
Zápis č. 12 – březen 2020 

Místo: elektronicky 
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. V. Hauerová, Bc. B. Jahodová 
 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu č.11 
2. Web ČSKB 
3. Jarní odborný seminář 2020 
4. BIOLAB2020 
5. různé 

ad 1 

 Bez připomínek.  

ad 2 

 Členové výboru BL průběžně provádí kontrolu aktualizace webu ČSKB a zašle podněty 

vědeckému sekretáři výboru ČSKB. může jejím prostřednictvím aktualizovat web za svou sekci. 

ad 3 

 Program jarního semináře, který se měl uskutečnit dne 8.4.2020 v Lékařském domě na téma 
„Úloha proteinů v lidském organismu“ a byl z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR zrušen, 
proběhne v Lékařském domě dne 7.10.2020. Členové výboru BL děkuji všem přednášejícím za 
vstřícný přístup. 

ad 4 

 Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR byl kongres  BIOLAB2020 zrušen a byly zajištěny 

totožné prostory pro jeho průběh v r. 2021. Velké díky všem přednášejícím a koordinátorům za 

jejich vstřícný přístup ke změně termínu. Těšíme se na setkání ve dnech 16. – 18. 5. 2021 v Praze 

 

ad 5  

• Výbor BL ČSKB vypracoval odpověď na otázku z laboratoří, zda – „může laboratorní asistent sloužit 

sám?“ Vyhláška č. 55/2011 Sb uvádí v § 31 výkon práce laboratorního asistenta pod odborným 

dohledem   
• Vyhláška o činnostech uvádí, že laboratorní asistent pracuje pod odborným dohledem. Za výkon 

povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník, 
nebo jiný odborný pracovník způsobilý, nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a 
pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného 
dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. Odborný dohled může vykonávat také 
lékař, zubní lékař, farmaceut, klinický psycholog nebo klinický logoped v rozsahu své způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání; rozsah těchto činností stanoví prováděcí právní předpis. POZOR - 

dosažitelnost rady a pomoci nelze vázat pouze na telefonické spojení. ABY BYL NAPLNĚN SMYSL 
CITOVANÉHO PARAGRAFU - musí být rada a pomoc zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu 
činnosti zajištěna bezodkladně (například přítomností takového zaměstnance na pracovišti).  

Zapsal: M. Bunešová 

Za správnost: M. Bunešová a členové výboru 


