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Úvod  Introduction 
Národní registrační komise v klinické biochemii
České republiky (NRKKB ČR) je orgánem, který
vyžaduje EC4 (European Communities
Confederation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine) pro vstup odborníků
v laboratorní medicíně z členských států EU do 
evropského registru specialistů v klinické chemii a
laboratorní medicíně (European Register of
Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine). Na základě doporučení NRKKB je
specialista po schválení evropskou registrační
komisí (EC4 Register Commission, EC4RC)
registrován v tomto evropském registru a může
používat titul European Clinical Chemist (s
oficiální zkratkou EurClinChem). 

 National registration commission for clinical 
biochemistry in the Czech Republic (NRKKB ČR) is 
an commission required by the EC4 (European 
Communities Confederation of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine) for EU member state 
specialists in laboratory medicine to enter European 
register of specialists (European Register of 
Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine). A specialist recommended by the NRKKB 
can pass his application to European registration 
committee (EC4 Register Commission, EC4RC) and 
can be registered in this European register and use the 
title European Clinical Chemist (officially abbreviated 
EurClinChem). 

Účel dokumentu  Scope 
Dokument popisuje proceduru vzniku NRKKB
jako zrcadlového orgánu EC4RC, vztahy a
základní činnosti této národní registrační komise. 

 Document describes the procedure for the 
establishment of the NRKKB as a mirror to the 
EC4RC, links and basic tasks of this national 
registration commission. 

Ustanovení NRKKB  Establishment of the NRKKB 
Národní registrační komise ustanovena výborem
České společnosti klinické biochemie ČLS JEP
(ČSKB) jako reprezentantem národní společnosti
klinické chemie uznávané IFCC a FESCC.
Národní registrační komise se řídí zásadami
určenými EC4 a ve své činnosti respektuje
zejména Evropský sylabus postgraduálního
vzdělávání (European Syllabus for Post-graduate
Training in Clinical Chemistry EC4). Národní
registrační komisi v klinické biochemii České
republiky (NRKKB ČR) jmenuje výbor ČSKB na
období 5 let. NRKKB má s ohledem na
doporučení EC4 a strukturu Evropského sylabu
tyto členy: 

 Executive board of the Czech society for clinical 
biochemistry (ČSKB), which is scientific society 
recognized by the IFCC and FESCC, establishes 
national registration commission. National 
registration commission (NRKKB) respects rules 
given by EC4 and respects European Syllabus for 
Post-graduate Training in Clinical Chemistry EC4. 
National registration commission is established by the 
executive board of CSKB for the period of 5 years. 
According to EC4 recommendations and with respect 
to European syllabus NRKKB consists of these 
officials: 



 
členové s hlasovacím právem  voting members  
předseda  chairperson 
reprezentant národního orgánu zodpovědného za
postgraduální vzdělávání 

 national representative responsible for postgraduate 
education in clinical chemistry 

člen  member 
člen  member 
člen  member 
člen  member 
člen  member 

členové bez hlasovacího práva  non-voting members 
předseda ČSKB  president of the ČSKB 
vědecký sekretář ČSKB  scientific secretary of the ČSKB 
pokladník ČSKB  treasurer of the ČSKB 

Podmínkou pro všechny členy NRKKB je členství
v ČSKB s výjimkou reprezentanta národního
orgánu pro postgraduální vzdělávání. Předseda je
volen členy NRKKB s hlasovacím právem na
období 5 let. Předseda může být národním
delegátem NRKKB ČR v EC4RC.  

 Necessary condition for all members of the NRKKB 
(except of national representative responsible for 
posgraduate education) is membership in the ČSKB. 
Chairperson is elected by voting members of the 
NRKKB for the period of 5 years. Chairperson of the 
NRKKB can be Czech national delegate of NRKKB 
in the EC4RC. 

Delegát ČR v EC4RC  Czech national delegate for the EC4RC 

Delegátem musí být člen NRKKB a ČSKB, jako
organizace uznávané IFCC a FESCC. Delegát
nemusí být funkcionářem ČSKB. Delegát může po
dohodě reprezentovat i jiné národní společnosti
v laboratorní medicíně, pokud existují, ale může
být pouze jeden společný delegát. Delegáta
navrhuje NRKKB a schvaluje výbor ČSKB.
Delegát reprezentuje NRKKB ČR a ČSKB po
dobu 5 let. Delegát by měl být EurClinChem. 

 Delegate must be member of the NRKKB and ČSKB, 
as a society recognized by the IFCC and FESCC. 
Delegate need not be officer of the ČSKB. Delegate 
can represent other national societies for laboratory 
medicine, if exist, but there must be only one 
common delegate. Delegate is proposed by the 
NRKKB and approved by the executive board of the 
ČSKB. Delegate represents NRKKB ČR and ČSKB 
for the period of 5 years. Delegate should be 
EurClinChem. 



 
Úkoly NRKKB ČR  Tasks for the NRKKB ČR 
Komunikuje s výborem ČSKB a EC4RC.  To communicate with executive board of the ČSKB 

and EC4RC. 
Určuje minimální požadavky na registraci a re-
registraci podle EC4 a EC4RC a garantuje trvalou
ekvivalenci standardů. 

 To set minimal requirements for registration and re-
registration according to EC4 and EC4RC and 
maintain continuous equivalence of standards. 

Přijímá požadavky uchazečů (registrační
přihlášky) o národní a evropskou registraci,
hodnotí uchazeče a rozhoduje o přidělení titulu
„Specialista v klinické biochemii a laboratorní
medicíně České republiky“. 

 To accept application forms from registrants for 
national and European registration, to evaluate 
registrants and to decide on the right to be called 
"Czech Specialist in Clinical Biochemistry and 
Laboratory Medicine“. 

O národní registraci a udělení národního titulu
vydává osvědčení signované předsedou NRKKB,
českým národním delegátem pro EC4RC a
předsedou ČSKB. 

 Prepares certificate about national registration and 
national title, which is signed by the chairperson of 
the NRKKB, Czech national delegate for the EC4RC 
and president of the ČSKB. 

Odesílá aplikace uchazečů s vyjádřením do
EC4RC. 

 To send application forms with approval to EC4RC. 

Trvale udržuje národní registr.  To maintain national register continuously. 
Zajišťuje výběr správních poplatků a kontroluje,
zda byla platba zaplacena před registrací EC4RC. 

 To charge registrants and to check whether payment 
was made before sending individual application form 
to EC4RC. 

Garantuje splnění podmínek pro re-registraci.  To guarantee conditions for re-registration. 
Administrativně zajišťuje re-registraci a výběr
příslušných správních poplatků. 

 To administrate re-registration and to charge 
applicants with registration fee. 
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