
Příloha č. 2 
Zpráva o činnosti výboru ČSKB – prof. Zima 

 
Činnost výboru I 

 Zasedání výboru 1x měsíčně  
 Zástupci ČSKB  v IFCC a EFLM 

– prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4 registration 
committee 

– doc. Dastych, Ing. Šprongl - Rada pro akreditaci  
– Prof. Palička, prof. Zima – předsednictvo ČLS JEP 
– MUDr. Kocna –člen IFCC committee on Internet and e-learning  
– Ing. Šprongl - corresponding členem Committee on Traceability in Laboratory 

Medicine (C-TLM) a Preanalytical Phase WG PA EFLM) 
– Prof. Průša – member of EFLM WG on Biological  variation  
– Prof. Zima – člen výboru EFLM; corresponding (associate) členem Committee 

on Conferences and Congresses (C-CC) IFCC 
– Prof. Palička – EFLM professional committee  

 
Činnost výbor II 

 Přípravy vzniku profesní komory nelékařů 
 Název naší profese v EU  

– Specialist in Laboratory Medicine 
 EFLM 

– Otázka do budoucna – změna názvu ?? 
 Specializační vzdělávání EU – UEMS 

– Blue book – syllabus 
– Monovalent x polyvalent specialist  
– Zahájení diskuse v ČR  

 Regulovaná profese – volný pohyb v rámci EU (Nová direktiva) 
 
 
Ekonomika – úhrady a vyhlášky 

 Kultivace sazebníku výkonů 
– Nová kalkulace 
– Návrh na úpravu režie 
– Vyřazení výkonů 
– Nové výkony (Lp-PLA2, MPO, NGAL, intepretace biochemických vyšetření 

lékařem, telefonická konzultace k biochemickému vyšetření) 
 Vyhlášky k zákonů 372/2011 Sb.  

– Personální minima 
• nová verze dle vyhlášky 
• Náš oborník může působit v oboru toxikologie, cytologie, nukleární 

medicína, klinická farmakologie  
Technické vybavení 

 
 
 
 
 
 



„Státní“ – soukromý sektor 
 Požadavky z ambulancí klesají či stagnují 
 Limitace u praktických lékařů – nejlépe co nejméně nejen vyžádané péče 
 Lůžková zařízení – non stop provoz + statim vyšetření 
 Privátní sektor – řetězce 

ovlivňování lékařů – finanční provize 
občas podivné vztahy se ZP 
 

DRG a úhrady 
 Problematika lůžkových zařízení 
 Pokles optimismu u ředitelů nemocnic v posledních letech  
 Snížení požadavků na laboratorní vyšetření 

- Nejsou definována minima 
 
DPH 

 Další kritická rána v rámci rozpočtů laboratoří je změna sazby DPH pro in vitro 
diagnostiku ze 14 na 21%, tedy o 7%. Toto zvýšení ukazuje, jak stát vyvádí prostředky 
zdravotního pojištění do státního rozpočtu. 

 Vypršela výjimka EU pro ČR, proč ČR nejednala s Bruselem dále? 
 Během posledních 5 let stoupla nižší sazba DPH v ČR trojnásobně!! 

 
Úhradová vyhláška 

 Různé verze 
- Prvotní návrh úhradové vyhlášky jsme společně s Privalabem včetně vedení ČLS 
JEP ostře kritizovali  

 Stanoví rozdíl za úhradu mezi akreditovanými a neakreditovanými subjekty 
 Nejednoznačný výklad vyhlášky 
 Jednání s ÚP VZP – definování určitého objemu péče, která má být akreditována, aby 

výkony v dané odbornosti byly hrazeny vyšší sazbou. 
 Nejvíce frekventované výkony a také vybrané výkony, které mají přímý vztah 

k diagnostice závažných onemocnění. Výkony z jednotlivých segmentů – analytických 
přístupů 

 Personální změny ve VZP 
 

Systémy kvality 
 Různý stupeň zavedení v zemích Evropy 
 Vyjasnit stav s plátci – ZP 

- požadavky na akreditovanou laboratoř 
 ISO 15189-2012 nové vydání 
 ČIA - 

- povinná akreditace pro genetická vyšetření 
• Ze zákona, podobná situace je v EU 
• Vydáno 229 osvědčení a 15 laboratoří je posuzování (10.6.2013) 

- Rada pro akreditaci 
 NASKL – Edukační a poradenská činnost 

- Doporučeno omezení pro opakování Auditu I 
- Audit II ?? 
- Příprava pro akreditaci dle ISO 15189 
 
 



Odborné zaměření společnosti 
 Vytváření a aktualizace odborných doporučení  

 schválená  
- Doporučení o využití nádorových markerů 

 Příprava aktualizace doporučení  
- Doporučení pro vyšetřování GFR a proteinurie 
- Doporučení pro vyšetřeování kardiomarkerů 

 Návrhy ????? 
 
Odborné zaměření společnosti 

 Jednání s VZP týkající se ambulancí klinické biochemie  
– Pokračuje v roce 2012-13 – úprava počtu výkonů, apod.  
– Jednání o problematice kvality POCT – glykovaný hemoglobin 

 Jednání s odbornými společnostmi o sdílení výkonů 
– Sdílení genetických výkonů – nové kódy – nízká a střední penetrance 

polymorfismů (schváleno)  
 
Lab Tests On Line 

- Edukační webové stránky pro odbornou i laickou veřejnost – propagace mezi 
odbornou laickou veřejností  

- Aktualizace hesel  
- Překlad nových testů a nemocí 

 
- PROPAGACE NAŠEHO OBORU  

V současné době má česká verze nejvíce testů a textů přeloženo ze všech jazykových verzí 
Bude 1 000 000. Návštěvník – říjen 2013 
 
Akreditace – vzdělávání 

 Zákon 95/2004 
– Akreditovaná pracoviště – viz web  
– Organizace vzdělávání na LF  

 Zákon 96/2004 
– Příprava pro akreditaci pracovišť –  
– Výzva akreditujte se !! 

 
 Celoživotní vzdělávání – kredity  

– Pravidla ČLK, KVVOPZ a ČAS  
– Stavovský předpis č. 16 ČLK – žádost o kredity  
– Celoživotní vzdělávání  

 Časopisy KBM, FONS 
- Nový vzhled KBM 

 
Organizace odborných akcí  

 XI. Sjezd společnosti 
 - Sjezd Olomouc 22.-24.9.2013 

• Cca 400 účastníků 
 FONS 

- Pardubice 23.-25.9.2012 
 
 



Organizace odborných akcí  
 Karlova Studánka 

- 4.-6.12.2013 
 BIOLAB 

- Ostrava 25.-27.5.2014 
 XII. Sjezd společnosti 

- Brno 2015 
 
XII. Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie – Brno 2015 

 Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. a kolektiv OKB FN Brno a LF  
 
Organizace odborných akcí 2012-13 

 Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EFCC Symposium 
 - Praha 17.-19.3.2012 
- Koncensus symposium EFLM - UEMS 

 24. International symposium AACC POCT 
 - Praha 2.-5.10.2013 

 Symposium Patient Safety 
 - Praha, 12.-13.4.2013, zahraniční řečníci 

 Setkání mladých biochemiků 
 - Písek, květen 2013 

 
Volby do výboru společnosti 

 Návrh na složení volební komise 
 Prim. Lerch, dr. Hložková, dr. Ženková, Mgr. Los., Ing. Švagera, p. Pilová, p. 

Moučková-Sedláková 
 

 Účast členů výboru na jeho zasedáních v letech 2010-2013 
Benáková 25  Racek 27 
Bunešová 28  Schneiderka 20 
Dastych 28  Šprongl 22 
Gotzmannová 25 Vávrová 30 
Louženský 17  Verner 20 
Palička 2  Zima 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




