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Zápis č. 27  ze schůze výboru  STL konané dne 8. 9. 2022 

na ÚHKT Praha 

 

 

Přítomni: Bohoněk, Galuszková, Gašová, Písačka, Řeháček, Turek, Adamcová, Kricnerová, 

Pacasová  

Omluveni: Masopust, Procházková 

Hosté: Dušková 

 

Program: 

 

1. Kontrola zápisu č. 26 ze schůze výboru STL konané dne 16.6.2022 – bez připomínek. 

 

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

genetických výkonů výborem Společnosti lékařské genetiky (Dr. Řeháček-     řešení 

předjednáno s předsedou Společností lékařské genetiky a genomiky). Nové / aktualizované 

výkony aferetické a imunohematologické (Dr. Gašová – v přípravě, Dr. Písačka). Úkol 

pokračuje do příštího volebního období. 

 

3. Úkol č.22: Doporučení Zásady účelné hemoterapie a PBM: schválení dopracovaného 

dokumentu před rozesláním dalším společnostem bylo provedeno per rollam a doporučení 

bylo rozesláno ČSARIM, ČSGP, ČSI, ČSCH, ČSOT, ČSH. Jsou očekávány připomínky 

ještě od České pediatrické společnosti, ČSARIM a České hematologické společnosti. Úkol 

v řešení (Dr.Bohoněk). 

 

4. Úkol č. 36: Návrh na úpravu webových stránek:  Je připravován nový design webu, zatím 

není k dispozici. Chybí vzájemná komunikace webových stránek STL a ČSL. Úkol 

pokračuje (Dr.Bohoněk, Dr.Procházková). 

 

5. Úkol č. 37: Cenotvorba transfuzních přípravků: Jednání s Bc. Vysekalovou se zúčastnili 

Dr. Řeháček, Dr. Turek, Dr. Galuszková. Při cenotvorbě bude i nadále použit  současný způsob 

kalkulace. Meziroční nárůst cen může být s ohledem na regulaci VUC maximálně 3%. 

Výbor se shodl, že vzhledem k aktuální inflaci o tento nárůst cen požádá. (Dr. Řeháček)  

 

6. Úkol č 39: Nedostatek erytrocytů: členové výboru obdrželi závěry dotazníkové šetření, 

do příští schůze pošlou připomínky k závěrů šetření.  Úkol trvá (Dr.Bohoněk).  
 

7. Úkol č.41: Standard označování TP: návrh na aktualizaci v řešení, úkol trvá. Návrh 

aktualizace standardu bude předán do diskuse členům výboru. (Dr. Bohoněk) 

 

8. Úkol č.42: Nového doporučení STL – kompatibilita TP: odsouhlaseno, per rollam, 

publikováno (Dr. Masopust). 

 

9. Úkol č.43: Příprava nového doporučení STL – ozařování TP: dokument je rozpracován. 

Bude rozeslán členům výboru k diskusi (Doc.Gašová). 

 

10. Vyšetření celkové bílkoviny u dárců plazmy: stanovisko výboru STL k matrix plazma/ 

sérum, zveřejněno na webových stránkách, per rollam byla schválena novelizace 

doporučení STL č. 3. Úkol splněn. 
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11. Cvičení KTC 26. 4. 2022.  Cvičení proběhlo bez výraznějších problémů na základě scénáře 

vypracovaného MZ ČR. Jednotlivá KTC zpracovala a zaslala na MZ ČR dílčí zprávy a na 

MZČR probíhá jejich vyhodnocení.  Závěrečná zpráva z MZ není stále k dispozici (Dr. 

Bohoněk). 

 

12. Volby do výboru STL na období 2022-2026: O průběhu voleb referovala předsedkyně 

volební komise MUDr.Daniela Dušková. Bylo rozesláno návrhové kolo, aktuálně je 

evidováno 493 členů STL ČLS JEP. Návrhů zpět bylo doručeno celkem 109. Všechny obdržené 

návrhové lístky jsou platné. Výsledky prvního kola jsou v příloze tohoto zápisu. Připravovány 

volební lístky pro vlastní volbu, která proběhne elektronicky. Pouze členům bez e-mailové 

adresy budou záslány papírové volební lístky poštou 

Pro volbu sestaví volební komise kandidátní listiny do výboru a do revizní komise dle 

obdržených návrhů takto:  

a) do výboru STL 14 členů STL – lékařů,  

b) do výboru STL 3 členy STL – zdravotní sestry,  

c) do výboru STL 3 členy STL – zdravotní laboranty a laboratorní asistenty  

d) do výboru STL 3 členy STL – odborné pracovníky v laboratorních metodách,  

e) do výboru STL 3 členy STL – bez ohledu na profesní kategorii,  

f) do revizní komise STL 6 členů STL bez ohledu na profesní kategori 
 

Výbor STL žádá všechny členy o kontrolu emailových adres.  

 

 

13. Registr vyřazených dárců:   

            Informace z jednání ÚZIS a ÚHKT: poznámky ze schůzky (Dr. Gašová): 

1. Není funkční komunikace ÚZIS a ZTS, resp. je nutná komunikace ÚZIS, dodavatelů IS 

a jednotlivých ZTS. 

2. ÚZIS má k exportu databázi vyřazených bez důvodu vyloučení (je samostatnou funkcí 

Transreg)  - lze poskytnout.k naplnění registru. Důvod vyloučení bude doplńován 

postupně. 

3. P. Ševčík splnil, komunikace s f.Steiner a ÚZIS probíhá oboustranně, zdá se být na 

dobré cestě. Nevyřešeny komunikace s TIS, Stapro a jiné. 

4. Po ověření funkce nového registru bude Ttransreg odpojený – nedpoporučuje se 

paralelní souběh. ÚHKT zajistí dodatky k smlouvám s termínem ukončení Transreg 

(podpora legislativní cesty).  

Termín napojení dodavatelů IS na web Registru navrhne STL. 

 

          Výbor žádá jednotlivá ZTS obrátit se na svého dodavatele softwaru ohledně napojení 

          na nový povinný registr.  

          K probleatice Registru a sběru dat ze ZTS, proběhne v září jednání s ředitelem ÚZIS  

          prof. Duškem, kterého se zúčastní Dr.Bohoněk, Dr.Řeháček a Dr.Procházková 

 

14. Žádosti o podporu publikační a přednáškové činnosti: byly podány další žádost o 

podporu publikační činnosti, které výbor schválil (viz příloha zápisu). 

 

15.  Kulatý stůl k nové směrnici EU o tkáních a buňkách 31.8.2022 – informace podal Dr. 

Bohoněk a Dr. Turek.  Připravuje se sloučení směnice EU č. 2002/98/ES o krvi a směrnice 

EU č.2004/23/ES o tkáních a buňkách v jednu směrnici o krvi, tkáích a buňkách. Na první 
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schůzce proběhla diskuze ohledně terminologie a definic. Výbor STL bude na této směrnici 

spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví. (Dr. Bohoněk, Dr. Turek). 

 

16.  Aktualizace dokumentu SEKK „Certifikace úspěšnosti systému EHK“ (Dr.Písačka) 

Certifikace pro rok 2023 bude beze změny, budou zařazeny další antigeny, které mají 

certifikovaná diagnostika, do cyklů budou zařazeny až po vyhodnocení úspěšnosti po 

jednom roce. 

S ohledem na nedostatek vhodného materiálu do SEKK kolegové z ÚHKT a Hradce 

Králové vyzývají TO k poskytnutí vhodného materiálu. 

 

17. Kvalifikovaná osoba – podnět z TO Klatovy: návrh, aby atestace v oboru „hematologie a 

transfuzní služba“ (nelékaři) byla přidána v zákonu o léčivu mezi kvalifikační předpoklady, 

které opravňují k výkonu funkce „kvalifikované osoby“. Výbor STL toto stanovisko 

podpořil, v tomto smyslu zpracoval dopis pro TO Klatovy. Schváleno per rollam.  

 

 

18. Žádosti o přijetí do STL (Dr.Pacasová) 

Výbor schválil nové zájemce o členství v STL. 

Přehled nových žadatelů o členství v STL: 
MUDr. Olga Eichlerová        Nemocnice Slaný 

Věra Mudriková               Plasmaplace Praha 4           sekce LS 

Andrej Olšavský              Plasmaplace Praha 5           sekce LS 

Mgr. Renata Horáková          Nemocnice Břeclav o.p. 

Mag. Milan Zelený            Europlasma s.r.o. Praha 4 

Bc. Veronika Krejčová          UNICAplasma, Praha 6         sekce LS 

Mgr. Jana Čandová             HTO Vsetín 

MUDr. Martin Toman         Cara Plasma, Praha 1 

MUDr. Mária Walterová       Cara Plasma, Modřice 

MUDr. Katarína Kovalčíková Cara Plasma, Praha 1 

MUDr. Marcela Kutilová      Cara Plasma Jihlava 

Bc. Jan Čejka              FN Plzeň                        sekce LS 

Mgr. Ivana Šuhová          FN Plzeň                       sekce LS 

MUDr. Ingrid Kalinková     Cara Plasma, Praha 1 

Mgr. Lenka Korbelová       UNICA Plasma, Praha 6           sekce LS 

MUDR. Alžběta Čáslavská    FN Hradec Králové   

 

 

Různé 

Ing. Kricnerová: 

konference laborantů a sester 2023 - původně vybrané místo pro konání XXXIII. celostátní 

pracovní konference laborantů a sester - Farma Michael, tvrz Nedvězí, Rabyně bylo zrušeno z 

důvodu velkého navýšení cen za pronájem prostor a stravování. Nemožnost zafixování cen na 

rok 2023. 

V tomto týdnu byla vybrána další dvě místa (Dvůr Pecínov, nedaleko Benešova u Prahy a 

PARK HOLIDAY CONGRESS & WELLNESS HOTEL, Praha 10 - Benice), čeká se na zaslání 

cenové nabídky. 

Poté výbor STL rozhodne, zda konference v příštím roce proběhne či nikoliv. 

 

Dr. Pacasová: 

Předložila konečnou verzi Zprávy o hospodaření STL za rok 2021, odsouhlasenou revizní 

komisí. Výbor dokument schválil. 
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Dr. Písačka: 

Předložil žádost Mg. Bolckové o přidání nové položky do číselníku – vyšetření 

antigranulocytárních a anti HLA protilátek testem LABSCREEN MULTI. Výbor schválil.  

 

Dr. Turek  

prezentoval návrh připomínek k návrhu 21. vydání Guide to the preparation, use and quality 

assurance, které hodlá odeslat (žádné připomínky od členů STL zatím nedostal). Termín 

odeslání na EDQM je 15.9.2022. 

 

Mgr. Adamcová informuje o tom, že NCO NZO požádalo TTO FN Brno o spolupráci při 

přípravě specializačního vzdělávání pro sestry v transfuzní službě. 

 

 

 

Příští schůze výboru STL se bude konat 3.11.2022 v 11:00 hod v ÚVN Praha, budova F, vchod 

F1, 2.patro, m.č. 123  

 

Zapsala:  MUDr. Dana Galuszková, PhD. 

 



                                                                                                      

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ STL  

ZA OBDOBÍ 1.1.2021 – 31.12.2021 

  

1. Celkové náklady v roce 2021 činily 174 865 Kč a celkové výnosy 914 586 Kč. Výsledek 

hospodaření v roce 2021 skončil pozitivní bilancí 739 721 Kč.  

2. Položky celkových nákladů 174 866 Kč v roce 2021 (1.1. – 31.12.2021) tvořily: náklady na 

časopis TaH Dnes, včetně režijních (časopis TaHD – Care Comm s.r.o) v hodnotě 84 947 Kč, 

ostatní osobní náklady (sekretář) v hodnotě 23 400 Kč, náklady na činnost výboru STL 

(občerstvení, cestovné, poštovné) v hodnotě 6 212 Kč, úhrady za podporu přednáškové a 

publikační činnosti (Fond STL – žádosti č. 1 až č. 5/2021) v hodnotě 51 500 Kč, náklady 

spojené s výběrem členských příspěvků v hodnotě 2 435 a ostatní (neuplatněná DPH a haléřová 

vyrovnání) v hodnotě 6 371 Kč. 

3. Položky celkových výnosů 914 587 Kč v roce 2021 (1.1. – 31.12.2021) tvořily: přijaté členské 

příspěvky 86 698 Kč, ostatní služby (pracoviště TS) v hodnotě 17 500 Kč, přijaté příspěvky na 

propagaci a dary v hodnotě 150 000 Kč, příjaté příspěvky za spolupráci STL na odborných 

akcích v hodnotě 576 810 Kč, dotace Ministerstva zdravotnictví na časopist TaH Dnes ve výši 

83 493 Kč a úroky zdaněné srážkovou daní v hodnotě 85 Kč. 

4. Za období roku 2021 bylo celkem přijato 7 žádostí o proplacení příspěvku v souladu 

s pravidly STL ČLS JEP o podpoře publikační a přednáškové činnosti (Fond STL) v celkové 

hodnotě 234 690 Kč, v roce 2021 provedena úhrada v hodnotě 51 500 Kč (5 žádostí). 

5. Za období roku 2021 se podařilo získat ke spolupráci formou příspěvků na reklamu, 

sponzoring a propagaci následující partnery (je uveden abecedně seřazený seznam partnerů 

se zaúčtovanými příspěvky v roce 2021): APR spol. s.r.o., DiaSorin Czech, s.r.o., MEDISTA 

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

spol. s.r.o. 

6. Příjaté příspěvky za spolupráci STL na odborných akcích za období roku 2021 tvořily 

příspěvky za spolupráci na akci 16. Pracovní dny v transfuzním lékařství (celkem 50 000 Kč) 

a za spolupráci na pořádání akce II. Český hematologický a transfuziologický sjezd (celkem 

526 810 Kč) 

7. Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP disponovala k datu 31.12.2020 finančními 

prostředky ve výši 1 860 917 Kč a k datu 31.12.2021 celkovými finančními prostředky 

v hodnotě 2 516 336 Kč. 

 

Zpracoval       V Brně 26.8.2022 

RNDr. Rita Pacasová, Ph.D. 

pokladník STL ČLS JEP 

 

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

 

Společnost pro transfuzní lékařství 

http://transfuznispolecnost.cz/


  
FOND STL - žádosti 2022 schválené 8.9.2022  

  

číslo žadatel Název status suma 

1 
Kostrouchová 
Hana 

Mikrocytóza u dárců krve (14. Střešovický den) 
přednáška 
ČJ 

1 000 

2 Vojáčková Petra Nežádoucí reakce u dárců krve ve FN Brno (Střešovice) 
přednáška 
ČJ 

1 000 

3 Křížová Eva 
Západonilská horečka na pozadí pandemie onemocnění 
COVID-19  (Střešovice) 

přednáška 
ČJ 

1 000 

4 Bohoněk Miloš 
Koncept PBM a jeho impementace v klinické praxi 

přednáška 
ČJ 

1 000 

 


