
Zápis 

z 67. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného dne 31. ledna 2023 

 

 

Přítomni, omluveni: viz níže  

Jednání řídil předseda Rady, prof Palička 

 

Presence provedena podle odborností: 

Cytologie: prof Dušková (Dr Beková omluvena) 

Genetika: prof. Michalová i doc Fajkusová omluvena   

Klinická biochemie: doc Springer (prim Verner omluven) 
Klinická farmakologie: Dr Brozmanová (prof Slanař omluven) 

Klinická hematologie: Mgr Malíková (Mgr Mikešová omluvena) 

Klinická imunologie: Ing Hindoš (nová členka Ing Luxová omluvena) 

Klinická mikrobiologie: Dr Macková (doc Čermák omluven) 

Nukleární medicína: obor nedelegoval zástupce 

Patologie: Dr Trnková (doc Honsová omluvena) 

Soudní lékařství: Ing Černá, doc Ondra 

Transfusní lékařství: prim Písačka (prim 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 66 zasedání Rady – schválen bez komentáře 

Trvá, ale vzhledem k časovému stresu neprojednána byla otázka doby archivace a 

skartace písemných a elektronických dokumentů – bude projednáno na příštích 

zasedáních Rady. Doporučuje se prostudovat, případně jako vzor použít řešení 

používané Společností transfuzního lékařství 

(https://www.transfuznispolecnost.cz/media/dop_stl2017_13_vedeni_a_archivace

_dokumentace_v1.pdf)  

Trvá, ale vzhledem k časovému stresu neprojednána byla otázka POCT metod, 

prováděných mimo laboratorní odbornosti, či v domácnostech – bude projednáno na 

příštích zasedáních Rady 

 

2.  Požadavky na personální zabezpečení pracovišť.  

 Všichni účastníci považují tuto problematiku za mimořádně závažnou, 

zásadním způsobem ovlivňující kvalitu práce s přímým dopadem do péče o pacienty. 

Vzhledem k tomu, že v naprosté většině laboratorních oborů není dostatečné 

personální zabezpečení pracovišť definováno Vyhláškou MZ (samozřejmě ani jinou 

zákonnou normou), vzniká (v podstatě již existuje) výrazné riziko ohrožení pracovišť 

a kvality jejich práce a vydávaných diagnostických či konzultačních a konsiliárních 

výkonů. 



Členové Rady tady naléhavě pociťují nutnost jednání s vedením MZ ČR a vydáním či 

upřesněním personálního zabezpečení pracovišť minimálně formou Vyhlášky MZ ČR 

s vědomím, že Vyhláška 99 v současné době naprosto neodpovídá požadavkům. 

Mezi jednotlivými obory a odbornostmi jsou rozdíly v legislativě (např. toxikologická 

laboratoř oboru Soudní lékařství má personální požadavky ve Věstníku MZ, obdobně 

laboratoř pro screeningové cytologické vyšetření ca děložního čípku - Věstník MZd č. 

14 /2021), některé obory mají základní kritéria zpracovaná (např. mikrobiologie, 

transfusní lékařství), někde je situace velmi heterogenní a složitá. 

Po rozsáhlé diskusi došlo ke shodě, že 

a) všechny obory zpracují aktualizované požadavky (pokud je nemají) nejpozději před 

další schůzí Rady (28. února 2023) a v předstihu je pošlou předsedovi Rady, který 

zajistí jejich distribuci 

b) optimální základ struktury je excelová tabulka maticové struktury (viz např. 

stanovisko klinické mikrobiologie), kde v horizontále jsou kvantitativní ukazatele 

(např. počet lůžek, počet výkonů, atp) a ve vertikále kvalitativní ukazatele (např typ 

přístrojového vybavení, okruh lékařů, kterým jsou výsledky poskytovány, 

v nemocnicích přítomnost/nepřítomnost JIP, přítomnost ATB střediska, atp). 

Pro většinu oborů zřejmě bude potřeba takové „tabulky“ specifikovat zvlášť pro 

nemocniční pracoviště a ambulantní pracoviště. 

Vhodné je uvádět i počty zdravotních laborantů, sester atd. 

Požadavky musí být jednoznačně formulované (např, zda se úvazek vedoucího 

započítává či nezapočítává do počtu ostatních (zohlednit „velikost“ pracoviště?), 

upřesnit požadavky typu „optimálně dva (minimálně 0.5)“ znamená 2x 0.5 nebo 2x 

0.25? atd. 

Nepochybně bude v další fázi potřeba doplnit specifická pracoviště typu NRL, 

laboratoře pro diagnostiku vzácných chorob atd. 

 

3.  Problematika IVD-R: 

Prof Jabor informoval o proběhlých aktivitách a zapojení CZ EDMA a 

vytváření pracovní skupiny. Prof Palička a doc Springer informovali o společném 

jednání s „Aliancí“ na MZ ČR. Podle současných informací se zřejmě bezpodmínečná 

aplikace na IVDR na LDT odkládá z roku 2024 na pozdější dobu, bude ale potřeba na 

přípravě systematicky pracovat 

 

4.  Příprava konference NASKL: 

Prof Jabor požádal o doplnění garantů jednotlivých odborností do vědeckého 

výboru 

 

 

 

Předseda ukončil jednání v 15:45 

 

Zapsal: VP 

Příští termín jednání Rady: 28. února 2023 od 14:15 v zasedací místnosti ČLS JEP 
Zápis-67 


