
Zápis z jednání Výboru a revizní komise SČP ČLS JEP ze dne 10. 6. 2022 
 

Přítomni prezenčně a částečně distančně (abecedně a bez titulů): 

Členové výboru: O. Daum, P. Dundr,  J. Dušková, P. Fabian, T. Jirásek, R. Matěj, A. Ryška, M. 

Trnková, J. Zámečník 

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

Omluveni: J. Laco 
              

 
Kontrola zápisu z minulého jednání: 

 

1) Výbor upozorňuje členskou základnu, že ČLS JEP začátkem měsíce dubna rozesílala emaily 

s informacemi o platbě členských příspěvků na rok 2022.  Pokud toto oznámení někomu 

nedošlo, doporučujeme kontrolu spamu, případně kontaktovat ČLS JEP. ČLS také recentně 

rozesílala informace týkající se novinek v evidenci členů ČLS JEP a profilech členů 

společnosti, které jsou dostupné na stránkách www.cls.cz 

 
2) M. Trnková informovala o jednání RAKL s prof.  Jaborem o kontinuálním pokračování NASKL 

jako organizace schopné zajistit autorizaci IVDR.  Problematika IVDR bude diskutována i 

v rámci plenární schůze společnosti, která se uskuteční v rámci Sjezdu českých patologů (3.-

5. 11. 2022 v Praze). 

 
3) M. Trnková informovala, že jednání s Radou poskytovatelů zdravotní péče a zástupci MZ ČR 

o telepatologii bylo posunuto na první polovinu července 2022. 

 
 

Aktuality: 
 

1) Výbor rozhodl, že členům naší společnosti bude možné posílat hromadná oznámení týkající se 
odborných akcí avizovaných na www Společnosti českých patologů.  
 

2) P. Dundr informoval o jednání VZP, SZP, ČOS a SČP týkající se problematiky vyšetřování 
metodou NGS (kód 94365) u karcinomu endometria a diagnostického sekvenování NGS 
s aktualizací seznamu diagnóz ze dne 11. 5. 2022 (viz Zápis na www SČP).   
 

3) Členové RK se seznámili s průběžnými výsledky hospodaření SČP, které byly odsouhlaseny 
všemi členy RK bez námitek. Byl předložen stav plateb členských příspěvků. 
 

4) 47. Sjezd českých patologů a 25. Sjezd České společnosti histologických laborantů proběhne 
pod záštitou SČP ČLS JEP a IAP. 
 

5) Výbor diskutoval informaci o jmenování doc. Mgr. Jana Bouchala, Ph.D., přednostou Ústavu 
klinické a molekulární patologie FN Olomouc a LF UP, která je uvedená na stránkách 
pracoviště. Výbor pokládá jmenování osoby bez nejvyššího dosaženého vzdělání v oboru 
patologie a nelékaře na funkci přednosty univerzitního pracoviště patologie za průlomový a 
velmi nebezpečný precedens. Výbor je si vědom toho, že nemá žádné formální pravomoci, 
pověřuje nicméně P. Dundra o zaslání nesouhlasného stanoviska řediteli FNO a děkanovi LF 
UP.  
 

6) P. Fabian informoval o závěrech diskuse mezi supervizory za obor patologie a odborným 
vedením SEKKu: nastavený systém určení vztažné hodnoty (80% shoda expertních laboratoří) 
při hodnocení imunohistochemie Her-2 se natolik osvědčil, že společně navrhují ukončit 



hodnocení preparátů experty a do budoucna ponechat hodnocení pouze podle výsledků 
reportovaných laboratoří (analogicky s modulem hormonálních receptorů). Výbor s tímto 
postupem souhlasí. Ostatní moduly zůstávají beze změn. 
 

7) J. Dušková informovala o přípravě elektronických voleb ve Společnosti klinické cytologie JEP 
 

8) M. Trnková informovala o novinkách v RAKLu:  
a) proběhlo setkání posuzovatelů NASKLu – hodnotitel bude tolerovat posun auditu o půl 

roku při rekonstrukci pracoviště, následně proběhne kontrola jak provizorního tak i 
nového (rekonstruovaného) pracoviště 

b) NASKL důrazně upozorňuje laboratoře na nemožnost souhrnu úvazků garanta (v různých 
laboratořích) nad 1,2 

c) NASKL opakovaně trpí nedostatkem posuzovatelů (v současné době pro patologii jen dva!) 
 

9) M. Trnková upozornila na problematiku skartace elektronické dokumentace. 
 
 

Noví členové:   Ondřej Savka, Agáta Lacková 
 

          Další schůze Výboru a revizní komise SČP se uskuteční:  

          

       07.10.2022 distančně v 10:00hod   

       09.12.2022  prezenčně od 10hod na Hlavově ústavu v Praze 

       Zapsala: Eva Sehnálková 


