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Sekce zdravotních 
laborantů ČSKB 
v roce 2016
Vážené kolegyně, kolegové
v následujících řádcích vám předkládáme zprávu 
z činnosti výboru sekce zdravotních laborantů za 
rok 2016. Jedná se o souhrnné zpracování aktivit, 
které probíhaly v oblasti aktualizace vzdělávání 
zdravotních laborantů a dalších, profesně souvise-
jících, oblastech.
Hlavním odborným setkáním, v loňském roce, byl 
jednoznačně 48. Sjezd biochemických laborantů 
– Biolab v Srní na Šumavě. Podrobná zpráva z něj 
je zveřejněna ve FONSu. Je nesporné, že jak odbor-
ný, tak doprovodný program měl vysokou kvalitu 
a zdravotní laboranti ukázali svoji zdatnost i na 
poli presentačním. Biolab 2016 byl neobvyklý nejen 
výběrem prostředí pro konání, ale i tím, že byl orga-
nizován bez profesionální organizační společnosti.  
Další odbornou akcí, kterou již mnoho let organizují 
členové výboru biochemických laborantů byl semi-
nář v dubnu v Lékařském domě, Praha s tématem 
„Vnitřní prostředí“. Prezentovaly všechny profesní 
složky klinické laboratoře – profesor- lékař, analytik 
i zdravotní laborant. Všichni měli precizně nachys-
tané své přednášky. Děkujeme.
Říjnový seminář s tématem „ Nádorová onemocnění 
prsu a prostaty“, byl nejen edukační profesně, ale 
zároveň si posluchači odnesli mnoho informací 
a zkušeností i do svého osobního života. Ostatně 
můžete posoudit sami, všechny preszentace jsou – se 
svolením autorů – zveřejněny na webu ČSKB.
Činnost zástupců biochemických laborantů se 
ovšem nesoustředí „pouze“ na přípravu vzdělávacích 
seminářů, ale velmi aktivně komunikují se zástupci 
ministerstev – MZČR, MŠMT a to v oblasti přípravy 
novelizace zákona č.96/2004 Sb. a dalších souvisejí-
cích zákonů a vyhlášek. V úzké spolupráci s ČAZL 
(Česká asociace zdravotních laborantů) a ČAS (Čes-
ká asociace sester) nejen reagujeme na veškeré pod-
něty. Praxe ukázala, jak je důležité aktivně oslovovat 
zástupce české garnitury v oblasti zdravotnictví, 
v oblasti vzdělávání zdravotních laborantů, profesní 
náplně laborantů a jejich kompetencí. Vysoký (pro 
ČR nadbytečný) počet klinických laboratoří v České 
republice ovlivnit nemůžeme, jejich nasmlouvání 

se zdravotními pojišťovnami a následné proplácení 
– speciálně u některých laboratoří – všech výkonů, 
ovlivnit neumíme. Ostatně není výjimkou, že se 
někdy jedná o aktivity spadající do oblasti justice. 
To by měly řešit jiné složky. 
Na každé jednání se pečlivě připravujeme, průběžně 
studujeme podklady a diskutujeme s ostatními jak 
odbornými, tak profesními společnostmi. Podrob-
né zprávy z jednání jsou vždy zveřejněné na webu 
ČSKB v zápisech z jednání výboru sekce a následně 
i v bulletinu FONS. Jedná se o nekončící aktivity, 
kdy aktuálně je stav následující - Výbor pro zdra-
votnictví a sociální politiku (Senát ČR) dne 23. 11. 
2016 projednal pozměňující návrh zákona č. 96/2004 
Sb. a doporučil ho ke schválení, ministr MZČR, pan 
M. Ludvík v závěru roku 2016 přesunul, z důvodu 
doplňujících změn, čtení novely na rok 2017. Začát-
kem ledna bylo projednávání zařazeno na pořad 54. 
schůze. Zatím k projednání nedošlo. Připomínko-
vání zákona č.96/2004 Sb. probíhá již od r. 2007. 
Dle informací od předkládajících u zdravotních 
laborantů nejsou avízované změny, mělo by dojít ke 
zrušení kreditního systému, který sloužil ke kontrole 
celoživotního vzdělávání, a registraci vázanou na 
tuto kontrolu, neboť systém se doposud ukázal jako 
neefektivní. Zároveň se pracuje na novelizacích zák. 
č. 55/2011 Sb. ze dne 1. března 2011 o činnostech 
zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků a souvisejících vyhláškách.
Jak jsme již uvedli v loňské zprávě - toto vše vyžaduje 
velkou podporu co nejširší členské základny odbor-
né společnosti. Členem České společnosti klinické 
biochemie při ČLS JEP se může stát každý zdravotní 
laborant, laboratorní asistent – přihlášku lze vyplnit 
elektronicky (http://www.cls.cz/online-registrace). 
Základní členský příspěvek pro ČLS JEP je 280 Kč 
a příspěvky jsou rozlišeny i podle věku (SŠ do 30 let 
– 70 Kč, ostatní pracující SŠ – 100 Kč).
Zdravotní laborant, laboratorní asistent, se člen-
stvím v ČSKB automaticky stává i členem ČAZL 
(Česká asociace zdravotních laborantů – www.
cazl.cz) - tato asociace sdružuje laboranty všech 
odborností.
Na vaše podněty, návrhy a nápady, na setkání při 
příležitosti odborných seminářů a konferencí se 
těší vaši Mgr. Martina Bunešová, MBA., Bc. Jana 
Blažková, Petr Coufal, Mgr. Miloslava Kapustová 
a Jana Sedláková. 


