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Vážená paní 
Šafránková Alena, Mgr. 
Vedoucí oddělení  
Oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání 
kvalifikací 
MZ ČR 
 
Vážená paní 
Pírková Vendula, Mgr. 
Ředitelka odboru 
Odbor vzdělávání a vědy 
MZ ČR 
 
Vážené kolegyně, 
dne 12.7.2010 proběhlo na MZČR jednání o stávající problematice profese 
zdravotní laborant. Jedním z výstupů z tohoto jednání jsou návrhy změn, 
které posílám přílohou k tomuto dopisu.  
 
Děkujeme za spolupráci,  
 
                  s pozdravem 
 
   Mgr. Martina Bunešová 
   předsedkyně výboru sekce biochemických laborantů 
   ČSKB ČLS JEP 
 

 
    
V Praze 3.srpna 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

předseda:  
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
Ústav klinické biochemie a laboratorní 
diagnostiky 1. LF UK a VFN  
U Nemocnice 2 
128 08 Praha 2 
tel: 224 962 841 
fax: 224 962 848 
e-mail: zimatom@cesnet.cz     

místopředseda, IFCC, EFCC reprezentant: 
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. 
Ústav klinické biochemie a hematologie LF 
UK a FN Plzeň 
Alej Svobody 80 
304 60 Plzeň   
tel.: 377 104 233   
fax  377 104 234   
e-mail: racek@fnplzen.cz 

místopředsedkyně, vědecká sekretářka: 
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. 
ÚKBD LF UK a FN 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové 
tel.: 495 833 442, fax 495 832 003 
e-mail: vavrovaj@lfhk.cuni.cz 

pokladník: 
Ing.Luděk Šprongl 
Centrální laboratoř 
Šumperská nemocnice a.s. 
Nerudova 41 
787 01 Šumperk 
tel. 583 332 901 
e-mail: sprongl@nemspk.cz 

člen výboru: 
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. 
OKB FN Brno 
Jihlavská 20 
625 00 Brno 
tel. 532 233 151 
e-mail: mdast@fnbrno.cz 

členka výboru: 
RNDr. Dagmar Gotzmannová 
Laborex s.r.o. 
Pohraniční 106 
702 00 Moravská Ostrava 
tel.: 596 614 601, fax 596 614 600 
e-mail: laborex@iol.cz 

člen výboru: 
doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. 
FN Olomouc, OKBI 
I.P. Pavlova 6 
775 20 Olomouc 
tel. 588 444 242 
e-mail: petr.schneiderka@fnol.cz 

předsedkyně výboru sekce  
biochemických laborantů: 
Mgr. Martina Bunešová 
ÚKBP FN Motol 
V Úvalu 84 
150 06 Praha 5 
tel.: 224435318, fax 224435320  
e-mail: martina.bunesova@fnmotol.cz    

sekretariát:  
Miroslava Beranová 
Ústav klinické biochemie a laboratorní 
diagnostiky 1. LF UK a VFN  
U Nemocnice 2 
128 08 Praha 2 
Tel: 224 962 841 
Fax: 224 962 848 
e-mail: sekretariat@cskb.cz 

čestný předseda: 
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 
ÚKBD LF a FN 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové 
tel.: 495 832 129, fax 495 832 003 
e-mail: palicka@lfhk.cuni.cz  
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NÁVRH ZMĚNY ZÁK.  č  96 /2004  Sb .  

ZÁKON 

ze dne ………2010 

kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. 1 
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 
zákona č. 125/2005Sb., zákona č 111/2001 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 5 odst. 1 se na konec písmene b) doplňují slova „pokud bylo studium 1. ročníku 
zahájeno nejpozději ve školním roce 2009/2010,“. 
2. V § 9 odst. 2 se slova „písm.d)“ nahrazují slovy „písm.e). 
3. V § 13 odst. 2 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. d)“. 
 
 
4. V § 14 odst. 2 větě první se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. c) a d)“ 
5. V § 17 odst. 1 písm. c) se slova „v roce 1994! Nahrazují slovy „v roce 2004“ 
6. V § 17 odst. 2 větě první se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm. c)“ 
7. Za § 21 a se vkládá nový § 21 b, který zní 
 

„§ 21 b 
Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry 
 
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry se získává absolvováním 
 

a) střední zdravotnické školy v oboru praktická sestra, pokud bylo studium prvního ročníku 
zahájeno nejdříve ve školním roce 2010/2011, nebo 

b) akreditovaného kvalifikačního kurzu praktická sestra po získání úplného středního vzdělání 
nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele 
podle § 36, 

 
(2) Dále mají odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry zdravotničtí pracovníci, 
kteří získali způsobilost k výkonu povolání 
 

a) zdravotnického záchranáře podle § 18, nebo 
b) porodní asistentky podle § 6. 
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(3) Praktická sestra, která získala odbornou způsobilost podle odstavců 1 a 2, může vykonávat 
základní ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu až po 6 měsících výkonu povolání pod 
odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky. Do té doby musí vykonávat své 
povolání pouze pod odborným dohledem 

(4) Praktická sestra může vykonávat speciální ošetřovatelskou péči pouze pod odborným dohledem 
všeobecné sestry nebo porodní asistentky. Dále praktická sestra ve spolupráci s lékařem se podílí na 
preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.“ 
 
8. Za § 21 b se vkládá nový § 21 c, který zní 
  

„§ 21 c 
Odborná způsobilost k výkonu povolání praktický laborant ve zdravotnictví 
 
 
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání praktický laborant ve zdravotnictví se získává 
absolvováním 
 

c) střední zdravotnické školy v oboru praktický laborant ve zdravotnictví, pokud bylo studium 
prvního ročníku zahájeno nejdříve ve školním roce 2010/2011, nebo 

d) akreditovaného kvalifikačního kurzu praktický laborant ve zdravotnictví po získání úplného 
středního vzdělání nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsobilosti k výkonu 
povolání podle § 36 odst. 1 písmena e), nebo 4 ročníků studia na střední zdravotnické škole 
v oboru laboratorní asistent 

 

 (3) praktický laborant ve zdravotnictví, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1, může 
vykonávat základní laboratorní činnosti v rámci diagnostické péče a vyšetřování a měření složek 
životních a pracovních podmínek v rámci ochrany veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem a 
odborným pracovníkem v laboratorních metodách bez odborného dohledu až po 6 měsících výkonu 
povolání pod odborným dohledem zdravotního laboranta. Do té doby musí vykonávat své povolání 
pouze pod odborným dohledem 

(4) praktický laborant ve zdravotnictví může vykonávat speciální laboratorní činnosti v rámci 
diagnostické péče a vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek v rámci ochrany 
veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem a odborným pracovníkem v laboratorních metodách pouze 
pod odborným dohledem zdravotního laboranta.“ 

 

 

9. V § 29 odst. 1 písm. a) se slova „nebo“ nahrazují slovy „:studium 1. ročníku lze zahájit 
nejpozději ve školním roce 2009/2010, nebo „. 
 
10. V § 29 odst. 1 písm. b) se slova „zdravotnický asistent vkládají slova „zahájeného 
nejpozději v roce 2009,:. 

 

11. V § 30 odst. 1 se vkládá: „ studium 1. ročníku lze zahájit nejpozději ve školním roce 
2009/2010 
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Čl. II 
 

Přechodná ustanovení 
 
1. Zdravotničtí pracovníci, kteří podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, získali odbornou způsobilost k výkonu 
povolání zdravotnického asistenta jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zdravotnickými 
pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání praktické sestry. 
 
2. Zdravotničtí pracovníci, kteří podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, získali odbornou způsobilost k výkonu 
povolání laboratorního asistenta, jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zdravotnickými 
pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání praktický laborant ve zdravotnictví 
 
3. Osoby, které zahájily studium na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent 
nejpozději ve školním roce 2009/2010 nebo studium v akreditovaném kvalifikačním kurzu asistent 
nejpozději v roce 2009, získávají jeho úspěšným absolvováním odbornou způsobilost k výkonu 
povolání praktické sestry. 
 
4. Osoby, které zahájily studium na střední zdravotnické škole v oboru laboratorní asistent 
nejpozději ve školním roce 2009/2010, získávají jeho úspěšným absolvováním odbornou 
způsobilost k výkonu povolání praktický laborant ve zdravotnictví. 
 
 

 

Čl. III 
 

Účinnost 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 

 
 

 
NÁVRH ZMĚNY VYHLÁŠKY č. 424/2004 
 
 
Vyhláška č. 424/ 2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků, bude doplněna 
v souladu s katalogem prací a s ohledem na ostatní nelékařské profese. 
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NÁVRH ZMĚNY KATALOGU PRACÍ 
 
 
2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT (PRAKTICKÝ LABORANT VE ZDRAVOTNICTVÍ) 
 
7. platová třída 
1. Provádění zdravotnických laboratorních vyšetření podle stanovených postupů a s pomocí 
přístrojové a laboratorní techniky včetně případné péče o laboratorní zvířata pod odborným 
dohledem. 
2. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například 
v laboratorním informačním systému. 
8. platová třída 
1. Provádění základních nebo dílčích specializovaných laboratorních výkonů v rámci správné 
laboratorní praxe pod odborným dohledem. 
9. platová třída 
1. Provádění základních nebo dílčích specializovaných laboratorních výkonů v rámci správné 
laboratorní praxe bez odborného dohledu.. 
2. Provádění specializovaných laboratorních výkonů v rámci správné laboratorní praxe pod 
odborným dohledem. 
3. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializovaných laboratorních výkonů 
pod přímým vedením, například zhotovování preparátů a další zpracovávání materiálů nutných 
pro laboratorní diagnostickou činnost  
4. Provádění dílčích zvlášť náročných specializovaných laboratorních výkonů, které jsou náročné 
z hlediska technologické náročnosti provedení, a pro něž je nutné získání zvláštní odborné 
způsobilosti. 
 
 
 


