
Zápis č. 17 z online  schůze výboru STL ČLS JEP konané  25. 3. 2021 

konané prostřednictvím WebEex od 13,00 do 14,30.  

 

Přítomni: Adamcová, Bohoněk, Galuszková, Gašová, Kricnerová, Masopust, Pacasová, Písačka, 

Procházková, Řeháček, Turek   

Omluveni:   - 

Hosté: Lejdar 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu č. 16 ze schůze výboru STL konané dne 25. 2. 2021.  

 

2. Úkol č. 3: Registry transfuzní služby  

3a:  Registr dárců vzácných skupinových znaků – v přípravě koncept formou nadace, včetně 

postupů (dr. Písačka, dr. Bohoněk) – úkol pokračuje. 

3b: Registr vyřazených dárců (NROVDK) – dle aktuálních informací z ÚZIS pokračuje 

příprava, v plánu rozeslání dopisů na březen (dr. Řeháček, dr. Písačka, doc. Gašová) -   úkol 

pokračuje. 

 

3. Úkol č. 18:  Novela Vyhl. č. 134/1998 Sb. Seznam zdravotních výkonů  

- informace o projednání sdílení genetických výkonů výborem Společnosti lékařské genetiky 

(dr. Řeháček), nové/aktualizované výkony aferetické a imunohematologické (doc. Gašová, dr. 

Písačka) -  úkol pokračuje. 

 

4. Úkol č. 22: Doporučení Zásady účelné hemoterapie a PBM: Dokument byl zaslán 

k připomínkám ČSARIM a  ČHS ČLS JEP. Dr. Bohoněk obdržel připomínky  ČHS, očekává 

připomínky ČSARIM, poté odešle členům výboru -  úkol pokračuje.  

 

5. Úkol č. 24: návrh nového dokumentu STL: Podpora vzdělávání a vědecko-výzkumné 

činnosti – Návrh dokumentu byl odsouhlasen posouzen ČLS JEP, bude zveřejněn na webu STL 

ČL JEP (dr. Procházková). Uzavřeno.  

 

6. Úkol č. 30: Rekonvalescentní plazma: Výbor očekává vyjádření MZ ke karanténě 

rekonvalescentní plazmy.  

 

7. Úkol č. 32: Návrh Společnosti pro paliativní medicínu Domácí transfuze: Verzi upravenou  

STL dr. Bohoněk předal Společnosti paliativní medicíny (dr. Procházková, dr. Masopust).  

Ukončeno. 

 

8. Návrh rozpočtu STL ČLS JEP na rok 2021 byl  doplněn o částku na publikační podporu, a 

dne 1. 3. 2021 schválen revizní komisí STL. Schválený rozpočet a Zpráva o hospodaření STL 

jsou přílohami tohoto zápisu (dr. Pacasová, dr. Bohoněk). 

 

9. TaHDnes – byla uzavřena  smlouva s firmou CareComm (dr. Bohoněk).  

 

 



10. II. Hematologicko–transfuzní sjezd Olomouc 12. – 15. 9. 2021: výbor reagoval na zasedání 

vědeckého výboru sjezdu a odsouhlasil počet a obsah edukačních sekcí. Složení pracovních 

skupin zajišťující jednotlivé sekce bylo odesláno prof. Faberovi (dr. Bohoněk).  

 

11. Rekonstrukce Národní transfuzní komise – Dr. Bohoněk informoval výbor o rekonstrukci 

Národní transfuzní komise (NTK) ke dni 18. 3. 2021. Úvodní zasedání NTK je svoláno na 8. 4. 

2021. Výbor STL se vyslovil v poměru 6 (Galuszková, Gašová, Masopust, Písačka, Řeháček, 

Turek) : 5 členům (Adamcová, Bohoněk, Kricnerová, Pacasová, Procházková)  kriticky ke 

způsobu, jakým MZ provedlo rekonstrukci Národní transfuzní komise a považuje za nesprávné, 

že STL nebyla požádána o stanovisko a o návrh zastoupení jejích členů v NTK. 

 

12. Žádosti o přijetí do STL a aktualizace databáze členů  

Dr. Pacasová předložila 1 novou žádost o přijetí. Žádost byla odsouhlasena. 

- Ing. Václav Kokeš, Agel Transfuzní služba a.s., Šumperk, ředitel 

 

13. Různé: 

dr. Pacasová 

- Dotaz na odklad očkování po vakcíně Astra Zeneca – 28 dnů dle doporučení STL.  

      dr. Turek 

- Informuje o požadavku  ČSN 15 189 na stanovení nejistoty  u kvalitativních metod: 

podle normy má být prováděno  „pokud to má význam při posouzení spolehlivosti 

postupu vyšetření nebo má vliv na sdělovaný výsledek.“ Doporučuje k tomuto bodu 

poskytnout odborný výklad zejm. u imunohematologických metod  

- Jako každoročně provede sběr dat  ÚZIS o produkci ZTS. 

 

Příští schůze výboru STL se bude  konat dne 29. 4. 2021, místo a čas konání budou upřesněny dle 

aktuální  epidemiologické situace a vládních nařízení. 

 

Zapsala:  MUDr. Renata Procházková, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ STL  

ZA OBDOBÍ 1.1.2020 – 31.12.2020 

  

1. Celkové náklady v roce 2020 činily 103  908 Kč a celkové výnosy 115 799 Kč. Výsledek 

hospodaření v roce 2020 skončil pozitivní bilancí 11 891 Kč.  

2. Položky celkových nákladů 103 908 Kč v roce 2020 (1.1. – 31.12.2020) tvořily: ostatní služby 

(ČLK, CNS a.s., MeDitorial a.r.o) v hodnotě 62 820 Kč, ostatní osobní náklady (sekretář) 

v hodnotě 23 400 Kč, náklady na činnost výboru STL (občerstvení, cestovné, poštovné) 

v hodnotě 12 747 Kč a ostatní (neuplatněná DPH a haléřová vyrovnání) v hodnotě 4 941 Kč. 

3. Položky celkových výnosů 115 799 Kč v roce 2020 (1.1. – 31.12.2020) tvořily: přefakturace 

kreditů ČLK v hodnotě 2 500 Kč, přijaté členské příspěvky 45 213 Kč, ostatní služby 

(pracoviště TS) v hodnotě 18 000 Kč, přijaté příspěvky a dary v hodnotě 50 000 Kč a úroky 

zdaněné srážkovou daní v hodnotě 86 Kč. 

4. Za období roku 2020 se nepokračovalo, vzhledem k celkově nepříznivé pandemické situaci, v 

oslovování firem se žádostí o spolupráci formou příspěvků na reklamu, sponzoring, propagaci. 

Formou daru na činnost společnosti přispěl dlouhodobý partner SEKK spol. s.r.o. 

5. Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP disponovala k datu 31.12.2019 finančními 

prostředky ve výši 1 860 917 Kč a k datu 31.12.2020 celkovými finančními prostředky 

v hodnotě 1  877 907 Kč. 

 

Zpracoval 

 

 

RNDr. Rita Pacasová, Ph.D. 

pokladník STL ČLS JEP 

 

 

V Brně 22.2.2021 

 

 

 

 

 

 

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

 

Společnost pro transfuzní lékařství 

http://transfuznispolecnost.cz/


 

ROZPOČET na rok 2021   Evidenční číslo OS     

            

Název organizační složky: Společnost pro transfuzní lékařství 

            
            

Rozpočet     (v tisících Kč) 

výdaje příjmy 

materiálové náklady 2 členské příspěvky 50 

občerstvení, cestovné, 
služby 

15 dary 50 

osobní náklady 25 ostatní 300 

ostatní výdaje 50     

podpora přednáškové a 
publikační činnosti 

300       

výdaje celkem 392 příjmy celkem 400 

            

Přehled vzdělávacích akcí 

název akce 
datum 
konání 

místo konání 
rozpočtovaná  

(ANO; NE) 

Pracovní dny v transfuzním 
lékařství  

  06.2021 Plzeň   ANO 

14. Střešovický transfuzní 
den 

  11.2021 Praha NE 

        

    

            

Akce nerozpočtované - akce bez vlastního rozpočtu, nesleduje se samostatně hospodaření 

Akce rozpočtované - prosím vyplňte i přílohu "Rozpočtované akce"     

            
            

            

Sestavil:            
RNDr. Rita Pacasová Ph.D.   

            

Datum:              25.02.2021 Podpis: 

        

            

 


