
Příloha 4 
 
Zápis č. 1  z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 
v Praze 
 
Přítomni: M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová 
Telefonická komunikace (nesjízdnost silnic): J. Chaloupka, M.Nejedlý 
 
Program: 1 – informace ze schůze výboru ČSKB 
  2 – informace o pozměňovacím návrhu zákona 96/2004 

3 – pracovní den 
  4 – 43. BIOLAB 2006 
  5 – plán činnosti sekce zdrav. laborantů ČASu na r.2006 
  6 – info z NCONZO 
  7 – různé 
 
ad 1. Z.Rychnovská – informovala členy výboru BL o průběhu schůze výboru ČSKB – průběžná 
informace o volbách ČSKB-2006, návrh programu sympozia  FONS 2006, příprava sympozia FESCC 
v Praze – říjen 2006, doporučení ČSKB 
ad 2. M.Bunešová –aktuální informace z ČASu ohledně legislativních kroků a iniciativ MZ ČR a 
některých poslanců PSP ČR. Dokumenty rozeslány členům výboru ( + vědecké sekretářce ČSKB ing 
J. Vávrové, Ph.D.) k prostudování. Příloha A - Protestní prohlášení profesních, odborných a 
stavovských organizací nelékařských zdravotnických pracovníků proti legislativním krokům a 
iniciativám MZ ČR a některých poslanců PSP ČR.  
ad 3. Z. Rychnovská a M.Vémolová –informovaly o přípravě Regionální konference Sekce 
biochemických laborantů ČSKB 27.4.2006 - Vsetín, program na webových stránkách ČSKB  
( kontaktní osoba p. M. Machálková – ved.laborantka OKB nemocnice Vsetín) 
ad 4. Z. Rychnovská – 43. BIOLAB (21.-23.5.2006 v Českém Krumlově) , detailně probrán program, 
termín setkání vědeckého výboru, rozpočet a pozvání čestných hostů, kterým bude zaplacen sjezdový 
poplatek a ubytování na 1 noc 
 
ad 5. M. Bunešová  

Téma Datum Místo 

Celostátní konference zdravotních laborantů 16.6.2006 FN Plzeň 

Pracovní konference zdravotních laborantů 6.9.2006 FN Motol Praha 

Mezinárodní konference zdravotních 
laborantů 15. - 16.9.2006 Brno 

Pracovní konference zdravotních laborantů 11.11.2006 VFN Praha 

Pracovní konference zdravotních laborantů 31.3.2006, 12 
hodin FN Olomouc 

 
ad 6. J. Chaloupka – informoval, že subkatedra klinických laboratoří projednává dokončení studia 
PSS dvou tříd JOP. Současné přihlášky zůstávají v NCO NZO Brno – uchazeči budou informováni. 
ad 7. M. Bunešová  - informace ohledně dnešního jednání ministra zdravotnictví s NCONZO viz. 
Příloha B – informace o jednání 
-  výbor sekce BL navrhuje, aby odborná společnost zaujala stanovisko k pozměňovacím a jiným 
návrhům k zákonu č. 96/2004Sb., zvláště pak k systému registrace a k celoživotnímu vzdělávání 
 
zapsala: M.Bunešová 



za správnost : Z. Rychnovská 
 
 
Příloha A 
Prohlášení profesních, odborných a stavovských organizací nelékařských zdravotnických 
pracovníků proti legislativním krokům a iniciativám MZ ČR a některých poslanců PSP ČR. 
 
Níže uvedené profesní, odborné a stavovské organizace, reprezentující více než 199 099 nelékařských 
zdravotnických pracovníků různého zaměření a všech úrovní vzdělání, protestují proti snahám MZ ČR 
a iniciativám některých poslanců o změnu právních předpisů a prosazení jejich nesystémových změn. 
Jedná se o zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění  a zákon č. 96/2004 Sb., o 
nelékařských zdravotnických povoláních a o vyhlášku č. 493/2005 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.   
 
Jde o následující  okruhy problémů 

• Vyloučení profesních organizací nelékařů ze systému dohodovacích řízení 
• Zásah do nastoleného systému kontroly celoživotního vzdělávání nelékařů (do kterého bylo do 

této doby investováno cca 100 000 000 Kč jen na poplatcích) 
• Diskriminace související s navýšením mzdových indexů pouze pro jednu skupinu 

poskytovatelů zdravotní péče (zvýhodnění pouze skupiny lékařů) ve vyhlášce MZ ČR č. 
493/2005 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.   

Poslanecká iniciativa MUDr. Jaroslava Krákory, podporovaná ministrem zdravotnictví MUDr. 
Davidem Rathem, naprosto opomíjí závěry hodnocení zástupců Evropské komise v rámci evaluační 
mise doporučení expertů a širší kontext výkonu a regulace nelékařských zdravotnických povolání 
v Evropské unii, stejně tak jako stanoviska profesních  organizací nelékařů.  
  
Absence komunikace MZ ČR a poslanců PSP ČR s profesními organizacemi a nerespektování jejich  
kvalifikovaných názorů   nás  nutí k veřejnému protestu proti nekompetentnímu postupu a zásahu do 
postavení nelékařů v České republice. 
  
Organizace  zdravotnických pracovníků nelékařů vždy byly a jsou pro konstruktivní spolupráci  
s orgány státní správy i samosprávy při přípravě legislativních změn a koncepčních materiálů, které 
ovlivňují kvalitu a dostupnost zdravotní péče, poskytované nelékařskými pracovníky. 
 
Důrazně žádáme o respektování  již nastavených a fungujících  demokratických pravidel ve spolupráci 
s orgány státní správy a samosprávy, jsme připraveni podílet se na novelách již přijatých právních 
norem. Požadujeme zachování procesu připomínkových a dohodovacích řízení tak, aby nemohlo 
docházet k  rozhodování o nás bez nás. 
   
V Praze dne 31.1.2006 
 
Za profesní organizace se připojují: 
  
1. ČAS – Česká asociace sester 
2. ČSST – Česká společnost pro zdravotnickou techniku 
3. SBM – Společnost biomedicínckého inženýrství a informatiky v lékařství ČLS - JEP 
4. UNIPA – Unie porodních asistentek  
5. UNIFY ČR – Unie fyzioterapeutů ČR 
6. Asociace psychiatrických sester 
7. Asociace klinických psychologů ČR 
8. Společnost radiologických asistentů ČR 
9. Česká společnost fyziků v medicíně 
10. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR 
11. Asociace domácí péče ČR 
12. Společnost instrumentářek 



13. Sdružení majitelů a poskytovatelů domácí péče 
 
Příloha B 

Informace o jednání ministra zdravotnictví se zástupci nelékařských zdravotnických pracovníků 

V úterý 7. února 2006 jednal ministr zdravotnictví MUDr. David Rath se zástupkyněmi nelékařských 
profesí.  

Přítomny byly: 
Mgr. Dagmar Prokopiusová, pověřená řízením Oddělení vzdělávání a uznávání kvalifikací 
nelékařských zdravotnických pracovníků a ošetřovatelství MZ, 
PhDr. Karla Pochylá, ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 
v Brně, 
Jana Skálová, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 
Bc. Jana Dezortová, předsedkyně Profesní a odborové Unie zdravotnických pracovníků Čech, 
Moravy a Slezska 
a PhDr. Ivana Mádlová, zástupce Občanského sdružení Educare. 
Z jednání se omluvil pro nepřízeň počasí Mgr. Josef Hyka, zástupce Národní koalice zdravotnických 
pracovníků.  

Dále se zúčastnili jednání za Ministerstvo zdravotnictví: 
náměstci ministra MUDr. Michal Pohanka, náměstek pro řízení, 
Ph.D., MUDr. Antonín Pečenka, náměstek pro zdravotní péči 
a MUDr. Vladimír Dryml, náměstek pro zdravotní pojištění a kontrolu. 
Přítomen byl rovněž šéf kabinetu poradců ministra MUDr. Michal Sojka.  

Jednání se týkalo problematiky získávání „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu” u nelékařských zdravotnických povolání, tj. registrace dle zákona č. 96/2004 Sb. 
Předmětem jednání bylo mj. celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, které je 
v systému registrace klíčové a je upraveno vyhláškou č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní 
systém pro vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného 
dohledu zdravotnických pracovníků. Účastníci tohoto konstruktivního setkání se již v úvodu shodli na 
tom, že dosavadní systém registrace je příliš složitý.  

Podle názoru ministra a ostatních účastníků jednání je stávající systém registrace pro sestry tvrdší, než 
pro lékaře. Nezpochybňuje přitom vůbec nutnost kontinuálního vzdělávání sester, ale připomíná, že je 
k tomu třeba vytvořit optimální podmínky. Také je nutno volit odbornost dalšího vzdělávání podle 
skutečných potřeb praxe.  

V této souvislosti ministr zdůraznil, že se navíc ještě ve své praxi nesetkal s odbornou neznalostí 
sester. Důraz kladl na vzdělávací akce se zaměřením na komunikaci a „syndrom vyhoření”. Vyzval 
k rozvoji vzdělávání s tímto zaměřením.  

V závěru jednání bylo dohodnuto, že první kolo registrace bude dokončeno v nezměněné podobě, za 
podmínek stanovených zákonem č. 96/2004 Sb.  

Ministr David Rath řekl, že návrh zákona vrací k projednání do výboru Poslanecké sněmovny 
a mohou tak být provedeny ještě některé změny. Návrhy změn právních předpisů budou 
připraveny s cílem zjednodušení celého systému.  

Za účelem projednání již zcela konkrétních kroků se ministr sejde s příslušnými odbornými 
pracovníky Ministerstva zdravotnictví ještě v tomto týdnu.  




