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Informační list 1/ 2011 

Ad 1. Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou 
laboratoří  
schváleno ĆSKB v březnu 2011 celé znění naleznete na www.cskb.cz – doporučení 

Ad 2. zákon č. 96/2004 Sb. 

„malá novela zákona č. 96/2004 Sb.", součástí které je prodloužení registračního 
období a snížení poplatku za podání žádosti nabyla účinnosti dnem 22. 4. 2011 pod 
číslem 105/2011 Sb. 

Registrace 

• U osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, která jsou platná ke 
dni účinnosti tohoto zákona, se doba platnosti prodlužuje o 4 roky 

• Prodloužení bude provedeno automaticky – není potřeba o nic žádat 
• Ministerstvo zdravotnictví nevydává nová Rozhodnutí – kontrolu lze provést v on-line náhledu 

na www.nconzo.cz 
• Žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti zákona se dokončí podle zákona č. 96/2004 Sb., ve 

znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona /Rozhodnutí bude vydané na období 6 let, 
ale v on-line náhledu se automaticky prodlouží/ 

Poplatky 

• Za vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení se snižuje z 500,- Kč na 100,- Kč 
• U žádostí podaných přede dnem nabytí účinnosti se rozdíl ve správním poplatku nevrací 
• Jsou změny ve výši poplatků za prováděné zkoušky u pomaturitního specializačního studia. 

Podrobné informace na www.nconzo.cz 

Ad 3. Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických 
povolání  

Složení pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice, 
která vznikla v červnu 2010, a oficiálně byla ustanovena na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 
32/2010 v listopadu 2010 má 16 členů. 

Jsou to zástupci odboru vzdělávání a vědy MZČR, zástupci odborných společností (ČAS), zástupci 
managementu zdravotnických zařízení – fakultních, krajských i privátních, zástupci vysokých škol, 
zástupce středních a vyšších škol a zástupce lékařů. Smyslem a úkolem pracovní komise je příprava 
reformních kroků, které povedou k vytvoření nové koncepce ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů a ke změně zákona č. 96/2004 Sb. a navazujících prováděcích předpisů. 
Komise bude vycházet ze 6-letých zkušeností získaných s aplikací zákona v praxi. 

 

 

 



Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických povolání ČR 

Jméno, příjmení    Zdravotnické zařízení 

Mgr. Hana Svobodová     3. LF UK Praha Mgr. 

David Rezničenko    Nemocnice Havlíčkův Brod  

PhDr. Ivana Mádlová, Ph. D, MBA  Bohemia hospitals  

PhDr. Květa Vachudová    SZŠ a VZŠ Plzeň  

Ing. Irena Kouřilová    ČAS  

Mgr. Veronika Di Cara    ČAS  

Mgr. Eva Pavelková     Šumperská nemocnice  

Mgr. Vendula Pírková     Ministerstvo zdravotnictví  

Mgr. Alena Šmídová     Ministerstvo zdravotnictví  

Bc. Martin Šamaj     FN Olomouc  

Mgr. Jana Nováková, MBA   FN Motol  

Bc. Mária Dobešová     FN Ostrava  

Mgr. Zdena Mikšová, Ph.D.   UP v Olomouci 

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.    Kardio – Troll, Pardubice  

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková      NCO NZO Brno  

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA   VFN Praha  

V transformační komisi není zastoupení laboratorních pracovníků nelékařů. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o pracovníky, kteří zajištují až 80 % diagnostických dat, ze kterých vychází lékařská a 
ošetřovatelská péče, jsme požadovali, aby byl jmenován do komise jejich zástupce. Na základě tohoto 
požadavku proběhnou samostatná jednání, 30.8.2011 bude obsahem jednání pragraduální vzdělávání 
zdravotního laboranta a laboratorního asistenta. Podrobnosti z jednání naleznete v zápisech výboru 
Sekce biochemických laborantů na www.cskb.cz 

• Současná praxe ukazuje, že akreditační komise pracující při MZČR schválí studijní programy 
zřejmě bez hlubšího prostudování, neboť výsledkem jsou absolventi z jednotlivých 
zdravotních či vysokých škol s velkými rozdíly znalostí a dovedností. Myšleno samostatné 
porovnání absolventů zdravotních škol (již výběr uchazečů k 4-letému studiu LA je 
problematický) a samostatně porovnání absolventů Bc. studií opět s velkým rozdílem mezi 
absolventy. Je třeba rozšířit praktickou část studia. 

 

 



Ad 4. Pracovní setkání výboru biochemických laborantů 
s předsedkyněmi odborných společností 

4.8.2011 proběhlo pracovní jednání, kde účastníci prodiskutovali aktuální problematiku vzdělávání 
zdravotních laborantů, uplatnění/neuplatnění laboratorního asistenta v praxi a potřeby laboratorních 
profesionálů v laboratorním provozu. Zároveň se dohodli o nutnosti prezentace oboru v médiích a 
rozdělili si úkoly. Jednání se účastnili:  Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, J. Kotrbatý, DiS., Bc. M. 
Kapustová, Z. Pavlíková (ČHS), O. Jůzová (ČSAKI), R. Spěšná (ČLG), M. Ondráková (ČSHL) viz 
zápis na www.cskb.cz 

Ad 5. Bulletin FONS 

Vznikla rubrika „Zdravotní laborant“, která je určena pracím zdravotních laborantů. Využijte tuto 
možnost prezentace práce zdravotních laborantů a Vaše příspěvky posílejte na adresu 
martina.bunesova@fnmotol.cz 

Biolab, který proběhne v Písku ve dnech 13.-15.5.2012 je v pilné přípravě. Zvažujte Vaši aktivní účast, 
na kterou se těší výbor biochemických laborantů spolu s hlavními organizátory – primářem MUDr. P. 
Malinou a vedoucí laborantkou M. Michálkovou 

 

Podobné informace možno průběžně získávat na adresách 

www.cskb.cz 

www.mzcr.cz 

www.nconzo.cz 

Přejeme vám krásný konec léta a vězte, že čekáme na Vaše podněty a připomínky  

Martina Bunešová, Jana Blažková, Petr Coufal, Jiří Kotrbatý a Míla Kapustová  

(výbor biochemických laborantů ČSKB) 

V Praze, 24.8.2011 

PS – abyste se nezdržovali ☺ s hledáním přihlášky do odborné společnosti klinické biochemie, 
přihlášku přikládáme. Čím více nás bude, tím přínosnější by měla být jednání v problematice 
zdravotních laborantů s úředníky MZČR. 



Přihláška řádného člena České lékařské společnosti 

J.E.Purkyně (ČLS JEP)  

               ………………………………………………………………….. 

                 Podpis 

Stanovisko organizační složky ČLS JEP: 

Přijat dne:                                                                                        ………………………………………………………  

                                                                                             Razítko a podpis předsedy (sekretáře)          

 

Přihlášku doručte na adresu: Centrální evidence členů ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 

2, tel.:224 26 62 16, fax:224 26 62 12, e-mail: cle@cls.cz 

 
 
 
 
 
 

Příjmení:   Jméno:   
Tituly:   

Datum narození:   Rodné číslo:

Korespondenční adresa:   PSČ: 

Telefon:   Mobilní telefon:

Pracoviště :   

Adresa:  PSČ: 

Telefon:   Fax:

E-mail:   

Přihlašuji se za řádného člena. Souhlasím s posláním a cíli ČLS JEP a nemám dluh vůči ČLS JEP a jejím 
organizačním složkám (OS;SL) ČLS JEP.  
 
V přihlášce jsou osobní údaje pouze pro naši vzájemnou komunikaci, se kterými nebude po dobu členství ani po vystoupení 
člena z ČLS JEP dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nijak manipulováno.  
 
Souhlasím se zasíláním informací e-mailem (Zákon č.480/2004 Sb. )         ANO           NE 
 

Nezapomeňte vyplnit příslušnou OS či SL, do které/ho se hlásíte!!! 

 ► Odborné společnosti (sekce)  ČSKB, sekce biochemických laborantů 

► Spolku lékařů               




