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Zápis ze 43. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  
konaného dne 10. září 2012 v LD ČLS v Praze 

 
 
Přítomni:  
Dr. Beková, prof. Brdička, Ing. Černá, Dr. Lochman, prof. Michalová, prof. Palička, Doc. 
Pecka, Ing. Šprongl, Dr. Trnková 
Omluveni:  
Doc. Andrýs, Dr. Brozmanová, doc. Čermák, Doc. Dastych, Doc. Dušková, Ing. Matějka, Dr. 
Nenutil, doc. Nobilis, Doc. Ondra, prof. Penka, Dr. Písačka, Dr. Řeháček, Dr. Scharfen, Ing. 
Štědrý, Dr. Žampachová 
 
Hosté (NASKL):  
Prof. Jabor, (pan Kotrbatý omluven) 
za Společnost nukleární medicíny: prof. Topolčan 
za společnost lékařské mikrobiologie: Dr. Jindrák 
 
Centrum pro kvalitu při SZÚ:  
Dr. Chaloupková – trvale omluvena 
 
Program:  
1. Kontrola zápisu ze 42. zasedání Rady:  

K bodu 2: problematika akreditace genetických laboratoří: složitý komplex, některé 
odbornosti mají sdílené kódy, některé nemají. ČIA je připravena k akreditaci, budou se 
snažit provést posouzení co nejdříve 

Ostatní body zápisu schváleny, na některé navazuje dnešní jednání 
 
2. Všichni členové Rady zásadně trvají na "nepodkročitelných personálních minimech" a 

konstatují, že jsou v rozporu s Vyhláškou MZ o personálním zabezpečení. Oficiálně na 
Radu (a potažmo na NASKL) vznáší dotaz ČIA jak má postupovat při posuzování a o 
jaký předpis se může opřít. Po obsáhlé diskusi bylo přijato stanovisko, které je v usnesení 
v bodě č. 1 

3. Rada probrala potřebu vykazovat nejen účast, ale i úspěšnost v systému externího 
hodnocení kvality. Po diskusi rozhodla, že Rada shromáždí požadavky a představy 
jednotlivých OS a na příštím zasedání přijme stanovisko, zda tyto požadavky budou 
k disposici NASKL, ČIA či případně i ZP 

3. Prof. Jabor přednesl informaci o činnosti NASKL a současně o jeho finanční situaci. 
Následně přítomné členové Rady doporučili úpravu některých cen NASKL – viz 
usnesení, bod. č. 3 

 
 



Usnesení: 
1. Všechny odborné společnosti vyjádří své stanovisko k nezbytnému personálnímu 

zabezpečení oboru, v této struktuře: 
a)  Je v oboru požadavek personální vyhlášky MZ vyšší než obor považuje za potřebný? 

Pokud ano, specifikujte kde a jak a navrhněte vlastní „normu“ 
b)  Pro laboratoř, která provádí jen vyšetření vlastní odbornosti (+ kódy, které má v rámci 

sdílení povolené) 
- Je rozdíl pro laboratoř, která provádí vyšetření pro nemocniční sféru a laboratoří, 

která provádí vyšetření pro ambulantní sféru? Pokud ano definujte personální 
požadavky pro každou skupinu zvlášť 

- Je rozdíl personálních požadavků podle spektra vyšetření? Pokud ano, 
specifikujte 

- Je rozdíl personálních požadavků podle objemu práce, charakterizovanému např. 
podle počtu vzorků, počtu vydaných výsledků vyšetření? Pokud ano, specifikujte 

- Definujete minimální počet vyšetření některého parametru za časové období, aby 
laboratoř mohla toto vyšetření provádět? Pokud ano, specifikujte 

- Jsou rozdílné požadavky na laboratoř, která provádí výkony pouze vlastní 
odbornosti a „sdruženou“ laboratoří? Pokud ano, specifikujte 

Všechny údaje zašlou představitelé OS předsedovi Rady do 15. října. Ten zpracuje 
sumář, zašle ho členům Rady. Závěrečné stanovisko bude projednáno na příštím 
zasedání Rady dne 19. listopadu 

2. Představitelé odborných společností v Radě předloží do 15. října požadavky své 
odbornosti na úspěšnost v systému EQA (procenta, seznam metod, doba trvání 
certifikátu atp). 

3. Rada souhlasí se zvýšením cen NASKL od 15. 9. 2012 takto: 
- Účast v kursu (kursovné) pro managery kvality a správce dokumentace, 

metrology a interní auditory: 2.000,- Kč (od 15. 9. 2012) 
- Konsultační návštěva NASKL: čtyřhodinová 11.000,- Kč, šestihodinová 14.000,-  
Od 1. 1. 2013 bude zpoplatněna registrace pro všechny registrované laboratoře bez 
ohledu na to, zda úspěšně prošly Auditem I nebo II, nebo akreditací ČIA  

4. Trvá požadavek, aby garantem všech laboratorních výkonů (ať jsou prováděny kýmkoli) 
byla vždy příslušná laboratorní odbornost 

5. Předseda požádá právníka ČLS JEP o výklad k rozporu mezi požadavky odborných 
společností a vyhláškou MZ o personálním zabezpečení pracovišť 

6. Trvá úkol jednání s VZP a dalšími subjekty v tom smyslu, že všichni representanti 
laboratorních oborů velmi důrazně trvají na tom, aby vznik nové odbornosti, která má 
v úmyslu provádět laboratorní výkony, byl vždy předem projednán v Radě, především 
proto, aby nedocházelo ke snižování kvality vyšetření 

 
Příští zasedání Rady se uskuteční podle plánu 19. 11. 2012 ve 14:15 v Lékařském domě. 
Je naprosto nezbytná účast zástupců všech odborných společností, aby mohlo být přijato 
závazné společné stanovisko 
  
 
Zapsal: VP 




