
�

ze
 ži

vo
ta

 ob
or

u

Platové zařazení 
bioanalytiků
J. Racek

Oddělení klinické biochemie může vést lékař či 
bioanalytik, oba samozřejmě musí mít atestaci z kli-
nické biochemie. Platové zařazení je však rozdílné; 
stejně tak u lékařů a bioanalytiků, kteří pracují jako 
vedoucí úseku či školitel. Lékař – vedoucí úseku 
či školitel má platovou třídu 14, ve vedoucí pozici 
výjimečně i 15 (pokud řeší mezinárodní granty 
atd.). Bioanalytik ve stejné funkci končí s platovou 
třídou 13. Opakovaně jsme upozorňovali na tuto 
asymetrii, která znevýhodňuje bioanalytiky, zatím 
bez úspěchu.

V listopadu t. r. iniciovala Společnost lékařské 
genetiky a genomiky ČLS JEP následující akci. 
Všechny odborné společnosti ČLS JEP, které mají 
vztah k oborům laboratorní medicíny, pošlou žádost 
o novelizaci Katalogu prací, která by bioanalytikům 
umožnila odpovídající platové zařazení, tj. takové, 
jaké mohou mít lékaři. Naše společnost dopisy již 
zaslala – ministrovi zdravotnictví a dalším pěti 
zodpovědným osobám na MZ, dále na tři adresy na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a konečně před-
sedkyni Odborového svazu zdravotnictví a sociální 
péče ČR. Znění dopisu najdete na další straně. Zbývá 
nám tedy doufat, že tato akce bude mít úspěch.
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V Praze dne 7. 11. 2018
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Ministr zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Věc: Žádost novelizaci Katalogu prací

Vážený pane ministře,
Výbor České společnosti klinické biochemie (ČSKB) ČLS JEP se na svém zasedání opakovaně zabýval 
situací v ohodnocení bioanalytiků, pracujících v laboratořích klinické biochemie. Tito pracovníci mají 
magisterské vzdělání na vysokých školách akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, skládají po 5 
letech studia náročnou atestaci z klinické biochemie a řídí provoz laboratoří po stránce analytické. Ve své 
práci úzce spolupracují s lékaři a zdravotními laboranty.
Bioanalytik s nejvyšším vzděláním (tj. atestací z klinické biochemie) může pracovat jako vedoucí úseku, 
školitel v rámci přípravy lékařů a dalších bioanalytiků k atestaci, řeší náročné výzkumné úkoly a připravuje 
laboratoře k akreditaci. Často je i vedoucím samostatného oddělení. Při tomto zařazení mu však může být 
přiznána maximálně 13. platová třída. Lékař na uvedených pozicích má třídu 14., ve výjimečných přípa-
dech i 15. (a navíc zvýhodněný platový tarif pro lékaře). V současné době se navrhuje zvýšení možných 
platových tříd i u laborantů, kteří však vykonávají práci pod vedením bioanalytiků.
Výbor ČSKB vnímá tuto asymetrii zařazení velmi negativně a prosí vás o pomoc; navrhujeme, aby byl 
upraven Katalog prací, který by umožnil bioanalytikům zařazení do stejných platových tříd jako lékařům; 
návrh úpravy posíláme v příloze.
Děkuji předem za pomoc při řešení výše uvedeného problému.
Zdraví

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. 
předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP


