
Zpráva č. 29 z jednání výboru ČSKB 
Leden 2005 
 
1. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl) 

• vyúčtování za rok 2004 není prozatím na ČLS JEP uzavřeno,  
• zakoupeny 3 ks desetisvazkového vydání "Encyclopedia of Analytica Science" 

(Elsevier Academic Press, druhé vydání) v celkové hodnotě 300000,- Kč. Knihy budou 
umístěny na pracovištích: OKBH Nemocnice Kladno, ÚKBD LF a FN Hradec Králové 
a P&Lab, Nový Jičín, kde jsou k dispozici zájemcům 

• poplatky EC4 pro registrační komisi 
• doc. Jabor požádá vedoucí sekretariátu ČLS JEP ing. Vičarovou, aby úhrada poplatků 

IFCC byla provedena z rezervního fondu,  
• smlouva o spolupráci při vydávání FONSu na rok 2005 se připravuje 
• byly rozeslány dopisy sponzorům (generální sponzor MEDESA, hlavní sponzoři Pliva 

Lachema, SEKK, DADE Behring, Olympus)  
 

2. NASKL - informace o prvním školení auditorů dne 10.-11.12.2004 (ing. Šprongl) 
• Úvodního školení auditorů se zúčastnilo 58 zájemců o tuto činnost. Organizátoři byli s 

politováním nuceni z kapacitních důvodů odmítnout některé přihlášené, proto byl 
stanoven náhradní termín I. cyklu školení na 4.-5.2.2005. II. cyklus školení auditorů je 
plánován ve dvou možných termínech 4.-5.3.2005 a 22.-23.4.2005. Účastníci I.cyklu 
školení obdrželi "Osvědčení o účasti" vystavené SZÚ. Byla diskutována rovněž otázka, 
zda je vhodné, aby některým auditorům hradil registrační poplatek zaměstnavatel.  

• Ing. Šprongl informoval o průběhu schůzky zástupců NASKL a ČIA dne 6.1.2005, na 
které obě strany projevily zájem o vzájemné uznávání Výbor bere na vědomí zápis- viz 
Příloha č. 1, svou činností bude i nadále podporovat především aplikaci národních 
akreditačních standardů a rozvoj činnosti vlastního akreditačního orgánu pro oblast 
klinických laboratoří (tj. NASKL ČLS JEP). 

 
3. Rada pro akreditaci, druhá etapa Registru klinických laboratoří 

Členové Rady se během dvou zasedání dohodli na společných bodech ohledně 
vzájemných kompetencí Rady a NASKLu, a dále spolupráce v rámci odborných 
společností a plátců zdravotní péče - viz Zápis z 12. zasedání Rady pro akreditaci - viz 
Příloha č. 2.  
Registr klinických laboratoří, informace o druhé etapě (dr. Bilyk) 
• Ze 175 registrovaných laboratoří vyplnilo a k 31.12.2004 odeslalo formuláře 127 

laboratoří. Těmto laboratořím bude zaslána část evidovaných dat k písemnému 
odsouhlasení. 

• Vyhovující laboratoře obdrží certifikát "Osvědčení o účasti v 2. etapě" s platností na 2 
roky.  

• Výbor zvažuje další formy ocenění laboratoří, které dobrovolně vstoupily do Registru a 
absolvovaly vyplňování poměrně náročných formulářů.  

• Závěry druhé etapy budou zveřejněny na webu cskb a v bulletinu FONS.  
• Pro splnění podmínky k udělení "Osvědčení o odborné způsobilosti klinické laboratoře" 

přijal výbor stanovisko k minimálnímu personálnímu zajištění pracovišť odbornosti 801 
(viz Příloha č. 3). Toto stanovisko zároveň reflektuje na výzvu VZP definovat 
nepodkročitelné minimum personálního zajištění v laboratorních oborech (odpověď dr. 
Pečenkovi napíše doc. Jabor) 

 



4. Koncepce oboru - aktualizace (ing. Vávrová) 
Byly diskutovány připomínky ke koncepci, další aktualizovanou verzi redukovanou ve 
smyslu odkazování na platnou legislativu zákonů 95/2004 a 96/2004 připraví ing. 
Vávrová 
 

5. Komentář k doporučení o diabetu od dr. Buryšky (doc. Jabor) 
• Autor doporučení dr. Friedecký podal námět k vytvoření algoritmů, výboru byla 

předložena schémata algoritmů diabetu pro dospělé a pro gestační DM.  
• K uzavření diskuse bude potřebné mezioborové vyjádření, členové výboru si materiál 

do příští schůze prostudují.  
• Změna v postupu při provádění OGTT (místo kapilární krve se odebírá krev žilní), tato 

změna předpokládá rovněž změnu v registračním listu vyšetření; budou vykazovány 3 - 
2 odběry žilní krve pro OGTT. Změnu registračního listu navrhne Dr. Gotzmannová. 

 
6. Doporučení o TAT (doc. Jabor) 

Úkol trvá. Před zveřejněním bude z doporučení zatím vynechána část týkající se 
hematologických vyšetření, kterou zpracuje ČHS. 
 

7. KBM - současný stav, příprava prvního čísla, úvaha o honorování příspěvků (doc. 
Jabor) 
• změny v designu a grafice časopisu odsouhlasí redakce na schůzce během února 2005 
• databázi předplatitelů má nakladatelství Lexis Nexis, oznámení o změně předplatného 
čtenářům zajistí ing. Vávrová, jakmile obdrží podklady z nakladatelství 

• otázka "progresivní" češtiny - výbor schvaluje tuto změnu 
• diskutována možnost uvolnění případné finanční částky na odměny recenzentům, 

šéfredaktorovi a redaktorům (cca 40-80 000 Kč na rok) z peněz ČSKB 
 

8. IFCC a EC4 agenda (doc. Schneiderka) 
• dva uchazeči o pořádání Euromedlabu 2009: Chorvatsko - Záhřeb a Rakousko – 

Innsbruck 
• výzva IFCC k navržení členů do názvoslovné komise 
• výzva IFCC k připomínkám ke statutu IFCC 
• žádost sekretariátu IFCC o aktualizaci kontaktů na předsedu Společnosti a oznámení o 

úpravách webových stránek IFCC 
• výzva IFCC k delegování zástupce ČSKB na 8.Světový kongres 2008 (Fortaleza) 
•  EC4 rozeslala dokument „Competence to be a consultant in clinical chemistry…“ 

 
9. VII. sjezd v Olomouci (doc. Schneiderka) 

• požádat o záštitu nového ředitele FN Olomouc,–(doc. Jabor) 
• připravuje se elektronická přihláška a registrace 
• upravují se detaily odborného programu 
• firmy požádány o přípravu programu workshopů 
• návrhy na udělení čestného členství zahraničním pracovníkům oboru 

 
10. Biolab 2005 (pí. Rychnovská) 

• předloženy grafické návrhy materiálu pro účastníky sjezdu, informace jsou zveřejněny 
na webu společnosti: http://www.cskb.cz/Akce_na_rok/2005/Biolab05/biolab05_1.htm  

• schváleno čestné členství pro pí. H. Hlaváčkovou 



• schůzka vědeckého výboru se bude konat 25.4. 2005 ve 14:00 hodin v ÚKBLD VFN 
Praha v místnosti přípravny. Termín pro dodání abstrakt je 19.4. 

• výbor souhlasí s návrhem, že první (prezentující) autor z řad SZP bude osvobozen od 
úhrady registračního poplatku 

 
11. Zpráva vědeckého sekretáře 

• noví členové: Mgr. Michala Vosátková (Praha), Ing. Ivana Kališová, Ph.D. (Praha), Ing. 
Ladislav Trefil (Plzeň), RNDr. Jaroslav Filípek, CSc. (Brno) 

• poznámky k inventuře - výbor má zájem na průběžné evidenci odborné literatury, která 
je poskytnuta členům společnosti, vyzývá proto rovněž RK k aktivní spolupráci při 
aktualizaci těchto seznamů při každoroční inventární činnosti,  

• překlad textů pro webovou stránku - ing. Vávrová žádá členy výboru o pomoc při 
výběru a tvorbě textů pro překlad -  charakteristika společnosti, vzdělávání, informace o 
časopise KBM a bulletinu FONS, překlady doporučení ČSKB (Doporučení o validaci 
zajistí firma SEKK) 

• výbor vypisuje pro rok 2005 patnáct grantů pro účastníky mezinárodních kongresů s 
aktivní účastí, podmínky jsou zveřejněny na webové stránce 
http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/granty_anot.html  
 

12. Různé 
• MZ ČR - expertní skupina pro celiakální sprue - žádost o stanovisko výboru k projektu 

"Screening celiakální sprue (verze 4)" - bude přeposláno členům výboru, uzavřít v 
únoru 

• Byla podána informace o současném stavu projektu screeningu karcinomu prostaty 
(doc. Jabor)  

• dr. Bilyk podal stručnou informaci o postupu prací při přípravě tisku preanalytické 
příručky 

• V přítomnosti doc. Adama, autora dopisu zaslaného předsedovi společnosti, proběhla 
diskuse, při které byly vyjasněny názory týkající se spolupráce při tvorbě doporučení o 
vyšetřování likvoru a při vzdělávacích aktivitách týkajících se této oblasti. 

• doc. Jabor upozornil výbor na roli ČSKB v postmarketingovém hodnocení výrobců, 
bude nutné vypracovat strategii, konzultovat postup s CZEDMA, SEKK, referenčními 
laboratořemi, bude nutné vypracovat a zveřejnit způsoby prezentace výsledků 
hodnocení výrobků IVD, výbor se touto problematikou bude zabývat na dalších 
jednáních 

 
 
Další schůze výboru: 
15.3. od 10:00 hodin - ÚKBLD VFN Praha 
21.4. od 14:00 hodin - OKBH Nemocnice Kladno 
19.5. od 10:00 hodin - ÚKBD FN Hradec Králové 
 
 
Příloha 1 - informace ze schůzky NASKL - ČIA 
Příloha 2 - zápis z Rady pro akreditaci 
Příloha 3 - stanovisko výboru k minimálnímu personálnímu zajištění 



 
 
Příloha č.1 
 

Zápis z jednání NASKL a ČIA 
 

Datum jednání:  13.12.2003 
Místo jednání:  ČIA 
Přítomni:   ČIA – Ing.Růžička, Ing. Bednářová 

NASKL – Ing. Šprongl, Ing. Štědrý 
 
Závěry jednání: 

1. Obě strany si vyjasňovaly stanovisko EA a EC-4, resp. závěry vyplývající z jednání 
EA a EC-4 v listopadu 2004 v Amsterodamu. Názor ČIA je, že EC-4 jasně vyjádřilo 
zájem na spolupráci s EA a úmysl raději využít existujících struktur EA než vytvářet 
vlastní struktury akreditace. EC-4 důrazně doporučuje spolupráci odborných 
společností s národním akreditačním orgánem - členem EA (v případě ČR je jím ČIA) 
s cílem omezit vytváření duplicitních systémů. Zástupci NASKL vyjádřili názor, že 
dle uvedeného výkladu je možná působnost více akreditačních orgánů. Dále tlumočili 
názor EC4 (a její pracovní skupiny pro akreditaci klinických laboratoří), že při 
spolupráci EA a EC4 musí EA akceptovat některé zásadní požadavky EC4. 

2. Diskutován byl způsob akreditace klinických laboratoří. NASKL předpokládá 
akreditaci celé činnosti laboratoře (i dle požadavku EC4). ČIA provádí posouzení 
celého systému jakosti laboratoře, ale rozsah akreditace je popsán souborem 
posouzených vyšetření tak, jak je to obvyklé i v mnoha jiných akreditačních orgánech. 
Laboratoř se může sama rozhodnout, v jakém rozsahu bude posouzení požadovat, 
může samozřejmě požádat o posouzení celého rozsahu svojí činnosti. ČIA je ochotna 
akceptovat i jiný způsob, pokud tak bude dohodnuto na mezinárodní úrovni včetně EA 
a ILAC. NASKL navrhuje vydat své doporučení na principu požadavků IFCC a předat 
ČIA. 

3. Obě strany vyjádřily zájem na další spolupráci. 
4. Další schůzka  by se měla uskutečnit začátkem února. 

 
 
20.12.2004 
Zapsala : M.Bednářová 
 
Zápis odsouhlasen oběma stranami 6.1.2005. 
 
 



Příloha č. 2  
Zápis z 12. zasedání Rady pro akreditaci 
 

Zápis 
ze 12. zasedání Rady pro akreditaci klinických laboratoří 

při České lékařské společnosti J. E. Purkyně 
konaného dne 2. února 2005 v Lékařském domě v Praze 

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

1. Kontrola zápisu: pracovní verse zápisu z 11. zasedání Rady byla rozeslána 
k připomínkám, nebyla však označena jako pracovní. Došlé připomínky: 

a) omylem uvedeno datum příští schůze jako 2. března – ihned opraveno 
mailovou zprávou 

b) zásadní námitky sekce imunoanalytiky a výboru České společnosti 
nukleární medicíny – rozeslány den před dnešním jednáním mailem. 
Tyto námitky vedly k závěrům dnešního jednání – viz dále 

 
2. Verse zápisu z 11. zasedání nebyla v původním textu schválena 
3. Byly jasně definovány postavení a role Rady a NSAKL, takto: 

a) Rada pro akreditaci klinických laboratoří je orgánem Předsednictva 
ČLS. Je tvořena dobrovolným sdružením representantů odborných 
společností. Jejím hlavním úkolem je snaha o zvyšování kvality práce 
klinických laboratoří. K tomu účelu využívá především edukační 
činnost přímou i nepřímou, technickou i odbornou pomoc. 
Spolupracuje při tvorbě Národních standardů. Pomáhá jednotlivým 
laboratořím v programu zvyšování kvality a přípravy k akreditačním 
postupům. Zřizuje a vede Registr klinických laboratoří s dobrovolnou 
účastí. Harmonisuje požadavky jednotlivých laboratorních odborností 
na kvalitu činnosti klinických laboratoří, řeší mezioborové vztahy.  

b) Národní středisko pro akreditaci klinických laboratoří (NASKL) je 
výkonným orgánem „Rady“ pro akreditační procesy klinických 
laboratoří. Rada je odborně a vědecky nadřízena NASKLu a v tomto 
smyslu řídí jeho činnost. NASKL může být Radou pověřen výkonem 
některých činností (např. technickým vedením Registru) a výkonem 
akreditací. NASKL je samostatně hospodařící organisace (v rámci 
ČLS), která si pro svou činnost může vytvářet vlastní organisační 
strukturu. NASKL si vytváří tým odborných auditorů, zajišťuje jejich 
školení a evidenci. Je nezbytně nutné zvýšit jeho profesionalisaci. 
Sekretariát NASKLu je řízen výkonným ředitelem NASKLu (ing. 



Šprongl), zajištěním případných administrativních úkolů byl pověřen 
dr. Bilyk. Sekretariát se řídí závaznými pokyny Rady pro akreditaci.  
V období do června 2005 vypomáhá s organizací při přípravě školení 
auditorů NASKL. 
Ing. Šprongl upozornil Radu, že jeho pracovní zatížení se dostává do 
časové kolise s funkcí ředitele NASKL, byl však Radou požádán, aby 
funkci vykonával dále, přinejmenším do doby, než se podaří najít 
adekvátní náhradu. 

4. Požadavky na kvalitu práce v laboratořích budou vycházet především z těchto 
systémových kriterií: 

a) Personální zajištění: členové rady předloží nejpozději do 28. února 
předsedovi (mailem) přesnou specifikaci nepodkročitelného minima 
personálního zajištění pracoviště svého oboru, včetně kvalifikace a 
rozsahu úvazku a přítomnosti na pracovišti (schválenou výborem 
odborné společnosti). Zohlední přitom odbornou potřebu, ale i 
reálnou situaci oboru 

b) Externí kontrola kvality: každá odborná společnost bude definovat 
metody, které musí být zařazeny v EQA (jsou-li laboratoří 
prováděny) a ve kterých musí laboratoř plnit kriteria úspěšnosti. 
Jednotlivé odborné společnosti navrhnou postup  v případě, že  
nejfrekventnější výkony laboratoře jsou mimo toto spektrum. Termín: 
nejpozději do 31. března 

c) interní kontrola kvality: laboratoř musí mít zaveden funkční systém 
interní kontroly kvality v souladu s požadavky norem ISO 17025, 
15189/2003 a/nebo Národních akreditačních standardů. Musí 
prokazatelně doložit reakci na chybné výsledky v IQA  

5. Žádost VZP (dopis Dr. Pečenky) na definování nepodkročitelného personálního 
standardu a dalších požadavků pro provoz laboratoří: 
Prof. Palička a doc. Jabor informovali o jednání s vedením VZP a sdružení 
zdravotních pojišťoven a jejich požadavku na spolupráci při posuzování kvality 
laboratoří při obnovování smluvních vztahů.  
Po obsáhlé diskusi přijala Rada toto stanovisko a pověřila prof. Paličku s ním seznámit 
Dr. Pečenku (po souhlasu výborů jednotlivých odborných společností): 

a) Rada je ochotna spolupracovat na školení revisních lékařů 
zdravotních pojišťoven 

b) Rada zveřejní „minimální požadavky“ na personální zajištění 
pracovišť v jednotlivých oborech a systém kontroly kvality (viz výše) 
– pravděpodobně cestou webových stránek jednotlivých odborných 
společností 

c) vzhledem k dobrovolnému charakteru členství laboratoří v Registru a 
edukačnímu zaměření své činnosti nemůže Rada spolupracovat při 
event. represivních krocích 

d) Rada nemá jednotné stanovisko k případné dohodě zdravotních 
pojišťoven a NASKL o auditorské činnosti 

 
Schůzi ukončil VP v 16:20 
Příští jednání Rady bude dne 4. března 2005  mimořádně od 11:00 v zasedací místnosti č. 3 
v budově ředitelství SZÚ, Šrobárova ulice, Praha 
Reg-0503 



Příloha č. 3 
 
Stanovisko výboru ČSKB k minimálnímu personálnímu zajištění pracovišť odbornosti 801 
 

Okruh působnosti 
 

Personální zajištění Denní přítomnost Kvalifikace 

1. ambulantní zařízení pracující pouze 
pro praktické lékaře (laboratoř 
zabezpečující služby pouze pro 
praktické lékaře, která je personálně 
zajištěna fyzicky denně přítomným plně 
kvalifikovaným lékařem nebo fyzicky 
denně přítomným plně kvalifikovaným 
analytikem) 

lékař (0,5)  
NEBO 
analytik (0,5) 

alespoň jeden z 
nich 

požadavky na 
vedoucí funkci 
definují zákony (96, 
resp. 95/2004)  

2. ambulantní zařízení, pracující pro 
ambulantní specialisty, případně 
praktické lékaře (laboratoř 
zabezpečující služby pro praktické 
lékaře a ambulantní specialisty, která 
je personálně zajištěna oběma 
odborníky, avšak fyzická denní 
přítomnost se vyžaduje alespoň jednoho 
z nich, druhý musí být denně dostupný 
pro poskytování konzultace telefonicky) 

lékař ve vedoucí 
funkci (minimálně 
0,8) a současně 
analytik (minimálně 
0,5) NEBO analytik 
ve vedoucí funkci 
(minimálně 0,8) a 
současně lékař 
(minimálně 0,5) 

alespoň jeden z 
nich, druhý denně 
k dispozici pro 
konzultace 

požadavky na 
vedoucí funkci 
definují zákony (96, 
resp. 95/2004); 
druhý odborník 
nejméně v 
"přípravě" na získání 
specializace v oboru 
klinická biochemie  

3. zařízení pracující pro lůžková 
zařízení, případně ambulantní 
specialisty a praktické lékaře 
(laboratoř zabezpečující služby pro 
akutní lůžkovou péči, ambulantní 
specialisty a praktické lékaře 
s doporučenou fyzickou denní 
přítomností obou odborníků, tj. lékaře i 
analytika) 

lékař ve vedoucí 
funkci (minimálně 
0,8) a současně 
analytik (minimálně 
0,5) NEBO analytik 
ve vedoucí funkci 
(minimálně 0,8) a 
současně lékař 
(minimálně 0,5) 

vedoucí pracovník 
musí být denně 
přítomen, u 
druhého odborníka 
lze tolerovat (není-
li denně přítomen) 
možnost okamžité 
konzultace a 
dostupnost do 
hodiny 

požadavky na 
vedoucí funkci 
definují zákony (96, 
resp. 95/2004); 
druhý odborník 
nejméně v 
"přípravě" na získání 
specializace v oboru 
klinická biochemie  

 
 
 


