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Vážené kolegyně, kolegové,
je dobrým zvykem podávat informace o činnosti za 
určité uplynulé období. Vzhledem k přetrvávající 
napínavé situaci ve zdravotnictví, nejen v oblasti 
profese zdravotního laboranta, jsme se rozhodli, 
shrnout pár aktualit.
Hlavním odborným setkáním, v příštím roce, bude 
jednoznačně 50. Sjezd biochemických laborantů 
– Biolab v Praze, na jehož přípravě se pracuje již od 
loňského roku. Myšleno příprava nejen důstojných 
a zajímavých prostor na konání BIOLABU, ale 
zároveň je velmi důležitá i volba vhodných odbor-
ných témat. Dovoluji si vás proto požádat, o zaslání 
vašich návrhů, abychom skutečně pokryli maximum 
oblastí, které zajímají pracovníky v klinických, bio-
chemických laboratoří.
Na podzim roku 2018 došlo, z osobních a pracov-
ních důvodů, ke změně ve složení výboru BL ČSKB. 
Za dlouholetou, kvalitní práci jsme poděkovali paní 
Mgr. Míle Kapustové a za, byť krátkou spolupráci, 
jsme poděkovali panu Mgr. Martinu Berdychovi. 
Do výboru byli kooptování členové dle pořadí ve 
výsledcích voleb do ČSKB. 
Nadcházející odborná akce je tradiční seminář 
v dubnu v Lékařském domě, program je již zve-
řejněn na webových stránkách ČSKB. Tématem 
je: „Kardiologická diagnostika“ a přednášet budou 
odborníci z oblasti laboratorní, ošetřovatelské 
i lékařské. Podzimním tématem jsou „Rizika labo-
ratorní práce“.
Činnost zástupců biochemických laborantů se 
ovšem nesoustředí „pouze“ na přípravu vzdělá-
vacích seminářů, ale velmi aktivně komunikují se 
zástupci ministerstev – MZČR, MŠMT, a to v oblasti 
příprav novelizací zákonů a směrnic.  Například 
v souvislosti s novelizovaným zák. č. 55/2011 Sb. 
ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických 
pracovníků a jiných odborných pracovníků a sou-
visejících vyhláškách bylo aktualizováno stanovisko 
výboru České společnosti klinické biochemie ČLS 
JEP (k 29. 1. 2019) - Uvolňování výsledků labora-
torních vyšetření.
Zástupci biochemických laborantů velmi úzce spo-
lupracují s ČAS a ČAZL, v rámci této spolupráce 
probíhá diskuse se stávajícím panem ministrem 
MZČR, Mgr. Adamem Vojtěchem. V návaznosti na 
záříjové jednání r. 2018 (uvedeno v zápise z jednání 

č. 4_4.10.2018) uveřejňuji elektronickou odpověď 
pana ministra z 11. 2. 2019 na téma změny platových 
tříd u zdravotních laborantů. 
Vážená paní prezidentko,
dovoluji si s omluvou za zpoždění reagovat na Váš 
email.
Ministerstvo zdravotnictví řeší návrh komplexní 
novelizace nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě, ve znění naří-
zení vlády č. 399/2017 Sb., ve vztahu k příloze č. 3 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která 
zahrnuje také zařazení prací odborného pracovníka 
v laboratorních metodách a v přípravě léčivých pří-
pravků do platových tříd.
V této souvislosti jsem dal pokyn ke zřízení mezi-
rezortní pracovní skupiny mezi Ministerstvem 
zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních 
věcí, jejímž úkolem je posoudit současný stav 
a navrhnout změny celého systému řazení prací do 
platových tříd tak, aby systém katalogu odpovídal 
aktuálním potřebám resortu v oblasti zdravotnictví 
a sociálních služeb.
Vzhledem k uvedené plánované koncepční revizi dané 
problematiky tak není vhodné v tuto chvíli provádět 
dílčí úpravy ve vztahu k jednotlivým zdravotnickým 
povoláním.
V případě dalších dotazů se, prosím, obracejte přímo 
na vedoucího Kabinetu ministra, p. Petra Jaremu, to 
buď e-mailem na adresu petr.jarema@mzcr.cz nebo 
telefonicky na čísle 725 854 885.

S pozdravem 
Adam Vojtěch

Na každé jednání s MŠMT nebo MZČR se zástupci 
zdravotních laborantů pečlivě připravují, průběžně 
studují podklady a diskutují s ostatními, jak odbor-
nými, tak profesními společnostmi. 
Opakovaně je nutno uvést, že toto vše vyžaduje vel-
kou podporu co nejširší členské základny odborné 
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). 
Výše členských poplatků je rozdělena dle vzdělání 
a věku člena ČSKB, podrobnosti na http://www.cskb.
cz/cskb.php?pg=spolecnost--clenska-zakladna 
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.
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Zajímá-li vás dění ve vaši profesi, vstupte nejen do 
odborné společnosti ČSKB, ale i do kontaktu s námi. 
Na vaše podněty, návrhy a nápady, na setkání při 
příležitosti odborných seminářů a konferencí se těší 

vaši Mgr. Martina Bunešová, MBA., Bc. Jana Blaž-
ková, Petr Coufal, Bc. Bronislava Jahodová a Mgr. 
Veronika Hauerová.  


