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Zpráva o činnosti 
výboru sekce 
biochemických 
laborantů při ČSKB
Vážené kolegyně a kolegové. Rok 2019 se kvapem 
blíží ke svému konci a nastal čas, abychom shrnuli 
aktivitu členů výboru biochemických laborantů, 
těch, kterým jste v průběhu voleb svým hlasem 
vyjádřili důvěru.  
Členové výboru velmi úzce spolupracují jak se 
zástupci ostatních odborných společností, tak se 
zástupci profesních společností ČAS a ČAZL. Při-
pomínáme, že každý zdravotní laborant, který je 
členem ČSKB, je automaticky také členem ČAZL 
(Česká asociace zdravotních laborantů s webovými 
stránkami  www.cazl.cz)-
Oproti počátku činnosti po volbách se změnilo 
personální složení výboru. Odstoupili paní Mgr. 
M. Kapustová z rodinných důvodů a pan Bc. M. 
Berdych, který ukončil magisterská studia a nastou-
pil profesi analytika v laboratoři. Tito kolegové byli 
zastoupeni, dle pořadí ve výsledcích voleb, zdra-
votními laborantkami paní Bc. J. Blažkovou (H. 
Králové) a Bc. B. Jahodovou (Zlín).
Od jara 2018 jsme zajistili v Lékařském domě 
v Praze již tradiční odborné semináře -  „Zánětlivá 
onemocnění“ v dubnu a „Metabolický syndrom“ 
v říjnu tohoto roku. V dubnu 2019 proběhl seminář 
„Kardiologická diagnostika“ a v říjnu 2019 další 
s tématem „Rizika laboratorní práce“.
V květnu 2018 proběhl 49. celostátní sjezd bio-
chemických laborantů v Jihlavě BIOLAB. Byl ve 
spolupráci s kolegy z klinické laboratoře z jihlav-
ské nemocnice velmi pečlivě připraven. Podrobná 
zpráva o jeho průběhu byla uveřejněna v bulletinu 
FONS.
Členové výboru sekce biochemických laborantů 
ČSKB zpracovali připomínky k původně schvále-
ným programům AKK (akreditovaný kvalifikační 
kurz), jejichž absolventi měli získat odbornou 
způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického 
povolání zdravotní laborant podle §9 zákona č. 
96/2004 Sb. v platném znění. Navržení trvání studia 
AKK mělo být pouze v trvání  8-18 dnů, což by bylo 
v hrubém nesouladu s kvalifikačními standardy 

přípravy na výkon povolání zdravotní laborant a tím 
neslučitelné s požadavkem zajištění kvality práce 
v laboratoři. Na základě našeho jednání na MzČR 
byl takto navržený AKK zastaven. V současné době 
se zpracovávají podklady pro jinou verzi AKK ve 
spolupráci s odbornými a profesními společnostmi 
a s pracovníky NCONZO, které jsou zaměřeny na 
to, aby byly ve shodě s platnými kvalifikačními 
standardy vzdělávání. 
V těchto dnech probíhá řada připomínkových řízení 
v oblasti edukace. Jako příklad uvádím aktualizaci 
specializačních vzdělávacích programů pro zdravot-
ní laboranty v oboru klinické biochemie. Probíhalo 
v období srpna až října 2018. Dále je v aktuální 
přípravě plán celoživotního vzdělávání. 
Za zvláštní zmínku stojí provedení revize materiálů 
„Doporučení k převzetí biologického materiálu 
klinickou laboratoří“ a „Pokyny pro odběr moče na 
toxikologické vyšetření“.
Na základě naší opakované iniciativy jsme připo-
mínkovali rovněž návrh na změnu odměňování 
zdravotních pracovníků, v souvislosti se záměrem 
Ministerstva zdravotnictví předložit návrh změn 
v katalogu prací, týkající se některých nelékařských 
zdravotnických oborů. 
Obsahem našich připomínek bylo a je zajištění 
posunu o platovou třídu výše pro obor zdravotní 
laborant, to bylo akceptováno, a rozšíření možnosti 
zařazení do platových tříd 7 a 8 pro laboratorní 
asistenty. Návrh je ministerstvem koncipován tak, 
aby nabyl účinnosti od 1. 1. 2021. 
Společně s výborem ČSKB byly vytvořeny nové 
webové stránky ČSKB, které se neustále dolaďuji. 
V tomto bodě žádáme členskou základnu o spo-
lupráci a zasílání podnětů ke zlepšení s cílem 
dosáhnout toho, aby informace uveřejňované na 
adrese www.cskb.cz byly pro vás co nejvíce přínosné 
a přehledné. 
Podrobné aktuality z činnosti výboru jsou průběžně 
uveřejňovány jak na této webové adrese, tak v bulle-
tinu FONS. V nedávné době již byly spuštěny webo-
vé stránky BIOLAB2020  www.biolab2020.cz. 
Vážené kolegyně a kolegové, těšíme se na další vzá-
jemnou spolupráci, setkání na odborných akcích 
a na slavnostním setkání biochemických laborantů 
BIOLAB2020 v květnu 2020 v Praze, Motole. 

S úctou Martina Bunešová


