
Příloha č. 3 
Zápis 

ze 46. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  
konaného dne 17. června 2013 v LD ČLS v Praze 

 
 
Přítomni:  
doc. Andrýs, Dr. Beková, prof. Brdička, Dr. Brozmanová, Ing. Černá, Dr. Lochman, Ing. 
Matějka, prof. Michalová, prof. Palička, doc. Pecka, Dr. Řeháček, Ing. Šprongl, Ing. Štědrý, 
Dr. Trnková 
Omluveni:  
doc. Čermák, doc. Dastych, doc. Dušková, Dr. Nenutil, doc. Ondra, Dr. Písačka, prof. Penka, 
Dr. Scharfen, doc. Slanař, Dr. Žampachová 
 
Hosté (NASKL):  
Prof. Jabor, (pan Kotrbatý omluven) 
 
Centrum pro kvalitu při SZÚ:  
Dr. Chaloupková – trvale omluvena 
 
Program:  

1. Kontrola zápisu ze 45. zasedání Rady:  
Zápis bez připomínek schválen, některé body byly znovu na dnešním jednání 
probírány z pohledu nových informací  

2. V oblasti nedostatku dostatečně kvalifikovaných (atestovaných) analytiků v oborech 
hematologie a transfusní lékařství není žádný posun – MZ na žádost odborných 
společností nereagovalo. NASKL bude zohledňovat stanoviska odborných společností 
a jejich posuzovatelů 

3.  Seznam sdílených kódů: Rada považuje v tomto okamžiku seznam za bezpředmětný, 
bude potřeba reagovat až na nový, spojený s „kultivovaným“ Seznamem výkonů 

4.  Rada pověřila předsedu, aby jejím jménem oslovil nového náměstka pro zdravotní 
péči VZP a pokusil se navázat na předchozí jednání s Ing Šlajsovou o přípravě 
podkladů pro novou Úhradovou vyhlášku a postavení laboratoří, včetně zohlednění 
kvality práce při nastavení hodnoty bodu. Základem je skutečnost, že v souladu 
s pokyny MZ odborné společnosti připravovaly kalkulační listy s reálnými cenami 
v korunách a se slibem, že DPH bude přidáno ke kalkulaci a bude reálně stavena i 
režie. Stejné jednání je třeba vést i s MZ 

5.  Prof. Jabor informoval o činnosti NASKL: 
- je přibližně stejný počet laboratoří s Auditem II jako s Auditem I 
- v současnosti má 63 laboratoří Audit II pro celkem 86 provozovaných 

odborností 
- v letošním roce bylo provedeno prozatím jen 8 Auditů I 
- NASKL eviduje 105 žádostí o Audit II 
- novým posuzovatelem pro obor toxikologie byl schválen Mgr Pivnička 



- očekává se nárůst žádostí o Audit v cytologii, zvýšení počtu 
posuzovatelů je velmi potřebné 

- NASKL letos uskutečnil již 78 konzultačních návštěv  
- běží semináře pro posuzovatele 
- NASKL bere na vědomí novou versi ISO 15189/2012 od července 2013 
- NASKL chystá nové pokyny, harmonizované s ČIA 
- na cílený dotaz odpověděl, že je možné, aby laboratoř požádala přímo o 

Audit II (bez Auditu I) 
6.  Rada pověřila předsedu jednat s VZP o základních požadavcích: 

- netrvat na autorské odbornosti u sdílených kódů 
- respektovat podmínky, stanovené odbornými společnostmi 
- seznámit ZP se skutečností, že v Osvědčení o splnění podmínek Auditu 

II bude navíc uveden text „včetně sdílených kódů jiných odborností“ 
 
 

Předseda ukončil jednání v 16:00 
 
Zapsal: VP 
 
 
 
Další zasedání Rady v roce 2013 jsou plánována na  
 
14. října 
2. prosince 
 




