
 

Příloha č. 7 

V Hradci Králové dne 16. srpna 2007 

 

Vážený pane předsedo, 

 

dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k dopisu předsedy České Společnosti klinické biochemie 

ČLS JEP, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. ze dne 20. července t.r., který komentuje zápis 

z jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří, pracovní skupiny Předsednictva ČLS JEP 

ze dne 11. června 2007. Předesílám, že jednání Rady se zúčastnil i zástupce ČSKB, doc. 

MUDr. Milan Dastych, CSc. a ten také společně s nepřítomným druhým representantem 

ČSKB, Ing. L. Špronglem, CSc. dostal pracovní versi zápisu, ke které nevznesl žádný 

komentář (ani v průběhu jednání). 

Ke konkrétním bodům, nastoleným prof. Zimou: 

ad 1) problematika tzv. „home-made“ metod: zatímco u certifikovaných (CE značka) a 

správně validovaných laboratorních metod je výrobcem garantována určitá úroveň kvality 

analýzy, u metod připravených přímo v laboratoři je třeba přesně definovat způsob ověření a 

zajištění kvality vyšetření. Je pochopitelné, že Rada, která má jako hlavní cíl zvyšování 

kvality laboratorních vyšetření, věnuje „home-made“ metodám náležitou pozornost. Prozatím 

požádala členské odborné společnosti, aby k těmto metodám  vypracovaly své stanovisko; nic 

tedy nebrání ČSKB aby své stanovisko na dalším jednání presentovala a předložila k diskusi 

dalším deseti členským odborným společnostem 

ad 2) akreditace laboratoří zahraničními akreditačními subjekty: pochopitelně nelze bránit 

nikomu, aby nechal své pracoviště akreditovat zahraničním subjektem; má-li tento subjekt 

dohodu o mezinárodním uznávání akreditace, je tato pochopitelně platná. To také Rada ani 

zápis z jednání nijak nezpochybňuje a údaj v dopise prof. Zimy tedy není přinejmenším 

přesný. Skutečností je, že ČLS JEP dohodla s ČIA, že pro podmínky v ČR je vhodné, aby 

laboratoře  splňovaly některé specifické požadavky, které specifikovaly právě odborné 

společnosti (včetně ČSKB). Neshledávám nic podivného na tom, že Rada se snaží prosadit to, 

co její součásti navrhly a odsouhlasily 

ad 3) název NASKL: byl na jednáních Rady opakovaně diskutován a odsouhlasen všemi 

sdruženými společnostmi, včetně ČSKB 

ad 4) jde o tutéž nebo velmi podobnou problematiku jako ad (2) a vysvětlení je tedy totéž. 

 

 



 

 

Vážený pane profesore, 

 

doufám, že toto vysvětlení je postačující; dopis předsedy ČSKB bude jistě diskutován i na 

příštím jednání Rady, které je plánováno na počátek října 2007. Výsledek jednání Rady je 

vždy konsensem všech sdružovaných odborných společností (v tomto okamžiku celkem 

jedenácti), hlas ČSKB bude jistě slyšen velmi pozorně. 

 

 

S úctou, 

 

 

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 

místopředseda ČLS JEP, pověřený vedením Rady pro akreditaci klinických laboratoří 

 

Vážený pan 
prof. MUDr. Jaroslav  B l a h o š ,  DrSc. 

předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

 
 




