
Příloha č. 2 
 

Zápis 
z 6. zasedání Rady pro akreditaci klinických laboratoří 

při České lékařské společnosti J. E. Purkyně 
konaného dne 19. dubna 2004 v Lékařském domě v Praze 

================================================================ 
 
 
 
Přítomni: 
za odborné společnosti: prof. R. Brdička (genetika), doc. A. Jabor (biochemie), MUDr. O. Kopecký 
(imunologie), prof. K. Michalová (genetika), doc. M. Pecka (hematologie), Ing. L. Šprongl (biochemie), 
Ing. R. Štědrý (nukleární medicína), MUDr. M. Žampachová (mikrobiologie) 
za Centrum pro kvalitu MZ ČR: MUDr. V. Chaloupková 
za P-ČLS: prof. V. Palička 
Omluveni:  
Ing. V. Bartoš (nukleární medicína), Dr. M. Lochman (imunologie), prof. M. Penka (hematologie), 
MUDr. J. Scharfen (mikrobiologie) 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu: pracovní verse zápisu byla rozeslána k připomínkám, které byly zahrnuty do 
definitivního znění. Další připomínky nebyly 

2. V úkolech z minulého jednání bylo uvedeno, že prostřednictvím předsedy budou distribuovány 
požadavky jednotlivých odborných společností na odborné garanty. Splněno, podklady 
z genetiky nebyly rozeslány technickým opomenutím předsedy Rady pro akreditaci, 
imunologové dodají podklady v polovině května (po schválení výborem) 

3. Rada trvá na vzniku „Národního akreditačního střediska pro klinické laboratoře“ (pracovně: 
NASKL). Z navrhovaných možností jednoznačně preferuje, aby NASKL byl zřízen P-ČLS jako 
samostatný útvar, nepodléhající sekretariátu, se samostatným podúčtem. Činnost NASKL řídí 
Rada pro akreditaci, NASKL má pouze „úřednické zaměstnance“. NASKL se ze své činnosti 
zodpovídá Radě a Předsednictvu ČLS. 
Závěr: prof. Palička předloží toto stanovisko P-ČLS s žádostí, aby NASKL byl zřízen co 
nejdříve. Technickou stránku projedná Ing. Šprongl s JUDr. Vackem 

4. Prof. Palička projedná s MZ možnost členství representanta MZ ČR v Radě a možnost 
oficiálního uznání NASKL po nabytí platnosti zákona o zdrav. péči 

5. Prof. Palička bude informovat Vědeckou radu a Představenstvo ČLK o činnosti Rady, jejích 
výsledcích a založení NASKL, s cílem získat podporu ČLK 

6. Prof. Palička s Ing. Špronglem budou informovat VZP, JCI, SAK, KVVOPZ a krajské zdravotní 
rady 

7. Sídlo NASKL: Lékařský dům 
8. Ing. Šprongl připraví spolu s Dr. Vackem návrh Statutu a provozního řádu NASKL. 

Předpokládá se, že NASKL bude prozatím využívat prostory a technické zajištění (počítač, 
kopírka) sekretariátu ČSKB bez nároků na úhradu. 

9. ČSKB nabízí prozatímní krytí provozu NASKL jako bezúročnou zápůjčku a zajistí: fax, přístup 
na internet, spotřební kancelářský materiál, školitele pro podzimní kurs – viz dále (bez nároků 
na honorář, předpokládá se podobně že školitele delegují další odborné společnosti), 
webovou stránku (za platbu domény) 

10. Vyúčtování činnosti NASKL bude předkládáno čtvrtletně Radě 
11. Ing. Šprongl předložil návrh struktury NASKL a dalšího postupu v jeho rozvoji – viz příloha č. 1 
12. Základní úkoly NASKL:  

a) školit laboratoře a připravovat k akreditaci 
b) připravit inspektory 
c) začít pokud možno od začátku 2005 přijímat přihlášky a začít s postupným procesem 
akreditace 

13. Dr. Chaloupková informovala o vydání Akreditačních standardů, schválených MZ (příloha č. 
2). Standardy jsou na webové stránce SZÚ – Centra pro kvalitu, tištěnou versi přinese pro 
členy Rady na příští jednání doc. Jabor. K těmto standardům je pravděpodobně potřeba 



vypracovat výkladové a prováděcí pokyny, což je úkol pro odborné společnosti a MZ (dle 
finančních možností). S MZ projedná pí Dr. Chaloupková, členové Rady projednají ve svých 
odborných společnostech 

14. Souhrn nejnaléhavějších příštích aktivit a předpokladů: 
a) založení a vznik NASKL 
b) na podzim 2004 zajistí NASKL proškolení inspektorů v obecných 

předpisech, týkajících se akreditací a probere s nimi aplikaci norem do 
jednotlivých oborů 

c) nejpozději od začátku roku 2005 nabídne NASKL klinickým laboratořím 
edukační kursy za úplatu 

d) od začátku roku 2005 nabídne NASKL klinickým laboratořím „audity“ za 
úplatu (včetně cestovného), které nebudou mít edukační charakter 

e) v roce 2005 nabídne NASKL klinickým laboratořím zahájení akreditačního 
proces pro připravené uchazeče 

Odpovědnost za přípravu těchto aktivit má vedení NASKL, kterým byl již na předchozí 
schůzi Rady pověřen Ing. Šprongl. Ten bude pravidelně předkládat Radě zprávu o 
činnosti a návrhy na další kroky. 

 
Předseda ukončil jednání v 16:30 a poděkoval přítomným za účast a aktivitu. 
 
Příští schůze Rady bude 25. května 2004 od 14:00 v obvyklých prostorách. Za nepřítomného doc. 
Jabora se zúčastní Dr. Bilyk, správce Registru klinické biochemie. 
 
 
 
 
Zapsal: VP 
Reg-0402 




