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Zpráva č. 10 z jednání výboru ČSKB  
únor 2007 
 
Přítomni:  
RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, Prof. MUDr. A.Jabor, CSc., 
RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička,CSc, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina,  
pí Z. Rychnovská,CSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.  
Hosté: MUDr.Šťastná, Mgr.Borecký, MUDr. Verner 
 
1. Kontrola a schválení zápisu č. 9 

Zápis č.9 byl schválen s revizí bodu 12 v odrážkách týkajících se článku dr. Ambrožové a informace o 
publikovaných stanoviscích CZEDMA (ČSKB zaujalo stanovisko k formulacím, které jsou v rozporu se 
základními požadavky normy ISO 15189) 

2. Doporučení společnosti – stav, nové návrhy – prof. Zima 
• Doporučení - SIKK - jednání pracovní skupiny proběhne 7.3.07 a návrh bude předložen na zasedání výboru 

8.3.2007. 
3. IFCC – rozpočet dotace IFCC– prof. Jabor, Ing. Šprongl 

• Ing. Šprongl seznámil členy výboru s návrhem rozpočtu dotace IFCC a čerpáním této dotace v roce 2006. 
• Výbor bere na vědomí zprávu o čerpání dotace IFCC v roce 2006.  Příloha č. 1 
• Výbor  navrhuje upravit předložený návrh rozpočtu podpory  

ο navýšit částku na nákup časopisů na částku 400.000 Kč  
ο navýšit částku na vydání příručky kontrola kvality a  Stopové prvky, vitamíny na 200.000 Kč 

• Výbor navrhuje „správní radě“ přijmout upravený návrh rozpočtu. Příloha č. 2 
• „Správní rada“ schválila dne 20.2. 2007 tento návrh. 

4. Rada pro akreditaci, NASKL – prof. Jabor, prof. Palička 
• Prof. Palička informoval o tom, že v Radě pro akreditaci jsou zastoupeny všechny laboratorní obory a 

diskuse je věnována personálnímu obsazení laboratoří. Zápis z posledního jednání rady bude přílohou 
zápisu. Příloha č.3  

5. Novorozenecký screening dědičkých metabolických poruch – úprava kalkulačního listu  
–  MUDr. Šťastná 
• MUDr. Štastná a RNDr. Gotzmannová  informovaly výbor o tom, že pracovní skupina na VZP schválila 

kalkulační list „Vyšetření tandemovou hmotnostní spektrometrií pro novorozenecký screening 
dědičných metabolických poruch“, kde byla snížena doba výkonu. Po diskusi výbor doporučuje na 
příštím zasedání projednat upravený kalkulační list společně s konceptem dopisu řediteli dr. P. 
Pokornému na MZ ČR. 

6. Jednání s LexisNexis – KBM – Ing. Vávrová, Mgr. Borecký 
• Výbor se seznámil s vyúčtováním časopisu KBM v roce 2006 a bere jej na vědomí. Zároveň žádá 

společnost Lexis Nexis o omluvu společnosti Abbott Diagnostics za nenaplnění reklamního prostoru 
partnera časopisu v roce 2006. 

• Výbor se seznámil s návrhem rozpočtu časopisu Klinická biochemie a metabolismus pro rok 2007 a bere 
jej na vědomí.  Příloha č. 4  

• Výbor s potěšením konstatuje zvýšený zájem o inzerci v časopise KBM a žádá představitele LexisNexis 
o zaslání aktualizovaného seznamu  inzerentů do 7.3.2007. 

• Výbor žádá Mgr.Boreckého o zaslání návrhu dodatku smlouvy ke stávající smlouvě mezi LexisNexis a 
ČSKB, týkající se vydávání časopisu v roce 2007 do 28.2.2007. 

7. Web společnosti – Ing. Vávrová,  RNDr. Radina 
• Výboru společnosti byly prezentovány návrhy 3 oslovených subjektů týkající se nového řešení webovských stránek 

- IBA Brno, Medimarket Plzeň, D. Friedecký. Po diskusi výbor přijme definitivní rozhodnutí na zasedání 8.3.07. 
8. Organizace odborných akcí Sjezd ČSKB 2007 – příprava – MUDr. Verner 

• MUDr.Verner informoval výbor společnosti o přípravách sjezdu společnosti. Odborný program 
sympozií je potvrzen a výbor se seznámil s navrhovaným programem jednotlivých bloků – přednášející, 
názvy sdělení. MUDr.Verner zašle výboru detailní program sympozií do 5.3.2007. 
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• Výbor byl informován o postupném naplňování rozpočtu a podpoře společností sjezdu ČSKB. 
• Byly vytištěny informace o sjezdu s předběžným programem, registračním a ubytovacím formulářem, která je 

distribuována členům společnosti, webovské stránky sjezdu byly aktualizovány a jsou propojeny s webem 
společnosti. 

9. Zpráva pokladníka – hospodaření společnosti, sponzoři - Ing. Šprongl 
• Výbor se seznámil s předběžným  stavem hospodaření společnosti v roce 2006. Příloha č. 5    

Po zaslání definitivního výsledku hospodaření z ČLS JEP bude hospodaření společnosti prověřeno 
revizní komisí. 

• Sponzory společnosti jsou firmy  BioVendor, Dade Behring. Letošní rok podepsala smlouvu Pliva 
Lachema a v jednání je firma Roche. Ing. Šprongl osloví z hlediska partnerství ČSKB do konce března 
2007  další společnosti ( např. Medesa s.r.o., Immunotech a.s., SEKK s.r.o., Olympus s.r.o. a další).  

• RNDr. Radina připraví návrh způsobu podpory společnosti pro rok 2008. 
10. Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová 

• Výbor schválil nově přihlášené členy ČSKB: Mgr. H. Šuťaková (Mrákotín), P. Kuželík, DiS. (Kdyně),   
M. Valeková (Praha), Ing. K. Sovová (Čkyně), M. Beranová (Švihov), E. Gabrielová, DiS. (Železná 
Ruda), J. Šejvlová (Nepomuk), O. Sládková (Švihov), Mgr. A. Jirásková (Chýnov) 

• Ing. Vávrová připravila seznam knih v majetku ČSKB s dosud evidovaným určením místa užívání 
odborné literatury a požádala revizní komisi ve spolupráci s pokladníkem a sekretariátem společnosti o 
aktivní spolupráci při ověření a aktualizaci rozmístění knih. 

11. Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská 
• Z. Rychnovská informovala výbor o přípravě pracovní konference pro biochemické laboranty v 

Lékařském domě v Praze dne 22.3.2007. Program je zveřejněn na webu ČSKB. 
• Výbor sekce biochemických laborantů domlouvá a připravuje opakování výše uvedené pracovní 

konference v Hradci Králové.  
• Z. Rychnovská požádala pokladníka Ing. Šprongla o předplacení poplatků kreditní komisi ČAS pro 

žádosti o zařazení odborných akcí do kreditního systému (od 1.3.2007 změna – poplatek činí 300,- Kč    
za jednu akci, 200,- Kč za opakování akce – viz. www.cnna.cz  - informace kreditní komise) 

12. Různé 
• Prof. Zima a prof. Racek informovali o sjezdu ČLS JEP, na kterém proběhly volby představenstva ČLS, 

předsedou ČLS JEP byl zvolen prof. J. Blahoš a místopředsedy prof. V. Palička a prof. M. Hájek. 
• Prof. Jabor informoval o pracovním jednání redakční rady FONSu. Bod bude podrobně projednán na 

příštím zasedání výboru. 
• Výbor společnosti diskutoval různé situace z hlediska potřeb správné laboratorní praxe a personálního 

vybavení pracovišť. Výbor bude v diskusi k danému problému pokračovat na příštím zasedání. 
• RNDr. Louženský informoval o současné situaci získávání likvidačních protokolů hmotného majetku 

vyřazeného na žádost výboru ČSKB z inventární evidence ČLS JEP. U zbývajících položek se       
RNDr. Louženský spojí s jednotlivými pracovišti a zodpovědnými osobami a provede vyřazení 
z inventáře v souladu s pravidly ČLS JEP. Termín 30.3.2007 

 
 
Příští jednání:  8.3. 2007  v Praze 
Další jednání:  

11.4.2007  v 9,30 Praha 
17.5.2007  v 10,00 Praha 
20.6.2007  v 9,30 Praha  

 
Zapsala M. Beranová    
Za správnost: T.Zima a členové výboru  
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Příloha č. 1 
 
Zpráva o čerpání podpory od IFCC za rok 2006 
 
Příjem od IFCC: 
1 113 148,- Kč 
 
Utraceno: 
339084,14 Kč  časopisy 
118459,60 Kč  odborné knihy 
290 000,- Kč   podpora KBM 
51 127,- Kč  Ztráta akce FESCC+IFCC 
 
Celkem: 
798670,74 Kč 
 
 
Převedeno na rezervní fond: 
314477,3 Kč 
 
Peníze v rezervním fondu od IFCC 
Stav k 1.1.2006:    517165,6 Kč 
 
Utraceno 
58781.- Kč  Cestovní granty 
105 000,- Kč  Knihy 
 
Zbytek k 31,12.2006 
353384,6 Kč 
 
Stav k 1.1.2007: 
667861,9 Kč  
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Příloha č. 2 
 
Čerpání podpory od IFCC v roce 2007  
 
Příjem 1113148,- Kč 
 
 
časopisy     400 000,- Kč 
KBM      150 000,- Kč 
knihy      150 000,- Kč 
Příručky Kontrola kvality a Stopové prvy 200 000,- Kč  
podpora akcí ČSKB    200 000,- Kč (Limit 10 000,- Kč na den) 
Rezerva       13 148,- Kč 
 
 
Rezervní fond: 
Stav 667861,9 Kč 
 
Cestovní granty   300 000,-  Kč 
Rezerva   150 000,-  Kč 
K převodu    217861,9 Kč 



 5

 
Příloha č.3 

Zápis 
z 22. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP 

konaného dne 12. února 2007 v LD ČLS v Praze 
 
 
Přítomni: 
Prof. Brdička, Ing. Dědičová, Ing. Fischerová, Dr. Chaloupková, Prof. Jabor, Dr. Kopecký, Dr. 
Lochman, Prof. Michalová, Ing. Nováková, Doc. Pecka, Prof. Penka, Doc.Ryška, Dr. Řeháček, Ing. 
Šprongl, Dr. Žampachová, Prof. Palička 
Omluveni: Prof. Anzenbacher, Dr. Beková, Dr. Čecháček, Doc. Dušková, Doc. Ehrmann, Dr. Písačka, 
Dr. Scharfen 
Hosté: J. Sedláková, J. Kotrbatý, MUDr. František Vlček, výkonný ředitel SAK ČR 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu z 21. zasedání: připomínky členů Rady byly zapracovány. S Ing. Fischerovou 
se předsedovi Rady přes opakované pokusy nepodařilo spojit elektronickou poštou, technický 
problém (?) trvá. Příště bude řešeno tak, že pí Sedláková přepošle veškerou korespondenci pí 
Ing. Fischerové, která bude reagovat. Ostatní úkoly splněny, Dr. Žampachová a prof. Jabor na 
inovaci standardů dále pracují (viz bod č. 8 programu) 

2. Předseda oznámil oficiální doplnění Rady: 
- Společnost patologů oficiálně vstoupila do Rady a jako své representanty jmenovala 

Doc. MUDr. Aleše Ryšku, Ph.D. a Doc. MUDr. Jiřího Ehrmanna, Ph.D.. 
- Česká společnost pro klinickou a experimentální farmakologii a terapii delegovala jako 

druhého zástupce pí RNDr. Hanu Brozmanovou, CSc. 
3. Předseda informoval o veřejné publicitě článku Dr. Dvořáka, předsedy České gynekologicko-

porodnické společnosti, který zpochybnil kvalitu práce cytologických laboratoří. Situaci 
komentoval doc. Ryška, vzhledem k nepřítomnosti representantek Cytologické společnosti však 
nebylo podrobněji probíráno 

4. Předseda komentoval žádost MZ ČR o vyjádření k personálnímu obsazení konsolidované 
laboratoře v Havlíčkově Brodě; v mezidobí ředitel nemocnice laboratoře opět rozdělil na 
jednotlivé obory, takže posouzení se stalo oficiálně bezpředmětným – členům Rady je však 
zřejmé, že personální obsazení některých laboratoří neodpovídá ani „nepodkročitelným 
minimům“ vypsaným jednotlivými laboratorními obory 

5. Předseda informoval o žádosti ředitele ČIA, pana Ing. Růžičky o stanovisko k personálnímu 
obsazení konsolidovaných laboratoří: vzhledem k tomu, že stanovisko Rada zaujala na minulém 
zasedání (viz zápis), bude řediteli ČIA zaslána v tomto smyslu písemná zpráva 

6. Předseda informoval o dopise, zaslaném Dr. Staňkovi, předsedovi představenstva Spojené 
akreditační komise (SAK) a přivítal výkonného ředitele SAK, pana MUDr. Vlčka. V obsáhlé 
diskusi byly probrány možné formy spolupráce Rady (a NASKL) a SAK. Dle názoru Dr. Vlčka 
lze jednoznačně potvrdit vůli SAK ke spolupráci s Radou, jako problematickou však vidí 
možnost, že by SAK vyžadoval-podporoval versi, podle které by zdravotnické zařízení muselo 
mít před (nebo při) akreditaci SAKem registraci a audit I klinické laboratoře dle Rady a 
NASKL či akreditaci ČIA podle normy ISO 15189 nebo ISO 17025. Členové Rady opakovaně 
vysvětlovali potřebu úzké spolupráce a především stanovisko, že bez spolupráce s Radou a 
uznání jejích kriterií nelze správně posoudit kvalitu práce laboratoří. Rovněž posuzovatelé 
kvality práce laboratoří (které používá a chce používat SAK) musí dle stanoviska Rady být 
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verifikováni odbornými společnostmi nebo přímo vycházet z databáze NASKL či ČIA, kde 
proces verifikace proběhl již dříve 

7. MUDr. Vlček přislíbil tlumočení stanoviska Rady na jednání představenstva SAK, předseda 
Rady nabídl opakovaně možnost spolupráce a ochotu přijít vysvětlit na představenstvo SAK 
stanovisko Rady. 

8. Členové Rady souhlasí s tím, aby předseda zaslal dopis s vysvětlení činnosti Rady a nezbytnosti 
její role při jakémkoli posuzování kvality práce laboratoří těmto institucím: MZ ČR, VZP, 
Sdružení zdravotních pojišťoven, Asociacím nemocnic, ČLK a KVVOPZ a zdravotním radům 
krajských úřadů. V dopise rovněž adresáty seznámí s „nepodkročitelnými minimy“ 
definovanými odbornými společnostmi a Radou a nezbytností jejich dodržování. Paní 
Sedláková a J. Kotrbatý s representanty vybraných společností během dvou týdnů aktualizují 
potřebné podklady a předají je předsedovi Rady, který s pracovní versí dopisu seznámí členy 
Rady 

9. Dr. Žampachová a prof. Jabor doplní během 2 týdnů Národní akreditační standard o 
problematiku: 

- návaznosti 
- kritických hodnot 
- smluvních laboratoří 
- klinických algoritmů 
- konsultace před ordinací vyšetření 

a rozešlou je prostřednictvím sekretariátu všem členům Rady 
 
 
Předseda ukončil jednání v 15:45 a oznámil termín příštího jednání Rady dne 23. dubna ve 14:15 na 
obvyklém místě. 
 
Zapsal: VP 
V Hradci Králové dne 12. února 2007 
Reg-07003 
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Příloha č.4 
 
Klinická biochemie a metabolismus v roce 2006 
(částky bez DPH) 
 
Dotace  290 000 Kč 
Inzerce 70 000 Kč 
Tržby z prodeje  92 845 Kč 
  
Celkem příjmy  452 845 Kč  
   
Tiskové náklady 88 310 Kč   
Distribuce 24 342 Kč  
Redakční práce 79 654 Kč  
Odměny recenzentům 29 500 Kč   
Překlady 18 411 Kč  
DTP 54 315 Kč   
Marže LexisNexis 54 000 Kč   
   
Celkem výdaje  352 532 Kč  
   
Profit  104 313 Kč  
 
 
S ohledem na výsledky roku 2006 byla pravidelná záloha 290 000 Kč pro rok 2007 snížena o celkovou částku 150 000 Kč.  
 
 
Petr Borecký 
LexisNexis CZ s.r.o. 
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Příloha č. 5 
 
Zpráva pokladníka za rok 2006  
 
položka celkem (Kč) 
náklady  
Nákup materiálu 376418,85 
drobný majetek 118459, 60 
Občerstvení 22916 
Poštovné 8465,1 
Telefonní poplatky 9507,92 
Cestovné 47549,5 
Ubytování 50466,67 
Ostatní služby 473763,60 
Osobní náklady 194000 
Odvody 49356,0 
Kurzové ztráty 4956,74 
Bankovní poplatky 7053,0 
Neuplatněná DPH 40407,37 
Odpisy 221 985,76 
Příspěvky EC4 a IFCC 84044,9 
Náklady celkem 1709351,01 
  
příjmy  
Dary 1770648,0 
Členské příspěvky 206352,0 
Ostatní služby 4622,20 
Příjmy celkem 1981622,2 
  
Výsledek před zdaněním 272271,19 
  
  
REZERVNÍ FOND  
K 1.1.2006 787437,51 
Zahr. cesty  -144322,51 
Knihy -105000,0 
Převod za 2006 811716,48 
Zisk akce 21843,10 
Odpis 2006 77524,00 
Stav k 31.12.2006 1435198,58 
 


