
Příloha č. 4 
 
Paní 
Mgr. Alena Šmídová  
Vedoucí oddělení ošetřovatelství  
a dalších nelékařských povolání  
a uznávání kvalifikací  
MZČR 
 
Vážená paní magistro, 
na základě společného jednání odborných společností a zástupců MZČR k problematice zdravotního 
laboranta a laboratorního asistenta posílám návrhy k vyhláškám, které byly projednány a schváleny 
výborem ČSKB. 
 
S úctou 
Prof. MUDr. T. Zima, DrSc.   Mgr. M. Bunešová 
předseda ČSKB  předsedkyně biochemických laborantů ČSKB 

 

§ 8 

Zdravotní laborant 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta se získává absolvováním 
akreditovaného studijního programu. nebo akreditovaného vzdělávacího programu nebo 
akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu nebo akreditovaného 
vzdělávacího programu a vzdělávacího programu kurzu. 

(2) Programy uvedený v odstavci 1 mají celkovou standardní dobu studia nejméně 3 roky, z 
toho praktické vyučování činí nejméně 1000 hodin. 

(3) Studium v programu uvedeném v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 
3 a dále obsahuje 

a) teoretickou výuku poskytující znalosti v 

1. oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování laboratorní zdravotní péče, a to v 
anatomii, fyziologii, patologii, biologii, biofyzice, fyzice, chemii, molekulární biologii a 
genetice, biochemii a základech radiační ochrany, 

2. laboratorních a klinických oborech, a to v histologii a histologické technice, genetice a 
molekulární biologii, hematologii a transfuzním lékařství, mikrobiologii, imunologii, 
epidemiologii, vyšetřovacích metodách v ochraně veřejného zdraví, toxikologii, klinické 
biochemii, instrumentální analýze (analytická chemie), zdravotnických prostředcích, zejména 
v laboratorních zdravotnických přístrojích, 

3. sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v základech psychologie a komunikace, 
základech informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu, systému managementu 
jakosti v laboratoři, 

b) praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v základních laboratorních 
postupech v souladu se zásadami správné laboratorní praxe včetně odběru a transportu 



biologického materiálu a znalosti preanalytického, analytického a postanalytického procesu v 
oborech histologie, genetika a molekulární biologie, hematologie a transfuzní služba, 
mikrobiologie, imunologie, klinická biochemie včetně toxikologie, vyšetřovací metody v 
ochraně veřejného zdraví a epidemiologii; praktické vyučování probíhá zejména ve školních 
laboratořích; v každém uvedeném oboru praktické vyučování probíhá nejméně 5 dní ve 
zdravotnických zařízeních. 

(4) Pokud se odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta získává studiem v 
akreditovaném studijním programu a vzdělávacím programu kurzu nebo studiem v 
akreditovaném vzdělávacím programu a vzdělávacím programu kurzu, doplňuje vzdělávací 
program kurzu vzdělání získané absolvováním akreditovaného studijního programu nebo 
akreditovaného vzdělávacího programu tak, aby splňoval požadavky podle odstavců 2 a 3. 

 

Profesi laboratorního asistenta vnímáme především jako studijní kvalitní přípravu pro 
bakalářské  studium – zdravotní laborant 

Návrh možných činností pro laboratorního asistenta: 

Práce na odběrových centrech a příjmu biologického materiálu. Příprava 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. Příprava vzorků k následnému zpracování v laboratorním provoze.  

§ 29 Laboratorní asistent 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního asistenta se získává absolvováním 
školního vzdělávacího programu. 

(2) Program uvedený v odstavci 1 má standardní dobu studia nejméně 4 roky, z toho praktické 
vyučování činí nejméně 900 hodin. 

(3) Studium v programu uvedeném v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti uvedené v § 3 
a dále obsahuje 

a) teoretickou výuku poskytující znalosti 

1. ve všeobecně vzdělávacích předmětech, které poskytují celkový všeobecný rozhled, 
jazykové a komunikační dovednosti, znalosti a dovednosti z přírodovědných oborů, zejména z 
matematiky a fyziky, 

2. v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování laboratorní zdravotní péče, a to v 
chemii a biochemii, biologii, somatologii, patologii, v základech radiační ochrany, 

3. v laboratorních a klinických oborech, a to v histologii a histologické technice, genetice, 
hematologii a transfuzní službě, mikrobiologii, imunologii, epidemiologii a vyšetřovacích 
metodách v ochraně veřejného zdraví, v klinické biochemii a toxikologii, zdravotnických 
prostředcích, zejména v laboratorních zdravotnických přístrojích, v základech systému 
managementu jakosti v laboratoři, 



4. v sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v komunikaci, zdravotnické informatice a 
statistice, 

b) praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v odběru biologického materiálu, v 
identifikaci vzorků biologického materiálu a hodnocení jejich kvality pro požadovaná 
laboratorní vyšetření, v základních laboratorních postupech v souladu se zásadami správné 
laboratorní praxe v oborech vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví, histologie, 
hematologie, mikrobiologie, imunologie a klinická biochemie; praktické vyučování probíhá 
ve školních laboratořích a zdravotnických zařízeních; ve zdravotnických zařízeních probíhá 
nejméně 40 hodin v každém uvedeném oboru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




