
Volební proklamace kandidátů: 
 

 

Výbor ČSKB 

 

 788  Racek Jaroslav Prof. MUDr., DrSc.            

 
 

Jsem rád, že mi tolik voličů vyslovilo důvěru tím, že mi dali svůj hlas. Budu-li v druhém kole 

zvolen za člena výboru ČSKB, přispěji oboru následujícím způsobem: 

Budu prosazovat klinickou biochemii jako lékařský obor, založený na znalosti metabolických 

procesů, podílející se spolu s klinickými obory na interpretaci výsledků, ale i na vlastní péči o 

nemocné v metabolických ambulancích. Uvědomuji si, že toto nelze docílit bez práce 

analytiků a laborantů, která umožňuje získat kvalitní výsledky laboratorních vyšetření. Za 

základ činnosti oboru proto považuji spolupráci lékařů, analytiků i zdravotních laborantů. 

Pro rozvoj oboru využiji své zkušenosti z práce národního reprezentanta a zástupce 

v registrační komisi EC4 i osobních kontaktů na kolegy ve výborech a komisích 

mezinárodních společností. 

Budu v souladu se záměry Evropské federace klinické chemie a laboratorní medicíny (EFLM) 

prosazovat koncepci laboratorní medicíny a přispívat tak ke spolupráci s ostatními 

laboratorními obory. Budu se snažit, aby výkony prováděné v laboratořích klinické biochemie 

byly odpovídajícím způsobem hodnoceny. 

Za nedílnou součást činnosti výboru ČSKB považuji edukační práci a budu proto přispívat 

k vytváření a aktualizaci příslušných doporučení, rozvoji portálu Lab Tests Online a dalších 

vzdělávacích činností. 

 

 

1111  Zima Tomáš Prof. MUDr., DrSc.                

 
  

V případě mého zvolení do výboru naší společnosti považuji za klíčové: 

1/ spolupráce s dalšími odbornými společnostmi, abychom hovořili "společným a shodným 

hlasem" ve prospěch našich pacientů 

2/ hájit zájmy našeho oboru, jako rozhodujícího pro zdravotní péči   

3/ prosazování adekvátního ohodnocení kvalitní práce v laboratořích  

4/ mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání  

  

 

 

 133  Dastych Milan Doc. MUDr., CSc., MBA          

  

 
Pokračovat ve snaze o rozvoj a optimalizaci všech forem vzdělávání v oboru. Klinická 

biochemie, postgraduální i specializační přípravy ve všech pracovních kategoriích oboru. 

Účast na procesu zvyšování kvality ve všech oblastech činnosti oboru. 

 

 213  Gotzmannová Dagmar RNDr.                     



 

 780  Průša Richard Prof. MUDr., CSc.              

 
Pokračovat v dobré tradici výboru ČSKB, šířit dobré jméno České společnosti klinické 

biochemie v ČR a také v zahraničí, podílet se na dalším zlepšení úrovně odborného časopisu 

KBM, podílet se na nových projektech harmonizace laboratoří a tvorby doporučení o 

minimálních dobách opakování vyšetření (tzv. MRI), pokračovat v pracovní skupině EFLM 

pro biologickou variabilitu a v neposlední řadě podpořit odborný a společenský význam 

laboratorního personálu (analytiků, laborantek, lékařů). 

 

 

 955  Šprongl Luděk Ing.                           

 
Především děkuji za projevenou  důvěru při 1. kole voleb. 

Pokud bych se stal opět členem výboru, měl bych následující představy o činnosti a 

prioritách. 
- Zlepšovat pověst a prestiž oboru, dbát na zvyšování kvalifikace a odbornosti, stejně jako 

kvality. Za veškerou činností v laboratoři vidět především co nejlepší péči o pacienty – vždy a 

všude. 

- Podporovat jednotnost mezi členy s různou kvalifikací. 

- Klást větší důraz na skutečně odbornou práci. 

- Podílet se na organizaci a přípravě odborných akcí, dbát na jejich kvalitu. 

- Spolupracovat s ostatními odbornými společnostmi, ale především hájit zájmy ČSKB; to platí 

i pro jednání s VZP či ministerstvem. 

- Udržovat vyrovnaný rozpočet společnosti (ač shánět zdroje je v současné době těžší a těžší), 

rezervy využívat na podporu odborných akcí (i regionálních) a na cestovní granty pro mladé 

spolupracovníky. 

- Požadavky na obor udržovat v reálných mezích. 

- Vyvinout úsilí vzhledem ke zlepšení kvality  preanalytické fáze. 

- Pracovat na sjednocování referenčních intervalů, alespoň u metod s dostatečnou 

metrologickou návazností. 

- Nadále bych rád pracoval v pracovních skupinách EFLM pro preanalytickou fázi a pro 

akreditaci. 

 

 

554  Malina Pavel MUDr.                           

 
 

V případě zvolení do výboru České společnosti klinické biochemie bych chtěl usilovat o 

naplnění následujících záměrů: 

 

 Spolupracovat s dalšími členy výboru a celou členskou základnou České společnosti 

klinické biochemie na naplnění vize a tradice zakladatelů a dalších osobností našeho 

oboru jakými byli a jsou (jmenuji ty, se kterými jsem se osobně setkal a kteří mne 

ovlivnili): prof. Masopust, prof. Engliš, prof. Palička, prof. Hyánek, prof. Jabor, prim. 

Kalla 

 



 Spoluvytvářet podmínky pro prohloubení spolupráce s klinickými obory 

 Podporovat spoluúčast laboratorních odborníků na tvorbě doporučených postupů 

(guidelines) „nelaboratorních“ odborných společností (Česká kardiologická 

společnost, Česká diabetologická společnost, Česká nefrologická společnost, 

Společnost všeobecného lékařství atd.) ku prospěchu pacientů 

 Nadále organizovat pravidelná setkání (nejen mladých) lékařů v oboru klinické 

biochemie určených ke vzájemné výměně praktických zkušeností a diskuzi nad 

aktuálními problémy 

 Spolupracovat na tvorbě dalších doporučených postupů v klinické biochemii 

zaměřených na preanalytickou a postanalytickou fázi a podílet se na jejich prosazování 

v praxi ku prospěchu pacientů 

 Podporovat snahy o racionalizaci indikací laboratorních vyšetření, potlačovat trend 

produkce dat bez adekvátní interpretace a dopadu na péči o pacienty 

 Přivést do oboru chybějící odborníky snahou o jeho zatraktivnění a „popularizaci“ 

 Podílet se na snaze o zvýšení kvality práce klinických laboratoří s cílem minimalizace 

rizika péče o pacienty 

 Podporovat snahy o adekvátní finanční ohodnocení laboratorních pracovníků 

(navýšení příjmů analytiků i laborantů ve vztahu k navýšení příjmů lékařů na podkladě 

akce „Děkujeme-odcházíme“) formou iniciativy k přijetí zákonného předpisu pro 

odměňování zdravotnických pracovníků 

 Podporovat postgraduální vzdělávání mladých laboratorních pracovníků mj. formou 

tuzemských a zahraničních stáží a studijních pobytů 

 Vždy hájit zájmy pacientů před komerčními zájmy 

Uvědomuji si náročnost vytčených cílů, nicméně jsem připraven vyvinout maximální úsilí. 

 

           

883  Springer Drahomíra Ing.                      

 
Pokud bych byla zvolena do výboru Společnosti, ráda bych se tam věnovala rozvoji a 

aktualizaci všech odborných doporučení, které Společnost schvaluje a udržuje na svých 

stránkách. Náš obor je stále se rozvíjející oblast a právě Doporučení mohou pomoci 

k orientaci v nových metodách, ale i v racionalizaci vyšetřovacích postupů, která může 

přinášet nemalé úspory v nákladech. Aktualizace těchto postupů by se měla stát jedním 

z úkolů, které by nový výbor měl prosazovat a určit koordinátora takové práce. Podílela jsem 

se na tvorbě minimálně 5 odborných doporučení a to z oborů diagnostiky poruch štítné žlázy, 

screeningu Downova syndromu, tumorových markerů a použití glukometrů. Vím, jak 

náročná, ale na druhou stranu i užitečná taková práce je. Samozřejmě se nebráním ani jiné 

práci v našem oboru, kterému se věnuji už téměř 30 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



728  Pikner Richard MUDr.                         

 
Vážené  kolegyně  a kolegové, 

Je mi ctí, že  jsem  byl  Vámi  nominován  jako  kandidát   do výboru   České  společnosti  

klinické  biochemie.  

Kandidaturu  přijímám a   pokud  budu  zvolen,  rád  bych   rozvíjel následující  problematiky: 
1.  Podpora  klinické práce  jako   součásti práce  klinického  biochemika  -lékaře.   Klinický  

biochemik – lékař by  měl mít  možnost    pracovat  v metabolických  poradnách (  kostní ,  

lipidová,  metabolická poradna   apod. 

2. Podpora  e-learningového  vzdělávání  a šíření informací   o  novinkách ,  interpretacích  a 

nových laboratorních   metodách, postupech, možnosti  konzultací  pro  laboranty a 

vysokoškolské pracovníky a  lékaře , tak  jak  to spolu s kolegy dnes   poskytujeme  v portálu  

CEVA ( www.ceva-edu.cz) 

3. Podpora úzké  spolupráce   mezi   lékaři, analytiky a  laborantky nejen  v rámci klinické  

biochemie, ale  i  ostatních oborů,  neboť  za  největší  výhodu  našeho  oboru  právě  považuji  

ideální  spolupráci   mezi analytiky,  lékaři a  laboranty.  Výsledkem  by  měla  být  

doporučení  CŠKB  s definováním  pravomocí a  jejich   vzájemným sdílením  mezi  

pracovníky laboratoří. 

4. Podporuji   udržení  malých a středních  laboratoří jako  důležité  součásti   dostupnosti  

laboratorní  péče   pro  pacienty: 

a. Podporuji udržení  odpovídající  úhrady a   spektra  metod oboru  klinické   biochemie, 

tak  aby   obor  klinické  biochemie  byl   efektivní a    udržel  svoji  efektivitu  i ve 

středních a  malých laboratořích. 

b.  Podporuji   zavádění  nových  metod  a postupů. 

c. Podporuji  zavedení   odpovídajících  nároků na  personální , technické  a přístrojové  

vybavení   ve  vztahu  k poskytovanému  spektru  výkonů.    

Pevně   věřím, že  obor  klinická  biochemie  má své  nezbytné  místo  a   perspektivu 

v poskytování  zdravotní  péče  našim  pacientům.  

       

 

 537  Loucký Jaroslav RNDr.                        
 

Moje představa o činnosti: 

 

- Podílet se na činnosti výboru při tvorbě požadavků na kvalitu 

- Snažit se o objektivizaci pohledu na činnost laboratoří ze strany MZ a VZP a dalších 

ZP 

- Přispět k lepší komunikaci mezi jednotlivými laboratorními obory  

- Přispět k zajištění lepších ekonomických podmínek laboratorních oborů  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceva-edu.cz/


 920  Šálek  Tomáš MUDr.                           

  

 
 

          

 

790  Rajdl Daniel MUDr., Ph.D.                    

 
Motto: „Nenabrali jste to špatně?“  

Systematické budování náplně oboru klinická biochemie jako rovnocenného a 

nenahraditelného partnera pro další klinické obory – rozvoj smysluplné klinické konzultační 

činnosti. Integrace tohoto cíle do specializačního a postgraduálního vzdělávání lékařů a 

analytiků. Prosazování lepší koordinace (sjednocení) programů na specializační vzdělávání 

lékařů. 

 

 

 

 



 482  Kubáč Petr MUDr.                             

 
Pokud budu zvolen do výboru České společnosti klinické biochemie, budu usilovat o 

prosazení následujícího programu:   

 

1. Vykázat Český institut pro akreditaci (ČIA) ze zdravotnictví !  

2. Zrušit Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře (NASKL) ! 

3. Vyčíslit náklady, které činnost těchto ve organizací ve zdravotnictví způsobila .  

4. Pohnat  k zodpovědnosti funkcionáře minulých vedení ČSKB, za to, že takové 

plýtvání připustili a dokonce podporovali !  

5. Prosazovat spravedlivé financování všech laboratoří bez ohledu na právní formu, 

geografickou lokalizaci, stav akreditace a dosavadní (mafiánské) praktiky !  

6. Tupé roboty jednající dle ISO 15189 vzdělat zpátky v inteligentní, samostatně myslící 

a samostatně konající laboratorní pracovníky ! 

7. Vrátit se k „salus aegroti suprema lex esto“ !  

 

 

Poznámka – jsem si zcela vědom, jak ostrá tato proklamace je, ale nechci se schovávat za 

fráze o „nastolení obecného blaha“  

 

Bude mi ctí bojovat v 2 kole voleb do ČSKB 

 

 

 255  Hepnar David Ing., Mgr., MBA                 

V případě mého zvolení do výboru budu vyvíjet aktivitu v: 

- prosazení odpovídajícího ohodnocení laboratorních vyšetření ve vztahu k sazebníku výkonů 

- rozšíření sdílení výkonů mezi jednotlivými odbornými společnostmi 

- definování požadavků pro akreditace klinických laboratoří tak, aby byly slučitelné s 

reálnými možnostmi laboratoří a jejich pracovníků 

2 Adam Tomáš Prof. RNDr., Ph. D. 

Vážené a milé kolegyně, kolegové, 

děkuji Vám za důvěru, které se mi Vaší volbou dosud dostalo. V případě zvolení do výboru 

naší společnosti bych se rád zaměřil na následující oblasti: 

Pořádání kvalitních odborných akcí jak v místním, tak mezinárodním kontextu. 

Prosazování vyváženého postavení všech pracovních skupin v rámci oboru. 

Podporu odborného a vědeckého růstu oboru. Zejména pak mladých členů společnosti a 

prosazovat jejich zájmy.  

 



 Výbor sekce zdravotních laborantů 
 

  94  Bunešová Martina Mgr.                        

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za důvěru, kterou jste mi svými hlasy dali v prvním 

kole voleb do výboru zdravotních laborantů ČSKB. S pokorou přijímám nominaci do 2. kola 

voleb. Priority mé práce ve výboru ČSKB vidím v udržování a rozvíjení komunikace s 

ostatními odbornými a profesními společnostmi s cílem, aby se nám společně, navzdory 

nedostatku politické vůle, podařilo zlepšit stav pregraduálního vzdělávání a s tím související 

společenské postavení zdravotních laborantů v České republice, ať již ve státním či nestátním 

resortu.  

Dále bych se chtěla podílet, podle svých možností, na prezentaci činnosti klinické biochemie 

nejen našim kolegům z klinických oborů, ale i  laické veřejnosti. Zároveň bych se chtěla 

přičinit o neopomínání  celoživotního vzdělávání, o přípravu odborných setkání, o soustavné 

upřednostňování kvality všech aspektů naší profesionální činnosti.  

 

 

 55  Blažková Jana Bc.                            

 

 
 379  Kapustová Miloslava Mgr.                     

 
Práci ve výboru bych  chtěla nasměrovat především na vzdělávání zdravotních laborantů . 

Zajištění jejich kvalitního vzdělání a profesního zastoupení mezi zdravotnickými pracovníky.  

 

 

106  Coufal Petr                                  

 
Vážené kolegyně a kolegové, 

 

Děkuji vám za důvěru, které se mi dostalo v prvním kole voleb. 

V případě zvolení do výboru sekce biochemických laborantů bych rád navázal a pokračoval 

v práci a úkolech výboru dosavadního. A to zejména v oblasti vzdělávání zdravotních 

laborantů jak pregraduálního, tak i postgraduálního. Na srdci mi také leží větší zviditelnění 

úlohy nás laborantů ve zdravotnickém systému naší země a minimalizace rozdílů mezi 

laboranty a sestrami. 

 

 

 

 



175  Farkačová Jana                               

 
Chtěla bych zúročit své dlouholeté pracovní zkušenosti v odborném vedení velkého 

pracovního kolektivu i v rámci vzdělávání pracovníků v oboru KB a dále bych ráda propojila 

práci ve výboru ZL s prací v ČAS. 

 

 

 239  Hauerová Veronika Mgr.                       

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové 

 

děkuji za vaše hlasy, díky kterým se mohu zúčastnit druhého kola voleb. V případě mého 

dalšího zvolení bych se kromě jiného, také ráda zaměřila na personální stránku oboru 

zdravotní laborant a zabránění odlivu těchto kvalifikovaných pracovníků do jiných, zcela 

odlišných profesí. Domnívám se, že velkou roli hraje nejen současný problém absolventů SZŠ 

(Laboratorní asistent), kteří z důvodu legislativního musejí pracovat pod odborným dohledem, 

ale také nedostačující zařazení laborantů s „registrací“ do platových tříd, které je v porovnání 

se všeobecnými sestrami o jeden řád níže.  

Kromě spolupráce při organizaci seminářů a konferencí se samozřejmě ráda ujmu jakékoliv 

jiné činnosti, která by mi byla výborem sekce přidělena. 

 

 203  Gajdová Alice                                

 

672  Omastová  Květa                              

 

 
 

 832  Sedláková Jana                               

 
V případě, že budu zvolena, nabízím svoji podíl práce a zkušenosti na všem, co souvisí se 

vzděláváním zdravotních laborantů včetně přípravy a organizace odborných regionálních akcí 

pro zdravotní laboranty.  

Další úkoly výboru sekce zdravotních laborantů vidím: 

- ve zvyšování odborné a společenské prestiže povolání zdravotního laboranta,  

- ve vyšším zapojení zdravotních laborantů do řízení a zvyšování kvality práce v laboratořích 

- ve vytváření podmínek pro vyšší ohodnocení naší práce.  

 

  38  Beránková Hana Mgr.                               

 

Vážené a milé kolegyně, kolegové, 

děkuji Vám za důvěru, které se mi Vaší volbou dosud dostalo. V případě zvolení do výboru 

naší společnosti bych se rád zaměřil na následující oblasti: 



Pořádání kvalitních odborných akcí jak v místním, tak mezinárodním kontextu. 

Prosazování vyváženého postavení všech pracovních skupin v rámci oboru. 

Podporu odborného a vědeckého růstu oboru. Zejména pak mladých členů společnosti a 

prosazovat jejich zájmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revizní komise ČSKB 

  

1053  Verner Miroslav MUDr.                         

 

1. Podpora platformy sjednocené laboratorní medicíny v ČR.  

2. Podpora transferu znalostí z laboratorní medicíny do klinických oborů a podpora 

aktivit lékařů především v postanalytické fázi laboratorních vyšetření.  

3. Při omezených zdrojích na odborné akce organizovat pravidelné tématické pracovní 

dny v Lékařském domě v Praze v režii ČSKB či regionálních pracovišť (místo je všem 

dostupné a je to z pohledu nákladů ekonomické).  

 

 539  Louženský Gustav RNDr.                        

 

 

   32  Benáková Hana RNDr.                           

 

 

 754  Pollak Miloš RNDr.                            

 

 

   65  Bořil Petr RNDr.                              

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

děkuji za důvěru, kterou jste mi svými hlasy dali v prvním kole voleb do revizní komise. 

V případě zvolení bude moje činnost v komisi vycházet z definice její činnosti. Nad tento 

rámec, pokud mi to můj poradní hlas umožní, bych rád napomohl ke zvýšení kvality práce v 

laboratořích a popularizaci oboru na veřejnosti.  

 

     1  Adam Pavel Doc. MUDr., CSc.                   


