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V Praze, 25. října 2010  
 
 
 
Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,  
 
dovoluji si Vám informovat o současném stavu činnosti NASKL ČLS JEP. 
Úvodem bych rád poděkoval za spolupráci, kterou Vaše odborná společnost 
poskytuje jak prostřednictvím svých zástupců v Radě pro akreditaci ČLS 
JEP, tak díky úsilí posuzovatelů a dalších odborníků, kteří společně s námi 
činnost NASKL zajišťují. Jak je vidět z tabulek a komentářů v příloze 1, v 
letošním roce proběhl vysoký počet konzultačních návštěv a auditů, 
rozběhly se i audity vyššího stupně, řada auditů je rozpracovaných a bude 
dokončena v závazných termínech. Pokračuje také edukační činnost, 
proběhla 2 setkání registrovaných laboratoří, 2 setkání posuzovatelů, 
školení manažerů kvality a správců dokumentace, školení interních 
auditorů a v příštím týdnu i školení metrologů. Podobné edukační aktivity 
proběhnou i v roce 2011 (příloha 2).  
 
Protože jsou na NASKL i posuzovatele kladeny poměrně vysoké nároky a 
počet konzultačních návštěv i požadavků na audity roste, uvítáme nominaci 
nových odborníků na funkci posuzovatele NASKL. Kromě schválení 
odbornou společností je předpokladem pro tuto funkci specializace v oboru 
a dostatečná praxe. Školení nových posuzovatelů proběhne ještě v 
letošním roce dne 3. 12. 2010 (Praha, Lékařský dům, zasedací místnost 1. 
patro). Prosím Vás, zda by bylo možné o této výzvě informovat členy Vaší 
společnosti.  
 
Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,  
 
velmi si vážím spolupráce s odbornými společnostmi, na které je činnost 
NASKL de facto postavena. Těším se proto na další spolupráci. 
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 

NASKL ČLS JEP 

Sokolská 31 

120 26  Praha 2 
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Příloha 1  
 
Konzultační návštěvy  
V roce 2010 celkem provedeno 30 konzultačních návštěv.  
Celkem plánováno dalších 16 konzultačních návštěv.  
   
Audit I  
Celkem ukončených auditů v roce 2010: 38 (v roce 2009 ukončeno 
celkem 38 Auditů I)  
Celkem dalších rozpracovaných auditů: 53  

   
Odbornost  2009  2010  

(k 11. 10. 2010) 
222  5  2  
801  23  17  
802  3  9  
813  4  2  
815     3  
816     1  
817/820  6  7  
818  13  11  
823  3  2  
Celkem  57  54  

   
Poznámka: součet odborností je vyšší než součast auditů, protože 
při Auditu I se může prověřovat v rámci jednoho auditu více 
odborností.  
 
Audit II  
Celkem ukončených auditů v roce 2010: 7  
Celkem dalších rozpracovaných auditů: 9  
 

Odbornost  2009  2010  
(k 11. 10. 2010)  

801     4  
802     1  
813     1  
815     1  
Celkem     7  
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Příloha 2  
 

Plánované odborné akce pro rok 2011  
   

– seminář pro posuzovatele, Praha, Lékařský dům, zasedací místnost 1. 
patro, 25. března 2011  

– seminář pro registrované laboratoře, Praha, Lékařský dům, velký sál, 
8. dubna 2011  

– školení interních auditorů Praha, IKEM, 20. dubna 2011  

– školení manažerů kvality a správců dokumentace – Praha: 11. května 
(IKEM), 21. října (Lékařský dům, velký sál, společně se seminářem pro 
registrované laboratoře), 9. listopadu 2011 (IKEM)  

– školení metrologů Praha, IKEM, 23. listopadu 2011  

– seminář pro registrované laboratoře, Praha, Lékařský dům, 21. října 
2011 (společně s manažery kvality a správci dokumentace)  

 
 


