
Příloha č. 5 
PhDr. Jana Pelcová 
 Odbor vzdělávání a vědy MZ ČR 
 Palackého náměstí 4,Praha 2 
 
                                                                         V Praze dne 12. 3.2012 
 

Vážená paní doktorko, 
 
dovoluji si Vám zaslat stanovisko výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k 

přípravě paragrafového znění velké novely zákona                 č.96/2004 Sb., pro obor odborného 
pracovníka v laboratorních metodách.  
 
Výbor souhlasí se zestručněním názvu do navrhované podoby - bioanalytik. 
 
K návrhu par 26 máme zásadní připomínku, k bodu 1a a 1b 
a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru odborný pracovník v laboratorních 
metodách, od školního roku 2013/2014 v oboru bioanalytik pro přípravu odborného pracovníka v 
laboratorních metodách,  
 
Studijní programy - obory vysokých škol, mají různé názvy, které byly v procesu akreditace získány 
včetně souhlasného stanoviska MZ ČR, tudíž je nutné v přechodných opatřeních vyjádřit, že se 
nebude jednat o nově předkládané programy k akreditaci. Nelze předpokládat, že vysoké školy budou 
předkládat znovu akreditační spis, jehož příprava je velmi náročná, pokud dochází fakticky jen ke 
změně názvu 
 
b) akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného biologického, chemického, 
veterinárního nebo farmaceutického zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu odborné 
zdravotnické laboratorní metody nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu výroba, příprava a kontrola 
léčivých přípravků, nebo pokud bylo studium v akreditovaném kvalifikačním kurzu zahájeno nejpozději 
v roce 2014. 
 
Řada vysokých škol a jejich fakult - např. Přírodovědecká fakulta UK a připravuje vysoce kvalifikované 
odborníky pro práci v laboratoři. Vysoké školy často nejsou schopny vyhovět úpravou studijních plánů 
tak, aby byly splněny požadavky na přiznání statutu zdravotnického pracovníka v rámci magisterského 
studia. Je si třeba uvědomit, že jejich absolventi mají širší uplatnění než je práce ve zdravotnictví. 
Proto požadujeme zachovat AKK pro obor, tj. odstranit podmínku zahájení AKK do roku 2014. V 
případě absolventů, kteří by vycházeli pouze z akreditovaných zdravotnických oborů jich bude 
nedostatek k naplnění personálních požadavků zdravotnických zařízení.  
 

Pro obor embryologie se výbor spíše domnívá, že by tento relativně úzce specializovaný obor 
měl být ponechán jako jedna z deseti specializací odborného pracovníka. 
 

Dovolujeme si též upozornit na nutnost změny v katalogu prací, který by měl umožnit zařadit 
tyto pracovníky do 14. platové třídy.  
 

Vážená paní doktorko, 
 
jsme připraveni k jednání a vysvětlení našeho stanoviska. 

 
S pozdravem  

   
                                 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

                                            předseda ČSKB ČLS JEP 
 
 
 
 
 
 




