
Zápis z jednání Výboru a revizní komise SČP ČLS JEP ze dne 22. 4. 2022 
 

Přítomni prezenčně (abecedně a bez titulů): 

Členové výboru: O. Daum, P. Dundr, 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: J. Dušková, P. Fabian 
              

 
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.  

 
2) Výbor byl informován o schůzce M. Trnkové s prof. Jaborem na téma postoj NASKL k IVDR. 

NASKL pokračuje jako organizace ověřující kvalitu laboratoří a bude se usilovat o tuto funkci 

i pro IVDR. Problematika bude probrána na nejbližší schůzi RAKL, M. Trnková bude 

informovat o dalším postupu.   

 
3) Schůzka supervizorů cyklů EHK proběhne v Pardubicích 17. 6. 2022. Za SČP se v letošním 

roce účastní P. Fabian. 

 

4) M. Trnková informovala o jednání pracovní komise MZ ČR pro sazebník zdravotních výkonů, 

kde byl akceptován předložený požadavek – do obecné části SZV byla vložena věta, která 

ujasňuje vztah smluvních a autorských odborností 823 a 807. Bude doplněna do úvodní 

kapitoly ve znění: „Výkony autorských odborností 807 a 823 jsou určeny pro smluvní 

odbornosti pracovišť 807 a 823 dle rozsahu poskytované péče.“ 

 

5) Výbor byl seznámen s průběžnými výsledky hospodaření SČP, které bez námitek schválila 

revizní komise. 

 

6) Výbor projednal upřesnění podmínek přijetí prací na Hlavovu a Lamblovu cenu. Přihlášena 

může být i práce, která byla přijata k tisku příslušný rok, za který je soutěž vyhlášena a je 

doložitelné potvrzení o jejím přijetí, i když ještě není otištěna (tj. je ve formátu „online first / 

epub ahead of print“). Po přidělení přesné anotace v následujícím roce však nesmí být 

přihlášena opakovaně. Každá práce tedy může být přihlášena pouze jednou. 

 
7) P. Dundr informoval, že schůzka s plátci o problematice diagnostického a prediktivního 

molekulárního testování (VZP) byla posunuta a proběhne 27. 4. 2022 

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

o digitální patologii bylo posunuto na první polovinu května. 

 
9) Výbor souhlasí s odměnou 20 tis. Kč pro Mgr. V. Kramáře za sběr dat týkajících se 

prediktivního testování z referenčních laboratoří za rok 2021. 

 

Aktuality: 
 

1) Výbor nominoval M. Trnkovou do odborného výboru pro akreditaci laboratoří ČIA na další 
období. Posuzovatelem ČIA pro biobanky byla nominovaná P. Kašparová. 

 



2) Výbor nominuje do akreditační komise při MZ ČR T. Jiráska, J. Laca a D. Skanderovou.  
 

3) Výbor nominuje do aprobační komise za patologii P. Dundra, A. Ryšku a J. Zámečníka 
 
4) Termín 47. Sjezdu českých patologů a 25. sjezdu České společnosti histologických laborantů 

byl stanoven na 3-5. 11. 2022, místo konání Praha. 
  

5) J. Zámečník informoval, že vyrovnané hospodaření Časopisu SČP se vzhledem ke zvyšování 
vstupních nákladů dostává na hranu udržitelnosti. Cena časopisu je již více než 10 let stejná. 
Výbor se shodl na potřebě navýšení členského příspěvku, který zahrnuje i cenu časopisu, a 
odsouhlasil jeho zvýšení ze stávajících 525,- kč na 800,- kč, s platností od roku 2023.  

6) J. Zámečník informoval, že Bednářovu cenu za rok 2021 získal P. Dundr za práci: „Význam 
imunohistochemických metod v diagnostice karcinomu endometria“. 

 
7) Výbor bere na vědomí informace M. Trnkové o proběhlém přehodnocení skríningových 

pracovišť gynekologické cytologie, která získala Status skríningového pracoviště podle zákona 
č. 371/2021 Sb., § 113a až 113e. 

 
 

8) Dne 4. 4. 2022 proběhlo jednání SOR, ze kterého je zápis k dispozici na stránkách naší 
společnosti v sekci Zápisy. Místopředsedkyní pro letošní rok (a následně předsedkyní pro rok 
2023) byla zvolena prof. A. Skálová. Výbor se seznámil, prodiskutoval a vyslovil podporu 
závěrům jednání SOR zejména s ohledem na upřesnění průběhu praktické části atestační 
zkoušky.   

 
 
 

Noví členové: Tereza Čermáková,  Alexandra Lacková,  Jan Bouchal, Tomáš Tichý 
 

          Další schůze Výboru a revizní komise SČP se uskuteční:  

          

       10. 6. 2022 pátek, prezenčně v 10:00, Opava (případně hybridní jednání, dle situace)  

Zapsala: Eva Sehnálková 


