
Zápis č. 10 – 16.12.2019 

Místo: Praha, FN Motol 
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Bc. B. Jahodová 
Omluvena: Mgr. V. Hauerová 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu č.9 
2. Připomínky k AKK 
3. Kontrola webových stránek ČSKB  
4. Příprava jarního odborného semináře 2020 
5. Příprava programu Biolabu 2020, různé 

ad 1 

 Bez připomínek.  

ad 2 

 Členové výboru zpracovali připomínky k AKK Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného 

zdraví, Odborné laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví a Laboratorní metody 

pro získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání zdravotní laborant. 

Předsedkyně výboru odeslala připomínky na MZ ČR. 

ad 3 

 Členové výboru sekce BL ČSKB zrevidovali nové webové stránky ČSKB, připomínky budou 
předány předsedkyní výboru M. Bunešovou na výbor ČSKB ve středu 18.12.2019. 

ad 4 

 Členové výboru sekce BL ČSKB připravili odborný program jarního Pracovního dne, který se 

uskuteční v Lékařském domě ve středu 8. dubna 2020 od 10 hodin na téma Úloha proteinů 

v lidském organismu. Osloveni přednášející, probíhá sestavení programu, který bude zveřejněn 

během ledna 2020. 

ad 5  

 Výbor projednal odborný i společenský program Biolabu 2020. Bloky odborného programu: 
Medicínský blok/kooperace kliniky a komplementu, Špičkové moderní postupy/klinika 
s komplementem, Toxikologie/experimentální klinická i forenzní, Kazuistiky/interaktivní blok a 
Varia/s čím se setkáváme v laboratoři. Výbor připravil koordinátory jednotlivých bloků ze strany 
členů výboru. Probíhá oslovení přednášejících. Předsedkyně výboru M. Bunešová představila 
členům výboru kongresový sál a přilehlé prostory FN Motol, kde bude probíhat odborný program. 
Webové stránky sjezdu jsou plně funkční www.biolab2020.cz 

 Lze se registrovat i přihlašovat k ubytování. 

 Členové výboru prodiskutovali otázky o případném vzniku Komory NLZP. 

 Příští jednání výboru BL ČSKB se uskuteční ve středu 5. února 2020 v 9:30 v ÚLCHKB UK 2.LF a 
FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5. 
 

Zapsal: P. Coufal 
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru 


