
Příloha č. 1a, 1b, 1c, 1d 
 
1a - Zpráva o činnosti výboru - prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
 
Činnost výboru 

 Zasedání výboru 1x měsíčně  
 Zástupci ČSKB  

– IFCC a EFCC – prof. Racek 
– Rada pro akreditaci – doc. Dastych, ing. Šprongl  
– Prof. Palička – místopředseda IFCC 
– MUDr. Kocna – předseda Committee on Education and Curriculum Development (C-ECD) 

IFCC 
– Ing. Šprongl - coresponding členem Committee on Traceability in Laboratory Medicine (C-

TLM)  
– Prof. Zima - coresponding (associate) členem Committee on Conferences and Congresses (C-

CC) 
 Web společnosti – základní komunikační prostředek  

– Vytváření anglické verze  
– Zápisy z jednání výboru do 2 týdnů po zasedání  

 
 
Odborné zaměření společnosti 

 EDUKACE  
 Vytváření a aktualizace odborných doporučení  

– schválená  
– Doporučené diagnostické postupy a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře – 

laboratorní metody – část I – bicochemické metody  
• Společný dokument se Společností všeobecného lékařství  

– Doporučení ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu  
• Jednání o společném doporučení s Českou kardiologickou společností 

– Doporučení o používání nádorových markerů  
• Společný dokument s Českou oknkologickou společností a Českou společností 

nukleární medicíny – imunoanalytickou sekcí 
Monografie  
- Příručka k vnitřní kontrole kvality  
- Vitamíny a stopové prvky 2007 

 Návrhy nových doporučení  
 Screening thyreopatií - koordinátor – prof. Palička 

- Nová témata doporučení – společně s ostatními společnostmi  
- Parametry vyšetřování kostního metabolismu 
- Vyšetřování GFR a funkce ledvin 

LAB TEST ON LINE 
Edukační webové stránky pro odbornou i laickou veřejnost  

- Uzavřena smlouva 
- Překlady hesel  
- Spuštění 10.10.2008 

 
 
 
 
 
 
 



Akreditace – vzdělávání 
 Zákon 95/2004 

– Akreditovaná pracoviště – viz web  
– Novela zákona – kmenové, základní obory, funkční specializace  

 Zákon 96/2004 
– Příprava pro akreditaci pracovišť – prováděcí předpisy – požadavky na akreditovaná pracoviště 

– schváleno MZ ČR 
 Celoživotní vzdělávání  

– Pravidla ČLK, KVVOPZ a ČAS  
 
Organizace odborných akcí 

 Sjezd společnosti 
– Sjezd České Budějovice 23.-25.9.2007 

  532 účastníků, 28 firem 
– Sjezd Praha 20.-22.9. 2009 Praha  - www.sjezdcskb09.cz 

 BIOLAB  
– Brno 1.-3.6.2008 
– 437 účastníků, 17 firem  
– Bioloab 2010 Hradec Králové  

Publikace abstrakt v časopise KBM  
 Fons 2008 

Visiting lecture IFCC – prof. Lam 4.11.2008 Praha  
 Podpora regionálních a monotématických akcí, pracovních dnů (Praha, Hradec Králové) 
 Organizace mezinárodní akce  

Poslána žádost o pořádání IFCC General Conference 2010 
 
Systémy kvality 

 Prosazování kvality práce a systému jakosti v laboratořích za jasných a transparentních podmínek 
v souladu s mezinárodními doporučeními a postupy a reálnými možnostmi  

 ČIA 
 Rada pro akreditace  
 NASKL – samostatný útvar sekretariátu ČLS JEP 

– Edukační a poradenská činnost pro zvyšování kvality orgán 
 Systémy ISO 15189, ISO 9001 
 Systémy SAK 

 
Náš časopis – KBM 

 Aktuální informace z oboru  
 Možnost inzerce mimo titulní stranu 
 Vydán suplement s programem a abstrakty sjezdu  
 Abstrakta z Biolabu – součástí KBM 2/2008 
 Diskuse – vydat supplementum s platnými doporučeními společnosti 
 Ekonomicky stabilní, mírný zisk v roce 2007  
 Uveden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady vlády pro vědu a výzkum 

FONS 
-pravidelné vydávání, nové rubriky 
 
 
 
 
 



Spolupráce s našimi partnery 
 Česká lékařská komora  
 KVVOPZ 
 Odborné společnosti 

– Hematologie 
– Imunologie 
– Nukleární medicína  
– Další – ČKS, ČOS, SVL,.. 

 Orgány státní správy 
 Zdravotní pojišťovny  
 …. 
 SEKK 

- certifikace 2008 
- nová smlouva 

 CZEDMA 
 
2008 
50. výročí vzniku společnosti 

 Slavnostní setkání 10.10. 2008  
 od 13.30 Praha  

 Publikace 50. výročí české společnosti klinické biochemie  
 Lab Test On Line  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1b - Zpráva vědecké sekretářky – Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. 
 
Struktura členské základny 
 
 2007 2008 
Lékaři 226 224 
Analytici 550 565 
SZP 408 403 
celkem 1184 1192 
 
do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 61 let  

106 238 285 352 202 2007 

115 257 293 343 184 2008 

 
 
Sekce biochemických laborantů 
403 členů z 1192 
Pětičlenný výbor pokračuje ve své činnosti plněním vytýčených úkolů 

- Dbá na postgraduální vzdělávání laborantů 
- Spolupracuje se subkatedrou klinických laboratoří NCO NZO Brno  
- Úzce spolupracuje se Sekcí zdravotních laborantů ČAS 
- Předsedkyně se pravidelně účastní jednání výboru ČSKB a předává informace výboru Sekce BL 

Výbor se schází 6 x do roka, zápisy zveřejňuje (web, e-mail) 

Odborné akce Sekce biochemických laborantů 
konaly se  

- 3 jednodenní  pracovní konference,  
- 44. celostátní sjezd biochemických laborantů -  BIOLAB 2008  

budou  
- další jednodenní pracovní konference v Praze  
- v prosinci dvoudenní regionální  konference v Karlově Studánce 

(www.cskb.cz) 
44. BIOLAB (1. – 3. června 2008 v Brně) 

- 437 účastníků,  
- 17 vystavovatelů,  
- 38 přednášek, 32 posterů 
- ocenění 

o čestná členství: M. Kapustová, Bc. M. Bunešová 
o nejlepší přednášky a postery, granty 

 
Odborné aktivity ČSKB 
- plán odborných akcí na r. 2009 

o zařazení do plánu 
o podklady (do 15.9.2008) 

podmínky zařazení akce do kreditního systému 
 
 
 



 

Ocenění za odborné aktivity 
 Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v roce 

2007 
- pět autorů přihlásilo celkem 10 publikovaných prací, ocenění bylo uděleno 

 
MUDr. Romanu Cibulkovi, Ph.D. a spolupracovníkům za soubor prací:  
- Cibulka R., Racek J.: Metabolic disorders in patients with chronic kidney failure. Physiol Res 2007; Vol. 56, 

697-705. 
 

- Cibulka R., Racek J., Pikner R., Rajdl D., Trefil L., Veselá E., Studenovská M., Široká R.: Effect of L-
camitine supplementation on secondary hyperparathyroidism and bone metabolism in hemodialyzed patients. 
Calcif Tissue Int 2007; Vol. 81, No. 2: 99-106. 
 

- Cibulka R., Široká R., Rajdl D., Racek J., Trefil L., Eiselt J.: Asymmetric dimethylarginine (ADMA) as a 
novel independent risk factor for cardiovascular disease in haemodialysis patients. Klin Biochem Metab 
2007, Vol. 15 (36), No. 1: 39-42. 
 

- Cibulka R., Rajdl D., Široká R., Eiselt J., Malánová L., Trefil L., Racek J.: Asymetrický dimethylarginin 
(ADMA) jako nový nezávislý faktor prežití u hemodialyzovaných nemocných. Klin Biochem Metab 2007, 
Vol. 15 (36), No. 3; 160-163. 

 
• Cena výboru ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní 

medicína“ byla udělena 
Doc. MUDr. Milanu Dastychovi, CSc., MBA a spolupracovníkům za soubor učebních textů publikovaných v r. 2007 
 

- M. Dastych: Instrumentální technika, obor zdravotní laborant, Masarykova univerzita, 2007, ISBN 978–80–
210-4226-1 

- M. Dastych, L. Červený a I. Najman: English for laboratory technicians, Masarykova univerzita, 2007, ISBN 
978–80–210-4241-4 

- M. Dastych, L. Červený a I. Najman: English for laboratory technicians (Klíč), Masarykova univerzita, 2007, 
ISBN 978–80–210-4242-1  

 

Dostupnost informací členů společnosti: 
- www.cskb.cz 
- elektronické rozesílání 

o 707 adres (2007–679), z toho136 laboranti (2007–130) 
- Tiskoviny 

o FONS 
o KBM (zařazen v pozitivním seznamu) 
o Revue ČLS JEP 

- předpoklad – aktivní udržování adresářů! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1c - Zpráva o hospodaření za rok 2007 - Ing. Luděk Šprongl 
 
položka celkem (Kč) 
náklady  
Nákup materiálu 519952,25 
drobný majetek 97935,40 
Občerstvení 16315,00 
Poštovné 8289,30 
Telefonní poplatky 300,00 
Cestovné 21889,00 
Ubytování 0,00 
Ostatní služby 231830,20 
Osobní náklady 361556,00 
Kurzové ztráty 0,00 
Bankovní poplatky 5550,00 
Neuplatněná DPH 31009,32 
Odpisy 313707,34 
Příspěvky EC4 a IFCC 64958,74 
Náklady celkem 1673292,55 
  
příjmy  
Dary 1818148,00 
Členské příspěvky 214354,00 
Ostatní služby 160066,48 
Příjmy celkem 2192568,48 
  
Výsledek před zdaněním 519275,93 
základ daně 160066,48 
daň 38417 
HV 480858,93 
8, sjezd ČSKB -12299,37 
K převodu do fondu 468559,56 
  
REZERVNÍ FOND  
K 1.1.2007 1436203,58 
Zahr. cesty  -190018,13 
HV 2006 344226,19 
Převod za 2007 468559,56 
návratka NASKL 50000,- 
Oprava odpisu I-405/2006 11550 
Odpisy 2007 88166,00 
Stav k 1.1.2008 2208687,20 
 
  
 
Podrobněji: 
Nákup materiálu – většina knih, diplomy, kancelářské potřeby,časopisy a pod. 
Osobní náklady – plat vědecký sekretář, redaktoři KBM, sekretářka společnosti, odměny za udělené ceny, 
autoři příručky VKK 
 
 
 
 



1 d – Zpráva revizní komise  - RNDr. Gustav Louženský 
 
Revizní komise pracuje ve složení (bez titulů) Louženský, Benáková , Breinek  
    Aktivity komise lze rozdělit na pravidelné a cílené. Pravidelnými aktivitami mám na mysli to, 
že předseda RK se zúčastnil většiny dosavadních schůzí výboru, takže komise měla zastoupení 
při všech jeho jednáních, jak ukládají stanovy ČLS JEP a rovněž měla možnost se ke všem 
projednávaným záležitostem v průběhu jednání vyjadřovat. 
 
    Cílené aktivity byly prováděny na vyžádání a jednalo se o následující záležitosti. 
a) inventarizace majetku SKB. Na příkaz předsedy ČLS JEP byla provedena fyzická inventarizace 

prostředků vedených v operativní evidenci a v účetnictví společnosti, jedná se zejména o počítače, 
tiskárny, softwarové prostředky, zahraniční odborné knihy a časopisy a některé další drobné položky. 
Inventarizace byla provedena v průběhu měsíce listopadu roku 2007 a bylo shledáno, že majetek 
společnosti souhlasí s inventarizačními seznamy a že se jedná se o zařízení funkční, používaná 
výborem pověřenými osobami. Obdobně je tomu i z knihami, které jsou uloženy v  knihovnách 
různých laboratoří nebo ústavech klinické biochemie. Jednotliví pracovníci podepsali čestné 
prohlášení o tom, že mají uvedenou knihu v držení.  

b) zpráva o hospodaření za rok 2007 Vlastní zpráva byla přednesena pokladníkem 
společnosti na tomto jednání. RK měla k disposici k prostudování účetní výsledovky 
běžného účtu společnosti za jednotlivá čtvrtletí roku 2007 a celkový stav rezervního fondu. 
RK předkládá následující komentář k jednotlivým položkám běžného účtu. Položka 
"spotřeba materiálu", což je v podstatě nákup zahraničních odborných časopisů,  a knih . 
Položka "sponzorské dary"  se oproti roku 2006 zvýšila o 47500,- Kč. Položka "členské 
příspěvky" se zvýšila o 8002,- Kč. K ostatním konkrétním položkám účtů nemá komise 
připomínky, uvedené úhrady jsou v souladu s tím, co výbor společnosti v průběhu roku 
projednal a odsouhlasil. 

 
    Závěrem lze konstatovat, že výbor společnosti uvážlivě hospodaří s prostředky společnosti, 
náklady a výdaje na činnost společnosti jsou prakticky pokryty z příjmů za "členské příspěvky" 
jednak od členů společnosti a jednak od firem, jež mají kolektivní členství v naší  společnosti. 
Zatím se daří, že každoročně  přecházejí vytvořená aktiva z běžného účtu na konto rezervního 
fondu.  Na tvorbě aktiv na běžném účtu se podílí zejména výnosy z pořádání celostátních akcí 
(sjezdů, kongresů) a rovněž z časopisu FONS. Tvorba rezervního fondu umožňuje společnosti 
přispívat potřebnými dotacemi na časopis Klinická biochemie a metabolismus. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




