
Zápis č. 25 ze schůze výboru ČSKB 
konané dne  18. září 2000 v Pardubicích 

 
Přítomni: MUDr. K. Kalla, Ing. J. Vávrová, RNDr.B. Friedecký, doc. MUDr. V. Palička, RNDr. 
D. Gotzmannová,  doc. MUDr. M.  Dastych, doc.  MUDr. P. Schneiderka, RNDr. I. Bilyk 
Omluveni: PharmDr. J. Skalický, Z. Rychnovská 
 
Kontrola zápisu: 
Připomínky k zápisu č. 24 
• návrh materiálu o kontrole glukometrů byl postoupen výboru diabetologické společnosti k 

posouzení,  doc. Škrha jakékoliv stanovisko prozatím nezaslal 
• pí. Rychnovská poskytla plán akcí sekce biochemických laborantů na rok 2001, kompletní 

seznam odborných akcí sestaví doc. Schneiderka a bude poskytnut ČLS a MZP k zařazení do 
celoročního kalendáře (termín 2.10., zajistí ing. Vávrová) 

• rozpočet na r. 2001 na základě plánu akcí připraví dr. Skalický 
• výbor projednal a schválil návrh na udělení ceny FESCC, která bude předána na 

Euromedlabu 2001, výbor navrhuje jako kandidáta za ČSKB doc. Paličku, termín podání 
návrhu je 1.12.2000 

• Návrh zákona o způsobilosti k výkonu povolání byl sněmovnou vrácen k přepracování, 
proto nebude výborem v současné době připomínkován. 

• Dr. Bilyk - informace o nových návrzích registračních listů pro ZP, připomínka o potřebě 
vypracovat registrační list pro preanalytickou přípravu vzorku (zajistí dr. Gotzmannová) 

 
Projednávané body: 
1. Výbor bere na vědomí nabídku nakladatelství Minerva pro objednání odborných časopisů 

pro r. 2001, specifikaci pro příští rok a kontrolu výpisu za r. 2000 připraví doc. Dastych, 
bude projednáno na příštím zasedání výboru 

2. ČSKB bude spolupořadatelem semináře věnovaného in vitro diagnostice (4.12., Charitas, 
Praha) 

3. Výbor byl seznámen se stavem připrav EUROMEDLAB 2001: organizační výbor řeší řadu 
aktuálních problémů, schází se minimálně jednou měsíčně. 

4. Výbor jedná o možnostech podpory účasti členů ČSKB na Euromedlabu 2001, doc. 
Schneiderka a ing. Vávrová připraví dopis firmám s informací a žádostí o podporu účasti 
členů ČSKB na kongresu Euromedlab (celostátní sjezd bude součástí evropského kongresu). 
Podporu účasti našich členů je třeba specifikovat rovněž na stránkách bulletinu FONS, 
zajistí dr. Kalla 

5. Firma BeckmanCoulter vyhlásila soutěž pro aktivní účastníky Euromedlabu (věk do 40 let). 
Odborná práce má být tématicky zaměřena na oblast aplikací výzkumu proteinů. 3 
vyhodnocené práce budou dotovány částkou 5000,- Euro. Česká firma LabMark vyhlašuje 
obdobnou soutěž pro české účastníky kongresu s dotací 50 000,- prvnímu oceněnému. Čeští 
účastníci se mohou paralelně ucházet o cenu Beckman Coulter i LabMark. Podmínky 
budou oběma firmami detailně popsány a propagovány.    

6. Výbor projednal a schválil rozhodnutí odborné poroty týkající se udělení cen Společnosti za 
odborné aktivity členů v r. 1999:  
a) výroční cena ČSKB za r. 1999 je udělena prof. MUDr. Jaroslavu Rackovi, CSc. za 

publikaci J. Racek et al.: Klinická biochemie 
b) cena za práci v oboru molekulární biologie (sponzor fa ROCHE) nebyla udělena pro 

malý počet přihlášených prací 
7. Výbor nemá námitek proti návrhu změn statutu IFCC. Hlasovací lístek odešle doc. 

Schneiderka. 



8. 9.12.2000 je organizován workshop “Harmonizace, akreditace a kriteria pro analytická 
měření” (Belgie, Brugge), výbor deleguje dva členy. 

9. Výbor bere na vědomí informaci Čestné rady a Revizní komise České lékařské komory o 
náležitostech znaleckého posudku (odpovídá předpisu S13 ČLK). 

10. Výbor bere na vědomí informaci doc. Jabora o jeho jmenování vedoucím Katedry klinické 
biochemie IPVZ, blahopřeje a přeje doc. Jaborovi mnoho pracovních úspěchů. 

11. Doc. Palička podal informaci o návštěvě sjezdu maďarské společnosti (Debrecen). 
Maďarská společnost slaví letos 50 let od svého založení. 

12. Výbor souhlasí s žádostí prof. Topolčana o převzetí vědecké záštity výborem ČSKB nad 
mezinárodní konferencí Central European Conference on Human Tumor Markers 
(CECHTUMA 2001). 

13. Výbor byl informován o aktivním zájmu Slovinské společnosti na dvoustranné odborné 
česko-slovinské spolupráci. 

14. Dr. Kalla informoval o kladné odpovědi ČLS na návrh ČSKB týkající se vypracování 
standardu pro diagnostiku dyslipoproteinemií. 

15. Výbor bere na vědomí předložený zápis ze zasedání předsednictva vědecké rady MZ ČR. 
16. Webová stránka - výbor navrhuje, aby bylo požádáno o propojení hyperlink ze stránek MZ 

ČR a IFCC směrem k CSKB (zajistí ing. Vávrová) 
17. Výbor souhlasí s vyplacením jednorázové odměny za zřízení a úpravu webové stránky 

Společnosti v r.1999 
18.  Noví členové Společnosti: Mgr. H. Kotolová (Brno), M. Bláhová (Ústí nad Labem), Mgr. J. 

Drozdáková (Brno), Mgr. R. Krbeček (Valtice), RNDr. A. Hykl (Frýdek-Místek), Mgr. S. 
Dostálová (Olomouc), Mgr. J. Konvičková (Kopřivnice-Lubina), Ing. J. Mikeš (Hovězí) 

19. Bilance vyplývající z pololetního výpisu členské evidence: Česká společnost klinické 
biochemie měla k 9.8.2000 celkem 1168 členů (lékaři 232, ostatní VŠ 532, SZP 404). Dle 
výpisu z účtu placení členských příspěvků je platební kázeň členů velmi dobrá (z 
předpokladu příjmů za členské příspěvky letošního roku je uhrazeno 96,5 %), na 
nedoplatcích z minulých období chybí částka 26 200,- Kč. Výbor schválil návrh na vyřazení 
členů, kteří nehradí členské příspěvky: Gaško Rudolf, MUDr. (Košice), Goldenberg 
Anatolij, RNDr. (Prešov), Janíček Tomáš, MUDr. (Šumperk), Křesťanpol Martin, RNDr., 
CSc. (Praha), Kubias Karel, Ing. (Olomouc), Mikulka Pavel, RNDr. (Vyškov), Parrák 
Vojtěch, MUDr. (Bratislava), Stratil Pavel, RNDr., Ing. (Brno), Škeřík Stanislav, RNDr. 
(Městečko Trnávka), Veselý Miroslav, RNDr. (Brno), Wagner  Petr, MUDr. (Praha), 
Boháčová Eva (Ostrava), Černá Bohuška, RNDr. (Žďár nad Sázavou), Grešnerová Želmíra, 
RNDr. (Myjava), Hasoňová Jarmila (Lužice u Hodonína), Charvátová Jana, RNDr. (Praha), 
Kotačková Zdenka, MUDr. (Prostějov), Krásná Adriana, Ing. (Trnava), Květoňová Dana, 
RNDr. (České Budějovice), Šebeková Katarína, MUDr., CSc. (Bratislava), Štěpánková 
Zuzana, Ing. (Karlovy Vary). 

 
 
Příští schůze výboru se koná 12. října 2000, v Rožnově p. Radhoštěm  
jednání by mělo proběhnout v rámci semináře firmy Medesa, předpokádá se 11.10.  příjezd, 
12.10. jednání  
 informace bude upřesněna 
 
Zapsala: Ing. J. Vávrová 
 
V Hradci Králové 25. září 2000 


