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Několik skupin pracovníků z cytologických 
laboratoří, u nichž byl problém s registrací k práci 
bez odborného dohledu:

1. Absolventi AKK „odborný pracovník v 
laboratorních metodách a přípravě léčivých 
přípravků“

2. Osoby bez odborné způsobilosti „zdravotní 
laborant“, s přiznanou specializovanou 
způsobilostí, s nejednotnou registrací (někteří 
neregistrovaní)

3. Zdravotní laboranti s odbornou způsobilostí, s 
nejednotnou registrací specializované způsobilosti



12/1/2016 předání podkladů
4/2/2016 oznámení mailem, že posouzení bude 

trvat dlouho
29/8/2016 dotaz na výsledek posouzení dokladů
2/9/2016 částečné vyjádření



Absolventi AKK odborný pracovník v 
laboratorních metodách…

(skupina 1)
Vyjádření MZd:

• mají odbornou způsobilost podle § 26 zákona č. 96/2004 Sb.
Podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., tito odborní pracovníci
nemají specializační vzdělání v cytodiagnostice. CK*) je
určen pouze pro zdravotní laboranty. V případě, že budou
následně absolvovat specializační vzdělání, mohou si
absolvovaný CK nechat započítat jako dříve absolvované
studium.

• Je plně na zdravotní pojišťovně, zda bude tohoto odborného
pracovníka akceptovat s CK, kterým získali zvláštní
odbornou způsobilost, určenou pro zdravotního laboranta.

*) kurz gynekologické cytodiagnostiky v Ostravě



• jedná se o 2 pracovnice, obě nejsou t.č. registrovány

• z pohledu legislativy je možno tuto odbornou 
způsobilost zaregistrovat k práci bez odborného 
dohledu až po získání specializované způsobilosti, 
která však v oboru cytodiagnostika není pro tuto 
odbornou způsobilost definována

)



Přiznaná specializovaná způsobilost, ale 
chybí odborná způsobilost

(skupina 2)
Vyjádření MZd:

• zde je základní problém, že nejde o zdravotnické pracovníky
nebo nesplňuji požadovanou odbornou způsobilost Zdravotní
laborant.

• V tomto případě navrhujeme jediné možné řešení a to, před
vypršením platnosti osvědčení k výkonu povolání bez
odborného dohledu podají žádost o prodloužení, ti, kteří
osvědčení nemají, podají žádost o vydání, a projdou celý
proces správního řízení a po vyčerpání všech opravných
správních prostředků si podají žádost o odstranění tvrdosti
zákona.



• všichni absolvovali „ostravskou školu“ před r. 2009

• 4 jsou zaregistrované (z toho 3 dokonce se 
specializovanou způsobilostí), 8 nezaregistrovaných

+



Odborná způsobilost v pořádku, 
registrovaní, nejasnosti v registraci 

specializace
(skupina 3)

Stanovisko MZd:

• to je skupina, jejž nás přiměla požádat o stanovisko 
Právní odbor MZd.



• 4 osoby s přiznanou specializovanou způsobilostí, 
ale v registru uvedeno jen u 2 z nich

• 14 osob bez přiznané specializované způsobilosti, 
ale v registru přesto uvedeno u 3 z nich

• celkem tedy 5 chybných registrací

,
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Co dál?



Skupina 1: nejlépe absolvovat nějakou jinou 
specializaci než cytodiagnostika

Skupina 2: co nejdříve požádat o vydání / prodloužení 
osvědčení k práci bez odborného dohledu a 
absolvovat celý správní proces (několik odmítnutí), 
poté požádat o zmírnění tvrdosti zákona (výsledek 
nejistý)

Skupina 3: čekat na vyjádření Právního odboru 
MZd.
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Pevné nervy všem!
Děkuji za pozornost.
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