
Příloha č. 10 
 
Vážená paní  
PhDr. Jana PELCOVÁ 
Odbor vzdělávání a vědy MZ ČR 
Palackého náměstí 4 
128 01 Praha 2 
 
 
                                   V Praze dne 28. června 2011 
 

Vážená paní doktorko,  
 
zástupci odborné biochemické společnosti se účastnili dílčího jednání Pracovní komise k transformaci 

NLZP v ČR, dne 4.5.2011. Posíláme připomínky a návrhy k zápisu. 
 
Jednalo se o následující skupiny povolání: 
 

§   9   zdravotní laborant    
§ 13   asistent ochrany veřejného zdraví 
§ 19  farmaceutický asistent 
§ 26   odborný pracovník v laboratorních metodách 
§ 30  laboratorní asistent 
§ 28   odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví    
§ 38   laboratorní pracovník 
§ 41  autoptický laborant 

 
Připomínky  
  
1) V transformační komisi není zastoupení laboratorních pracovníků nelékařů. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
pracovníky, kteří zajišťují až 80 % diagnostických dat, ze kterých vychází lékařská a ošetřovatelská péče, 
požadujeme, aby byl jmenován do komise jejich zástupce.  
 
2) Za vzdělávání a schvalování vzdělávacích programů odpovídají příslušné odborné společnosti, které by měly 
být i v tomto případě přizvány ke konečnému jednání. 
 
3) K jednáním u kulatého stolu, které probíhaly v jednotlivých krajích byly přizvány dle našich informací pouze 
náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání nemocnic. Vzhledem k rozdílné problematice oborů, se 
domníváme, že měly být zastoupeny i laboratorní obory. 
 
4) Není možné zaměňovat v pregraduálním vzdělávání zdravotní laborant – Mgr. a odborný pracovník 
v laboratorních metodách – Mgr. Ing. RNDr. Jedná se o rozdílné studium vzhledem k jeho náplni, obsahu a 
zaměření (stejně jako nelze zaměňovat magistry z přírodovědecké fakulty a filozofické fakulty).   
 
5) Z jednání vyplynula potřeba ujasnění profesí, které se uplatňují ve zdravotnické laboratoři. 
Laboratorní medicína je obor, který se velmi rychle vyvíjí a pokud chceme využít kvalitně laboratorní služby, je 
nutné, aby v zájmu kvality péče o pacienta v laboratoři pracovali patřičně erudovaní laboratorní profesionálové. 
Profesní složení v laboratorním provoze jsme pro lepší uchopení znázornili graficky.  
 
6) Návrh na vhodný typ vzdělávání a kompetencí přikládáme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh, vhodného typu vzdělávání a kompetencí pro pracovníky klinických laboratoří 
 
SANITÁŘ (s AKK) 
 
Absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu pro sanitáře. 
Provádění, pod odborným dohledem, pomocných zdravotnických laboratorních vyšetření podle stanovených 
postupů, včetně případné péče o laboratorní zvířata pod dohledem. Provádění zdravotnických dokumentačních a 
evidenčních činností. 
Provádění dílčích výkonů základní laboratorní práce v rámci správné laboratorní práce pod odborným dohledem. 
Pomocné práce v laboratoři příjmu biologického materiálu.  
 

ZDRAVOTNÍ LABORANT VOŠ (DiS) 
 
Absolvent VOŠ, obor zdravotní laborant. 
Bez odborného dohledu provádí přípravu materiálů nutných pro laboratorní a diagnostickou činnost, například 
obsluha laboratorní techniky, provádění odběrů a vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí 
v souvislosti s ochranou veřejného zdraví, provádění základních laboratorních měření na automatických 
analyzátorech (nefelometrických, chemiluminiscenčních, fotometrických), příprava vzorků k měření na 
průtokovém cytometru, k tandemové hmotnostní spektrometrii. Provádění základních laboratorních vyšetření a 
měření bez odborného dohledu, hodnocení kvality vzorků biologického materiálu, zhotovování preparátů a další 
zpracovávání materiálů nutných pro laboratorní diagnostickou činnost, provádění odběrů krve a ostatního 
biologického materiálu, práce s laboratorní technikou. Vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí 
v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví, provádění jejich odběru. 
 

ZDRAVOTNÍ LABORANT VOŠ (DiS), specialista (DiS + atestace) 
 
Absolvent VOŠ, obor zdravotní laborant a specializačního vzdělání. 
Bez odborného dohledu provádí přípravu a vyhodnocení materiálů nutných pro laboratorní a diagnostickou 
činnost, například obsluha a zajištění laboratorní techniky, provádění odběrů a vyšetřování vzorků životního a 
pracovního prostředí v souvislosti s ochranou veřejného zdraví, provádění základních a odborných laboratorních 
měření na automatických analyzátorech (nefelometrických, chemiluminiscenčních, fotometrických, 
coulometrických),  příprava a zhodnocení kvality vzorků k měření na průtokovém cytometru, k tandemové 
hmotnostní spektrometrii. Provádění základních laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu, 
hodnocení kvality vzorků biologického materiálu, zhotovování preparátů a další zpracovávání materiálů nutných 
pro laboratorní diagnostickou činnost, provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, práce s 
laboratorní technikou. Vyšetřování a vyhodnocování vzorků životního a pracovního prostředí v souvislosti 
s ochranou a podporou veřejného zdraví, provádění jejich speciálního odběru. 

 

ZDRAVOTNÍ LABORANT Bc., (Bc.) 
 
Absolvent Bc. studia akreditovaného k získání způsobilosti k výkonu povolání zdravotního laboranta. 
Provádění náročných laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu. Vykonávání laboratorních metod 
a postupů, zvlášť náročných z hlediska analytických a technologických procesů. Technicky náročné vyšetřování 
vzorků složek životního a pracovního prostředí a měření v terénu.  
Zajišťování interní a externí kontroly kvality laboratorních metod, zavádění nových rutinních laboratorních 
metod a jejich validace. Spolupráce na celoživotním praktickém vzdělávání zdravotnických pracovníků.   
 

ZDRAVOTNÍ LABORANT Bc., specialista (Bc. + atestace) 
 
Absolvent Bc. studia akreditovaného k získání způsobilosti k výkonu povolání zdravotního laboranta a 
specializačního vzdělání.  
Provádění vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu v oboru 
specializace, například provádění speciálních molekulárně genetických metod a vyšetření, vyšetření molekulární 
cytogenetiky, stanovování hladiny návykových látek, cytomorfologická vyšetření, provádění vysoce speciálních 



odběrů a speciálního vyšetřování vzorků složek životního a pracovního prostředí a měření v terénu. Provádění 
základního hodnocení elektroforéz, isoelektrických fokusací. Vyhodnocení základních nálezů ve fluorescenčním 
mikroskopu a nálezů  
 
 
 
v atomovém absorpčním spektrofotometru. Provádění a hodnocení analýz na tandemovém hmotnostním 
spektrometru, provádění základních statistických hodnocení. 
Stanovování strategie a koncepce laboratorního provozu a realizace projektů včetně koncepce dalšího vzdělávání 
v rámci menších organizačních celků zdravotnického zařízení a koordinace spolupráce mezi laboratořemi a 
klinikami. Zajišťování a provádění praktické i teoretické části celoživotního vzdělávání zdravotnických 
pracovníků, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace. 
Metodické usměrňování laboratorních činností v rámci oboru nebo zdravotnických celků, včetně jejich 
zajišťování a kontroly. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru laboratorní medicíny do laboratorní praxe 
na vlastním pracovišti i v rámci oboru. 
Zajišťování interní a externí kontroly kvality laboratorních metod. 
 
Odborný pracovník v laboratorních metodách (Mgr., Ing., RNDr.) 
 
Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v lab. metodách a v přípravě léčivých přípravků 
je dána § 26 zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění / č.105/2011 Sb./   a  činnostmi vyhlášky č.55 /2011 Sb. §27 
odborný pracovník v laboratorních metodách  
 

1) provádí vnitřní i vnější kontrolu laboratorních vyšetření, 
2) připravuje materiál a přístroje nutné pro laboratorní činnost,  
3) identifikuje vzorky zaslané k vyšetření, hodnotí jejich kvalitu z hlediska požadovaných vyšetření a 

zajišťuje jejich zpracování, 
4) posuzuje omezující, komplikující a interferující faktory a případně je kvantifikuje, 
5) vykonává v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při zjišťování jakosti měřícího a analytického 

procesu laboratoře, 
6) zajišťuje programy interní kontroly jakosti a mezilaboratorního porovnávání,  
7) metodicky vede zdravotní laboranty, 
8) Odborný pracovník v laboratorních metodách pracující na úseku přípravy radiofarmak vykonává pod 

odborným dohledem specialisty pro přípravu radiofarmak nebo farmaceuta činnosti související se 
zabezpečením radiační ochrany,  

 Pro odborného pracovníka v laboratorních metodách určí po adaptačním procesu  zodpovědný pracovník 
činnosti, které smí tento odborný pracovník bez specializované způsobilosti vykonávat. 
 
 
ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ 
V OBORU KLINICKÁ BIOCHEMIE - BIOANALYTIK PRO KLINICKOU BIOCHEMII ( Mgr., Ing., RNDr)., 
 
Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v lab. metodách a v přípravě léčivých přípravků 
je dána § 26 zákona 96/2004 v platném znění / č.105/2011 Sb./   a  činnostmi vyhlášky č.55 /2011 Sb. § 134 
bioanalytik pro klinickou biochemii po absolvování  specializované způsobilosti. 

1) vytváří systém identifikace vzorků zaslaných k vyšetření, jejich uchovávání, dokumentace a archivace 
výsledků vyšetření,  

2) kontroluje přístrojovou techniku stanovenou k provádění laboratorních vyšetření, vyhodnocuje případy 
selhání zdravotnické techniky a zajišťuje jejich prevenci,  

3) zajišťuje a vyhodnocuje programy interní a mezilaboratorní kontroly jakosti, interpretuje a aplikuje 
jejich výsledky do laboratorní praxe,  

4) v rozsahu své specializované způsobilosti zajišťuje tvorbu a udržování řízené dokumentace v laboratoři,  
5) podílí se na zajišťování jakosti měřicího a analytického procesu laboratoře, 
6) řídí zavádění a dodržování obecných pravidel bezpečnosti práce v laboratoři a dodržování provozního 

řádu laboratoře, 
7) identifikuje činnosti vyžadující změnu v postupu, 
8) podílí se na výzkumu a vývoji v oboru laboratorní medicíny 
9) vytváří podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe na vlastním pracovišti v rámci 

oboru, 
10) připravuje standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti, 



11) vede specializační vzdělávání v oboru své specializace, 
12) zajišťuje správné uchovávání, případně konzervaci vzorků určených k vyšetření, 
13)  kontroluje přístrojovou techniku stanovenou k provádění laboratorních vyšetření, vyjma úkonů 

vyhrazených osobám se zvláštní odbornou způsobilostí vymezenou jinými právními předpisy a 
zajišťuje jejich dokumentaci, 

14) odpovídá za přípravu materiálů a přístrojů nutných pro laboratorní činnost,  
 
 
 
 

15) pořizuje a dokumentuje data o referenčních materiálech, kalibračních funkcích, kontrolních analýzách a 
diagnostických reagenciích,   

16) důsledně aplikuje pravidla metrologie a chemometrie, 
17) doporučuje vhodné postupy odběru, transportu a uchovávání biologického materiálu pro ostatní 

zdravotnické pracovníky,  
18) uvádí nové laboratorní metody a diagnostické postupy a provádí jejich validaci, 
19) poskytuje podklady pro konsultační a konziliární činnost, 
20)  na základě indikace lékaře volí vhodné laboratorní metody, včetně případného rozšíření indikace 

lékaře, interpretuje laboratorní výsledky vyšetření a dat v diagnostické, monitorovací, léčebné a 
preventivní činnosti, v odůvodněných případech může indikaci lékaře specifikovat,  

21) provádí specializované laboratorní postupy (např. v oblasti molekulárně biologických, 
farmakologických, separačních metod),   

22)  hodnotí , uvolňuje výsledky a vytváří komentované nálezy,  
23)  podílí se na praktickém a teoretickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání uskutečňovaných VOŠ a vysokými školami, v akreditovaných zdravotnických 
studijních programech, vedoucích k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, 
uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných 
kvalifikačních kurzů. 

 
 
 

 
 

           ČSKB ČLS JEP 
 
 
 

RNDr. Dagmar Gotzmanová                                                 Mgr. Martina Bunešová 
                         prezidentka KVVOPZ                                             předsedkyně biochemických laborantů 

 
 

 
 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 
předseda ČSKB ČLS JEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




