
Příloha 4 
Zápis 

z 5. schůze Rady pro akreditaci klinických laboratoří  
při České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

konané dne 15. března 2004 v Lékařském domě v Praze 
================================================================ 

Přítomni:  
a) za odborné společnosti: Ing. Bartoš (nukleární medicína), prof. Brdička (genetika), doc. Jabor 

(biochemie), Dr. Kopecký (imunologie), prof. Michalová (genetika), Dr. Pecka (hematologie), Dr. 
Scharfen (mikrobiologie), Ing. Šprongl (biochemie), Ing. Štědrý (nukleární medicína), Dr. Žampachová 
(mikrobiologie) 

b) Centrum pro řízení kvality ve zdravotnictví: MUDr. Věra Chaloupková, Csc. 
c) Česká lékařská společnost JEP: prof. Vladimír Palička, místopředseda ČLS 

Omluveni : 
Dr. Lochman (imunologie), prof. Penka (hematologie),  

 

Program: 

1. Kontrola zápisu:  
- zápis byl zaslán všem přítomných a po jejich odsouhlasení zveřejněn. K tomuto 

znění zápisu již nebyly připomínky a byl schválen.  
2. K bodu (2) minulého zápisu: úkol pro některé odborné společnosti trvá. Je třeba dodat základní 

body požadavků na odborného garanta (garanty) podle specifikace v zápise ze schůze dne 
13.XI.2003. 
Úkol: do 31. března všechny odborné společnosti zašlou svá stanoviska mailem prof. 
Paličkovi, který je přiloží k zápisu 

3. Prof. Palička informoval o: 
- usnesení Předsednictva ČLS, které na jednání dne 18. února schválilo, že ČLS 

JEP založí Akreditační orgán v rámci své působnosti a pověřilo prof. Paličku 
jednáním s právníkem ČLS 

- jednání s JUDr. P. Vackem (jednání se zúčastnil i Ing. L. Šprongl): JUDr. Vacek 
prověří právní možnosti založení Akreditačního orgánu. Z prvního jednání je 
zřejmé, že vzniku AO právně nic nebrání. Realisace je možná poměrně rychle, 
pokud půjde o orgán v rámci ČLS a je možné, aby oficiálně vznikl do 30. června 
2004 a mohl po prázdninách zahájit své aktivity 

Závěry a úkoly: 
- Rada odsouhlasila dosavadní postup a podporuje vznik Akreditačního orgánu 

v rámci ČLS 
- prof. Palička sdělí závěry jednání Rady JUDr. Vackovi s naléhavou žádostí o 

maximální urychlení procesu 
- prof. Palička bude dále jednat s MZ o spoluúčasti na vzniku AO 
- prof. Palička bude předběžně jednat s VZP a bude ji informovat o aktivitách 

Rady a možnosti brzkého vzniku AO 
- prof. Palička bude informovat ČLK o aktivitách Rady a   uznávání  její činnosti  
- výchozím materiálem pro jednání AO budou prozatím (mimo ISO normy, 

především 15189) „Národní standardy“, které pro laboratorní obory vycházejí z 
ISO 15189 a ISO 15190 

- doc. Jabor jménem ČSKB potvrdil ochotu výraznou měrou financovat začátek 
vzniku a činnosti AO (s návratností po rozvinutí aktivit) 

4. Členové Rady obsáhle diskutovali personální obsazení potenciálně vznikajícího Akreditačního 
orgánu. Panuje jednoznačná shoda v tom, že je nezbytné, aby někdo z kvalifikovaných 
odborníků začal „fysicky“ pracovat na vzniku a zahájení činnosti AO. Optimálním řešením by 
byl člen Rady 
Závěr: členové Rady jednomyslně požádali Ing. Šprongla, aby se ujal práce na vzniku AO a 
rozběhl jeho činnost. Ing. Šprongl po diskusi vyjádřil souhlas. 
 

Příští schůzka Rady je plánována na 19. dubna 2004 v 14:00 ve stejných prostorách. 
Schůze skončila v 16:00 hod. 
Zapsal: VP 
Reg-0401 




