
 
1 

Zpráva č. 30 z jednání výboru ČSKB 
Únor 2005  

 
1. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl) 

• Celková bilance za rok 2004 není prozatím v rámci ČLS JEP uzavřena 
• K datu jednání jsou evidováni sponzoři ČSKB: hlavní sponzoři - Dade Behring Austria GmbH, 

Olympus C&S, s.r.o., SEKK, s.r.o., sponzoři - Biophys, s.r.o., BioVendor-Laboratorní medicína, s.r.o., 
Medista, s.r.o., DiaLab, s.r.o., DRG, s.r.o., Eurex Medica, s.r.o., LabMark, s.r.o., Medista, s.r.o., 
Medisco, s.r.o., Roche, s.r.o. - Diagnostics division. Partnerem ČSKB pro bulletin FONS je Staro, s.r.o. 
a partnerem pro EQA SEKK, s.r.o.Poděkování všem sponzorům společnosti zašle doc. Jabor 

• Ing. Šprongl provede kontrolu, zda ČLS převedla na účet IFCC poplatky za členství ČSKB v této 
organizaci 

• Vyúčtování Sympozia FESCC (listopad 2004):  
− celková ztráta činí 77450,- Kč. Vzhledem k tomu, že firma ABBOTT dotovala české účastníky 

celkovou částkou 20000,- Kč, je ztráta pro ČSKB o tuto částku nižší. Částka bude uhrazena 
organizátorovi (agentura CBT) z rezervního fondu ČLS JEP.  

− Doc. Jabor a prof. Palička požádají výbor FESCC (prof. Blatona) o dořešení akce.  
− Výbor si je vědom skutečnosti, že společnost po úspěšném kongresu Euromedlab 2001 využívá 

dlouhodobou dotaci IFCC určenou také na podporu vzdělávání v oboru a organizaci sympozií v 
této oblasti.  

− Po odborné stránce bylo sympozium hodnoceno vysoce pozitivně, výbor doporučuje, aby 
případné pokračování této akce, o které FESCC projevil zájem, bylo organizováno na smluvním 
základě se zajištěním kvalitní finanční rozvahy. 

2. Rada pro akreditaci (prof. Palička, doc. Jabor, ing. Šprongl) 
Projednání tohoto bodu vycházelo ze zápisu z 12. zasedání Rady pro akreditaci klinických laboratoří (viz 
příloha zápisu č. 29 z jednání výboru ČSKB) 
Prof. Palička informoval o současných aktivitách Rady pro akreditaci: 
• Je definován statut Rady pro akreditaci a postavení NASKL (bod 3. zápisu) 
• Rada definovala požadavky na kvalitu práce v laboratořích a navrhla systémová kritéria (bod 4 

zápisu):  
a) Přesná specifikace nepodkročitelného minima personálního zajištění pracoviště svého oboru, 

včetně kvalifikace a rozsahu úvazku a přítomnosti na pracovišti schválenou výborem odborné 
společnosti. (Výbor ČSKB projednal, viz zápis č. 29). 

b) Specifikace souboru metod, pro který laboratoř musí plnit kriteria úspěšnosti EHK s certifikátem 
návaznosti nebo porovnatelnosti.  
Navrhovaný soubor metod: 
v séru: Na, K, urea, kreatinin, glukóza, cholesterol, bilirubin, ALT, ALP, GMT, albumin, CRP, 
TGL, Ca, pH, pCO2, pO2, troponin I (troponin T), glykovaný hemoglobin, osmolalita 
v moči: Na, K, urea, kreatinin, osmolalita 
Obecný algoritmus pro případ laboratoří, které mají výjimečné spektrum metod mimo toto 
navrhované spektrum bude požadovat doložení certifikátu úspěšnosti v EQA v rámci svého 
spektra metod, pokud tato EQA v zemích EU je zavedena. Případy těchto laboratoří budou 
řešeny individuálně. 

c) Specifikace interní kontroly kvality. Předpokladem je, že laboratoř musí mít zaveden funkční 
systém interní kontroly kvality v souladu s požadavky norem ISO 17025, 15189/2003 a/nebo 
Národních akreditačních standardů a musí prokazatelně doložit reakci na chybné výsledky v IQC. 

• K bodu 5 zápisu z jednání Rady výbor rozhodl:  
a) spolupracovat při školení revizních lékařů zdravotních pojišťoven  

− 24. června 2005 od 10:00 do 14:00 hodin proběhne v Lékařském domě v Praze seminář pro 
revizní lékaře zdravotních pojišťoven na téma "Kvalita laboratorní práce". Účast přislíbili prof. 
Palička a doc. Jabor. Organizace a přípravy semináře se za Společnost revizních lékařů ujal 
dr. Bilyk.  

− Proběhne rovněž seminář z iniciativy VZP, termín pravděpodobně 29.3.2005, organizátor je 
v jednání. 

b) podílet se na definici odborných kriterií pro zajištění kvality laboratorní práce 
c) veškeré činnosti koncipovat jako nerepresivní 
d) výbor odmítá smluvní vztah mezi NASKL a zdravotními pojišťovnami 

3. Registr laboratoří 
• Dr. Bilyk prezentoval výsledky druhé etapy Registru, spolupracovalo cca 80 % z celkového počtu 176 

registrovaných laboratoří (vyhodnocení se upřesňuje), výsledky budou zveřejněny v bulletinu FONS 
1/2005. 
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• „Osvědčení o úspěšném splnění podmínek druhé etapy činnosti Registru klinických laboratoří“ 
s dvouletou platností bude vydáno laboratořím, které splňují personální kriteria podle Stanoviska 
výboru (viz Zpráva č. 29), kriteria Z-skóre (tj. minimálně 70 % |Z|<2), maximálně 15 % |Z| mezi 2 a 3 a 
maximálně 10 % |Z|>3), mají systém IQC, zúčastňují se EHK a zahájily práci na Laboratorní příručce 
(hnědý tisk osvědčení). 

• "Osvědčení o účasti ve druhé etapě činnosti Registru klinických laboratoří" bude vydáno s 
platností na 2 roky laboratořím, které se zúčastnily druhé etapy, spolupracovaly, ale uvedené 
podmínky nesplňují (modrý tisk osvědčení, na úrovni osvědčení o registraci). 

• Laboratoře, které se druhé etapy aktivně nezúčastnily, budou z registru vyřazeny, protože vyprší 
platnost jejich osvědčení o registraci, na tuto skutečnost nebudou jednotlivě upozorňovány. 

• Dne 29.4.2005 od 10:00 do 14:00 hodin bude pořádán seminář pro registrované laboratoře v aule 
Pedagogické fakulty  UK v Praze (M. D. Rettigové 4, Praha 1), program semináře je zaměřen na 
hodnocení druhé etapy registru, spolupráci s ostatními laboratorními obory a spolupráci s auditory 
NASKL. 

• Výbor bude podporovat audity v klinických laboratořích, nikoli však pro potřeby plátců 
− činnost auditorů by měla být zaměřena na klíčové aspekty analytické práce (zejména standardy 

D06 - D11),  
− audity považovat za nástroj, které budou laboratoře volit pro průkaz kvality své práce 
− Výbor si uvědomuje, že plošné provádění auditů prostřednictvím auditorů NASKL může být v 

současné době technicky neschůdné. Je proto nutné podniknout kroky na úrovni Rady pro 
akreditaci, aby bylo možné tuto činnost zajistit. 

4. VII. sjezd v Olomouci (doc. Schneiderka)  
• rozpočet sjezdu je 2 200 000,- Kč; kapacita zajištěného ubytování je 480 míst 
• firemní přednášky a nároky sponzorujích firem je nutné sjednotit podle zveřejněných podmínek pro 

sponzory (zveřejněno na webu cskb.cz) 
• výbor se po diskusi rozhodl udělit čestné členství dvěma zahraničním odborníkům - prof. Gabor 

Kovacs (Maďarsko) a prof. Rastislav Dzúrik (Slovensko), profil oceněných připraví prof. Palička 
• doc. Jabor znovu požádá prof. Jansena o záštitu sjezdu (EC4) a osobní účast,   
• doc. Jabor požádá o záštitu sjezdu nového ředitele FN Olomouc 
• zařazení sjezdu do systému celoživotního vzdělávání zajistí doc. Jabor (ČLK), dr. Gotzmannová 

(KVVPZ) a pí. Rychnovská (ČAS)  
• výbor podpoří refundaci sjezdových poplatků mladým účastníkům, studentům  a středoškolákům, 

mechanismus navrhne organizační výbor 
• schůzka organizačního a vědeckého výboru se uskuteční po schůzi výboru dne 15.3. v ÚKBLD VFN 

Praha 
5. BIOLAB 2005 

• navržen rámcový program sjezdu,  
• rozeslány materiály členům společnosti,  
• schůzka vědeckého výboru se uskuteční dne 25.4.2005 ve 14.00 h, ÚKBLD VFN Praha 

6. Návrh firmy STAPRO na finanční podmínky symposia FONS 2006 
Firma STAPRO se na výbor obrátila s návrhem změny strategie kongresových poplatků tak, aby byli 
cenově zvýhodněni členové ČSKB v kategorii do 35 let a v kategorii SŠ a vznikla tak zároveň motivace 
pro vstup do společnosti. Výbor tuto myšlenku podpořil a doporučuje, aby bylo zejména přihlédnuto k 
mechanismu, který bude použit na VII. sjezdu v Olomouci. Rovněž doporučuje, aby v průběhu příprav 
kongresu existovala efektivní komunikace s výborem ČSKB a CZEDMA. 

7. Pravidla pro postmarketingové hodnocení výrobců nebo diagnostik, role CZEDMA, ČSKB a SEKK 
Výbor považuje za nutné vytvořit pravidla pro způsob sdělování informací o výsledcích konkrétních 
produktů, zejména v systémech EHK. Výbor se domnívá, že je možné hodnotit tímto způsobem 
diagnostika (soupravy), nikoli výrobce. Z tohoto důvodu doporučuje určit sestavu modelových klíčových 
ukazatelů, které by bylo možné používat v souvislosti s EHK pro postmarketingové hodnocení 
diagnostik. Předpokladem je například vytvoření základní sestavy maximálních akceptovatelných bias 
pro klíčové analyty a vytvoření přístupu pro jejich hodnocení. Výbor pověřuje dr. Friedeckého 
vypracováním podkladů pro podobné hodnocení ve spolupráci s ing. Budinou a předložení výboru do 
dubnové schůze. Po diskusi ve výboru budou pravidla konzultována s CZEDMA.  

8. Doporučení o diabetu 
• výbor podporuje uveřejnění textu Dr. Buryšky, doporučuje využít publikační médium s širším dopadem 

(například ZdN, Prakt. Lék.), nepovažuje však za nutné toto sdělení prezentovat jako dodatek nebo 
výklad k vlastnímu doporučení 

• výbor žádá autory doporučení, aby připravili aktualizaci doporučení o diagnostice a léčbě diabetu, ve 
které by byly odstraněny variantní přístupy (ADA vs. WHO a podobně) (zajistí Dr. Friedecký ve 
spolupráci s prof. Škrhou) 
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• nejasnosti kolem diagnostiky gestačního diabetu budou vyřešeny diskusí s diabetology a gynekology, 
shoda je zatím na zátěži 75 g glukózy p.o. a odběru žilní krve. 

9. KBM 
• Výbor byl informován o současných krocích při změně vydavatele časopisu: 

− redakční práce časopisu prochází postupnými změnami směřujícími k urychlení recenzního 
řízení a následné kompletace podkladů pro tiskárnu, 

− redakce bude maximálně využívat současné možnosti elektronické komunikace a redukovat 
nezbytnost zasílání objemných obálek s rukopisy, těmto podmínkám jsou přizpůsobeny nové 
Pokyny pro autory (Příloha č.1), 

− priorita elektronické komunikace mezi pracovníky redakčního kruhu - koordinuje ing. Vávrová, 
odpovědnou redaktorkou časopisu je ing. Šplíchalová,  

− redakce požádala výbor SLG o úzkou spolupráci při redakční práci,  
− obsah prvního čísla roku 2005 je zveřejněn na webu společnosti 

(http://www.cskb.cz/KBM/KBM.htm ), probíhají korektury a upřesňování změn v grafice, 
− rozeslán dopis předplatitelům 

10. Koncepce oboru  
Dr. Gotzmannová zkontroluje do 15.3. doplněné odkazy na legislativu a navrhne případné korekce ve 
formulaci provedených změn. 

11. Zpráva vědeckého sekretáře 
• Nově přijati: Ivana Skřivánková (Havlíčkův Brod); Jana Hartošová (Liberec); Jaroslava Doležalová 

(Liberec); Dagmar Uhrová (Praha); Libuše Gorčíková (Zlín); Marie Mayerová (Český Krumlov); 
MUDr. László Wenchich (Praha); Mgr. Petra Seitlová (Olomouc); Mgr. Alena Motejlková (Trutnov); 
Mgr. Kateřina Švecová (Litomyšl); Mgr. Lenka Stanovská (Krnov);  Věra Michalová (Mladá Boleslav); 
Martina Blažková (Mnichovo Hradiště); Jarmila Pešková (Benátky nad Jizerou); Hana Forstová 
(Mnichovo Hradiště); Naďa Vítková (Mladá Boleslav) 

• Výbor akceptoval rozhodnutí odborné komise a rozhodl udělit cestovní granty prvním autorům 
následujících sdělení:  

− S Humplikova, V Vorisek, J Minar, M Kucerova, M Radina 
MULTI SCREENING FOR CANNABINOIDS IN URINE 
Euromedlab Glasgow, 8.-.12.5.2005 

− Andelová K. 1, Vavroušková J. 2, Mareš J. 3, Stejskal D. 1 
Využití stanovení nových laboratorních ukazatelů v neurologické diagnostice 
Euromedlab Glasgow, 8.-.12.5.2005 

− Rajdl D., Racek J., Trefil L. 
Vliv pravidelného pití bílého vína na hladiny vitaminů B6, B12 a kyseliny listové: vztah 
k homocysteinu 
Euromedlab Glasgow, 8.-.12.5.2005 

− Široká R.1, Trefil L.1, Rajdl D.1, Racek J.1, Rusňáková H.1 a Eiselt J.2 
Asymetrický dimethylarginin, homocystein a funkce ledvin – je mezi nimi souvislost? 
4th Conference on Hyperhomocysteinemia v Saarbrueckenu, Německo, 14.4. - 16.4. 2005 

− Cibulka R.1, Racek J.1, Trefil L.1, Pikner R.2, Veselá E.3, Studenovská M.4 
Suplementace L-karnitinem snižuje oxidační stres u hemodialyzovaných nemocných 
ERA-EDTA 2005, Istanbul, 4.-7.6.2005 

• Výbor souhlasí se zveřejněním Stanoviska výboru ČSKB k interpretaci odstavce zveřejněného 
v příloze č.1 zprávy z jednání výboru ČSKB č. 26 (říjen 2004), text rozeslat neprodleně na 
elektronický adresář ČSKB, zveřejněn na webu: 
http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/stanoviska/NCO_NZO.htm  

12. IFCC 
• Kontaktní osobou pro systém ref. laboratoří pro HbA1c navržen Dr. Friedecký 
• Do 15.4. máme možnost nominovat 6 zástupců na funkce v EC4 
• Dotazník skupiny pro akreditace EC4 vyplní za ČSKB ing. Šprongl 
• Připomínky k přepracovanému dokumentu G. Beastela … zaslat do 31.3 
• Světový kongres se v r. 2011 bude konat v Berlíně 
13. Registrační listy 

Výsledek o mzdových indexech bude předán prof. Seemanové podle podkladů poskytnutých Dr. 
Gotzmannovou (odpoví doc. Jabor). 

14. Různé 
• Stanovisko k odborné garanci akcí 
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− výbor ČSKB bude garantovat akce, které budou zařazeny do plánu akcí na kalendářní rok a 
jejichž program bude navržen nebo projednán a schválen výborem ČSKB 

− výbor doporučuje, aby se využívala například možnost garance a získání kreditů místním 
pracovištěm, které získalo akreditaci ČLK v programu celoživotního vzdělávání 

− v ostatních případech může výbor garantovat pouze akce, které budou projednány s výborem 
nejméně 3 měsíce před akcí a výbor se bude podílet na sestavení a schválení odborného 
programu 

− Preanalytická příručka  
Technické práce ukončeny, předpokládaný termín vydání příručky - duben 2005 

− Výbor nominuje do Vědecké rady SEKK doc. Jabora 
− Výbor bere na vědomí, že vznikla pracovní skupina pro validaci v molekulární biologii, koordinací 

činností v rámci této skupiny výbor pověřuje Ing. Dalibora Novotného 
− Výbor bere na vědomí, že v součinnosti ČSKB s KKB IPVZ byl podán návrh kandidátů na 

členství v atestačních komisích specializačního vzdělávání lékařů a VŠ v oboru klinické 
biochemie 

− České překlady metrologických termínů jsou zveřejněny v Chemických Listech 99, 2005, s. 61-
92 

 
Zapsaly: J. Sedláková a J.Vávrová 
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Příloha č.1: Pokyny pro autory KBM 
 
KLINICKÁ  
BIOCHEMIE 
A METABOLISMUS 
 
POKYNY PRO AUTORY 
 
Časopis uveřejňuje přehledné práce, původní práce, metodická sdělení, kazuistiky a krátká sdělení: dopisy 
redakci, diskusní příspěvky, recenze literatury, osobní zprávy a různé. 
 
Příspěvky se dodávají v kvalitní elektronické formě. Preferován je způsob podání elektronickou 
poštou, objem dat větší než 2MB pak na elektronických médiích. Pro kontrolu správného přenosu dat je 
třeba s každým elektronicky dodaným příspěvkem zároveň dodat buď elektronicky náhled příspěvku v pdf 
formátu nebo jedno vytištěné vyhotovení listovní poštou. Papírový výtisk, resp. pdf verze a elektronický text 
musí být identické. Korespondující autor musí souběžně s nabídnutou prací doručit na níže uvedenou 
adresu redakce písemné prohlášení (Kontrolní list autora, viz Příloha č.2), v němž vlastnoručním podpisem 
potvrdí, že práce nebyla a nebude zadána k publikování v jiném časopise a že autor/ři s jejím uveřejněním v 
časopise Klinická biochemie a metabolismus souhlasí, a dále dá souhlas s uveřejněním své elektronické 
adresy, která bude postupně nahrazovat adresu poštovní. Teprve po obdržení tohoto prohlášení může být 
práce postoupena k recenznímu řízení. 
Po obdržení článku oznámí redakce písemně/elektronickou poštou zasílajícímu autorovi doručení práce, 
potvrdí splnění technických požadavků, eventuelně si v tomto dopise vyžádá další doplnění chybějících 
údajů, redakce informuje zasílajícího autora kdy je práce postoupena k recenznímu řízení. Po ukončení 
recenzního řízení obdrží zasílající autor výsledek recenzního řízení včetně citací částí posudků při 
zachování anonymity recenzentů. Vyžaduje-li recenze úpravu textu, je pak oprava předložena recenzentovi, 
korespondující autor je vyrozuměn, zda a do kterého čísla časopisu je opravená verze práce zařazena. 
Redakce je povinna poskytnout autorovi průběžnou informaci o postupu podané práce, veškerá historie 
redakčních prací je archivována. 
Po přijetí práce k publikování dostane autor na opravu tiskových chyb první korekturu. V ní smí opravit 
všechny nedostatky, musí opravit všechny chyby, ale nelze nic měnit na původním textu. 
 
Posouzení nabízené práce: Práce je po stránce formální a odborné posouzena dvěma anonymními 
recenzenty a na základě jejich posudku rozhoduje redakční rada o jejím přijetí a uveřejnění. Redakce si 
vyhrazuje právo provádět opakované recenze, drobné úpravy, eventuálně zkrácení rukopisu dle doporučení 
recenzentů. Autor je povinen reagovat na připomínky recenzního řízení. 
Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí. 
Redakce si vyhrazuje právo určit pořadí prací při jejich zveřejňování i právo na konečnou jazykovou úpravu 
textu do tisku. 
 
Redakce přijímá rukopisy v některém z běžných textových editorů (v operačním systému Windows, nikoli 
Macintosh) ve formátech .doc, .txt, .html, obvyklé je použití textového editoru WORD, technické podmínky v 
případě použití jiného editoru nutno konzultovat předem. Příspěvky musí být napsány formou tzv. hladké 
sazby, tj. bez zarážek, odrážek, neúčelných tvrdých enterů na konci řádky. Nevhodné je rovněž podtrhávání 
slov v textu, kombinace velikostí písma, zarovnávání pomocí tabulátorů nebo mezerníkem. Redakce 
nedoporučuje ani automatické číslování odstavců (např. u citací v literatuře nutno číslice vpisovat). Tabulky 
se počítají do dále uvedeného rozsahu stran. Tabulky lze zařazovat do textu, k jejich tvorbě využívejte pouze 
tabulkových formulářů textového editoru, neoddělujte sloupce mezerníkem nebo tabulátorem. Text 
v tabulkách i jejich popis musí být v jazyce anglickém.  
Používejte písmo typu Arial, velikost písma 12, řádkování 1,5; nastavení  všech okrajů 3 cm.  
 
Přehledná práce může mít nejvýše 15 stran s maximálně 35 citacemi, původní práce, metodické sdělení a 
kazuistika nejvýše 10 stran s počtem citací do 30 a krátké sdělení nejvýše 2 strany textu. Krátká sdělení a 
dopisy redakci mohou mít nanejvýš jeden graf nebo jednu tabulku, počet citací by neměl být vyšší než pět. 
Neuvádějte, zvláště na jakémkoli ilustrujícím materiálu, jména nemocných, jejich iniciály nebo nemocniční 
(ošetřovací, evidenční) čísla. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy ústavní a národní předpisy a 
směrnice pro chov a používání laboratorních zvířat. Referujete-li o pokusech na lidech, uveďte, zda použité 
postupy jsou ve shodě s etickými zásadami příslušné ústavní nebo regionální etické komise. 
 
Články zahraničních přispěvatelů se přijímají pouze v jazyce anglickém (autoři ze SR mohou publikovat ve 
slovenštině). 
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Obecná slova pište progresivně podle Pravidel českého pravopisu s Dodatkem ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky (Praha, Academia, nakladatelství AV ČR 2004 ). Obecně používané 
chemické pojmy se píší progresivně, ostatní chemické názvy podle Nomenklatury organické chemie (Praha, 
Academia 1985). Všechny použité léky a chemikálie musí být přesně identifikovány včetně uvedení 
generického názvu, dávky a způsobu podání. 
 
Na titulní straně uveďte název práce, dále příjmení autora(ů) a zkratku křestního jména a celý název 
pracoviště. Na první straně rukopisu uvádějte případné zdroje podpory: sponzory, granty a jejich čísla, dárce 
přístrojů, léků, reagenci apod., a to se stručnou adresou, např. Lachema Diagnostika, s.r.o., Brno. 
Na začátek článku zařaďte strukturovaný souhrn v češtině nebo slovenštině a stejně tak strukturovaný 
souhrn v angličtině. 
 
Strukturovaný souhrn (Structured Abstrakt) se skládá z: 
Cíl studie (Objective): charakterizuje problematiku, která je v práci řešena, co je účelem práce, hypotézu 
apod. 
Typ studie (Design): např. observační, prospektivní, randomizovaná, dvojitě slepá studie apod. 
Název a sídlo pracoviště (Settings):   
Materiál a metody (Material and Methods): charakteristika sledovaného souboru, indikační a vylučovací 
kritéria, použité statistické metody. 
Výsledky (Results): dosažené výsledky včetně číselných hodnot. 
Závěr (Conclusion): závěry vyvozené autorem z předložené práce, shrnutí hlavních bodů. 
Klíčová slova (Key words): maximálně 5, uvedená podle Index Medicus  
 
Anglicky psaný souhrn musí být součástí každého sdělení (na samostatné straně). Anglický souhrn musí 
obsahovat přesný překlad názvu a jména autorů, struktura je uvedena výše. Tyto strany se započítávají do 
maxima povolených stran. Vlastní článek má být koncipován podle výše uvedených nadpisů. 
 
Specifikujte použité počítačové programy. Definujte statistické termíny, zkratky a zvláště symboly. Před 
prvním použitím zkratky v textu uveďte celý název – termín (zkratky používejte v omezené míře, aby text 
neztrácel na srozumitelnosti). 
Veškeré jednotky musí být v soustavě SI. 
 
Na konci práce za literaturou musí být uvedeno celé jméno prvního autora s tituly, jeho přesná adresa 
včetně PSČ a e-mail. 
 
 
Přehled literatury obsahuje všechny publikace, z nichž autoři čerpali důležité informace a podněty, nebo s 
nimiž srovnávají vlastní výsledky (zpravidla s výjimkou učebnice a encyklopedií). Do seznamu se nezařazují 
publikace, které autoři nepoužili. V případě nedostupnosti důležitého pramene se cituje také zdroj 
sekundární informace. Neužívají se citace typu „osobní sdělení“, „nepublikovaná data“ apod. V případě 
nutnosti stačí příslušná zmínka v textu. Mezi citace není vhodné zařazovat práce zaslané k publikaci bez 
ohledu na to, zda byly přijaty či nikoliv, zmínku o nich lze rovněž uvést v textu. Citační etika vylučuje uvádět 
prameny, od nichž měl autor k dispozici pouze abstrakt (ze služby Medline apod.). Každá citace musí mít 
odpovídající odkaz v textu a naopak každý odkaz v textu musí mít odpovídající citaci. Formální úprava citací 
se řídí ČSN ISO 690, 010197, názvy citovaných periodik se zkracují podle ČSN 01 01 96, popř. se uvádí 
oficiální zkratka z obálky časopisu. Příklady citací – viz Příloha č.1. Přesnosti údajů v citacích je třeba 
věnovat náležitou pozornost.  
Redakce neklade pevné hranice pro postup citování v textu, důsledně však trvá na uvedení potřebných 
údajů v citacích. Při citování v textu lze využít postupu, který v textu označí citace na příslušném místě 
číslem v závorce a na konci článku v seznamu použité literatury se uspořádají citace podle těchto čísel. 
Autor může zvolit také abecední řazení číslovaných publikací, či uvedení prvního autora a roku vydání 
publikace (Friedecký et al., 2004) s abecedním řazením literatury bez číslování.   
Pokud autorů není více než 6, uvádějí se všichni. Při větším počtu se uvedou první tři s dodatkem et al. 
Počet citací je omezen: přehledná práce může mít maximálně 35 citací, původní práce, metodické sdělení a 
kazuistika 30 citací, krátká sdělení mohou mít nanejvýš 5 citací. 
 
Obrázky a grafy nelze tisknout barevně (využívejte možnost přípravy obrázků ve škále šedé), 
nepočítají se do uvedeného počtu stran a jejich předlohy je třeba dodat v dobré kvalitě, fotografie se 
přijímají pouze v digitální formě. Nevhodný grafický materiál a tabulky budou autorům vráceny k 
přepracování. Jakýkoli popis v tabulkách a grafech, jakož i legenda k nim, musí být v jazyce anglickém. 
Umístění grafů a obrázků uveďte v textu, legendy ke grafické dokumentaci zařaďte na závěr textu 
předkládané práce uspořádané podle pořadí. Používejte grafy jako alternativu rozsáhlých tabulek s mnoha 
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políčky. Nezdvojujte stejná data v obrázcích a tabulkách. Titulek a podrobnější text patří do legendy, nikoli 
do samotného obrázku. 
Elektronickou obrazovou dokumentaci pro přímé tiskárenské zpracování dodávejte ve formátech tif, eps, 
jpg, xls. Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (tif, jpg, eps, xls). Obrázky nekomprimujte! Grafy a 
obrázky musí být zpracovány pro tisk v šedé škále (8 stupňů šedi). Názvy obrázkových souborů musí 
jednoznačně korespondovat s označením pro zařazení obrázku uvedeným v textu Pozor: obrázky vložené 
do dokumentu WORD nejsou pro vlastní tisk v časopise použitelné, rovněž soubory PowerPoint (.ppt) jako 
zdroj obrázků nepřijímáme. 
 
Ke každému rukopisu je nutno přiložit kontrolní list autora obsahující prohlášení, že zaslaná práce 
nebyla dosud publikována a nebyla současně zaslána ani do jiného časopisu (viz Příloha č.2). 
 
Rukopisy a veškerou korespondenci zasílejte na adresu vědeckého sekretáře České společnosti klinické 
biochemie.  
 
Adresa pro korespondenci s redakcí: 
 
vavrovaj@lfhk.cuni.cz  
 
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. 
ÚKBD LF UK a FN 
Fakultní nemocnice 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové 
 
Aktualizováno 22.2.2005 
 
Příloha č.1 
 
Příklady citací:  
1. citace článku v seriálových publikacích 
Kintr, J., Kozák, L. Adenosin a proteiny s adenosin deaminační aktivitou.  Klin. Biochem. Metab., 2004, roč. 
12 (33), č. 4, s. 221–225. 
 
2. citace tištěné monografické publikace 
Svačina Š. Metabolický syndrom. Praha: Triton, 2001, 184 s. ISBN (podle dostupnosti) 
 
3. citace příspěvku v monografické publikaci 
Mašek, Z. Biochemické vyšetřování v reprodukční endokrinologii. In Schneiderka, P. et al. Kapitoly z klinické 
biochemie. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2000 s. 178–194. 
 
4. citace článku nebo abstrakta ze sborníku 
Tallová, J., Tomandl, J., Bičíková, M., Hill, M. Změny koncentrace homocysteinu v plasmě v průběhu 
menstruačního cyklu. In Sborník II. sympozium hyperhomocysteinemie. Praha, 1999, s. 25. 
(Poznámka: překlad cizojazyčného názvu sdělení do češtiny nebo slovenštiny není nezbytný.) 
 
Informace o lokaci elektronických dokumentů: 
 
– odkaz na elektronickou monografii 
Olson, Nancy (ed.) Cataloging Internet resource: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin : 
OCLC, c1997[cit. 2003-04-09]. Dostupný z WWW: <http://www.oclc.org/oclc/man925cat/toc.htm>. ISBN 1-
556553-236-9. 
 
– citování online dokumentu (neznámý autor) 
Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [online]. 1999-09-09 [cit. 2001-11-201]. Dostupný na WWW: 
<http//certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.html> 
 
Elektronické seriálové publikace 
 
– odkaz na časopis v elektronické podobě 
JEP: The Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press. 1995-[cit. 
2003-04-02]. 12x ročně. Dostupný také z WWW: <http.//www.pres.umich.edu/jep)index.html. ISSN 1080-
2711. 
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– odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu 
Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha : Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dnů. Dostupný také na 
WWW: <http://enlil.ff.cuni.cz/. 
Existuje-li verze tištěná a mimo ni je dokument dostupný také na internetu, uvedeme jako první tištěnou verzi 
a poté i aktuální dostupnost na internetu. 
 
Příloha č.2 

Kontrolní list 
(vyplní zasílající autor) 

 
 
Název práce:  
 
 
Autoři:  
 
 
Adresa korespondujícího autora:  
 
 
 
PSČ: 
 
Elektronická adresa: 
 
Je dodána elektronická verze a současně papírová verze Ano     Ne 
Je dodána elektronická verze a současně PDF verze Ano     Ne 
Abstrakt je strukturovaný podle pokynů Ano     Ne 
Je dodán anglický strukturovaný abstrakt Ano     Ne 
Jsou uvedena klíčová slova  Ano     Ne 
Jednotky jsou v soustavě SI Ano     Ne 
Počet citací   
Je citován časopis KBM Ano     Ne 
Obrázky a grafy odpovídají pokynům Ano     Ne 
V textu práce je uvedena plná adresa autora Ano     Ne 
 
Autor prohlašuje, že práce nebyla a nebude zadána k publikování v jiném časopise a autor/ři s jejím 
uveřejněním v časopise Klinická biochemie a metabolismus souhlasí. Autor rovněž souhlasí s uveřejněním 
své e-mailové adresy. 
 
 
Teprve po obdržení tohoto prohlášení může být práce postoupena k recenznímu řízení. 
 
Podpis autora:  

 
Datum:  
 


