
Zápis z jednání Výboru a revizní komise SČP ČLS JEP ze dne 19. 11. 2021 
 

Přítomni telekonferenčně (abecedně a bez titulů): 

Členové výboru: P. Dundr, J. Dušková, T. Jirásek, R. Matěj, A. Ryška, M. Trnková, J. Zámečník 

Členové revizní komise:  D. Cempírková, K. Kamarádová, J. Laco, E. Sehnálková, I. Staniczková-Zambo 

Omluveni: O. Daum, P. Fabian  

 

Kontrola zápisu z minulého jednání: 

1) Opakovaně byla projednána problematika neplacení členských příspěvků. Výbor a revizní 

komise se shodli na potřebě dodržení pravidel ČLS JEP, která při nezaplacení členského 

příspěvku po upomenutí umožňují zrušení členství neplatičů ve Společnosti českých patologů. 

Výbor konstatuje, že součástí členství ve SČP je i předplatné časopisu, který tedy neplatící 

dostávají neoprávněně. 

2) Problematika IVDR: pravděpodobně vzhledem k povolební situaci ze strany MZČR nebyla 

iniciována plánovaná schůzka MZČR, SÚKL a zástupců odborných společností týkající se 

problematiky IVDR. SČP vítá odložení platnosti nařízení EU týkající se IVDR o 3-5let, což bylo 

dohodnuto na evropské úrovni. 

 

3) Výbor diskutoval problematiku zařazení nově vzniklých výkonů prediktivní diagnostiky 

(„výkony VZP“) do Seznamu zdravotních výkonů. Shodl se na tom, že toto zařazení je žádoucí 

a pověřil M. Trnkovou formálním zprocesováním. 

 

4) J. Zámečník informoval o přípravě edičního plánu časopisu v následujících šesti číslech. 

 

Aktuality: 

1) P. Dundr informoval o průběhu jednání zástupců tzv. referenčních laboratoří.  Níže je uveden 

aktualizovaný seznam 13 laboratoří, které jsou součástí sítě referenčních laboratoří pro 

prediktivní diagnostiku (recentně došlo k rozšíření sítě o 2 laboratoře - Ústav klinické 

patologie a lékařské genetiky FN Ostrava a Odd. patologie, Centrum PATOS, Krajská 

nemocnice Liberec). Výbor se shodl na tom, že nadále nebude u jednotlivých zařízení uváděn 

seznam prováděných výkonů - situace se spolu s nárůstem spektra prediktivních vyšetření 

mění a seznam vyšetřovaných markerů je dispozici v každé příslušné laboratoři. 

 

Seznam referenčních laboratoří pro prediktivní diagnostiku: 

Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň 

Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové  

Referenční laboratoř LF UP, Olomouc  



MOÚ Brno, Patologicko-anatomické odd.  

Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol 

Ústav patologie, 1. LF UK a VFN v Praze 

Ústav patologie a molekulární medicíny, 3. LF UK a Fakultní Thomayerova nemocnice  

AeskuLab Patologie, Laboratoř Praha  

Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno  

Laboratoře Agel Nový Jičín  

CGB Ostrava 

Ústav klinické patologie a lékařské genetiky FN Ostrava 

Odd. patologie, Centrum PATOS, Krajská nemocnice Liberec 

 

 

2) Proběhla diskuze o sběru souhrnných anonymních dat z referenčních laboratoří pro potřeby 

jednotlivých laboratoří a výboru a revizní komise SČP. Výbor podporuje tuto aktivitu, pokládá 

ji jednoznačně za přínosnou. 

 

3) Výbor schválil udělení Hlavovy a Lamblovy ceny za rok 2020 a výhercům blahopřeje. 

 

Hlavova cena za rok 2020 byla udělena doc. MUDr. Kristýně Němejcové, PhD za práci: 

Central Pathology Review in SENTIX, A Prospective Observational International Study on 

Sentinel Lymph Node Biopsy in Patients with Early-Stage Cervical Cancer (ENGOT-CX2), 

Cancers.  

 

Lamblova cena za rok 2020 byla udělena MUDr. Nikol Jankovské z FTN za práci:  Extracellular 

Amyloid Deposits in Alzheimer's and Creutzfeldt-Jakob Disease: Similar Behavior of Different 

Proteins, International Journal of Molecular Sciences. 

 

4) K. Kamarádová informovala o Advisory boardu ESP, který proběhl 9. 11. 2021. Informace o 

Progress testu jsou uvedeny na našich webových stránkách v sekci „Vzdělávání“. 

 

5) M. Trnková informovala o jednání s ČIA: 

a) Nová norma platná od 2023 bude provázaná s normou pro preanalytickou fázi 

b) Možnost akreditace tkáňových bank – nová norma již platí 

c) Vytvoření sdíleného prostoru PLATNÝCH dokumentů pro dané odbornosti 

d) Povinná hlášení změn na ČIA – flexibilita apod. bude možné online do přiděleného 
sdíleného prostoru, přístupy laboratoři sdělí příslušný hlavní posuzovatel 
 

6) Výbor schválil aktualizaci seznamu metod pro účely akreditace ČIA, jejich popis a předmět. 

Aktualizovaný seznam bude vyvěšen na webu a předán ČIA a NASKL. 

 

7) M. Trnková informovala o novele Zákona o zdravotních službách MZČR, podle kterého 

akreditovaná skríningová pracoviště musí nově získat Statut screeningového pracoviště. 

Novela vejde v platnost 1.1.2021. 



Výbor schválil nového člena: Martin Moskalyk 

O zrušení členství požádala: Jana Kopejsková 

Další schůze Výboru a revizní komise SČP se uskuteční 17. 12. 2021 prezenčně (dle epidemiologické 

situace) od 10:00 v knihovně Hlavova ústavu v Praze. 

Zapsala: Eva Sehnálková 

 


