
Zápis č. 19/2020 

ze schůze výboru ČSKB dne 16.12.2020 v 9.00 hod. 

on-line na adrese: https://lfp-cuni.zoom.us/j/7418492823 

 

 
Přítomni:  

RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč,  

MUDr. P. Malina, Ph.D., MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc.,  

doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc. 

 

Omluveni: 

RNDr. G. Louženský 

 

Přizvaní hosté:  

prof. V. Palička 

 

 

Schválený program jednání: 
1. Kontrola zápisu č. 18/2020 

2. Doporučení společnosti 

3. EFLM, IFCC  

4. Lab Tests on Line 

5. Web ČSKB 

6. Akreditace a certifikace 

7. Organizace odborných akcí  

8. Časopis KBM a FONS 

9. Zpráva pokladníka 

10. Zpráva vědeckého sekretáře  

11. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny 

12. Sekce biochemických laborantů  

13. KVVPOZ 

14. Různé 

 

 

 

1. Kontrola zápisu  

 Zápis č. 18/2020 byl schválen bez připomínek. 

 

2. Doporučení společnosti –revize starších doporučení 

 Doc. Springer ve spolupráci s endokrinology připravuje aktualizaci Doporučení pro 

laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy v návaznosti na 

připravované evropské doporučení. 

 Společná doporučení ČSKB, ČOS, ČSNM – sekce imunoanalytických metod k využití 

nádorových markerů v klinické praxi – odesláno k publikování v KBM. 

 Doporučení týkající se stanovení kardiomarkerů a k diagnostice chronického onemocnění 

ledvin – po dohodě s prof. Ryšavou, předsedkyní ČNS bude doporučení předěláno a 

zkráceno v termínu 12/2020. 

 Nadále probíhá aktualizace starších doporučení. 

 

 

 

 

https://lfp-cuni.zoom.us/j/7418492823


3. EFLM, IFCC, EC4, UEMS – MUDr. Pikner, prof. Racek, prof. Zima 

 Byla odeslána nominace prof. Zimy za člena IFCC Education and Management Division 

Executive Committee. 

 Členské poplatky UEMC za rok 2021 budou uhrazeny 12/2020. 

 Přehled akcí EFLM v roce 2021 https://www.eflm.eu/site/events/ 

 Přehled připravovaných akcí IFCC v roce 2021 https://www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-

conferences/ 

 

4. Lab Tests Online – prof. Racek 

 https://www.labtestsonline.cz/  

 Návštěvnost webu je 50-60 tis. unikátních návštěvníků/měsíčně. 

 Nové překlady US článků 2020 – termín 4-5/2021. 

 MUDr. Kubáč zašle na ČLS JEP DPČ za překlady k vyplacení překladatelům článků LTO. 

 

5. Web ČSKB – MUDr. Verner, MUDr. Malina  

 Společnost NUArt provede kompletní revizi webových stránek a následnou aktualizaci 

v termínu 12/2020. 

 

6.  Akreditace a certifikace  

 Prof. Palička informoval výbor o navrhovaných změnách v akreditaci laboratoří.  

  

7. Organizace odborných akcí  

 Symposium FONS, které se uskutečnilo online ve dnech 23.-27.11. bylo velmi dobře 

připravené. Prof. Racek tímto děkuji firmě Stapro za realizaci a poděkování patří i všem 

přednášejícím. 

 Online se konaly i Imunoanalytické dny v Plzni, 22.-24.11. – prof. Topolčan 

 Dny kontroly kvality 2020 (BioRad) – online webinář 24.11. – přednášky z akce jsou 

dostupné  https://www.boosterevent.cz/dnykontrolykvality 

 XV. Sjezd ČSKB - Zlín, 12.-14.9.2021 

  Jubilejní sjezd se bude konat příští rok ve dnech 12. – 14. září ve Zlíně. 

 https://sjezdcskb2021.cz/ - spuštění stránek 12/2020; registrace 1/2021 

 Biolab 2021 – Praha, nový termín 16.-18.5.2021 

 50. ročník celostátní konference biochemických laborantů, který se měl konat 

5/2020 v Praze ve spolupráci s ÚLCHKB 2. LF a FN Motol, se bude konat 5/2021 

 CELME 2021 – Praha, 1.-3.10.2021 

 Přehled plánovaných akcí v roce 2021 – přehled vyjde ve FONSu + web ČSKB 

 

8. Časopis KBM a FONS 

 Změny v redakční radě časopisu KBM – Ing. Vávrová dočasně zastoupí odstupující prof. 

Kalousovou. 

 

 

9. Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč 

 Výbor souhlasí s vyplacením finanční odměny sekretářce prof. Racka v Plzni. 

https://www.eflm.eu/site/events/
https://www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences/
https://www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences/
https://www.labtestsonline.cz/
https://www.boosterevent.cz/dnykontrolykvality
https://sjezdcskb2021.cz/


10. Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina  

 MUDr. Malina odeslal na ČLS JEP návratku na rok 2021. 

 Výbor schválil přijetí do ČSKB ČLS JEP: Ing. Jana Hinďoš Hřebačková, Ph.D., Praha; 

Ing. Eva Zouharová, Louny; MUDr. Eliška Laštůvková, Jihlava 

 Výbor schválil slevu příspěvbku do ČSKB na 0,- Kč pro členky na RD: RNDr. Alice 

Markvartová, Ph.D., Mgr. Jana Jašprová, Ph.D., Mgr. Petra Haláčková 

 

11. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny  

 Indikace genetických testů klinickým biochemikem (odbornost 881) – stále není uzavřeno 

ze strany VZP. 

 Screening v těhotenství – návrh Společného stanoviska VZP, ČGPS, SLG a ČSKB – VZP 

schválila a zbývá schválení výborem ČGPS. 

 Farmakokinetika – žádost ČSKF o kurz zakončený zkouškou zamítla vědecká rada ČLK. 

Čeká se na odůvodnění zamítnutí ze strany VR ČLK. 

 Covid-19 antigenní test (kód 99946) – řeší se nové usnesení vlády, ze kterého vyplývá, že 

testy budou nakupovat pouze zdravotní pojišťovny. Výkon se používá mimo Sazebník. 

 Na MZ ČR vznikají dvě kopie téhož výkonu (82301 – Detekce nukleové kyseliny SARS-

COV-2 pomocí metody PCR výsledek pozitivní a 82302 – Detekce nukleové kyseliny 

SARS-COV-2 pomocí metody PCR výsledek negativní). ČSKB podpoří iniciativu 

Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, aby byl vytvořen přechodový kód. 

 Prof. Racek požádá předsedu Toxikologické společnosti o povolení sdílení výkonu 

stanovení stopových prvků. 

 

12. Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová      

 SBL podporuje sloučení časopisů ČSKB. 

 Připomínkování vzdělávacích materiálů vzdělávání mimo EU. 

 

 

13. KVVPOZ 

 Pracoviště podávají žádost o akreditaci na nový rámcový program pro analytiky. 

 

 

14. Různé 

 Výbor souhlasí s odpisy a vyřazením knih z evidence ČSKB. 

 ČSKB podpoří nový název Společnosti lékařské genetiky a genomiky – Společnost 

reproduktivní medicíny, embryologie a lékařské genetiky. 

  

 

 

 

Příští jednání se koná dne 27.1.2021 v 9.00 hod. online. 

 

Zapsala: M. Beranová 

Za správnost: členové výboru 


