
DÍL 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ  
 
 2.19.01 SANITÁŘ  
 3. platová třída  
  
 1. Provádění pomocných a obslužných činností při poskytování základní 
ošetřovatelské péče (pacientům nebo klientům sociálních služeb), například dovoz stravy, 
transport biologického materiálu, zajišťování hygienické péče o pacienta, polohování 
pacientů a manipulace s nimi.  
 4. platová třída  
  
 1. Provádění pomocných a obslužných činností při poskytování základní a 
specializované ošetřovatelské péče pacientům nebo klientům sociálních služeb zejména s 
omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivých, inkontinentních nebo se závažnými změnami 
psychického stavu, případně s těžkým zdravotním postižením.  
  
 2. Provádění pomocných a obslužných činností v rámci operačního sálu a centrální 
sterilizace, laboratoře a transfuzní služby, zařízení lékárenské péče, lázní a léčebné 
rehabilitace, autoptického oddělení a pitevny.  
  
 5. platová třída  
  
 1. Provádění nejsložitějších pomocných a obslužných činností pod přímým vedením 
při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pacientům, u kterých dochází k 
selhání základních životních funkcí nebo toto selhání bezprostředně hrozí včetně polohování 
a fixace pacienta před, v průběhu a po operačním výkonu na operačním sále.  
  
  
2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT  
  
 5. platová třída  
  
 1. Vyjímání orgánů z těl zemřelých, příprava pro pitevní postupy a provádění 
preparačních výkonů a zhotovování preparátů na úseku patologie pod přímým vedením 
lékaře, provádění fotodokumentace pitvy.  
 
 
 
 
2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA  
  
 5. platová třída  
  
 1. Instrumentace při stomatologických zákrocích, zpracovávání dentálních materiálů, 
vedení zdravotní evidence pacientů, vyvolávání RTG snímků a podíl na přejímání, kontrole, 
manipulaci a uložení léčivých přípravků.  
 6. platová třída  
  
 1. Činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, zejména asistence 
při ošetřeních dutiny ústní, péče o pacienty v průběhu ošetření.  
  
 2. Provádění výchovné činnosti v rámci zubní prevence.  
  
  
 



2.19.05 MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ, MASÉR NEVIDOMÝ A SLABOZRAKÝ VE 
ZDRAVOTNICTVÍ  
  
 5. platová třída  
  
 1. Provádění stanovených druhů léčebných masáží, s výjimkou segmentových. 
Příprava a podávání částečných i celkových koupelí včetně přísadových a provádění 
základních vodoléčebných procedur, aplikace tepla, například za použití soluxu nebo 
parafínu.  
  
2.19.06 OŠETŘOVATEL  
  
 5. platová třída  
  
 1. Provádění jednoduchých výkonů základní a specializované ošetřovatelské péče 
pacientům nebo klientům sociálních služeb, například úprava lůžka, základní hygienická 
péče, podávání léčebné výživy a pomoc při podávání stravy a krmení pacientů, práce 
spojené s přijímáním nebo propouštěním pacientů, úprava prostředí pacientů a péče o 
umírající a tělo zemřelého.  
 6. platová třída  
  
 1. Provádění složitějších výkonů základní a specializované ošetřovatelských péče u 
pacientů nebo klientů sociálních služeb s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivých, 
inkontinentních, se závažnými změnami psychického stavu, případně s těžkým zdravotním 
postižením, asistence při provádění ošetřovatelských, diagnostických a léčebných výkonů při 
zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských postupech a nebo podíl na zajišťování 
herních a výchovných aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.  
 7. platová třída  
  
 1. Provádění dílčích výkonů vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým 
vedením, například u pacientů v bezvědomí, s těžkým tělesným nebo mentálním postižením.  
  
  
  
 2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA  
 7. platová třída  
  
 1. Obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře včetně jejich 
údržby, podíl na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a na zajištění jejich 
dostatečné zásoby.  
  
 2. Zhotovování jednodušších zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších 
stomatologických výrobků a provádění jejich oprav, zpracovávání všech hlavních a 
pomocných materiálů užívaných v zubním lékařství.  
  
 2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT  
 7. platová třída  
  
 1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb 
pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy, provádění činností na úseku dietního 
stravovacího provozu v rámci realizace ošetřovatelského procesu, například sestavování 
stravovacího plánu, monitorování a vyhodnocování potřeb pacientů v oblasti léčebné výživy.  
  
  
 



 
2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT  
 7. platová třída  
  
 1. Provádění zdravotnických laboratorních vyšetření podle stanovených postupů a s 
pomocí přístrojové a laboratorní techniky včetně případné péče o laboratorní zvířata.  
  
 
2.19.12 PRAKTICKÁ SESTRA  
 7. platová třída  
  
 1. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, 
například v kartotékách zdravotnických zařízení.  
 8. platová třída  
  
 1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče.  
 9. platová třída  
  
 1. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu.  
  
 2. Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu 
pod odborným dohledem.  
  
 3. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované 
ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například péče o základní potřeby pacientů 
ohrožených selháním základních životních funkcí, usměrňování herních aktivit dětí při 
poskytování zdravotní péče.  
  
 4. Provádění dílčích zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských nebo 
rehabilitačních výkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z 
hlediska technologické náročnosti provedení, a pro něž je nutné získání zvláštní odborné 
způsobilosti.  
  
2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA  
 10. platová třída  
  
 1. Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného 
dohledu.  
  
 2. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez 
odborného dohledu.  
  
 3. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany 
a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.  
  
 4. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních 
sterilizacích.  
  
 5. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.  
  
 6. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo 
rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta 
nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.  
  
           11. platová třída  



  
 1. Poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, k jejímuž výkonu je 
nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.  
  
 2. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo 
rehabilitačních postupů a výkonů bez odborného dohledu, zvlášť náročných z hlediska 
zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž 
výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.  
  
 3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na 
specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při 
operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání 
specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.  
  
 4. Provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategorií a jimi určených 
osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci 
hospitalizace a přípravy na poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí nebo před 
diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.  
  
 5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a 
zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci 
organizačních celků. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických 
pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.  
  
        12. platová třída  
  
 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských 
a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované 
nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce 
náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.  
  
 2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických 
vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, 
ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření.  
  
 3. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce 
přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, 
celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské 
péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, 
zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace 
výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i 
v rámci oboru.  
  
2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA  
 9. platová třída  
  
 1. Poskytování ošetřovatelské péče v porodní asistenci pod odborným dohledem při 
fyziologickém průběhu těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí.  
 10. platová třída  
  
 1. Plánování ošetřovatelské péče v porodní asistenci.  
  
 2. Poskytování, případně zajišťování ošetřovatelské péče v porodní asistenci a 
poskytování rad ženám během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, pokud probíhají 
fyziologicky. Vedení fyziologického porodu, péče o fyziologické novorozence, diagnostika 



těhotenství a příprava rodiček k operačním výkonům. Provádění poradenské činnosti v 
oblasti reprodukčního zdraví a plánovaného rodičovství, sexuálně přenosných chorob, 
epidemiologické ochrany a sexuálního zneužívání. Předepisování nebo provádění vyšetření 
nezbytných ke sledování fyziologického těhotenství.  
 11. platová třída  
  
 1. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v gynekologii a péče v 
porodní asistenci na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti při 
komplikovaném porodu a vysoce specializovaných gynekologických výkonech a 
instrumentace při porodu císařským řezem.  
  
 2. Zajišťování cílených preventivních programů včetně zajišťování gynekologického 
screeningu, ke kterému je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné 
způsobilosti.  
  
 3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na 
specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při 
operačních diagnostických a terapeutických výkonech.  
  
 4. Provádění zdravotní výchovy žen a dalších osob včetně přípravy edukačních 
materiálů. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků 
včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.  
 12. platová třída  
  
 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných úkonů včetně 
péče o rizikového nebo patologického novorozence na porodním sále na základě 
specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, 
které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení, možného rizika pro pacienta a 
hodnocení jeho stavu.  
  
 2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických 
vyšetření v porodní asistenci, například ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření.  
  
 3. Stanovování zásadní strategie a koncepce péče v porodní asistenci nebo 
koncepce a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce strategie zdravotní výchovy v 
oboru, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování péče v 
porodní asistenci v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její 
realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnických 
zařízeních nebo v rámci příslušného oboru či většího organizačního celku. Aplikace výsledků 
výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci 
oboru.  
  
2.19.15 ERGOTERAPEUT  
 9. platová třída  
  
 1. Provádění ergoterapeutických úkonů, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových 
aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb včetně základních kinesiologických a 
biomechanických rozborů.  
  
 2. Provádění ergoterapeutického vyšetření zaměřeného na analýzu aktivit pacienta 
nebo klienta sociálních služeb, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační 
vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností. Provádění 
nácviku v oblasti pracovních činností v kontextu fyzického a sociálního prostředí.  
 10. platová třída  
  



 1. Vypracovávání složitých specializovaných ergoterapeutických analýz s využíváním 
standardizovaných hodnotících nástrojů, sestavování dlouhodobých ergoterapeutických 
plánů na základě ergoterapeutických vyšetření, analýzy poškozených a zbylých funkcí u 
pacientů jednotlivých klinických oborech.  
  
 2. Poradenská činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a 
úprav pracovního a domácího prostředí, aplikace zásad ergonomie v rámci primární a 
sekundární prevence poruch pohybového aparátu.  
 11. platová třída  
  
 1. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru ergoterapie. Metodické 
usměrňování ergoterapie v rámci zdravotnického zařízení a hodnocení kvality poskytované 
ergoterapeutické péče. Stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve 
zdravotnickém zařízení nebo zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání 
zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.  
  
2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT  
 9. platová třída  
  
 1. Provádění základních zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, 
radiační onkologii a nukleární medicíně, poskytování specifické ošetřovatelské péče.  
  
 2. Hodnocení a korigování projekčních a expozičních odchylek rentgenogramů, 
zpracovávání potřebné obrazové dokumentace, asistence při skiaskopicko- skiagrafických 
vyšetřeních.  
  
 3. Provádění specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v 
radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně pod odborným dohledem.  
 10. platová třída  
  
 1. Provádění specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v 
radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně.  
  
 2. Provádění specializovaných činností na lineárních urychlovačích a asistence při 
intervenčních výkonech brachyterapie.  
  
 3. Provádění jednofotonové emisní výpočetní tomografie, pozitronové emisní 
tomografie, navrhování pracovních parametrů přístrojů a provádění zaměření vyšetření a 
provádění lokalizace cílového objemu.  
 11. platová třída  
  
 1. Provádění nejnáročnějších specializovaných diagnostických a terapeutických 
výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně na základě 
specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například zobrazovacích postupů v rámci 
intervenčních radiologických a kardiologických výkonů, navigační, perioperační a 
spektroskopické magnetické rezonance, vyšetření srdce magnetickou rezonancí nebo 
počítačovou tomografií, screeningové diagnostické mamografie v akreditovaných centrech, 
radiologických zobrazovacích postupů pro plánování a ověřování léčby, plánování léčby, 
provádění zobrazovacích postupů pomocí hybridních diagnostických technologií v nukleární 
medicíně.  
  
 2. Vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany 
jako dohlížející osoba nebo jako osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu na 
radiologických pracovištích. Metodické usměrňování oboru. Zajišťování a provádění 
celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v 



oboru příslušné specializace. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na 
vlastním pracovišti i v rámci oboru.  
  
2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT  
 9. platová třída  
  
 1. Provádění laboratorních vyšetření a měření, hodnocení kvality vzorků biologického 
materiálu, zhotovování preparátů a další zpracovávání materiálů nutných pro laboratorní 
diagnostickou činnost, provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, práce se 
složitou laboratorní technikou, hodnocení výsledků z analyzátorů krevních elementů, výroba 
transfuzních přípravků, provádění speciálních odběrů a vyšetřování vzorků životního a 
pracovního prostředí v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.  
  
 2. Provádění specializovaných laboratorních postupů, například chromatografické 
metody (kapalinová, plynová), průtokové cytometrie, vyšetření agregace trombocytů, 
imunohematologická vyšetření a vyšetření ke snížení nebezpečí krví přenosných chorob.  
 10. platová třída  
  
 1. Provádění vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření v oboru 
specializace, například provádění metod na úrovni DNA, RNA, provádění molekulárně-
genetických vyšetření a vyšetření molekulární cytogenetiky, provádění základního hodnocení 
nálezu - elektroforéz, bílkovin, lipidů, proteinurie v moči, odečítání fagocytózy a 
jednoduchých mikroskopických preparátů, stanovování hladiny návykových látek, provádění 
vysoce speciálních odběrů a speciálního vyšetřování vzorků složek životního a pracovního 
prostředí a měření v terénu, specializované postupy v imunohematologické diagnostice, 
cytomorfologická vyšetření.  
  
 2. Stanovování strategie a koncepce v oblasti laboratorních činností, zajišťování 
vnitřní a vnější kontroly kvality laboratorních metod a zavádění nových laboratorních metod a 
jejich validace. Provádění statistických hodnocení. Zajišťování a provádění celoživotního 
vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné 
specializace.  
 11. platová třída  
  
 1. Stanovování zásadní strategie a koncepce laboratorního provozu nebo koncepce 
přípravy a realizace projektů spojených s rozvojem laboratorní medicíny včetně koncepce 
strategie dalšího vzdělávání v rámci laboratorního komplementu zdravotnického zařízení. 
Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru. 
Příprava standardů specializovaných postupů v oboru.  
  
2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK  
 9. platová třída  
  
 1. Provádění zdravotně-sociálních činností, například psychosociální intervence podle 
individuálních potřeb pacienta nebo klienta sociálních služeb, řešení sociálně-právních 
problémů pacienta (klienta sociálních služeb), provádění sociálního šetření v terénu. 
Provádění odborných prací při vedení terapeutických komunit zvláště v psychiatrických 
léčebnách.  
 10. platová třída  
  
 1. Provádění složitých zdravotně-sociálních činností, například posuzování životní 
situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům na základě údajů ze 
zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace 
rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů sociálních 
služeb s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních 



podmínek a pomůcek pro pacienty, příprava propuštění pacientů pro pobytové služby 
sociální péče. Zajišťování sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k 
jeho následkům za využití údajů ze zdravotnické dokumentace, lékařských a sesterských 
vizit.  
  
 2. Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob v 
domácím ošetřování, například po centrálních mozkových příhodách, po úrazech, při 
připojení na dýchacích přístrojích, na dialyzačních přístrojích a při apalických syndromech.  
 11. platová třída  
  
 1. Provádění nejnáročnějších zdravotně-sociálních činností, například hodnocení 
biopsychosociálního stavu pacienta (klienta) a na jeho základě a s využitím údajů ze 
zdravotnické dokumentace navrhování následné péče.  
  
 2. Metodické usměrňování a koordinace zdravotně-sociální péče ve vymezené 
územní působnosti nebo v rámci většího organizačního celku. Aplikace výsledků výzkumu a 
vývoje v oboru do praxe. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických 
pracovníků v oboru. Zajišťování systému kvality zdravotně-sociální péče.  
  
2.19.19 OPTOMETRISTA  
 9. platová třída  
  
 1. Vyšetřování zrakových funkcí, doporučování vhodných druhů a úprav brýlových 
čoček, provádění poradenské služby v oblasti refrakčních vad včetně druhů kontaktních 
čoček a jejich vhodného použití.  
 10. platová třída  
  
 1. Vyšetřování zrakové funkce a provádění metrických vyšetření refrakce oka u osob 
starších 15 let věku, určování refrakční vady, provádění korekce a rozhodování, zda ke 
korekci refrakční vady je vhodné použít dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální 
optické pomůcky, a jejich předepisování. Vyšetřování v oblasti předního segmentu oka pro 
potřeby korekce refrakčních vad a provádění poradenské činnosti. Aplikace kontaktních 
čoček a provádění jejich následné kontroly.  
  
 2. Vyšetřování osob mladších 15 let na oftalmologických diagnostických přístrojích na 
základě indikace lékaře.  
  
2.19.20 ORTOPTISTA  
 9. platová třída  
  
 1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům s oční poruchou, například 
navrhování, zhotovování a údržba cvičebních ortoptických pomůcek, zdravotnická vzdělávací 
činnost a poradenství pacientům a jejich rodičům o léčbě a léčebném výcviku, vyhledávání 
očních vad dětí. Příprava a provádění výchovných zaměstnání a zajišťování bezpečného 
prostředí pro pacienty ve stacionářích.  
  
 2. Provádění a vyhodnocování diagnostických vyšetření pacientů bez indikace očního 
lékaře, například vyšetření zrakové ostrosti, zaměření korekce na fokometru, provádění 
zakrývacích testů.  
 10. platová třída  
  
 1. Plánování a vyhodnocování specifické ošetřovatelské péče u pacientů s očními 
poruchami, zejména s poruchami motorické anebo senzorické složky jednoduchého 
binokulárního vidění, příprava pacientů k dalším diagnostickým a léčebným výkonům v 
očním lékařství, zajišťování ošetřovatelské péče při nich, podávání léčivých přípravků do 



spojivkového vaku nebo jiným neinvazivním způsobem, provádění aplikace terapeutických 
kontaktních čoček.  
  
 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v 
oboru.  
  
2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  
 9. platová třída  
  
 1. Provádění náročných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a 
mladistvých, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů 
běžného užívání, podpory zdraví obyvatel nebo pracovně-lékařské péče například zadávání 
a specifikace měření a vyšetřování složek životního a pracovního prostředí a pracovních 
podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, provádění speciálních 
odběrů vzorků, šetření pro účely ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely 
posuzování nemocí z povolání, provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v 
ochraně a podpoře veřejného zdraví.  
  
 2. Provádění náročných činností v podpoře veřejného zdraví, například sledování a 
analýza ukazatelů zdravotního stavu, specializovaná poradenská, výchovná a konzultační 
činnost, zpracovávání podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro další opatření 
a rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, realizace místních programů 
ochrany a podpory veřejného zdraví.  
  
 3. Provádění náročných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a 
mladistvých, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů 
běžného užívání, podpory zdraví obyvatel nebo pracovně-lékařské péče, například realizace 
místních programů ochrany a podpory zdraví, výchova občanů ke zdravému způsobu života.  
 10. platová třída  
  
 1. Provádění specializovaných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. 
Sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatel, monitorování vztahů zdravotního stavu 
obyvatel a faktorů životního a pracovního prostředí a životních a pracovních podmínek, 
provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného 
zdraví ve zvlášť složitých případech, specializované hodnocení zdravotních rizik zátěže 
obyvatel vystaveného rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a samostatná 
realizace místních programů ochrany a podpory zdraví. Zajišťování a provádění 
celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v 
oboru příslušné specializace.  
  
2.19.22 ORTOTIK- PROTETIK  
 9. platová třída  
  
 1. Vytváření konstrukčního řešení a stavba jednotlivých ortotických a protetických 
pomůcek v celém rozsahu oboru včetně využití technologií snímání měrných podkladů, 
například všech končetinových protéz, trupových ortéz, epitéz, kýlních a břišních pasů 
atypických konstrukcí, provádění náročných technických vyšetření nohy zákazníka přístroji 
pro grafické technicko-vyšetřovací metody, například plantografem, pedobarografem, stavba 
složité atypické ortopedické obuvi podle sádrových pozitivů a konstrukčních nákresů a měr, 
například stavba vnitřních sandálů typu Choppart, individuální úpravy a aplikace pooperační 
obuvi.  
 10. platová třída  
  
 1. Konstrukční řešení ojedinělých a specifických složitých ortotických pomůcek, 
například technicky složitých pomůcek a zařízení řízených elektronickými systémy. 



Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a vzorů ortotických pomůcek. Provádění 
konstrukčního dozoru.  
  
 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v 
oboru.  
  
2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT  
 9. platová třída  
  
 1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb 
pacientů nebo klientů sociálních služeb v oblasti preventivní péče a na úseku klinické výživy, 
poradenská a edukační činnost ke zdravému způsobu života, kontrola úrovně dietního 
stravování.  
 10. platová třída  
  
 1. Poskytování specializované péče na úseku klinické výživy, k jejímuž výkonu je 
nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například stanovování 
plánu výživy podle laboratorních výsledků s použitím speciálních metod, například 
bioimpedance, zpracovávání a hodnocení nutriční anamnézy, používání enterální výživy a 
modulových dietetik, sestavování speciálních postupů výživy při nutričně závažných stavech 
s výrazným poškozením trávicích funkcí.  
  
 2. Zabezpečování koordinace ošetřovatelského procesu při enterální, eventuálně 
přechodové parenterální dietologické péči nebo ve specializovaných nutričních centrech 
nebo komplexní koordinace dietologické péče v nemocnicích, výkon diagnostické, 
preventivní a výchovné činnosti v dietologii.  
  
 3. Poskytování specializované nutriční péče pacientům nebo klientům sociálních 
služeb se závažnými poruchami výživy a metabolismu, například specifická aplikace 
nutričních doplňků u pacientů nebo klientů s komplikovaným nutričním stavem, sestavování 
nutričních plánů pro specifické skupiny (náboženské, etnické, sociálně odlišné) s akutními a 
chronickými nemocemi.  
 11. platová třída  
  
 1. Tvorba koncepce, systemizace a standardizace nutriční péče ve zdravotnických 
zařízeních ve vazbě na spektrum poskytované léčebné péče. Realizace standardizovaného 
systému nutriční péče, kontrola a hodnocení efektivity postupů. Zajišťování a provádění 
celoživotního vzdělávání včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace. 
Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.  
  
  
  
2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ  
 10. platová třída  
  
 1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční 
neodkladné péče pod odborným dohledem.  
 11. platová třída  
  
 1. Provádění činností operátora na operačním středisku zdravotnické záchranné 
služby.  
  
 2. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční 
neodkladné péče.  
  



 3. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče při poskytování akutní 
lůžkové péče intenzivní včetně péče na urgentním příjmu.  
  
 4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání včetně specializačního 
vzdělávání v oboru specializace.  
 12. platová třída  
  
 1. Stanovování zásadní strategie a koncepce specifické ošetřovatelské péče při 
poskytování přednemocniční neodkladné péče, účast na tvorbě traumatologických plánů 
poskytovatele zdravotnické záchranné služby v oblasti zvládání mimořádných událostí a 
krizových situací.  
  
 2. Příprava koncepce celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.  
  
2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT  
 9. platová třída  
  
 1. Provádění odborných činností, spojené zejména s přípravou a kontrolou léčivých 
přípravků připravovaných na lékařské předpisy i do zásoby, s výjimkou silně a velmi silně 
účinných léčiv, asistence při přípravě radiofarmak, cytostatik a asepticky připravovaných 
léčiv, výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, výdej a prodej 
zdravotnických prostředků na lékařský přepis. Poskytování konzultační činnosti v oblasti 
volně prodejných léčiv, doplňků stravy a zdravotnických prostředků.  
 10. platová třída  
  
 1. Provádění specializovaných odborných činností, například v rámci aseptické 
přípravy léčiv, přípravy radiofarmak, přípravy all-in-one vaků a cytostatik, kontroly a analýzy 
léčiv za použití instrumentálních metod, například spektrofotometru, polarimetru.  
  
 2. Metodické usměrňování správného zacházení s léčivými přípravky a 
zdravotnickými prostředky na odděleních nemocnic. Zajišťování a provádění celoživotního 
vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru 
specializace.  
  
   
2.19.35 FYZIOTERAPEUT, ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT  
 9. platová třída  
  
 1. Provádění vstupního a kontrolního fyzioterapeutického vyšetření u pacienta nebo 
klienta sociálních služeb pod odborným dohledem v souladu s diagnózou stanovenou 
lékařem, stanovení krátkodobého a dlouhodobého fyzioterapeutického plánu. Provádění 
základních léčebných fyzioterapeutických úkonů, technik manuální terapie, aplikování metod 
fyzikální terapie včetně úkonů vodoléčebných.  
 10. platová třída  
  
 1. Provádění komplexních fyzioterapeutických postupů a komplexního 
kineziologického vyšetření včetně diagnostiky funkčních poruch pohybového systému, 
diagnostiky bolestivých a spoušťových bodů, algeziologického vyšetření, analýzy běžných 
denních aktivit u pacientů nebo klientů sociálních služeb, vypracovávání krátkodobých a 
dlouhodobých fyzioterapeutických plánů. Provádění elektrodiagnostiky, její interpretace a 
aplikace složitější funkční terapie. Provádění funkčního vyšetření a ergonomického 
poradenství.  
  
 2. Provádění komplexní fyzioterapie pod odborným dohledem u pacientů s reálným 
rizikem selhání životních funkcí.  



  
 3. Seznamování pacientů s možnostmi sociální péče a podílení se na sociální 
rehabilitaci.  
 11. platová třída  
  
 1. Provádění specializovaných fyzioterapeutických postupů, například stanovení 
speciálních individuálních fyzioterapeutických plánů a provádění speciálních 
fyzioterapeutických analýz včetně diferenciální rozvahy, fyzioterapeutických postupů a 
výkonů, aplikace neinvazních, nefarmakologických fyzioterapeutických postupů včetně 
spektra reflexních metod, kombinace fyzikální terapie a metod algoterapie. Činnost v 
preventivních programech v rehabilitaci po onemocnění a úrazech v rehabilitačních, 
psychiatrických a případně dalších zařízeních.  
 12. platová třída  
  
 1. Provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných činností, k jejichž výkonu je 
nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, aplikace 
fyzioterapeutických postupů u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí.  
  
 2. Provádění vysoce specializovaných činností v oboru specializace, například 
prevence, zdravotnická vzdělávací činnost a poradenství za účelem udržení nebo obnovení 
pohybových funkcí, doporučování ergonomických úprav v bydlišti a pracovišti pacientů. 
Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně 
specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.  
  
 3. Provádění nejnáročnějších cílených vysoce specializovaných vyšetření, například 
polyelektromyografie (PEMG), moire- vyšetření nebo posturografie.  
  
 4. Tvorba koncepce a metodické usměrňování oboru fyzioterapie v rámci 
zdravotnického zařízení, hodnocení kvality poskytované péče a stanovování strategie 
výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení. Příprava standardů 
specializovaných postupů v oboru fyzioterapie.  
 13. platová třída  
  
 1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.  
  
   
   
2.19.39 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  
 11. platová třída  
  
 1. Hodnocení a interpretace výsledků šetření na úsecích epidemiologie, hygieny dětí 
a mladistvých, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů 
běžného užívání, podpory zdraví obyvatel nebo pracovně-lékařské péče a jejich porovnávání 
s hygienickými normami pod odborným dohledem včetně přípravných prací, například 
sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k pracovním a životním podmínkám, 
zadávání a specifikace měření složek životního a pracovního prostředí a složek životních a 
pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, příprava 
podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, realizace programů ochrany a podpory 
zdraví.  
 12. platová třída  
  
 1. Hodnocení složek životního a pracovního prostředí, životních a pracovních 
podmínek, výrobků a materiálů a interpretace výsledků šetření pro účely státního 
zdravotního dozoru.  
  



 2. Sledování a monitorování ukazatelů zdravotního stavu obyvatel a faktorů prostředí, 
příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, poskytování poradenských, 
výchovných a konzultačních služeb, samostatné hodnocení výsledků šetření a předkládání 
návrhů řešení nestandardních situací.  
 13. platová třída  
  
 1. Zpracování podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik zátěže obyvatel 
vystaveného rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a komunikace zdravotního 
rizika, vytváření programů ochrany a podpory veřejného zdraví na regionální úrovni.  
  
 2. Vytváření a vedení programů ochrany a podpory veřejného zdraví, jejich 
koordinace a metodické usměrňování na národní úrovni, analýza ukazatelů zdravotního 
stavu obyvatel a faktorů prostředí nebo poskytování specializovaných poradenských, 
výchovných a konzultačních služeb. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání 
zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.  
 14. platová třída  
  
 1. Zpracovávání návrhů koncepce národní zdravotní politiky ochrany a podpory 
veřejného zdraví včetně zajišťování jejich mezirezortní aplikace a mezinárodní koordinace, 
provádění zvlášť náročného hodnocení zdravotních rizik, realizace celostátních programů 
ochrany a podpory zdraví a výchovy a dalšího vzdělávání specialistů.  
  
   
 
2.19.44 DĚTSKÁ SESTRA  
 10. platová třída  
  
 1. Plánování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě včetně novorozenců.  
  
 2. Poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, 
prostřednictvím ošetřovatelského procesu.  
  
 3. Provádění základní zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných 
zástupců, případně jiných osob v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských 
postupech v oblasti ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců.  
  
 4. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, 
včetně novorozenců, pod odborným dohledem.  
  
 5. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo 
rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro dětského 
pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.  
 11. platová třída  
  
 1. Samostatné poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně 
novorozenců, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné 
způsobilosti.  
  
 2. Samostatné provádění specializovaných diagnostických, léčebných, 
ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů při poskytování ošetřovatelské péče 
o děti, včetně novorozenců, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo 
z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání 
specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.  
  
 3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na 



specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při 
operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání 
specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.  
  
 4. Provádění zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, 
případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace 
a přípravy na poskytování péče o děti ve vlastním sociálním prostředí nebo před 
diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.  
  
 5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a 
zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí dětských pacientů v 
rámci organizačních celků, včetně novorozenců. Zajišťování a provádění celoživotního 
vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné 
specializace.  
 12. platová třída  
  
 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských 
a léčebných výkonů v oblasti ošetřovatelské péče o děti, například péče o rizikového 
novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce 
specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a 
možného rizika pro pacienta.  
  
 2. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče o zdravé i 
nemocné dítě nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce 
zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické 
usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo poskytovatele zdravotních služeb 
včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí 
pacientů u poskytovatele zdravotních služeb. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru 
ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.  
  
  

  
 
   


