28. 6. 2011
Dotaz:
Dle platné legislativy, může byt radiologický technik (RT) v třídách 9 - 11. 11 třída ovsem vyžaduje
specializaci v oboru (vykonávání specializovaných činností). Existuje pro RT nějaká možnost
specializace?
Odpověď:
Podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (Katalog prací) máte skutečně pravdu. Na tomto dokumentu je
vidět, že se povolání radiologického technika zatím nikdo systematicky nevěnoval, neboť jich dodnes
je velmi malý počet. Požadavek 11. platové třídy na výkon činností v rámci specializace je v rozporu s
vyhláškou č. 55/2011 Sb. (Vyhláška o činnostech), ze které vyplývá, že radiologický technik
specializace nemá a všechny činnosti provádí bez odborného dohledu (kromě plánování radioterapie,
kde je nutný odborný dohled). V plánování radioterapie je další rozpor s vyhláškou č. 55/2011 Sb.,
která neumožňuje vytvářet plány bez odborného dohledu, což je jeden z předpokladů pro 10.
platovou třídu. Stejně tak je v požadavcích pro platovou třídu 10 uvedeno provádění zkoušek
dlouhodobé stability. Toto zase naráží na vyhlášku č. 307/2002 Sb. v platném znění. Ta říká, že pro
provádění ZDS je zapotřebí ZOZ a SÚJB schválené metodiky. Nelze tedy vázat platovou třídu ještě na
toto. Z uvedeného vyplývá, že při odměňování radiologických techniků není radno řídit se příliš
striktně katalogem prací.
Doporučujeme pokusit se upravit náplň práce tak, aby se v ní vyskytovala některá z činností, kterou
má v 11. platové třídě radiologický asistent nebo radiologický fyzik. Jako nejjednodušší se jeví
vykonávání soustavného dohledu jako osoba s přímou odpovědností (viz radiologický asistent třída
11.). To však vyžaduje kurz a doklad o splnění zkoušky na SÚJB. Výhoda je jeho neomezená platnost.
Tento kurz mají radiologičtí asistenti jako jednu z podmínek pro složení atestace. Případně použijte
pouze část 11. platové třídy radiologického technika - kontrola a hodnocení kvality radiační ochrany,
příprava standardů a specializovaných postupů v radiologické technice.
Další z možností také je, přesvědčit personální oddělení o tom, že v tomto případě se, kvůli zjevnému
rozporu s vyhláškou o činnostech, nelze přísně držet katalogu prací a domluvit se na postupu jakým
11. platové třídy dosáhnout. Na dosažení dané platové třídy totiž stačí vykonávat jen jednu z činností,
která do ní spadá.
Pozitivnější informaci Vám bohužel v této chvíli dát nelze. Do budoucna bude nutné provést změny
v katalogu prací a snad i poupravit vyhlášku č. 55/2011 Sb. Na vyhlášku dojde v souvislosti s vydáním
nového zákona č. 96/2004 Sb. Katalog prací s tím možná bude také souviset. ČSFM se o to určitě
pokusí. Do současné doby však nebylo příliš mnoho času, zabývat se radiologickými techniky. Snad
s výjimkou jednání na MZ, kde se snad podařilo zabránit tomu, aby tato profese byla zcela zrušena,
protože i takové tlaky na MZ existují.

