
Zápis č. 212021 

ze schůze výboru ČSKB dne 2.3.2021 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, Z. Pecková (CBT) 

 

Schválený program jednání: 
1. Kontrola zápisu č. 20/2021 

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  

 

 

 

Dne 25.2.2021 zemřel ve věku 89 let pan Antonín Dostál, zakladatel seminářů zdravotních 

laborantů v Karlově Studánce, dlouholetý člen výboru sekce zdravotních laborantů a čestný 

člen ČSKB a nositel čestného uznání „Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní 

medicíny“. 

 

1. Kontrola zápisu  

 Zápis č. 20/2021 byl schválen bez připomínek. 

 

2. Doporučení společnosti – revize starších doporučení 

 Aktualizace doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin – do 5.3. zašlou 

členové výboru připomínky prof. Rackovi, který následně zašle aktualizaci prof. Ryšavé, 

předsedkyni České nefrologické společnosti. 

 Probíhá aktualizace doporučení „Používání kardiálních troponinů při podezření na akutní 

koronární syndrom na základě nového doporučení Evropské kardiologické společnosti.  

 Členové výboru zašlou do 5.3. prof. Rackovi připomínky k aktualizovaným doporučením -  

Odhad nejistot výsledku měření, Validace a verifikace metod. 

 

 

 

 

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


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

 Prof. Zima byl jmenován členem výkonného výboru pro vzdělávání a management EMD 

EC IFCC pro období 2021-2023. 

 EuroMedLab 2021 – se uskuteční ve dnech 28.11. – 2.12.2021 v Mnichově. 

 EFLM „Action plan“ pro rok 2021. 

 

4. Lab Tests Online – prof. Racek 

 https://www.labtestsonline.cz/  

 Novým majitelem LTO se stala firma OneCare Media. 

 Nové překlady článků – termín 4-5/2021. 

 V 1/2021 navštívilo stránky přes 100 000 unikátních návštěvníků. 

 

 

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

 Deadline aktualizace webových stránek je do 31.3.2021.  

 

6.  Akreditace a certifikace  

 Rada pro akreditaci pracuje v současné době online. 

 

7. Organizace odborných akcí  

 XV. Sjezd ČSKB - Zlín, posun termínu na 10.-12.10.2021 

  https://sjezdcskb2021.cz/ 

 Termín sjezdu se z důvodu rekonstrukce Auly, kde se měl sjezd původně konat, 

    posouvá na dny 10.-12.10.2021 a místo konání bude na Fakultě humanitních  

    studií – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 

 Výbor schválil návrh Ziny Peckové z CBT týkající se posunutí termínu a nového  

     místa konání. 

 MUDr. Malina rozešle informaci o změně členům ČSKB a umístí na web. 

 Biolab 2022 – Praha, 22.-24.5.2022 

 Biolab, který se měl konat 5/2021 se z důvodu nedobré pandemické situace 

uskuteční až v květnu 2022.  

 CELME 2021 – Praha, 1.-3.10.2021 

 Sympozium CELME se bude konat ve dnech 1.-3.10.2021, Karolinum, Praha. 

 

8. Časopis KBM a FONS 

 Stále trvá výzva členům společnosti k publikování v časopisu Klinická biochemie a 

metabolismus. 

 

9. Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč 

 Rozpočet ČSKB pro rok 2021 by odeslán na ČLS JEP. 

 Aktualizace mailových adres členů ČSKB ČLS JEP – výzvu do FONSu připraví                  

MUDr. Kubáč. 

 Přepracování dopisu sponzorům tak, aby nabízené výhody akceptovaly současnou situaci 

ve světě a v ČR – návrh připraví dr. Kubáč. 

https://www.labtestsonline.cz/
https://sjezdcskb2021.cz/


10. Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina  

 Výbor schválil přijetí do ČSKB ČLS JEP: RNDr. Lenka Šípková, Plzeň;                                        

Mgr. Pavlína Slabíková, Brno; MUDr. Adéla Hrdličková, Praha; Mgr. Laura Straňáková, 

Praha 

 

11. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny  

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

ze strany VZP. Prof. Racek znovu odešle dopis Ing. Šmehlíkovi v kopii Z. Kabátkovi. 

 Screening v těhotenství (doc. Springer) – návrh Společného stanoviska VZP, ČGPS, SLG 

a ČSKB – VZP schválila a zbývá schválení výborem ČGPS. 

 Žádost o změnu statutu odbornosti 881 – ambulance klinické biochemie (osloveni               

prof. Češka z České internistické společnosti a prof. Vrablík z České společnosti pro 

Aterosklerózu). Opětovná urgence předsedům společností. 

 Žádost o změnu sdílení výkonu 92169 – Stanovení prvku AAS – v současnosti je nutná 

přítomnost VŠ s atestací z toxikologie. Prof. Racek odeslal dopis doc. Hejnovi. 

 Návrh na změnu registračního listu „Analýza moče mikroskopicky ve fázovém kontrastu“ 

se bude projednávat na MZ ČR 3.6.2021 online. 

 

12. Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová      

 Výbor biochemických laborantů podává návrh na udělení čestného členství na sjezdu 

ČSKB, který proběhne ve Zlíně, paní kolegyni Zdeňku Pešákovou, která pracovala jako 

zdravotní laborantka v Brně a následně v Baťově nemocnici ve Zlíně v letech 1976 - 

2013. V letech 1988 - 2005 zde působila jako vedoucí laborantka.  

 Jarní pracovní den 19.4.2021 proběhne online, podrobné informace budou uveřejněny na 

webu ČSKB. 

 Členové výboru odevzdali na NCO NZO požadované připomínky k aprobační zkoušce z 

českého jazyka pro uchazeče o výkon povolání zdravotního laboranta v ČR. 

 

 

Příští jednání se koná dne 27.4.2021 v 9.00 hod. online. 

 

Zapsala: M. Beranová 

Za správnost: členové výboru 

 

 

 

 

 

 


