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 ČSKB

 PROFESNÍ SPOLEČNOSTI
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Členové výboru

V PŘEDCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍ NEDOŠLO KE ZMĚNÁM

 Předsedkyně

Mgr. Martina Bunešová, MBA

Místopředseda

Petr Coufal
 Vědecká sekretářka

Mgr.Veronika Hauerová
Členové výboru

 Bc. Jana Blažková

 Bc. Bronislava Jahodová



nové 

 Odborné akce ČSKB

Pracovní dny biochemických laborantů (Lékařský dům, Praha)

Kardiologická diagnostika 10.4.2019

Rizika laboratorní práce 9.10.2019

Úloha proteinů v lidském organismu

8.4./7.10.2020

16. – 18. května 2021

http://www.biolab2020.cz/

Zaktualizované 

přihlašovací termíny

http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=akce--archiv-akci&aid=724
http://www.biolab2020.cz/


Zpráva o činnosti

•Pravidelné zápisy z jednání www.cskb.cz + bulletin 
FONS

•Podrobné zprávy dtto

•Aktuálně znovudiskutovaný možný vznik komory 
nelékařských povolání – podrobně ve FONS

•Velké názorové rozdíly

http://www.cskb.cz/


• 1.9.2020 jednání prezidia ČAS „odborná diskuse komora 

NLZP“ (zastupuje Hauerová)

• 8.9.2020 - schůzka zástupců spolků nelékařských povolání 

téma - „Komora nelékařských povolání“ (zastupuje 

Bunešová)

• Po zpracování informací byly uveřejněny na www.cskb.cz

+ bulletin FONS

• Členové výboru sekce BL ČSKB zpracovali podklady k 

připravovaným programům AKK, jejichž absolventi získají 

odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického 

povolání zdravotní laborant podle §9 zákona č. 96/2004 Sb. 

v platném znění/ aktuálně je na ministerstvu

Zpráva o činnosti

http://www.cskb.cz/


Společné cíle ČSKB, ČAZL, ČAS

 Rozvoj oboru zdravotní laborant a všech jeho specializací/ 

spolupráce s NCONZO na aktualizaci PSS

 Neustálá snaha a podpora optimalizace systému vzdělávání

 Připomínkován e-learnigového vzdělávání í, podklady, akreditační 

komise…..

 Nastavení platového hodnocení dle vzdělání a kompetencí/ 

katalog prací

 Mgr. Adam Vojtěch:

 V této souvislosti jsem dal pokyn ke zřízení mezirezortní pracovní skupiny mezi 

Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí, jejímž 

úkolem je posoudit současný stav a navrhnout změny celého systému řazení 

prací do platových tříd tak, aby systém katalogu odpovídal aktuálním potřebám 

resortu v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

 Ve stávající situaci nejsou v této oblasti žádné reakce z MZČR 

 Pokračujeme v aktivní spolupráci mezi jednotlivými odbornostmi 

zdravotních laborantů



• SHRNUTÍ

- velmi přínosná je úzká spolupráce – není 

dobré čekat, že „ono se to samo“

- tzn. je důležitá aktivní členská základna

- jedině tak může vzniknout rychlá odezva


