
Příloha č. 5 
Nepodkročitelná minima -  personální vybavení laboratoře – schváleno výborem ČSKB dne 9.8.2010 

 
Odbornost Rozdělení dle typu 

laboratoře 
Popis nepodkročitelné meze personálního vybavení laboratoře 

801- Klinická biochemie Laboratoř poskytující služby 
pro akutní lůžkovou péči 

- úvazek kvalifikovaného lékaře: min. 0,5, pokud je ve funkci vedoucího lékaře pak 
min. 0,8.  

- úvazek kvalifikovaného analytika: min. 0,5, pokud je ve vedoucí funkci pak min. 
0,8.  

- dostupnost: fyzická denní přítomnost obou odborníků 
- úvazek kvalifikovaného zdravotního laboranta min 1,0 

Laboratoř poskytující služby 
pro neakutní lůžkovou péči, 
ambulantní specialisty a 
praktické lékaře 

-     součet úvazků kvalifikovaného lékaře a kvalifikovaného analytika min. 1,0, pro 
pracovníka       ve vedoucí funkci minimálně 0,8 a druhého odborníka minimálně 0,2.  
-     dostupnost: fyzická denní přítomnost vedoucího pracovníka, druhý denně 
dostupný pro poskytování telefonických konzultací a fyzická přítomnost v rozsahu jeho 
pracovního úvazku 
-     úvazek kvalifikovaného zdravotního laboranta min 1,0 

Obecně - Kvalifikovaným lékařem se rozumí lékař, který má specializaci v oboru klinická 
biochemie dle zákona 95/2004 Sb. v platném znění. 

- Kvalifikovaným analytikem, resp. farmaceutem se rozumí se specializací - 
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – 
klinická biochemie dle zákona 96/2004 Sb. v platném znění. 

- Kvalifikovaným zdravotním laborantem se rozumí s vykonanou specializační 
zkouškou v oboru klinická   biochemie dle zákona 96/2004 Sb. v platném znění. 

- Pokud na pracovišti klinické biochemie pracuje lékař nebo analytik, který má 
specializaci ve dvou odbornostech (lékař se dvěma specializacemi, analytik se 
dvěma specializacemi či lékař-analytik) považuje se toto za splnění personálních 
požadavků pro obě specializace pokud v laboratoři pracuje v úvazku 1.0. 

- Laboratoř provádějící laboratorní screening vrozených vývojových vad v prvním a 
druhém trimestru těhotenství musí mít pracovníka odpovědného za provádění 
screeningu. 

- Laboratoř provádějící vyšetřování likvoru musí mít pracovníka s odbornou 
způsobilostí – certifikát k provádění cytologických vyšetření likvoru, kterou  
získává  vysokoškolák ověřením znalostí před komisí ustavenou katedrou 
patologie IPVZ, akreditovanými pracovišti pro obor patologie. 
 

 
 
 




