
Zápis 

z 60. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného dne 29. června 2017 v LD ČLS v Praze 

 

 

Přítomni, omluveni: viz níže  

Jednání řídil předseda Rady, prof Palička 

 

 

 

Presence provedena podle odborností: 

 

Cytologie: prof Dušková (Dr Beková omluvena) 

Genetika: prof Michalová, doc Fajkusová   

Klinická biochemie: doc Springer (doc Dastych omluven) 

Klinická farmakologie: Dr Brozmanová (prof Slanař omluven)  

Klinická hematologie: Mgr Malíková, Mgr Mikešová 

Klinická imunologie: doc Andrýs (Ing Hinďoš omluven) 

Klinická mikrobiologie: doc Čermák (Dr Macková omluvena) 

Nukleární medicína: Ing Matějka nepřítomen, Ing Štědrý odstoupil z Rady 

Patologie: doc Honsová (Dr Trnková omluvena) 

Soudní lékařství: Ing Černá (doc Ondra omluven) 

Transfusní lékařství: Dr Písačka (Dr Řeháček omluven)  

 Hosté: NASKL: prof Jabor, p Kotrbatý 

 Centrum pro kvalitu při SZÚ: Dr Chaloupková – trvale omluvena 

ČLS JEP: prof Palička 

 

 

Program:  

 

 

1. Kontrola zápisu z 59. zasedání Rady:  

Zápis bez připomínek schválen, některé body byly znovu probírány na dnešním 

jednání  

 

2. Otázka detašovaných pracovišť: v návaznosti na minulé jednání se podařilo získat 

vyjádření MZ, které konstatuje, že pojem “detašované  pracoviště“ nemá žádný 

legislativní podklad. Rada proto doporučuje NASKLu, aby i nadále prosazoval zásadu, 

že adresa na které vznikají laboratorní výsledky musí splňovat všechny podmínky pro 

provoz laboratorního zdravotnického pracoviště, včetně plného personálního zajištění.  

Předseda Rady bude o tomto závěru v rámci dobré spolupráce informovat vedení ČIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Zpráva o činnosti a aktivitách NASKL: 

- v registru je v současnosti evidováno 380 odborností-pracovišť (adres), proti 

předchozímu roku jde o mírný pokles (o 14, především o odbornosti NM a KB) 

- audit I absolvovalo v roce 2016 1pracoviště, letos prozatím žádné 

- audit II absolvovalo v roce 2016 13 pracovišť, v roce 2017 prozatím 9 (žádosti) 

- dozorový audit A absolvovalo v roce 2016 23 pracovišť, v roce 2017 prozatím 1 

žádost 

- dozorový audit B absolvovalo v roce 2016 8 pracovišť, v roce 2017 prozatím 110 

(žádosti) 

- byli proškoleni noví posuzovatelé (trvá potřeba dalších a jednotlivé OS jsou 

žádány o návrhy !) 

- finanční bilance NASKL je výrazně positivní, aktiva dosahují téměř 3 milionů Kč 

 

4. Rada konstatuje že trvá nevyjasněná situace mezi KB a KF (laboratorní kódy jsou 

sdílené, ale pro interpretaci koncentrace lékových hladina a farmakokinetické analýzy 

trvá požadavek úvazku klinického farmakologa – kterých je naprostý nedostatek). 

Návrh na školící kursy nebyl dosud detailně dopracován, pí Dr Brozmanová požádá 

prof Grossmanna o specifikaci návrhu 

 

5. Dr Řeháček při minulém jednání informoval o závažné situaci, kterou může vyvolat 

příprava Zákona 373/2011 Sb. (Zákon o specifických zdravotních službách, §28 a 

§29). Návrh Zákona je nyní ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně PČR (tisk 874 – 

možnost stažení na www.psp.cz) s dopadem do dostupnosti HLA a obdobných 

vyšetření pro klinickou praxi. Problém trvá. Jednotlivé odborné společnosti, které 

sdílejí kódy pro molekulárně biologická vyšetření narážejí na problém, že i když jsou 

sdílenou odborností pro vlastní vyšetření, ZP odmítají nasmlouvat nezbytné pre- či 

postanalytické kroky, jako izolaci či uchování NK. Pí doc Fajkusová projedná ve 

výboru genetické společnosti a bude informovat 

 

6. Předseda upozornil na stoupající pocit laboratorních pracovišť, že při návštěvách 

posuzovatelů začíná být věnována nepřiměřeně velká pozornost administrativě ve 

srovnání s vlastní kvalitou práce. Prof Jabor konstatoval, že obdobné informace má i 

z auditů NASKL a jejich hodnocení; NASKL proto uspořádá setkání posuzovatelů 

s cílem zvýšit důraz na auditování odborných procesů v laboratořích a důraz na práci 

posuzovatelů v provozu laboratoře a expertní činnosti posuzovatelů. Předseda Rady 

bude v tomto duchu jednat s vedením ČIA 

 

7. Problematika „složených úvazků“ garantů a vedoucích laboratoří: většina členů 

doporučuje se nezabývat kvalifikací „vedoucích laboratoří“, především z obavy, že by 

byl problém vyřešen zcela formálně. Rada pověřuje NASKL, aby při návštěvách 

věnovala velkou pozornost rozpisu pracovních úvazků odborných garantů a 

kontrolovala i jejich fyzickou přítomnost na pracovišti.  

Doplněk: Norma ČSN EN ISO 15189:2013 ale definuje posici vedoucího v poněkud 

jiném duchu a k problematice se bude potřeba příště vrátit – podklad viz příloha č. 1 

 

 

 

 

 



8. Prof Jabor s odvoláním na positivní hospodaření NASKL doporučuje uspořádání 

odborné konference „Laboratorní automatizace 2018“ s výraznou finanční podporou 

NASKL, aby se finanční prostředky odborným a kvalifikovaným způsobem vracely 

laboratorním pracovištím. Detailně informoval o přípravě konference, která je 

zaměřena především na kvalitu při vysoké a integrované automatisaci, na lidské 

problémy a zdroje a která je plánována na podzim 2018 (pravděpodobně v Olomouci). 

Požádal přítomné, aby jejich OS delegovaly členy vědeckého výboru (1-2), nejpozději 

do 20. 7. 2017. Další informace jsou v příloze tohoto zápisu a budou rovněž 

zveřejněny na webové stránce akce – členové Rady budou průběžně informováni. 

Podrobnosti v příloze č. 2 

 

9. NASKL uspořádá 20. října 2017 seminář pro registrované laboratoře – jednotlivé OS 

jsou žádány o urychlené návrhy řečníků a témat 

 

10. P. Kotrbatý vyzval všechny členy Rady, aby zkontrolovali, zda údaje o členech na 

stránce www.naskl.cz jsou aktuální a případně je doplnili a aktualizovali 

 

 

Předseda popřál všem přítomným příjemné prázdniny a ukončil jednání v 15:50 

Zapsal: VP 

 

Příští termín jednání Rady: bude ještě potvrzen 
Zápis-60 

 

http://www.naskl.cz/

