
 

Zpráva č. 15 
Září 2007  
(text bude definitivně schválen 23.10.2007) 

 
 
Přítomni:  
pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. 
Louženský,  prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. 
J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.  
 
Omluveni: RNDr. H. Benáková, prof.MUDr. V. Palička, CSc. 
 
Hosté: MUDr.M. Verner, M. Šenderová, Ing. M. Žoha, RNDr. B. Friedecký, Ing. M. Budina, RNDr. J. 
Kratochvíla 
 

1. Doporučení společnosti – stav, nové návrhy – prof. Zima 
 Prof. Zima informoval o přípravě Doporučení: 

 Společné doporučení se společností všeobecného lékařství Centrum doporučených 
postupů pro praktické lékaře. Připomínky k návrhu textu budou zaslány představiteli 
SVL ČSL JEP do 12.9.2007.  
Definitivní verze doporučení bude zpracována doc. Dastychem, prof. Zimou a prof. 
Rackem. 

 Kardiomarkery: RNDr. Friedecký sdělil výboru, že návrh Doporučení bude 
připraven do 30.9.2007. 

 Thyreopatie: prof. Palička Doporučení připravuje. 
 Příručka o systému kontroly kvality: Ing. Šprongl doplní příručku o zbývající 

kapitoly RNDr. Kratochvíly a MUDr. Vernera a zašle ji do 30.9.2007 recenzentům - 
doc. Dastych, Ing. Novotný, RNDr. Komárek, RNDr. Breinek. Předpokladem je 
vydání příručky do konce roku. 

2. 10.00 hod. – SEKK – Ing. Budina, RNDr. Kratochvíla 
 Výbor schválil materiál: Certifikace úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího 

hodnocení kvality – klinická biochemie pro rok 2008 společně s Přílohou č. 2: Seznam 
supervizorů a jimi supervizovaných kontrolních cyklů. Příloha  č. 1 a č. 2 

 Členové výboru se shodli, že je velmi potřebné mít školící místo pro vyšetřování 
močového sedimentu. 

3. IFCC, EFCC – prof. Racek 
 Prof. Racek informoval o statutu EFCC a zápisu z valného shromáždění EFCC v 

Amsterdamu. Příloha č. 3 a č. 4 
 Na základě žádosti o nominaci kandidáta za Českou republiku pro členství ve výboru 

IFCC v dalším funkčním období byl výborem jednomyslně navržen prof. Palička. Volby 
budou na sjezdu IFCC v Brazilii v roce 2008. 

 Výbor společnosti nebude nominovat nikoho na ceny IFCC. 
 Došlo ke konsensu týkající se světové standardizace měření glykovaného hemoglobinu 

HbA1c mezi představiteli ADA, EASD, IDF a IFCC. Společný dokument bude uveřejněn 
na webu společnosti. Příloha č. 5 



 

 18. kongres Euromedlab se koná 7.-11.6. 2009 v Innsbrucku, Rakousko 

4. 11.00 hod – Časopis – KBM – smlouva – Ing. Žoha, Ing. Vávrová 
 Smlouva se společností Lexis Nexis týkající se vydávání časopisu KBM byla pro rok 

2007 odsouhlasena. Každoročně bude uzavírán dodatek týkající se ekonomických 
náležitostí.  

 Ing. Žoha informoval členy výboru, že suplement s abstrakty a programem VIII. Sjezdu 
ČSKB je připraven a bude předán k expedici společnosti CBT, suplement bude též zaslán 
koncem září s výtiskem časopisu KBM č. 3. 

 Ing. Vávrová informovala výbor o aktuálním stavu prací na přípravě č. 3 KBM. Trvající 
technické problémy a rezervy spočívají zejména v závěrečných korekturách, které 
nedostatečně reflektují na požadavky autorů. 

 Ing. Žoha zašle do 10.9. 2007 prof. Zimovi přehled sponzorů časopisu v roce 2007. 
  

5. Web společnosti –  Ing. Vávrová 
 Ing. Vávrová navrhla a  výbor schválil, že nové webové stránky společnosti setrvají na 

stávajícím serveru Čechie po změně prostředí na php režim a za výhodnějších podmínek.  
 Nové webové stránky budou zpřístupněny odborné veřejnosti v nejbližším termínu 

paralelně se starými stránkami s tím, že průběžně budou doplňovány archivní dokumenty 
na novou verzi webu a se zhotovitelem konzultovány otázky provozního charakteru. 
V přechodném období budou průběžně aktualizovány obě verze. Na starých webových 
stránkách bude odkaz na nový web. Ukončení činnosti u starého webu se předpokládá do 
30 dnů od spuštění testovací paralelní verze. 

 
6. Rada pro akreditaci – doc. Dastych 

 Doc. Dastych informoval členy výboru, že se zúčastnil jednání Rady pro akreditaci, kde 
se především jednalo o tom, jak zajistit dodržování zásad o nepodkročitelných minimech 
personálního zabezpečení, o metodách „ home made“, Auditu 1 NASKL a ISO 9001.  
Připomínky doc. Dastycha byly vzneseny při jednání v diskusi a připomínky Ing. 
Šprongla nebyly zohledněny v zápisu. Výbor doporučuje, aby členové Rady za ČSKB 
trvali na svých připomínkách.  

 Prof. Zima vyzval výbor k diskusi k vyjádření k dopisům prof. Jabora a prof. Paličky 
z Rady pro akreditaci klinických laboratoří. Příloha č. 6, č.7, č.8 

 
7. Publikace k výročí společnosti – prof. Zima 

 Prof.Zima oslovil významné členy společnosti, aby přispěli zajímavými tématy a 
vzpomínkami do publikace k výročí ČSKB a informoval o současném stavu.Příloha č. 9 

 
8. Příprava plenární schůze – prof. Zima 

 Přípravy na plenární schůzi probíhají a členové výboru připravují své příspěvky. 
 

9. labtestonline – prof. Zima 
 Prof. Zima seznámil členy výboru s projektem labtestonline, jehož práva v Evropě 

v současné době spravuje EDMA.Tento projekt je určen k edukaci nejen odborné, ale i 
laické veřejnosti z oblasti laboratorní diagnostiky. Výbor tento projekt plně podporuje.  

 Prof. Zima povede jednání s CZEDMA o smlouvě o spolupráci mezi CZEDMA a ČSKB. 
Připomínky k návrhu smlouvy  zašlou členové výboru  do 10.9.  



 

 Prof. Zima připraví návrh 60 testů, které budou přeloženy v první fázi pro jednání příštího 
výboru. Překlady jednotlivých hesel a jejich odbornou úroveň by měla koordinovat 
redakční  rada ve složení  prof. Zima, prof. Racek, doc. Dastych, RNDr. Radina, RNDr. 
Breinek, Ing. Šprongl, MUDr. Valík, prof. Průša, prof. Palička. 

 Do národní komise projektu výbor navrhuje prof. Racka, prof. Zimu, prof. Paličku a doc. 
Dastycha. 

 
10. Organizace odborných akcí  

 Sjezd ČSKB 2007: 
 M. Šenderová z CBT podala výboru informace o rozpočtu, přehledu sponzorů a o 

organizačních záležitostech sjezdu, na sjezd je registrováno přibližně 500 účastníků a 
rozpočet sjezdu je ziskový. 

 Informace o programu sjezdu  jsou  vyvěšeny na webu společnosti a webu sjezdu. 
 Výbor společnosti navrhl odměny organizátorům sjezdu. 

 Biolab 2008, 1-3.6.2008, Brno:  
 CBT připravilo informační leták na Biolab v roce 2008, který bude distribuován 

účastníkům sjezdu.  
 Do konce roku 2007 bude připravena přihláška na Biolab 2008.  

 Další akce: Sjezd 2009 Praha – prof. Zima, Sjezd 2011 Plzeň – prof. Racek 
 
11. Systém podpory společnosti  - RNDr. Radina 

 RNDr. Radina předložil výboru k projednání  návrh systému podpory společnosti, kde 
jsou diskutovány různé formy podpory společnosti – partnerství na odborných akcích, 
výstava, reklama v časopise apod. K pracovnímu materiálu členové výboru zašlou prof. 
Zimovi připomínky do 17.9. a uvedená problematika bude diskutována v rámci sjezdu a 
na příštím výboru. 

 
12. Zpráva pokladníka – hospodaření společnosti, objednávky knih – Ing. Šprongl 

 Ing. Šprongl informoval o příjmech a výdajích společnosti v období 01-07/ 2007. 
 Ing. Šprongl  vyřeší problematiku odpisu knih na ČLS JEP. 
 Výbor schválil nákup knih dle jednotlivých požadavků ve výši 230000 Kč. 
 Objednávka časopisů pro rok 2008 bude stejná jako v roce 2007. 

 
13. Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová 

 Nově přijatí členové ČSKB: RNDr. Vítězslava Roučková (Nový Bydžov), Iveta 
Slabíková (Světlá nad Sázavou), Mgr. Jiří Šetlík (České Budějovice), MUDr. Šárka 
Vojáčková (Jihlava), MUDr. Veronika Šoupová (Plzeň), Mgr. Lenka Kadalová (Velká 
Bystřice) 

 Cena Olympus  
Závěrečné vyhodnocení posudků členů hodnotitelské komise rozhodlo o udělení Ceny 
společnosti OLYMPUS C&S a ČSKB pro studenty doktorandského studia a jejich 
školitele zaměřené na vyhodnocení nejlepší disertační práce z oblasti laboratorní 
diagnostiky úspěšně obhájené v období mezi 1.6.2005 a 31.5.2007  
Výsledky budou zveřejněny po oficiálním vyhlášení na sjezdu ČSKB 

 Do soutěže o Cenu České společnosti klinické biochemie „Za nejlepší publikaci z oboru 
klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v r. 2006“ se v termínu stanoveném 
výborem ČSKB přihlásilo sedm autorů (celkem 13 publikovaných prací). Členové 
hodnotitelské komise poskytli každý své pořadí publikací, celkovou bilancí výbor 



 

potvrdil, že držitelem Ceny ČSKB za práci publikovanou v r. 2006 se stává  
Výsledky budou zveřejněny po oficiálním vyhlášení na sjezdu ČSKB 

 Dle rozhodnutí výboru ČSKB udělila Česká společnost klinické biochemie letošní cenu  
„Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína“ 
Výsledky budou zveřejněny po oficiálním vyhlášení na sjezdu ČSKB 

 Ing. Vávrová rozešle elektronickou poštou a vyvěsí na webu výzvu členům ČSKB pro 
poskytnutí podkladů pro sestavení plánu odborných akcí garantovaných společností na 
příští kalendářní rok. Koordinátorem přehledu akcí bude prof. Racek, uzávěrka do 
20.9.2007. Návrhy budou projednány na příštím jednání výboru. Akce jsou rozděleny na 
rozpočtové – vybírá se poplatek a na nerozpočtové, kde se poplatek nehradí. Na tuto akci 
bude  přispívat ČSKB.  

 Granty  
o Výbor projednal žádosti o podporu aktivní účasti členů ČSKB na celostátním sjezdu - 

grant byl udělen Mgr. J. Tomkové, Bc. M. Bunešové a Ing. J. Minářovi, žádosti     
Mgr. P. Vyskočilové nebylo vyhověno, protože žadatelka v letošním roce již čerpala 
dotaci ČSKB na podporu aktivní účasti na mezinárodním kongresu. Ing. Vávrová 
zašle žadatelům informaci o přidělení grantu a provedení vyúčtování. 

o Výbor rozhodl o udělení cestovního grantu na podporu aktivní účasti členů společnosti 
na mezinárodním kongresu pro: 
− MUDr. L.Cibičkovou (ESPEN, Praha) s prací 

Cibičkova L. et al.: Cholesterol synthesis in central nervous system of rat is 
affected by simvastatin as well as by atrovastatin 

− Ing. L. Pavlíkovou (ESPEN, Praha) s příspěvky:  
1) Pavlikova L. et al.: The influence of cholesterol enriched diet to liver 
regeneration after partial hepatoctomy in Wistar and hypercholesterolemic rats;  
2) Pavlikova L. et al.: Diet induced liver impairment could affect bone mineral 
density in male rats during one month 
Ing. Vávrová zašle žadatelům informaci o přidělení grantu. 
 

14. KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová 
• RNDr. Gotzmannová informovala výbor o tom, že KVVOPZ pokračuje v udělování 

kreditů.  
• Ohledně vzdělávání VŠ nelékařů není ještě vydán MZ ČR vzdělávací program. Po vydání 

se budou moci akreditovat pracoviště na teorii a praxi podáním náplně akreditační komisi 
MZ ČR. 

• Na dotaz prof. Racka ohledně reg. listu pro BNP odpověděla RNDr. Gotzmannová, že 
pokud budeme chtít změnit frekvenci z  2x za rok,  musíme vyprcovat návrh na změnu se 
zdůvodněním a podat pracovní skupině č. 2 DŘ VZP. Členové výboru zváží, zda tak 
společnost učiní. 

 
15. Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská 

• Zápis z červnového jednání výboru sekce biochemických laborantů byl odeslán vědecké 
sekretářce výboru ČSKB Ing. J. Vávrové, Ph.D. k uvedení na webovou stránku ČSKB a 
k zaslání do FONSu. 

• Z. Rychnovská předala podklady o činnosti sekce biochemických laborantů pro tvorbu  
zprávy pro plenární schůzi ČSKB na VIII. sjezdu ČSKB v Českých Budějovicích. 



 

• Výbor sekce biochemických laborantů připravil a předal výboru ČSKB plán odborných 
akcí na r. 2008, z toho rozpočtovaná akce bude BIOLAB 2008 v Brně. Příloha č. 10 

 NCO NZO bylo pověřeno úkolem od MZ ČR – odborem vzdělávání a vědy, připravit 
věcné podklady pro novelizaci vyhlášky č. 424/2004 Sb. O spolupráci byla požádána 
profesní organizace. Po společném projednání výborem sekce biochemických laborantů 
ČSKB a  sekce zdravotních laborantů ČAS byl sepsán a odeslán pozměňující návrh na 
MZ ČR – odbor vzdělávání a vědy. Příloha č. 11 

 
16. Různé 

 Prof. Zima obdržel dopis z krajského úřadu Vysočina se žádostí o návrh na jmenování 
krajského konzultanta za odbornost klinická biochemie. Výbor navrhl prim. MUDr. 
Musilovou z nemocnice Nové Město na Moravě. Dopis s odpovědí byl odeslán 7.9.2007 a  
zároveň byl dán na vědomí MUDr. Musilové. 

 prof. Zima informoval výbor o zasedání zástupců odborných společností v „Komisi ČLS 
JEP pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv“, které se konalo dne 27.8.2007 v Praze a 
oznámil, že bude zrušena kategorizační komise. 

 Bc. Jiráková z oddělení kvality zdravotní péče MZ ČR požádala ČSKB o spolupráci při 
přípravě procesu tvorby a schvalování standardů na národní úrovni. V současnosti probíhá 
analýza současného stavu. Prof. Zima informoval MZ ČR, že doporučení a standardy naší 
společnosti jsou uveřejněny na webu naší společnosti. 

 ČLS JEP a SLS pořádají v Brně dne 17. 10.2007 16. mezinárodní kongres probíhající 
v rámci veletrhu HOSPIMEDICA 2007, který je věnovaný problematice „Aktuální 
problémy práva a etiky ve zdravotnictví“. 

 Ing. Rychnovský z Českého normalizačního institutu zaslal prof. Zimovi informace o 
revizích a přípravě vydání ISO Guide 99:1996 a revidovaného vydání mezinárodní normy 
ISO 15189:2007 Zdravotnické laboratoře. 

 Ing. Zámečník informoval, že upgrade datového standardu a číselníku včetně dat není 
odborem informatiky MZ v letošním roce podporován, ani rozvíjen. RNDr. Radina 
připraví dopis pro MZ ČR. 

 Připomínky k návrhu společného stanoviska ČSKB a CZEDMA zapracují Ing. Šprongl a 
doc. Dastych a předloží  výboru k projednání na příštím zasedání. 

 Výbor ČSKB obdržel od VZP přehled výkonů 01.2005 – 01.2007. Zpracování a 
zhodnocení vývoje a spektra výkonů bude zpracováno Dr. Pollakem a doc. Šternem.  

 Ing. Šprongl předložil výboru zprávu z jednání pracovní skupiny CEN/ISO a pracovní 
skupiny pro akreditaci, které se konalo v Amsterodamu dne 5.6.2007. 

 
 

 
Příští jednání:  
23.10. v 9.30 Praha 
29.11. v 9.30 Brno, FN Bohunice    
 
 
Zapsala M. Beranová    
Za správnost: T.Zima a členové výboru  



 

Příloha č. 1 

Certifikace úspěšnosti klinické laboratoře 
v systému externího hodnocení kvality 

 
Obecný úvod společný pro všechny zkoušky všech oborů 

Platí od 1.1.2008 
Zpracovali: Vladimír Bartoš, Bedřich Friedecký, Ingrid Hrachovinová, Josef Kratochvíla, Vlastimil Král, Petr 

Kubáč, Gustav Louženský, Miloslava Matýšková, Dalibor Novotný, Jitka Pohořská, Martin Písačka, Petr 
Schneiderka, Kristian Šafarčík, Petr Štern, Miloš Tichý 

 
 
V následujícím textu jsou shrnuta obecná východiska a principy přidělování certifikátů v systému EHK. Aplikace 
těchto obecných principů je provedena v samostatných dokumentech, které popisují pravidla certifikace pro 
jednotlivé zkoušky v rámci jednotlivých oborů. Názvy těchto dokumentů jsou: 

Certifikace 2008 – biochemie 
Certifikace 2008 – hemokoagulace 
Certifikace 2008 – imunoanalytické metody 
Certifikace 2008 – imunohematologie 
Certifikace 2008 – imunologie 
Certifikace 2008 – krevní obraz 

 
Způsob udělování certifikátů 
Certifikát úspěšnosti laboratoře v programu EHK dokumentuje analytickou způsobilost klinické laboratoře a 
návaznost výsledků měření a/nebo srovnatelnost výsledků měření. Potvrzuje, že analytická úroveň měření 
v laboratoři dosahuje požadované kvality a že výsledky zkoušek, prováděných v laboratoři, jsou dostatečně 
srovnatelné s výsledky dosahovanými v ostatních laboratořích. Certifikáty úspěšnosti jsou udělovány pouze pro 
vybrané analyty a laboratorní zkoušky, a to pro ty, kde existuje spolehlivé určení cílové hodnoty s dostatečně nízkou 
úrovní nejistoty (viz dokumenty „Certifikace 2008“ pro jednotlivé obory a zkoušky). V ostatních případech se 
certifikát úspěšnosti nevydává, vydává se pouze osvědčení o účasti laboratoře v programu EHK. 
 
Cílové hodnoty 
Pro jednotlivé zkoušky může být jako cílová hodnota použita některá z následujících variant (ISO 13528): 

• RMP - referenční hodnoty získané referenčními postupy měření v referenčních laboratořích. 
• AV - hodnoty validované kalibračními laboratořemi výrobců na podkladě jejich  kalibračního protokolu. 
• ALTM - hodnoty získané jako průměry výsledků měření účastníků programu EHK s vyloučením odlehlých 

hodnot. 
• ConV – aritmetický průměr stejnorodé skupiny výsledků zkoušky (opět s vyloučením odlehlých hodnot). 

Typ použité cílové hodnoty je vždy specifikován a uveden jako součást vyhodnocení výsledků kontrolního cyklu 
EHK. 
Pokud jsou v konkrétním kontrolním cyklu použity cílové hodnoty typu RMP nebo AV s udaným odhadem nejistoty 
a koeficientem rozšíření pak jsou tyto informace součástí komentáře k vyhodnocení kontrolního cyklu. Referenční 
hodnoty a jejich nejistoty jsou referenčními laboratořemi určeny aplikací norem: 

• ISO 15193:2003. Measurement of quantities in samples of biological origin – Presentation of reference 
measurement procedures. 

• ISO 15194:2003. Measurement of quantities in samples of biological origin – Description of reference 
materials. 

• ISO 15195:2003. Clinical Laboratory Medicine – Requirement for Reference Measurement Laboratories. 
Podrobné a průběžně aktualizované informace o referenčních metodách a referenčních materiálech naleznete např. 
na  http://www.bipm.org (konkrétně např. dokument http://www.bipm.org/utils/en/xls/jctlm_listI.xls, dostupné též 
z http://www.cskb.cz). 
 



 

Certifikace návaznosti a certifikace srovnatelnosti 
Na základě typu cílové hodnoty jsou na certifikátu úspěšnosti jednotlivé zkoušky rozděleny do dvou skupin 
(sloupců) takto: 

• Pro zkoušky s cílovými hodnotami typu RMP nebo AV je certifikována návaznost. 
• Pro zkoušky s cílovými hodnotami typu ALTM nebo ConV je certifikována srovnatelnost. 
Poznámka: Certifikát návaznosti je nadřazen certifikátu srovnatelnosti. Jen ve výjimečných případech může 
být pro jednu zkoušku certifikována návaznost i srovnatelnost, a to na základě různých kritérií (jedná se o 
výjimečný případ aplikovaný v současné době jen pro některé hormony – viz „Certifikace 2008 – 
imunoanalytické metody“). Supervizor je oprávněn v odůvodněných případech z procesu certifikace vyjmout 
určitou skupinu výsledků a pokud tak učiní, je povinen tuto skutečnost zdůvodnit a dokumentovat v komentáři ke 
kontrolnímu cyklu. Jestliže má jedna zkouška cílové hodnoty různých typů (např. vzorek A RMP a vzorek B 
ALTM), pak se certifikuje pouze srovnatelnost. 

 
 
Certifikace úspěšnosti kvantitativních zkoušek 
Certifikace úspěšnosti je zde založena na porovnání chyby měření laboratoře (TElab) s hodnotou cílové nejistoty 
měření TMU - target measurement uncertainty (VIM FDIS 3rd Ed. 2006-08-01). 
Hodnoty TMU, označované jako toleranční rozpětí, jsou určeny na základě jak mezinárodních, tak i vlastních 
zkušeností a reflektují současný stav analytické technologie (state-of-art) a/nebo klinické požadavky. Certifikát 
úspěšnosti je udělen za předpokladu, že celková chyba individuální laboratoře (TElab) je menší nebo rovna hodnotě 
TMU pro všechny výsledky dané zkoušky. Celková chyba laboratoře se vypočte jako odchylka jejího výsledku od 
cílové hodnoty vyjádřená v procentech: 
 

[%]100
TV

TVxTElab
−

⋅=  
kde: 
x je výsledek měření laboratoře v programu EHK 
TV je cílová hodnota (RMP nebo AV nebo ALTM nebo ConV) 

 
Certifikát úspěšnosti je vystaven, je-li |TElab| ≤ TMU pro všechny výsledky dané zkoušky. 

TMU může být vyjádřena jak relativně (v %), tak v absolutních jednotkách měření. 
 
Při interpretaci hodnot TMU (tolerančních rozpětí) je nezbytné brát v úvahu fakt, že dohodnuté referenční hodnoty 
mají svou nejistotu, obvykle uváděnou formou kombinované rozšířené nejistoty Uref pro faktor rozšíření k = 2. 
Tento fakt může supervizor kontrolního cyklu při vyhodnocení zohlednit aplikací následujících jednoduchých vztahů 
a zásad: 
 

1. Jestliže platí vztah: 
|ALTM - RMP| ≤ Uref nebo |ALTM - AV| ≤ Uref 

pak lze rutinní metody měření považovat za návazné na referenci a hodnota TMU (toleranční mez) se 
nekoriguje - platí její tabulková hodnota. 

2. Jestliže platí vztah: 
|ALTM - RMP| > Uref nebo |ALTM - AV| > Uref 

nelze vyloučit přítomnost matričních nebo jiných vlivů a tuto skutečnost může supervizor kontrolního cyklu při 
jeho vyhodnocení zohlednit provedením některé z následujících korekcí: 
a) Jestliže platí vztah: 

Uref ≤ 0,3 . TMU 
pak obvykle platí tabulková hodnota TMU a lze spíše uvažovat o náhradě hodnot RMP či AV hodnotami 
ALTM nebo ConV. 
 
b) Jestliže platí vztah: 

Uref > 0,3 . TMU 
může být tabulková hodnota TMU (toleranční rozpětí) odpovídajícím způsobem zvýšena (nejčastěji o 1/3 své 
hodnoty). 

 
Korekce hodnoty TMU a stejně tak použití hodnot ALTM nebo ConV v programu EHK namísto cílových hodnot 
RMP nebo AV musí být řádně odůvodněno. Při hodnocení výsledků kontrolního cyklu, v němž k takové korekci 



 

došlo, je nutné tuto skutečnost v komentáři příslušného kontrolního cyklu odůvodnit a výslovně uvést i s patřičnými 
číselnými údaji. 
Poznámky: 

• Vzhledem k závislosti přesnosti metod na hodnotě množství/obsahu může supervizor pro extrémně nízké nebo 
extrémně vysoké cílové hodnoty zvětšit toleranční rozpětí. Korekce hodnoty TMU musí být řádně odůvodněna a 
uvedena v komentáři příslušného kontrolního cyklu. 

• Údaje ve sloupci „Teoretická TMU“, který můžete v tabulkách nalézt pro některé zkoušky, jsou většinou 
převzaty z průběžně aktualizované databáze dostupné na webové adrese 
http://www.westgard.com/biodatabase1.htm. 

 
Certifikace úspěšnosti kvalitativních zkoušek 
Pro zkoušky, které poskytují kvalitativní výsledky, probíhá certifikace úspěšnosti na základě porovnání výsledků 
účastníka s množinou definovaných cílových hodnot. Pro kvalitativní výsledky připadají v úvahu tyto typy cílových 
hodnot: 

• AV - hodnoty validované kalibračními laboratořemi výrobců na podkladě jejich  kalibračního protokolu. 
• ConV – konsenzus stejnorodé skupiny účastníků kontrolního cyklu. 

Kromě cílových (správných, očekávaných) hodnot (výsledků) mohou být definovány navíc ještě hodnoty 
akceptovatelné (podmíněně správné). Výsledek účastníka je považován za správný, ať určil přímo cílovou hodnotu, 
nebo některou z akceptovatelných hodnot, a to pro všechny kontrolní vzorky (není-li uvedeno v konkrétním případě 
jinak). 
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Schemes. 
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vypracovaná v rámci řešení úkolu č. 41/03 programu rozvoje metrologie. Eurachem 2004. 
• Thompson M, Ellison SLR, Wood R.: The international harmonizes protocol for the proficiency testing of 
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Seznam zkratek 
ALTM All Laboratories Trimmed Mean (aritmetický průměr spočtený po vyloučení odlehlých hodnot) 
AV Assigned Value – jeden z typů cílové hodnoty (hodnoty získané doporučenými metodami 

v referenčních nebo expertních laboratořích) 
CE Marking of Conformity – deklarace shody 
ConV Consensus value – jeden z typů cílové hodnoty (konsenzus stejnorodé skupiny účastníků kontrolního 

cyklu) 
CRM Certified Reference Material (certifikovaný referenční materiál) 
CV Coefficient of Variation (relativní směrodatná odchylka, variační koeficient) 
EHK Externí hodnocení kvality 
FAAS Flame Atomic Absorption Spectrometry (plamenová atomová absorpční spektrofotometrie) 
FAES Flame Atomic Emission Spectrometry (plamenová atomová emisní fotometrie) 
HPLC High Performance Liquid Chromatography (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) 
IC Ion Exchange Chromatography 
ID-GC/MS Isotopic Dilution – Gas Chromatography / Mass Spectrometry 
ID-LC/MS Isotopic Dilution – Liquid Chromatography / Mass Spectrometry 
ID-MS Isotopic Dilution – Mass Spectrometry 
IFCC International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
IRMM Institute of Reference Materials and Measurements Geel – Evropský institut referenčních materiálů 

a měření v Geelu 
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation - Mezinárodní spolupráce při akreditaci 

laboratoří. 
ISE Iontově selektivní elektrody 
ISO International Organisation for Standardisation (mezinárodní organizace pro normalizaci) 
IVD MD „In Vitro Diagnostic Medical Devices“ – diagnostické zdravotnické prostředky in vitro používané 

pro zkoušení vzorků biologických materiálů v procesu diagnostiky, terapie a prevence chorobných 
procesů v oblasti medicíny 

LC Liquid Chromatography 
NAA Neutronová aktivační analýza 
NIST National Institute of Standards and Technology (USA) – Americký národní ústav pro normalizaci a 

technologie 
RID Radiální imunodifuze 
RM Referenční materiál 
RMP Reference Method Procedure. Referenční hodnota měření obsahu (množství) analytu či parametru 

stanovená referenční metodou (dříve RMV). 
SRM® Standard Reference Material - americká obdoba CRM 
TElab Celková chyba individuální laboratoře 
TMU Target Measurement Uncertainty - cílová nejistota měření (toleranční rozpětí) 
TV Cílová hodnota 
VIM International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology. Mezinárodní slovník základních 

a všeobecných termínů v metrologii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Certifikace úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího hodnocení kvality 
Klinická biochemie 

 
Doporučení výboru ČSKB a RLKB platné od 1.1.2008 

Zpracovali: Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla, Petr Kubáč, Gustav Louženský, Dalibor Novotný, Petr Schneiderka 
 
Základní informace o procesu certifikace v systému EHK a rovněž seznam požitých zkratek naleznete v dokumentu „Obecný úvod společný pro všechny zkoušky 
všech oborů“. 
 
 

Certifikované zkoušky (analyty) 
Poznámka: Ve sloupci „Nedoporučené metody“ jsou uvedeny metody , které: 

a) Nelze provádět na automatických analyzátorech. 
b) Poskytují trvale výsledky s nevhodně vysokou nejistotou. 
c) Nejsou používány analytickými systémy, splňujícími požadavky IVD MD a označené značkou „CE“. 

 
 
ABR - Parametry acidobazické rovnováhy 

Zkouška Referenční metoda Certifikovaný referenční materiál Doporučené rutinní metody stanovení 

Cílová 
nejistota 

měření  pro 
EHK 

(TMU) 

Teoretická 
TMU 

pH Měření skleněnou 
elektrodou, referenční 
metoda IFCC (4) 

NIST/SRM 186-I,186-II, 922, 923 USA Měření skleněnou elektrodou, AB analyzátory 
1 % 2,0 % 

pCO2 Měření pomocí tonometrie 
dle doporučení IFCC 
(zatím neschválená ref. 
metoda) 
(4, 6) 

- Měření ISE elektrodou, AB analyzátory, 
tonometrie 

12 % 5,3 % 

pO2 - - Měření ISE elektrodou, AB analyzátory, 
tonometrie 16 %  

Sodný kation ID-MS, FAES 
IC (navržená) 
(1, 2, 3,4) 

SRM 909 b NIST, SRM 956b (Electrolytes in 
Frozen Serum), NIST/SRM 919a USA 

ISE bez ředění (direkt), ISE s ředěním (indirekt) 
5 % 1,0 % 

Draselný kation ID-MS, FAES 
IC (navržená) 
(1, 2, 3,4)  

SRM 909b NIST, SRM 956b (Electrolytes in 
Frozen Serum), NIST/SRM 918a USA 

ISE bez ředění (direkt), ISE s ředěním (indirekt) 
8 % 5,6 % 

Chloridový anion Coulometrie, NAA 
(1, 2, 3,4) 

SRM 909b NIST, SRM 956b (Electrolytes in 
Frozen Serum), NIST/SRM 918a, NIST/SRM 
919a USA 

ISE bez ředění (direkt), ISE s ředěním (indirekt) 
7 % 1,5 % 



 

Vápenatý kation - SRM 956b - 15 % 2,2 % 
 
 
 
AKS - Analyty krevního séra 

Zkouška Referenční metoda Certifikovaný referenční materiál Doporučené rutinní metody stanovení 

Cílová 
nejistota 

měření  pro 
EHK 

(TMU) 

Teoretická 
TMU Nedoporučené metody 

Sodný kation ID-MS, FAES 
IC (navržená) 
(1, 2, 3) 

SRM 909 b NIST, SRM 956a (Electrolytes in 
Frozen Serum), NIST/SRM 919a USA 

FAES (s Li spektrálním pufrem), ISE bez ředění 
(direkt), ISE s ředěním (indirekt) 5 % 1,0 % 

FAES bez použití Li spektrálního pufru, 
enzymové fotometrické metody 

Draselný kation ID-MS, FAES 
IC (navržená) 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, SRM 956a (Electrolytes in 
Frozen Serum), NIST/SRM 918a USA 

FAES (s Li spektrálním pufrem), ISE bez ředění 
(direkt), ISE s ředěním (indirekt) 8 % 5,6 % 

FAES bez použití Li spektrálního pufru, 
enzymové fotometrické metody 

Chloridový anion coulometrie, NAA 
(1, 2, 3) 

SRM 909b NIST, SRM 956a (Electrolytes in 
Frozen Serum), NIST/SRM 918a, NIST/SRM 
919a USA 

coulometrie, ISE bez ředění (direkt), ISE 
s ředěním (indirekt) 7 % 1,5 % 

fotometrická metoda 

Vápník celkový ID-MS, FAAS 
IC (navržená) 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, SRM 956a (Electrolytes in 
Frozen Serum), NIST/SRM 915a USA, 
BCR/CRM 303, 304 

FAAS, FAES (s Li spektrálním pufrem), ISE bez 
ředění (direkt), ISE s ředěním (indirekt), 
fotometrické metody (o-kresolftalexon, arsenazo 
III) 
 

10 % 2,8 % 

 

Fosfáty anorganické navrhované metody ID-MS, 
IC 
(1, 2, 3) 

DGKCh (Referenz institut für Bioanalytik, Bonn) UV molybdátová metoda 
15 % 9,4 % 

fotometrie na bázi molybdenové modři, 
fotometrie s komplexem molybdát, 
vanadát (málo robustní metoda) 

Železo celkové neexistuje  NIST/SRM 937 USA fotometrie s ferrozinem 15 % 23,2 % metody s deproteinací 
Hořčík celkový FAAS 

IC (navržená) 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, NIST/SRM 929, SRM 956a 
(Electrolytes in Frozen Serum), USA, BCR/CRM 
303, 304  

FAAS, enzymová UV metoda, fotometrické 
metody 15 % 6,4 % 

 

Lithium FAAS 
IC (navržená) 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, NIST/SRM 924a, SRM 956a 
(Electrolytes in Frozen Serum), USA 

FAAS, FAES, ISE bez ředění (direkt), ISE 
s ředěním (indirekt) 12 % 12,6 % 

 

Celková bílkovina reakce s biuretovým 
činidlem 
(4, 5)  

NIST/SRM 927a  reakce s biuretovým činidlem 
9 % 4,0 % 

 

Albumin 
(koncentrace albuminu vyšší 
než 60 g/l nebudou 
hodnoceny) 

IFCC metoda  ERM DA470 (IRMM Geel, Belgie) fotometrické metody (BCG, BCP), 
imunoturbidimetrie, imunonefelometrie 12 % 4,2 % 

 

Osmolalita - - Osmometry 8 %  Výpočet 
Laktát - - Enzymové metody včetně metod se senzory 18 %   
Bilirubin celkový Doumas - Perry 

(19, 20, 21, 22, 23)  
SRM 916a (NIST, USA) Jendrassik-Gróf, fotometrické metody s DCA a 

DPD, přímá bilirubinometrie 21 % 30,5 %  



 

Zkouška Referenční metoda Certifikovaný referenční materiál Doporučené rutinní metody stanovení 

Cílová 
nejistota 

měření  pro 
EHK 

(TMU) 

Teoretická 
TMU Nedoporučené metody 

Cholesterol ID-GC/MS, ID-LC/MS 
(1, 2, 3) 

SRM 909 b NIST, SRM 911b NIST, NIST/SRM 
1952a (Cholesterol in Frozen Serum) USA 

Metoda CHOD-PAP  10 % 14,9 % metoda dle Lieberman-Burchardta 

Glukóza ID-GC/MS 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, NIST/SRM 917a, NIST/SRM 
965 USA 

GOD-PAP fotometricky, GOD-PAP 
elektrometricky, metoda s hexokinázou, enzymové 
elektrody (biosenzory), glukózadehydrogenáza 

10 % 6,9 % 
neenzymové metody 

Kyselina močová ID-GC/MS, HPLC 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, NIST/SRM 913a USA enzymové fotometrické metody 14 % 17,2 % redukční metody a enzymová metoda dle 
Kageyamy 

Močovina ID-GC/MS 
(14)  

SRM 909b NIST, NIST/SRM 912a USA UV enzymová metoda (s GMD), elektrochemické 
stanovení (biosenzory) 15 % 18,3 % fotometrické metody s DAM a s OPDA 

Kreatinin ID-GC/MS, ID-LC/MS 
(1, 2, 3, 6, 24)  

SRM 909b NIST, NIST/SRM 914a USA enzymové metody, HPLC, Jaffé bez deproteinace 15 % 12,9 % Jaffé s deproteinací 

Triacylglyceroly ID-GC/MS 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, NIST/SRM 1951a USA metoda s GPO-PAP 15 % 37,2 % fotometrické neenzymové metody 

ALP v oponentním řízení JC ERM 20327 doporučená metoda ALP s pufrem AMP (7, 9, 10, 
12)  21 % 24,8 % metody nonIFCC, 

metoda s DEA pufrem 
α-amyláza IFCC metoda ERM-AD456 (IRMM Geel) 

JC ERM 20327 
IFCC / IRMM metoda 21 % 29,8 % metody nonIFCC 

AST IFCC / IRMM 
(8, 12, 13) 

ERM-AD v přípravě (IRMM Geel) 
JC ERM 20327 

IFCC / IRMM metoda 21 % 17,9 % metody nonIFCC, 
metody bez použití pyridoxal-5-fosfátu 

ALT IFCC / IRMM 
(8, 12, 13) 

ERM-AD454 (IRMM Geel) 
JC ERM 20327 

IFCC / IRMM metoda 21 % 41,6 % metody nonIFCC, 
metody bez použití pyridoxal-5-fosfátu 

CK IFCC / IRMM 
(8, 12, 13) 

ERM-AD455 (IRMM Geel) 
JC ERM 20327 

IFCC / IRMM metoda 21 % 40,0 % metody nonIFCC 

GGT IFCC / IRMM 
(8, 12, 13) 

ERM-AD452 (IRMM Geel) 
JC ERM 20327 

IFCC / IRMM metoda 
20 % 41,0 % 

metody nonIFCC, 
všechny metody s nerozpustným 
substrátem 

LD IFCC metoda ERM-AD453 
JC ERM 20327 

IFCC / IRMM metoda 21 %  metody nonIFCC (se substrátem pyruvát) 

Cholinesteráza IFCC / IRMM 
(8, 12, 13) 

zatím nedostupný, v přípravě IFCC / IRMM metoda 21 % 10,4 %  

Albumin (elfo.) - - AGE (agarózová gelová elektroforéza) 
CE (kapilární elektroforéza) 15 %   

γ-globulin (elfo.) - - AGE (agarózová gelová elektroforéza) 
CE (kapilární elektroforéza) 30 %   

α-amyláza 
pankreatická 

IFCC metoda IRMM/IFCC 456 (IRMM Geel) metody kalibrované na materiál s návazností na 
IRMM/IFCC 456 21 % 29,8 % 

metody kalibrované na materiál 
bez návaznosti na IRMM/IFCC 456 

 
 
ALB – Albumin v moči 



 

Zkouška Referenční metoda Certifikovaný referenční materiál Doporučené rutinní metody 
stanovení 

Cílová nejistota 
měření  pro EHK 

(TMU) 

Teoretická 
TMU Nedoporučené metody 

Albumin v moči - ERM DA470 (IRRM Geel)  imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie, HPLC 
(1, 2) 

21 % (konc. > 30 mg/l) 
30 % (konc. < 30 mg/l) 55 % 

radiální imunodifuze, ELISA 

 
 
 



 

AM – Analyty moče 

Zkouška Referenční metoda Certifikovaný referenční materiál Doporučené rutinní metody stanovení 

Cílová 
nejistota 

měření  pro 
EHK 

(TMU) 

Teoretická 
TMU Nedoporučené metody 

Sodný kation ID-MS, FAES 
IC (navržená) 
(1, 2, 3) 

SRM 909b NIST, SRM 956a (Electrolytes in 
Frozen Serum), NIST/SRM 919a USA pouze pro 
sérum 

FAES (s Li spektrálním pufrem), ISE bez ředění 
(direkt), ISE s ředěním (indirekt) 11 % 26,8 % 

FAES bez použití Li spektrálního pufru, 
enzymové fotometrické metody 

Draselný kation ID-MS, FAES 
IC (navržená) 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, SRM 956a (Electrolytes in 
Frozen Serum), NIST/SRM 918a USA pouze pro 
sérum 

FAES (s Li spektrálním pufrem), ISE bez ředění 
(direkt), ISE s ředěním (indirekt) 17 % 23,2 % 

FAES bez použití Li spektrálního pufru, 
enzymové fotometrické metody 

Chloridový anion coulometrie, NAA 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, SRM 956a (Electrolytes in 
Frozen Serum) NIST, NIST/SRM 918a, 
NIST/SRM 919a USA pouze pro sérum 

coulometrie, ISE bez ředění (direkt), ISE 
s ředěním (indirekt) 14 % - 

fotometrická metoda 

Vápník celkový ID-MS, FAAS 
IC (navržená) 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, SRM 956a (Electrolytes in 
Frozen Serum) NIST, NIST/SRM 915a USA 
pouze pro sérum 

FAAS, FAES, ISE bez ředění (direkt), ISE 
s ředěním (indirekt), fotometrické metody (o-
kresolftalexon, arsenazo III) 

18 % 36,6 % 
 

Fosfáty anorganické neexistuje (navrhované 
metody ID-MS, IC) 
(1, 2, 3) 

- UV molybdátová metoda 
18 % 26,5 % 

fotometrie na bázi molybdenové modři, 
fotometrie s komplexem molybdát, 
vanadát (málo robustní metoda) 

Osmolalita - - Osmometry 8 %  Výpočet 
Močovina ID-GC/MS 

(4)  
SRM 909b NIST, NIST/SRM 912a USA pouze 
pro sérum 

UV enzymová metoda (s GMD), elektrochemické 
stanovení (biosenzory) 17 % 25,9 % fotometrické metody s DAM a s OPDA 

Kreatinin ID-GC/MS, HPLC 
(1, 2, 3)  

SRM 909 b NIST, NIST/SRM 914a USA pouze 
pro sérum 

enzymové metody, HPLC, Jaffé bez deproteinace 24 % 24,5 % Jaffé s deproteinací 

Kyselina močová ID-GC/MS, HPLC 
(1, 2, 3)  

SRM 909 b NIST, NIST/SRM 913a USA pouze 
pro sérum 

enzymové fotometrické metody 26 % 22,1 % redukční metody a enzymová metoda dle 
Kageyamy 

Glukóza ID-GC/MS 
(1, 2, 3)  

SRM 909 b NIST,SRM 965 NIST  
(Glucose in Frozen Human Serum), NIST/SRM 
917a USA pouze pro sérum 

GOD-PAP fotometricky, GOD-PAP 
elektrometricky, metoda s hexokinázou, enzymové 
elektrody (biosenzory) 

22 % - 
neenzymové metody 

pH Měření skleněnou 
elektrodou, referenční 
metoda IFCC (4) 

NIST/SRM 186-I,186-II, 922, 923 USA Skleněná elektroda 
5 % - 

testovací proužky 

Hořčík celkový FAAS, 
IC navržená 
(1, 2, 3)  

SRM 909 b NIST, SRM 956a (Electrolytes in 
Frozen Serum), NIST/SRM 929 USA pro sérum 

FAAS, enzymová UV metoda 
20 % 37,4 % 

fotometrická titrace 

 
 
 
BIL – Bilirubin novorozenecký 
Bilirubin celkový viz oddíl „Analyty krevního séra“ 

 
 



 

CRP – Stanovení CRP 

Zkouška Referenční metoda Certifikovaný referenční materiál Doporučené rutinní metody stanovení 

Cílová 
nejistota 

měření  pro 
EHK 

(TMU) 

Teoretická 
TMU Nedoporučené metody 

C-reaktivní protein viz publikace prof. Soren 
Blirup-Jensen v časopisu 
Clin.Chem.Lab.Med. 
(2001 39/11 1076 – 
1127) 

ERM DA 470 (IRMM Geel) imunoturbidimetrie, imunonefelometrie 

24 % 84,4 % 

kvalitativní metody 

Poznámka: Stanovení CRP ultrasenzitivními metodami a systémy POCT není předmětem certifikace. 
 
 
 
KD – Sledování kompenzace diabetu 

Zkouška Referenční metoda Certifikovaný referenční materiál Doporučené rutinní metody stanovení 

Cílová 
nejistota 

měření  pro 
EHK 

(TMU) 

Teoretická 
TMU Nedoporučené metody 

Hemoglobin A1c HPLC-ESI/MS nebo HPLC-
CE – metoda IFCC 

(1, 2, 3, 7, 8) 

IRMM 466, IRMM 467 
(4, 5, 6) 

HPLC, LC, (preferované metody), 
imunochemické metody s certifikátem 
návaznosti NGSP 
(www.aacc.org/standards) 

20 % 4,0 % 

manuální ionexová a afinitní 
chromatografie (zvláště kolonky), 
imunochemické metody bez 
certifikace návaznosti NGSP 

 
 
 
MS – Močový sediment 

Močový sediment Účastníci hodnotí v každém kontrolním cyklu 4 fotografie močového sedimentu. Certifikát úspěšnosti bude vydáván pro ty účastníky, kteří uvedou alespoň 3 správné (nebo alespoň 
akceptovatelné) výsledky ze 4. 
 

 
 



 

PRO – Proteiny v krevním séru 

Zkouška Referenční metoda Certifikovaný referenční materiál Doporučené rutinní metody stanovení 

Cílová 
nejistota 

měření  pro 
EHK 

(TMU) 

Teoretická 
TMU Nedoporučené metody 

Imunoglobulin A - ERM DA 470 (IRMM Geel) imunoturbidimetrie, imunonefelometrie 24 % 35,9 % RID 
Imunoglobulin G - ERM DA 470 (IRMM Geel) imunoturbidimetrie, imunonefelometrie 18 % 16,5 % RID 
Imunoglobulin M - ERM DA 470 (IRMM Geel) imunoturbidimetrie, imunonefelometrie 26 % 47,3 % RID 
Transferin - ERM DA 470 (IRMM Geel) imunoturbidimetrie, imunonefelometrie 18 % 4,3 % RID 
Albumin viz oddíl „Analyty krevního séra“ 
α-1-antitrypsin - ERM DA 470 (IRMM Geel) imunoturbidimetrie, imunonefelometrie 23 % 16,3 % RID 
C3 komplement - ERM DA 470 (IRMM Geel) imunoturbidimetrie, imunonefelometrie 20 % 15,6 % RID 
Prealbumin - ERM DA 470 (IRMM Geel) imunoturbidimetrie, imunonefelometrie 23 % 19,1 % RID 
Ceruloplazmin - ERM DA 470 (IRMM Geel) imunoturbidimetrie, imunonefelometrie 39 % 11,1 % RID 
Orosomukoid - ERM DA 470 (IRMM Geel) imunoturbidimetrie, imunonefelometrie 18 % - RID 
Haptoglobin - ERM DA 470 (IRMM Geel) imunoturbidimetrie, imunonefelometrie 16 % 36,4 % RID 
C4 komplement - ERM DA 470 (IRMM Geel) imunoturbidimetrie, imunonefelometrie 28 % 33,4 % RID 
α-2-makroglobulimn - ERM DA 470 (IRMM Geel) imunoturbidimetrie, imunonefelometrie 30 % 18,7 % RID 
Celková bílkovina viz oddíl „Analyty krevního séra“ 

 
 
RFA – Rizikové faktory aterosklerózy 

Zkouška Referenční metoda Certifikovaný referenční materiál Doporučené rutinní metody stanovení 

Cílová 
nejistota 

měření  pro 
EHK 

(TMU) 

Teoretická 
TMU Nedoporučené metody 

Cholesterol viz oddíl „Analyty krevního séra“ 
Triacylglyceroly viz oddíl „Analyty krevního séra“ 
Cholesterol HDL Ultracentrifugace a 

kvantitativní stanovení 
(1) 
CDC metoda (2) 

SRM 911a NIST, SRM 1951a  NIST (Lipids 
in Fresh-Frozen Human Serum) USA 

Metody přímé (bez precipitace lipoproteinů 
obsahujících apo B) 15 % 19,7 % 

 

Apolipoprotein AI neexistuje (ve vývoji) SP1-01 WHO Metody imunoturbidimetrické, 
imunonefelometrické 21 % 13,4 % radiální imunodifuze 

Apolipoprotein B neexistuje (ve vývoji) SP3-07 WHO Metody imunoturbidimetrické, 
imunonefelometrické 21 % 22,8 % radiální imunodifuze 

 
 



 

TDM – Koncentrace lékových hladin 

Zkouška Referenční metoda Certifikovaný referenční materiál Doporučené rutinní metody stanovení 

Cílová 
nejistota 

měření  pro 
EHK 

(TMU) 

Teoretická 
TMU Nedoporučené metody 

Digoxin   FPIA, EIA, LIA 24 % 20 %  
Teofylin   FPIA, EIA, LIA, HPLC 27 % 25 %  
Fenytoin  SRM 900 FPIA, EIA, LIA, HPLC 24 % 25 %  
Karbamazepin  SRM 1599 FPIA, EIA, LIA, HPLC 24 % 25 %  
Kyselina valproová  SRM 1599 FPIA, EIA, LIA, HPLC 24 % 25 %  

 

Literatura 
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Příloha č. 4 
Minutes of the 1st General Assembly of EFCC 
Tuesday 5 June 2007, Euromedlab Amsterdam 

 
Welcome 
M. Hallworth addressed the Assembly (see list of attendees attached). Before starting the agenda, he 
remembered Des Kenny, who passed away several months ago. He was a very eminent member of the EC4 
family who did a lot of valuable work in the ISO/CEN working groups and was a driving force in establishing 
the ISO 15189 standards for accrediting medical laboratories. The audience stood up for his remembrance. 
 
V. Blaton thanked the boards of EC4 and FESCC for their work in the past and addressed the Assembly which 
was organized for officially endorsing the merger of the two former organizations, and for the formal 
establishment of a new European Federation, EFCC, and its statutes and the Board. 
 
Apologies  
P. Schuff-Werner sent his apologies for not being able to be present. 
  
Minutes of previous meetings 
The minutes of the FESCC General Assembly in Glasgow (9 May 2005) and of EC4 in Vilnius (20 May 2006) 
were accepted without comments. 
 
Merger 
V. Blaton explained the start of European activities in Pont-à-Mousson. He described the origin of and the 
differences between the scopes and activities of FESCC and EC4, and he explained the history and background 
of the merger initiatives. He emphasized the importance of and the need for a strong European branch of IFCC 
and the rationale of the merger of EC4 and FESCC. 
The creation of a new organization will offer new challenges and opportunities for the profession in Europe. 
 
M. Hallworth explained the proposed structure of EFCC, including the tasks of the EB and the committees, and 
the relation of EFCC to the National Societies and IFCC. Furthermore he explained the subscription rates and 
initiated voting on it. This was accepted by all national societies, but one.  According to this EFCC’s 
subscription rates will be as follows: 
 
Number of members in Society Fee (Euro) 
<200    150 
200-400    300 
401-800    600 
>800    950 
 
M Hallworth presented EFCC’s proposed annual budget and the statutes with the last amendments received from 
national societies. All changes to the statutes were accepted (see final approved version attached). 
 
 
 
Election of new EFCC board members 
P. Laitinen, as an IFCC board member, was in charge for the election procedure of the first EFCC board 
members. She explained the procedure and took the responsibility of running the elections together with R. 
Jansen, past-president of EC4, and Iris Parth, IFCC secretary. 
  
Of the 37 European countries 5, namely Bosnia-Herzegovina, Iceland, Ireland, Latvia, and Russia had no 
representatives at the meeting. The other 32 countries were present and eligible for voting (The signed list of 
representatives is filed in IFCC Office).  
 
Nominations for Board members were formally collected from national societies and the FESCC and EC4 
Boards in advance. For President, President-elect and Treasurer positions there were unopposed nominations. 
The unopposed candidates were confirmed by the audience.  According to this V. Blaton will be President in 
2007-2008 and M. Hallworth in 2008-2009. P. Schuff-Werner was confirmed as Treasurer and AR. Horvath as 
President-elect. 
 



 

For the position of Secretary there were two candidates: B. Gouget (France) and J. van Pelt (The Netherlands). 
The secret ballot gave 21 votes for J. van Pelt and 11 for B. Gouget. So J. van Pelt was appointed. 
 
For the position of two member-at-large positions there were six candidates: P. Mesko Brguljan (Slovenia), Y. 
Laleli (Turkey), M. Pazzagli (Italy), K. Pulkki (Finland), S. Sandberg (Norway) and A. Szutowicz (Poland). 
 
In the first two rounds no candidates received the majority (i.e. 17) of votes, and the candidate with the lowest 
number of votes was eliminated. This concerned Szutowicz in the first round and Laleli in the second. The third 
round was also not decisive as 3 candidates (Mesko Brguljan, Sandberg and Pulkki) had equal number of votes, 
i.e. 6 votes each. On re-voting in the 4th round Sandberg was dropped. The fifth round finally gave 20 votes for 
Pazzagli, 8 for Pulkki and 4 for Mesko Brguljan. So Pazzagli was elected for the first position of members-at-
large. 
 
For the second member-at-large position the procedure started again with the remaining five candidates. In the 
first round Szutowicz was eliminated from the list, in the second Laleli and in the third Mesko Brguljan. In the 
fourth round, out of 31 eligible votes, 18 went for Pulkki and 13 for Sandberg. So K. Pulkki was elected as the 
second member-at-large. 
 
The detailed results of the election rounds are attached. All original voting cards and voting records are archived 
in IFCC Office. 
 
Reports 
After the time consuming elections the meeting proceeded with the EC4 and FESCC annual reports and the 
reports of the Presidents and Treasurers.  
 
The EC4 President, M Hallworth presented EC4’s activities according to its strategic and activity plans: 
He gave a detailed account on the activities of the Board which mainly focused on the preparation of the merger 
process.  
He described the activities of the ISO/CEN and Accreditation WGs, the Register Commission, the EQUAL 
project, and the relations with CEPLIS.  
He informed the audience that the EU Services Directive does not include health care at the moment.  
He also reported on the ongoing discussion with UEMS that recently redefined the Medical Act. This definition 
generated problems in other allied health care professions in some countries. Therefore EC4 had some 
correspondence on this issue via CEPLIS which will take the matter forward at EU level.   
 
W. Huisman gave a summary of the activities of the Accreditation working group. 
M. Neumaier gave an overview of the EUmetaLAB project and its importance and asked the audience for 
support.  
 
R Jansen presented the concept and background to the EC4 initiative of the Common Platform and that the 
European Commission asked for evidence to support the need for such a Platform. He emphasized the need for 
presenting cases where migration of professionals within the EU had been difficult. The EC4 Foundation 
operates a voluntary EC4 Register that will stay under the Foundation for managing the EurClinChem affairs. 
The Register Commission board consists of M. Hallworth (UK), P. Schuff-Werner (Germany), S. Zerah (France) 
and J. McMurray (UK). The Assembly unanimously endorsed this Board which will continue its work within the 
EC4 Foundation with the support of EFCC’s Professional Affairs committee. 
 
M Hallworth presented the EC4 budget report for 2006 on behalf of P Schuff-Werner, EC4 Treasurer. He also 
presented the budget report of the EC4 Foundation and explained that with the merger all proceeds generated by 
the EC4 register will remain in the Foundation accounts that will support the work of the Register Commission. 
 
FESCC President, V. Blaton, presented FESCC’s Annual Report. He described the extensive educational and 
training activities of FESCC, including its inter-university cooperation with Charles University, Prague, the 
FESCC postgraduate courses in Dubrovnik, the annual workshop programs in the Balkan region, and the Euro-
regional Educational Seminars in ccoperation with Maastricht, Liege and Aachen. He referred to the European 
conferences, and FESCC’s role in EUROMEDLAB, co-operation of FESCC with national societies and the 
relationship with the journal CCLM on publication matters. He also presented some upcoming plans and events. 
Finally, K Pulkki presented the Treasurer’s report for FESCC. 
 
The meeting was closed with an overview of the forthcoming EFCC goals and activities.  



 

 
Next meeting: The next meeting and General Assembly will be in Innsbruck in 2009. 
 
Any other business: none 
 
Closure 
In lack of further comments or issues raised by the audience, the meeting adjourned. 
 
 
 
 
 
These minutes are accepted as an accurate record of the 1st General Assembly of EFCC. 
 
 

                                     29-August 2007 
----------------------------------------------               ------------------------ 
Victor Blaton, President Hans van Pelt, Secretary         Date 
 
  
 
 
 
Encs: 
1. List of attendees 
2. Approved Statutes of EFCC 
3. Records of results of the EFCC Board Election  
 



 

 
Přílohač.5

 



 

 



 

Příloha č. 6 
Vážený pan 
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 
předseda ČLS JEP 
Sokolská 31 
120 26 Praha 2 
 
                      V Praze dne 20. července 2007 
Vážený pane předsedo, 
 
na zasedání výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP jsme byli informováni našimi zástupci o 
jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP a zápise z jeho jednání ze dne 11.6.2007. 
S politováním musíme konstatovat, že se v zápise objevuje několik bodů, které jsou problematické a domníváme 
se, že některé jsou na hraně principů, kterými se Česká lékařská společnost jako uskupení odborných společností 
řídí. Radu pro akreditace klinických laboratoří považujeme jako platformu pro diskusi a výměnu názorů v oblasti 
laboratorní medicíny. Možná vhodnější by byl název „Rada pro klinické laboratoře ČLS JEP“.  
 
Zde si dovoluji připojit naše poznámky k předmětnému jednání: 
1/ Platná legislativa ČR řeší problematiku in vitro diagnostických prostředků nařízením vlády 453/2004 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.  Specifikace tzv. „home – made“ metody je jasná a jedná se o používání výrobků bez 
CE značky a jakákoliv modifikace metody s CE značkou mimo doporučeného postupu výrobce. Jakákoliv 
úprava znamená, že se jedná o výrobek bez CE značky, tedy „home-made“. Odborné společnosti nemohou určit, 
kdo a co smí dělat „home-made“ metodami. Tato odpovědnost je vždy na vedoucím pracoviště, který je pak 
povinen dodržovat doporučené postupy při validaci metody a postupovat v souladu s platnou legislativou. 
V případě  možného poškození pacienta a řešení event. soudního sporu,  musí toto laboratoř prokázat. 
Domníváme se, že trend by měl být k co největšímu používaní validovaných metod s CE značkou, kde je to 
možné. 
 
2/ Z hlediska akreditace zahraničními subjekty laboratoří platí vzájemné dohody akreditačních orgánů, které  
vyžadují, aby akreditace na území daného státu byla provedena národním akreditačním orgánem,  tedy v případě 
ČR ČIA. Rada obtížně může prohlásit, že akreditace provedena jiným akreditačním orgánem v rámci European 
Accreditation a ILAC v ČR neplatí a laboratoř si musí doplnit Audit I NASKL.  
 
3/ Jeví se nám problematický název NASKL – Národní autorizační středisko.....Z dokumentů NASKL vyplývá 
důraz na edukační činnost a  kontinuální zvyšování kvality laboratorní medicíny v ČR. Slovo autorizace nám zde 
připadá jako slovo nevhodné, protože tento orgán, žádnou autorizaci neprovádí. Na tuto skutečnost jsme 
upozorňovali již v minulosti a naši zástupci toto tlumočili též Radě pro akreditaci.  
Z výše uvedeného poslání tohoto orgánu se domníváme, že by organizace NASKL tomuto poslání měla 
odpovídat! 
 
4/ Při provádění akreditace dle ISO 17025 a ISO 15189 je vyžadováno označování akreditovaných metod. 
Systém certifikace dle ISO 9001 zavádí systém kvality do laboratoří a je jedním z nástrojů zvyšování kvality též 
jako akreditace zdravotnických zařízení SAK nebo mezinárodními organizacemi a společnou snahou by mělo 
být prosazování těchto systémů, které v určité míře zavádějí standardní postupy vedoucí ke zvyšování kvality. 
Proto nám tvrzení, že certifikace dle mezinárodní normy ISO 9001 není postačující.  připadá zavádějící, protože, 
toto pracoviště je povinno v rámci obecně formulovaného požadavku trvalého zlepšování zajistit podmínky pro 
zlepšování produktu (kvality laboratorní činnosti) ve vztahu k požadavkům zákazníka (ošetřujícího lékaře a 
pacienta). Otázkou je postačující k čemu ?? Stejně by tak mohlo znít tvrzení, že není postačující Audit I NASKL. 
Domníváme se, že zavádění systémů kvality je nutné podporovat a nikoliv stavět určité meze a bariéry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

Vážený pane předsedo, 
 
     naše podněty jsou vedeny snahou a provádění standardních a v Evropě obvyklých postupů s cílem zvyšování 
kvality zdravotní péče, proto si Vás dovolujeme na tyto velmi problematické a diskutabilní body upozornit a 
požádat Vás o Vaše vyjádření. 
 
     Děkuji Vám.  
 
 
 
 S pozdravem 
 
 
 
       Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
       předseda ČSKB 
 
 
 
 
 
 
Na vědomí: 
prof. MUDr. V. Palička, CSc. 
předseda rady pro akreditace klinických laboratoří ČLS JEP 



 

Příloha č. 7 

V Hradci Králové dne 16. srpna 2007 

 

Vážený pane předsedo, 

 

dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k dopisu předsedy České Společnosti klinické biochemie 

ČLS JEP, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. ze dne 20. července t.r., který komentuje zápis 

z jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří, pracovní skupiny Předsednictva ČLS JEP 

ze dne 11. června 2007. Předesílám, že jednání Rady se zúčastnil i zástupce ČSKB, doc. 

MUDr. Milan Dastych, CSc. a ten také společně s nepřítomným druhým representantem 

ČSKB, Ing. L. Špronglem, CSc. dostal pracovní versi zápisu, ke které nevznesl žádný 

komentář (ani v průběhu jednání). 

Ke konkrétním bodům, nastoleným prof. Zimou: 

ad 1) problematika tzv. „home-made“ metod: zatímco u certifikovaných (CE značka) a 

správně validovaných laboratorních metod je výrobcem garantována určitá úroveň kvality 

analýzy, u metod připravených přímo v laboratoři je třeba přesně definovat způsob ověření a 

zajištění kvality vyšetření. Je pochopitelné, že Rada, která má jako hlavní cíl zvyšování 

kvality laboratorních vyšetření, věnuje „home-made“ metodám náležitou pozornost. Prozatím 

požádala členské odborné společnosti, aby k těmto metodám  vypracovaly své stanovisko; nic 

tedy nebrání ČSKB aby své stanovisko na dalším jednání presentovala a předložila k diskusi 

dalším deseti členským odborným společnostem 

ad 2) akreditace laboratoří zahraničními akreditačními subjekty: pochopitelně nelze bránit 

nikomu, aby nechal své pracoviště akreditovat zahraničním subjektem; má-li tento subjekt 

dohodu o mezinárodním uznávání akreditace, je tato pochopitelně platná. To také Rada ani 

zápis z jednání nijak nezpochybňuje a údaj v dopise prof. Zimy tedy není přinejmenším 

přesný. Skutečností je, že ČLS JEP dohodla s ČIA, že pro podmínky v ČR je vhodné, aby 

laboratoře  splňovaly některé specifické požadavky, které specifikovaly právě odborné 

společnosti (včetně ČSKB). Neshledávám nic podivného na tom, že Rada se snaží prosadit to, 

co její součásti navrhly a odsouhlasily 

ad 3) název NASKL: byl na jednáních Rady opakovaně diskutován a odsouhlasen všemi 

sdruženými společnostmi, včetně ČSKB 

ad 4) jde o tutéž nebo velmi podobnou problematiku jako ad (2) a vysvětlení je tedy totéž. 

 

 



 

 

Vážený pane profesore, 

 

doufám, že toto vysvětlení je postačující; dopis předsedy ČSKB bude jistě diskutován i na 

příštím jednání Rady, které je plánováno na počátek října 2007. Výsledek jednání Rady je 

vždy konsensem všech sdružovaných odborných společností (v tomto okamžiku celkem 

jedenácti), hlas ČSKB bude jistě slyšen velmi pozorně. 

 

 

S úctou, 

 

 

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 

místopředseda ČLS JEP, pověřený vedením Rady pro akreditaci klinických laboratoří 

 

Vážený pan 
prof. MUDr. Jaroslav  B l a h o š ,  DrSc. 

předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

 
 



 

Příloha č. 8  

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 



 

Příloha č. 9 

 
 

Jméno Zadání Vyjádření Text 
Prof. MUDr. Jaroslav Masopust,  DrSc Vzpomínka na společnost ano Jak jsem prožíval 50 let v oboru klinické 

biochemie 
Prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc. 
 

Vzpomínka na společnost   

Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
 

Vzpomínka na společnost   

Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. Vzpomínka na společnost ano Milistínské vzpomínky 

Zdena Rychnovská 
 

Sekce biochemických laborantů a Biolaby   

MUDr. Jan Buryška 
 

Vzpomínka na společnost omluvil se x 

RNDr. Ivan Bilyk 
 

Vzpomínka na společnost ano Na co si vzpomínám a ještě neodnesl čas 

Doc. RNDr. Petr Štern, CSc. 
 

Vývoj laboratorní přístrojové techniky v oboru  KB ano Historie přístrojové techniky 

Ing. Marek Budina 
 

Historie a současnost EHK v ČR   

RNDr. Petr Breinek 
 

Přehled významných monografií v oboru KB   

Prof. MUDr. Vladimír Palička,CSc. 
 

Vztah společnosti k mezinárodním odborných společnostem a 
zamyšlení nad Euromedlabem 

  

Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc. 
 

Vzpomínka na prof. Hořejšího    

Prof. MUDr. Jiří Homolka,  DrSc. Vzpomínka na prof. Homolku   

MUDr. Karel Kalla 
 

Vzpomínka na společnost   

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. Ocenění, údaje o společnosti   



 

Příloha č. 10 
 

Plán akcí Sekce biochemických laborantů ČSKB v roce 2008 
 
27.3.2007                      Pracovní         Jana Blažková, vedoucí laborantka 
HRADEC KRÁLOVÉ    konference              ÚKBD FN Hradec Králové 
Výukové centrum FN                                      Sokolská 581 

        500 05  HRADEC KRÁLOVÉ    
                 tel. 495 833 377 
               e-mail : blazkjan@fnhk.cz 
                                              
téma : Nutriční problematika - opakování 
 
 
10.4.2008                      Pracovní                  Marie Vémolová, vedoucí laborantka 
PRAHA        konference         OKBI FN  Na Bulovce  
Lékařský dům                                                  Budínova 2 
              180 81  PRAHA    
                tel. 266 082 889 
              e-mail : vemolovm@fnb.cz 
 
téma : Klinická biochemie extravaskulárních tekutin 
 
 
 
22.5.2008                       Pracovní                  Jitka Švecová, vedoucí laborantka 
Jindřichův Hradec        konference              OKB Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s 
Nemocnice                                                       U Nemocnice 380/III 
                                                                         377 38  Jindřichův Hradec 
                                                                         tel. : 384 376 347 
                                                                         e-mail : svecova@hospitaljh.cz    
 
téma : Klinická biochemie extravaskulárních tekutin – opakování 
 
 
 
1.-3.6.2008                BIOLAB 2008                   Hana Horáková, vedoucí laborantka 
BRNO                                                                  OKBH FN Brno-Bohunice 
Hotel VORONĚŽ Brno                                         Jihlavská 20 
                                                                             625 00 Brno 
                                                                             tel: 532 233 054 
                                                                             e-mail: hhorak@fnbrno.cz 
 
témata :   -    Vzdělávání zdravotních laborantů 

- Kvalita v klinické biochemii 
- Alkohol a drogy 
- Bílkoviny v klinické biochemii a klinice 
- Varia 

 
 



 

6.11.2008     Pracovní                       Marie Vémolová, vedoucí laborantka                        
PRAHA                               konference                       OKBI FN Na Bulovce 
Lékařský dům                                                        Budínova 2 
                                                                                                   180 81  PRAHA  
                                                                           tel. : 266 082 889 
                                                                           e-mail : vemolovm@fnb.cz 
 
téma : Současné možnosti laboratorní diferenciální diagnostiky anémií 
 
 
 
10.-11.12.2008     Regionální  konference      Antonín Dostál, vedoucí laborant 
KARLOVA STUDÁNKA                                   OKBH, Státní léčebné lázně 
Státní léčebné lázně                                          793 24  KARLOVA STUDÁNKA 
                 tel. 554 798 260 
                 fax 554 772 023 
                 e-mail : lazne@k.studanka.cz 
 
téma :  Varia  
 
 
 
 
V Liberci 4.9.2007                                     Z. Rychnovská, předsedkyně sekce BL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 11 
 
 
MZ ČR 
Odbor vzdělávání a vědy 
Palackého náměstí 4 
Praha 2 
128 01 
 
Věc: Podklady pro novelizaci vyhlášky č. 424/ 2004 Sb. 
 
Připojujeme se k pozměňovacím návrhům vyhlášky č. 424/2004 Sb. 
 
Navrhujeme rozšířit  Hlava IV – Zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí 
§ 71 – Činnosti zdravotního laboranta se specializovanou způsobilostí  
v bodě b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře provádí specializované diagnostické 
postupy v souladu se správnou laboratorní praxí 
 
rozšířit o body: 
 1. provádí nejnáročnější činnosti vysoce specializovaných laboratorních vyšetření na základě 
farmakogenomiky, proteomiky 
 2. stanovování zásadní strategie a koncepce laboratorní práce, podílí se na komplexním 
zajišťování kvality práce (preanalytická fáze EHK,IKK; postanalytická fáze).   
 
 
 
 
 
 
Obor laboratorní medicíny se neustále vyvíjí, společně s tím se nejen zvyšuje nutnost celoživotního vzdělávání 
zdravotních laborantů, ale i potřeba vysokoškolského vzdělání zdravotních laborantů. 
V současné době již v laboratořích pracují vysokoškolsky vzdělaní zdravotní laboranti a proto navrhujeme toto 
rozšíření činnosti zdravotnických pracovníků v § 71 – Činnosti zdravotního laboranta se specializovanou 
způsobilostí. 
 
 
v Praze, 10.8.2007     Zdena Rychnovská 
      předsedkyně výboru Sekce biochemických laborantů 
      Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP 
 
 
 
 
Zpracovala – Bc. Martina Bunešová 
  místopředsedkyně výboru Sekce biochemických laborantů 
  ČSKB ČLS JEP 


