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Příloha č.1 

Zápis 
z 16. jednání Rady pro Akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP 

konaného dne 19. září 2005 v LD ČLS v Praze 
 

Přítomni: 
Ing. Bartoš, Dr. Bilyk, prof. Brdička, Dr. Friedecký, Dr. Chaloupková, doc. Jabor, Dr. Kopecký, Dr. 
Lochman, Ing. Nováková, prof. Palička, doc. Pecka, prof. Penka, Ing. Saidlová, Dr. Scharfen, Dr. 
Žampachová 
Omluveni: 
prof. Michalová, Ing. Šprongl, Ing. Štědrý 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu ze dne 13.6.2005: zápis byl připomínkován elektronicky, doplňky zavzaty. 
Zápis byl tedy nyní schválen v plném rozsahu. 

2. Prof. Palička informoval o vícečetných jednáních s vedením ČIA, která proběhla na základě 
doporučení Rady. Výsledkem jsou 3 dokumenty, ke kterým členové Rady diskutovali 
elektronicky i na místě: 

a) Společné prohlášení ČLS JEP a ČIA: doplnit v bodě IV. Komoru vysokoškolsky 
vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví (KVVOPZ), jinak schváleno beze 
změn (opravené znění v příloze (č.1) 

b) Dohoda o spolupráci: připomínky elektronicky vznesla ČSKB a SNM. V diskusi byly 
postupně přijaty četné změny, reflektující změnu organisace a především změnu 
statutu NASKL. Opravené znění je v příloze (č.2). V této podobě bylo schváleno 
deklarativním vyjádřením representantů odborných společností – členů Rady 
s vědomím, že text tímto nabývá realisační podoby a nebude nyní předmětem dalších 
diskusí v rámci rozpravy k tomuto zápisu. Prof. Brdička nejpozději do středy 21. září 
2005 doplní do článku 3, odst. 1 název a zkratku odpovídajících organisací v oboru 
genetiky 

c) Statut Společného koordinačního výboru: vzhledem ke schválené změně struktury 
orgánů ČLS (viz dále) je tento dokument neplatný 

Členové Rady tedy definitivně schválili (a) Společné prohlášení ČLS JEP a ČIA – příloha č. 1 
a (b) Dohodu o spolupráci v oblasti zvyšování a ověřování kvality práce klinických laboratoří 
mezi Radou a ČIA – příloha č. 2. 

3. Rada projednala a schválila (prohlášením všech representantů odborných společností jako 
finální stanovisko) tuto změnu organisačních struktur: 

a) Rada pro akreditaci klinických laboratoří nemění svůj statut ani zaměření. I nadále 
zůstává representativním orgánem vrcholových představitelů odborných společností 
z oblasti klinických laboratorních oborů. Jejím hlavním cílem je systematické 
zvyšování odborné úrovně a kvality s preferenčním využitím edukace. Stanovuje 
současně odborné požadavky na kvalitu práce v laboratořích jednotlivých oborů 

b) NASKL, který mění svůj název na Národní Autorizační Středisko Klinických Laboratoří 
je orgánem zřizovaným a řízeným Předsednictvem ČLS JEP.  Po stránce odborně-
metodické (ve smyslu stanovení požadavků na personální, odborné, technické a další 
požadavky na kvalitu práce laboratoří) je NASKL povinen respektovat stanoviska a 
doporučení Rady. Do organisační, provozní, ekonomické a technické struktury 
NASKL Rada nezasahuje; představitelé NASKL Radu s touto stránkou své činnosti 
seznamují nejméně 1x ročně. V návaznosti na bod 2c tohoto zápisu tedy Rada 
konstatuje, že dokument o „Společném koordinačním výboru“ nebo jiné formě 
spolupráce je záležitostí jednání NASKL a ČIA. 

4. Problematika „sdílených kódů“ bude předmětem příštího jednání Rady. Členové Rady 
v mezidobí budou verifikovat situaci ve vlastních oborech. Dr. Bilyk ověří, zda lze očekávat 
inovovanou versi a předseda (s pomocí Dr. Bilyka) znovu rozešle aktuálně platný seznam 
sdílených kódů.  

5. Předseda ukončil jednání v 16:00 a poděkoval za aktivní účast 
6. Příští jednání Rady bude dne 14.listopadu 2005 od 14:00 

 
Zapsal: prof. Palička 
Projednáno elektronicky, drobné připomínky včleněny do zápisu 
Reg-0528 




