce specializovanou lůžkovou 
a ambulantní péči.  
 
Školitelé 
Na pracovišti je podmínka přítomnosti habilitovaných školitelů v minimálním nedělitelném úvazku 0,5. 
Podmínkou je přítomnost jak kvalifikovaného lékaře tak i analytika. Lékař s nejvyšší kvalifikací v oboru 
klinická biochemie, 10 let praxe, v nedělitelném pracovním úvazku 1,0. Na pracovišti současně 
pracuje analytik s nejvyšší kvalifikaci v oboru klinická biochemie a praxí nejméně 10 let a 
v nedělitelném pracovním úvazku 1,0.  
 
Vědecké, výukové a publikační aktivity 
Při výběru AP tohoto typu se bude hodnotit vědecká, výuková a publikační činnost za 5 let. 
 
Zajištění podmínek školence:  
Pracovní místo, šatna, počítač, přístup k odborné literatuře a internetu.  
 
 
Komise se domnívá, že požadavek pobytu školenců na akreditovaném pracovišti po celou dobu 
vzdělávání bude narážet na řadu problémů.  
 
Zápis byl po připomínkách rozeslán všem členům komise a prof. Škrhovi dne 4.10.2005. 
 
 
Zapsal:  doc. Jabor, Dr. Verner 
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Příloha č.4 
2006 - Plán akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie ČLS JEP 
www.cskb.cz   - programy akcí jsou průběžně aktualizovány na http://www.cskb.cz/Akce_na_rok/2006/plan_2006.htm  
 
Termín Místo Název akce Kontaktní osoba, adresa Tel, fax e-mail 
25. – 26. 1. 2006 
(náhradní termín 
18. – 19. 1. 2006) 

Pardubice,  
Krajská 
nemocnice  

Rutinní analýza nukleových 
kyselin molekulárně biologickými 
postupy 
 

Ing. František Štumr, PharmDr. 
Jiří Skalický 
Krajská nemocnice Pardubice 
OKBD 
Kyjevská 44 
532 03  Pardubice  

Tel 
Ing. Štumr: 
466 650 084 
 

stumr@nem.pce.cz 

22. 3. 2006 Olomouc, FN, 
posluchárna 
dětské kliniky 
"Rotunda" 

10. Setkání v Rotundě: Laboratorní 
diagnostika srdečních chorob,  
Pracovní den ČSKB 

doc.MUDr.P.Schneiderka, CSc. 
OKB FN, I. P. Pavlova 6, 775 20 
Olomouc 

Tel 
588 444 231 

biochemie@fnol.cz 

březen - duben 
2006 

Domažlice Mezikrajské setkání pracovníků 
klinické biochemie a klinické 
hematologie Plzeňského a 
Karlovarského kraje 

RNDr. Vladimír Vecka 
Nemocnice s poliklinikou – OKB, U 
Nemocnice 47, 344 20  Domažlice 

Tel 
379 710 137 
Fax  
379 722 669 

vladimír.vecka@centrum.cz 

20.4.2006 Kladno „Nejedlého Kladno“  
Pracovní den ČSKB 
 

Doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc., 
Jana Sedláková 
OKBH - Nemocnice Kladno 
Vančurova 1548 
272 59 Kladno 

Tel 
312 606 325; 
312 606 330 
Fax  
312 606 330 

jabor@nextra.cz   
jana-sedlakova@volny.cz 

21.- 23.4. 2006 Praha Education & Training in Clinical 
Chemistry & Laboratory Medicine 
Symposium 

Ms Zuzana Tesarova 
Congress Business Travel Ltd. 
Lidicka 43/66 
150 00 Praha 5 
Czech Republic 

Tel 
224942575, 
224942579 
Fax 224942550 

tesarova@cbttravel. cz 

27. 4. 2006 Vsetín Pracovní den Sekce 
biochemických laborantů ČSKB 

Marta Machálková, ved. laborantka 
OKB Nemocnice Vsetín, 
Nemocniční 955, 755 32 Vsetín 

Tel 
571 490 662 

machalkova@nemocnice-vs.cz 

16.5.2006 Praha Biological Variation 
 

BioRad Praha a SEKK Pardubice 
SEKK spol. s. r. o.  
P.O. Box B35 
Bartolomějská 90 
530 02 Pardubice 
 
BioRad spol s r.o. 
Nad ostrovem 1119/7 
147 00   Praha 4 - Podolí 

Tel 
SEKK:  
466 530 230, 
BioRad:  
241 430 532 
Fax  
SEKK:   
466 530 824,  
BioRad:  
241 431 642 

SEKK@SEKK.cz 
petr.svoboda@bio-rad.cz 

21. - 23. 5. 2006 Český Krumlov BIOLAB 2006 Zdena Rychnovská, vedoucí 
laborantka 

Tel 
485 312 152 

zdena.rychnovska@nemlib.cz 
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OKB, Krajská nemocnice 
Husova 10 
460 63 liberec 

7. – 9. 6. 2006 Písek XXIV. Setkání biochemiků 
Královéhradeckého, Pardubického 
a Jihočeského regionu 

RNDr. Vilém Janda, primář OKB a 
Jaroslava Horáková, vedoucí 
laborantka 
Nemocnice Písek - OKB, Čapkova 
589,  
397 23  Písek 

Tel 
382 772 120 
(121, 124) 
Fax  
382 772 126 

biochemie@nemopisek.cz 

12. - 13. 6. 2006 Žermanice „Žermanice“ – seminář 
Moravskoslezského kraje 
 

RNDr. Dagmar Gotzmannová 
LABOREX, s. r. o. 
Pohraniční 106 
703 00 Ostrava-Vítkovice 

Tel 
596 614 601 
Fax  
596 614 600 

laborex@iol.cz 

13. – 15. 9. 2006 Praha Atherosklerosa-
Hyperhomocysteinemie 2006 
 

RNDr. Eva Tvrzická, CSc. 
4. interní klinika 1. LF UK a VFN,  
U nemocnice 2 
128 08 Praha 

Tel 
224 962 500, 
224 962 482 
Fax  
224 923 524 

tvrzicka@volny.cz 

17. – 19. 9. 2006 Pardubice FONS 2006 - Symposium klinické 
biochemie 
 

Jan Adamec 
STAPRO, s. r. o. 
Pernštýnské nám. 51  
530 02 Pardubice 

Tel 
467 003 480 
Fax  
467 003 119 

adamec@stapro.cz 

říjen - listopad 
2006 

Brno Pracovní den: Informační 
technologie v klinických 
laboratořích 

Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. 
Oddělení klinické biochemie a 
hematologie 
FN Brno 
Jihlavská 20 
625 00 Brno 

Tel 
547 193 151 
 

mdast@fnbrno.cz 

2. 11. 2006 Praha, Lékařský 
dům 

Pracovní den Sekce 
biochemických laborantů ČSKB 

Marie Vémolová, vedoucí 
laborantka 
OKBI FN Bulovka 
Budínova 2 
180 81  PRAHA 

Tel 
266 082 889 
 

vemolovm@fnb.cz 

6 .- 7. 12. 2006 Karlova 
Studánka, Státní 
léčebné lázně 

Pracovní dny Sekce 
biochemických laborantů ČSKB 

Antonín Dostál, vedoucí laborant 
OKBH 
Státní léčebné lázně 
793 24  Karlova Studánka 

Tel 
554 798 260 
Fax  
554 772 023 

lazne@k.studanka.cz 
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Příloha č.5 
 
KVVOPZ / Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR/ 
Složení prezidia a kontakty na zástupce jednotlivých asociací. 
 
Prezidium: 
prezident KVVOPZ 
RNDr. Dagmar Gotzmannová 
LABOREX, s.r.o   
Pohraniční 106 
703 00 Ostrava-Vítkovice 
laborex@iol.cz 
tel: 596614601 
 

Asociace klinické biochemie 
RNDr. Miloš Pollak 
LABOREX, s.r.o. 
Pohraniční 106 
703 00 Ostrava-Vítkovice   
laborex@iol.cz   
tel: 596614601 
 

Asociace nukleární medicíny 
Doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. 
ONM FNsP Ostrava 
17. listopadu 1790 
708 52 Ostrava-Poruba 
Kristan.safarcik@fnspo.cz  
tel:597374031 

Asociace klinické alergologie a  imunologie 
RNDr.Vlastimil Král, CSc.     
Zdravotní ústav Ústí n.L. 
Moskevská 15 
400 02 Ústí n.L. 
vlastimil.kral@zuusti.cz   
tel:472772645 

Asociace hematologie a transfuzologie 
Doc.RNDr.Miroslav Pecka,CSc. 
II.interní klinika –Oddělení klinické  hematologie FN 
HK 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové 
pecka@fnhk.cz   
tel:495832728 

Asociace lékařské genetiky 
RNDr. Alfons Balcar      
Oddělení lékařské genetiky FNsP Ostrava 
17.listopadu 1790 
708 52 Ostrava-Poruba 
alfons.balcar@fnspo.cz   
tel: 597373236 

Asociace forensní toxikologie 
Ing.Hana Vaněrková 
Subkatedra soudního lékařství IPVZ FNB 
Budínova 2 
180 81 Praha 8-Libeň 
hana.vanerkova@atlas.cz  
tel: 566083433 

Asociace lékařské parasitologie 
RNDr. Věra Tolarová, CSc.  
ZÚ - parasitologické oddělení 
Rajmonova 4 
182 00 Praha 8-Kobylisy 
vera.tolarova@zupraha.cz  
tel: 286886229 

Asociace mikrobiologie 
Doc.RNDr.Jarmila Jelínková, CSc.  
IPVZ Ústav lékařské mikrobiologie 
Ruská 85 
100 05 Praha 10 
jelinkova@ipvz.cz  
tel:271019243 

Asociace ochrany veřejného zdraví 
RNDr.Vitězslav Jiřík,CSc. 
SZÚ Praha – pracoviště ZÚ Ostrava  
Partyzánské nám.č.7 
728 92 Ostrava  
vitezslav.jirik@zuova.cz    
tel:596200131 

 
 
Další informace budou zveřejněny na připravované stránce KVVOPZ. 
Zpracovala RNDr. D.Gotzmannová 
 


