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VI. 

VYHODNOCENÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK Z MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů 

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 11. 2. 2016  
s termínem dodání stanovisek do 3. 3. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

 
Připomínko- 

vé místo 
 

 
Znění připomínky 

 
 

 
Vyhodnocení připomínky 

 
 

Úřad vlády – 
OKOM 
 

  

 Po stránce formální: 
Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, 
jak vyplývají z Legislativních pravidel vlády, v platném znění 
a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství v Evropské 
unii, v platném znění. 
Předkladatel by měl v důvodové zprávě zhodnotit slučitelnost 
návrhu ve vztahu k právu EU jako celku, nejen ve vztahu 
k určitému předpisu EU. Požadujeme důvodovou zprávu 
v tomto směru upravit. 
 

Akceptováno částečně. Důvodová zpráva tuto skutečnost 
upravovala, nicméně návrh bude upřesněn. 

Návrh je plně slučitelný se směrnicí 2005/36/ES i s ostatními 
předpisy EU jako celku.  
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 Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU: 
 
Návrh zákona má vztah ke směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací, v platném znění. Jedná se obecně o 
čl. 31, zejména jeho odst. 3 poslední větu, podle níž členské 
státy mohou poskytnout částečnou výjimku odborníkům, kteří 
absolvovali část výuky formou jiného výcviku, který má 
alespoň rovnocennou úroveň. To se týká změny § 5 odst. 1 
písm. c).  
Obecně jsou rovněž relevantní ustanovení o volném pohybu 
pracovníků a svobodě usazování dle Smlouvy o fungování 
EU (čl. 45 a násl. čl. 49 násl.). 
 

 

 Připomínky a návrhy změn: 
1. K rušenému § 5 odst. 2 
Citované ustanovení je ve srovnávací tabulce ke směrnici 
2005/36/ES uvedeno jako transpoziční k čl. 31 odst. 2 a 3. 
Vzhledem k tomu, že předkládanou novelou je tak dotčena 
srovnávací tabulka, bylo by vhodné ji po promítnutí změny 
znovu k materiálu připojit. Po věcné stránce je vhodné 
vyjasnit přinejmenším v důvodové zprávě, že i po vypuštění 
bude nadále zaručeno dodržování požadavku čl. 31 
směrnice 2005/36/ES na rozsah odborné přípravy, tzn., že 
dosud vyžadované 3 roky práce pod dohledem (§ 5 odst. 2) 
nepředstavovaly součást praktické části této odborné 
přípravy, resp. neplnily funkci podle čl. 31 odst. 2 uvedené 
směrnice. 

AKCEPTOVÁNO. ¨ 
Srovnávací tabulka je k materiálu připojena.  
Touto změnou bude nadále zaručeno dodržování požadavku čl. 
31 směrnice 2005/36/ES na rozsah odborné přípravy. Vypuštěné 
3 roky výkonu povolání pod dohledem u absolventek 
středoškolského studia (§ 5 odst. 2) nepředstavovaly součást 
praktické výuky odborné přípravy všeobecné sestry. Tyto 3 roky 
praxe neplnily funkci podle čl. 31 odst. 2 uvedené směrnice. 
Povinnost prokazovat tzv. nabytá práva (výkon povolání v délce 3 
let z období posledních 5 let zůstává zachována. 
 

 Zásadní připomínka 
2. K § 64 třetí větě 
Třetí věta citovaného ustanovení formuluje pravidlo, které 

AKCEPTOVÁNO 
Třetí věta je vypuštěna.  
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působí jako omezení platnosti certifikátu jen na území ČR. 
Přitom je však třeba, aby daným certifikátem bylo možné 
prokázat nabytí odborné kvalifikace ve stejné míře také 
v těch členských státech EU/EHP, kde bude jeho nositel 
hledat profesní uplatnění v souladu s volným pohybem 
pracovníků či svobodou usazování. Přestože materiálně je 
toto ustanovení součástí zákona od jeho počátku, a přestože 
zřejmě nebylo úmyslem zákonodárce ani předkladatele, který 
ustanovení převzal, omezovat prokazování odborné 
kvalifikace jeho nositele při výkonu základních svobod EU, je 
nutno ustanovení přeformulovat tak, aby se výslovně 
specifikovaly účinky certifikátu pro území ČR, aniž by se 
vylučovaly jakékoli další právní účinky téhož certifikátu na 
území jiných členských států EU/EHP v souladu s jejich 
právním řádem. 

 Závěr: 

Návrh zákona je s právem EU částečně slučitelný. 
Nedostatky ve formálních náležitostech je nutno 
odstranit 

 

   

Ministr pro 
lidská práva, 

rovné 
příležitosti a 
legislativu 

  

 Zásadní připomínka: 

Část první, hlava I, paragraf č. 10, resp. přidaný paragraf 

Do seznamu nelékařských zdravotnických povolání 
požadujeme zařadit povolání komunitní sestra, nebo ji 
zařadit do paragrafu č. 10 povolání zdravotně sociální 

VYSVĚTLENO 
Komunitní sestra je všeobecná sestra, která absolvovala 
specializační vzdělávání v oboru Komunitní ošetřovatelská péče 
(viz. nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního 
vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se 
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pracovník/pracovnice. 
Zdůvodnění: 

Povolání komunitní sestra je klíčové pro vládní strategii 
sociálního začleňování v oblasti zdraví v úzké součinnosti 
s rozvíjejí se metodou sociálního začleňování – komunitní 
práce. Zároveň je povolání v souladu s Národní soustavou 
povolání, definováno jako činnost zahrnující: 

• Komplexní analýzu zdravotní a sociální situace 
jednotlivce nebo skupiny občanů ve vlastním 
sociálním prostředí z hlediska koordinace 
poskytované zdravotní a sociální péče. 

• Koordinaci poskytované integrované péče. 
• Komplexní analýzu zdravotní a sociální situace 

pacientů a osob blízkých z hlediska ošetřovatelské 
péče. 

• Poradenství pro skupinu občanů v ošetřovatelské 
péči. 

• Hodnocení zdravotních rizik jednotlivce ve vlastním 
sociálním prostředí nebo skupiny občanů veřejného 
zdraví bez odborného dohledu na základě indikace 
lékaře nebo odborného pracovníka v ochraně. 

• Sestavování priorit při řešení zdravotních rizik na 
základě epidemiologických a statistických dat a 
výsledků výzkumů. 

• Přípravu a organizování preventivních prohlídek, 
vyšetření a očkování na základě indikace lékaře nebo 
odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví. 

 

 

specializovanou způsobilostí). 
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Úřad vlády 
ČR 

vedoucí 
Úřadu vlády 

ČR 

  

 Zásadní připomínka 
1. k § 21a kdy předložený návrh novely zákona č. 96/2004 

Sb. nereflektuje změny u odbornosti adiktologa, které 
proběhly od roku 2010. Současně návrh neobsahuje 
žádné z navrhovaných změn, které MZ ČR obdrželo od 
profesní organizace v průběhu let 2012-2016.  

Zdůvodnění zásadní připomínky: 
1) Akreditace navazujícího magisterského studia a výuka 

navazujícího magisterského studia oboru adiktologie na 
1. LF UK v Praze běží od roku 2010 (absolventi Mgr. 
studia od roku 2012). Tuto skutečnost však zákon 
96/2004 Sb. v současném znění nereflektuje.  
 
 

2) V roce 2014 vznikla „Koncepce vzdělávání v oboru 
adiktologie pro období 2014-2020“, kterou vytvořili a 
schválili tyto instituce: Česká asociace adiktologů, 
Společnost pro návykové nemoci SNN ČLS JEP a 1. 
Lékařská fakulta UK v Praze, Klinika adiktologie. 
Koncepce mimo jiné obsahuje právě navrhované změny 
v zákoně 96/2004 Sb. Vytvoření Národní koncepce 
celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie byl jeden z 
úkolů Akčního plánu realizace Národní strategie 
protidrogové politiky na období 2013 až 2015 (schváleno 
vládou ČR dne 27. března 2013). 

 

VYSVĚTLENO 
Připomínka je nad rámec novely. MZ odložilo přípravu zcela 
nového zákona. V rámci zahájení její přípravy bude tato 
připomínka vzata na vědomí a zvážena relevantnost této 
připomínky. Specializační obor pro povolání adiktolog lze 
v souladu se systematikou právní úpravy, která se týká vzdělávání 
zdravotnických pracovníků, ukotvit novelou nařízení vlády  
č. 31/2010 Sb. 
Tato připomínka byla v rámci vnitřního připomínkového řízení 
uplatněna a při vypořádání byla připomínkujícími subjekty z okruhu 
odborné veřejnosti vypořádána.  
 
Ad 1)  Popisovaný magisterský studijní obor probíhající na  LF UK 
probíhá mimo rámec zákona č. 96/2004 Sb. Nebyl akreditován 
jako tzv. „zdravotnický studijní obor“. Jeho absolventi podle platné 
právní úpravy nejsou zdravotnickými pracovníky.  
 
Získání navazujícího magisterského studia, a to i vzhledem k jeho 
obsahové náplni, lze v souladu s § 54 zákona č. 96/2004 Sb. 
považovat za jednu z forem celoživotního vzdělávání. 
 
Ad 2) V rámci zahájení přípravy nového zákona bude tato 
problematika posouzena.  
Ad 3) Zakotvit obor specializačního vzdělávání pro adiktology není 
nutné řešit novelou zákon, ale úpravou nařízení vlády č. 31/2010 
Sb.  
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3) Zakotvení systému specializačního celoživotního 
vzdělávání pro adiktology lékaře i nelékaře v legislativě 
je navíc dalším úkolem vyplývajícím z Akčního plánu 
realizace Národní strategie protidrogové politiky na 
období 2013 až 2015 (schváleno vládou ČR dne 27. 
března 2013).  

Z výše uvedených důvodů si dovolujeme předložit 
pozměněný návrh paragrafového znění: 
 
§ 21a  
 
Odborná způsobilost k výkonu povolání  adiktologa a 
specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického 
adiktologa  
   
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa se 
získává  
      a) absolvováním akreditovaného zdravotnického 
bakalářského studia v oboru adiktologie,  
     b) absolvováním nejméně tříletého studia v oborech 
sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického 
zaměření na vyšších odborných školách nebo vysokých 
školách a akreditovaného kvalifikačního kurzu   adiktolog, 
pokud byl zahájen do konce roku 2011, nebo  
      c) získáním způsobilosti všeobecné sestry a 
akreditovaného kvalifikačního kurzu adiktolog, pokud byl 
zahájen do konce roku 2011.  
 
(2) Specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinický 
adiktolog se získává po získání odborné způsobilosti k 
výkonu povolání adiktologa absolvováním akreditovaného 
navazujícího magisterského studia v oboru adiktologie a 
absolvováním specializačního vzdělávání v oboru klinický 
adiktolog.  
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(3) Za výkon povolání adiktologa se považuje činnost v rámci 
preventivní, léčebné a rehabilitační péče v oboru adiktologie, 
to je prevence a léčba závislosti na návykových látkách a 
dalších závislostí.  
 
(4) Za výkon povolání klinického adiktologa se považují 
činnosti uvedené v odstavci 3 a činnost diagnostická a 
posudková. 
 

 2. K § 5  
Obecně: Níže uvedená připomínka vychází ze Strategických 
dokumentů pro všeobecné sestry a porodní asistentky a 
Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 
6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Dále 
„Všeobecná sestra“ je regulovaným povoláním. Je-li 
navrhována razantní změna týkající se požadované úrovně 
vzdělání, měla by jí předcházet hloubková analýza studijního 
plánu současných zdravotnických asistentů ("praktické 
sestry"), která by prokázala, zda je u všeobecných a 
dětských sester dostačující úroveň VOŠ. Jednotlivé úrovni 
vzdělání musí odpovídat v praxi jasně stanovené 
kompetence a odpovědnosti s odpovídajícím platovým 
zařazením a ve vazbě na katalog prací. 

VYSVĚTLENO 
Evropská direktiva (směrnice č. 2005/36/ES), která reguluje 
povolání všeobecné sestry, připouští v článku 30 odst. 3 poslední 
větě částečnou výjimku odborníkům, kteří absolvovali část výuky 
formou jiného výcviku, který má alespoň rovnocennou úroveň. 
Návrh na dovzdělání praktické sestry/zdravotnického asistenta 
Ministerstvo zdravotnictví projednávalo s ÚV OKOM (odborem 
kompatibility Úřadu vlády) a MŠMT, které tento návrh podpořilo a 
podílí se na zpracování podkladů pro zahájení přípravy 
zkráceného studia.  Navrhovaná zkrácená příprava vychází 
z analýz  srovnávající vzdělávací programy zdravotnického 
asistenta a všeobecné sestry. Ve spolupráci s MŠMT a Asociací 
vyšších odborných škol bude k těmto navrhovaným změnám 
vydán jednotný  metodický pokyn, který bude zahrnovat pokyny  
k přijímacímu řízení, zápočtu absolvovaného studia, učební plány, 
apod., aby bylo dosaženo zamýšleného cíle, tj. umožnit zkrácené 
studium. 
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 2. K § 5 
Dle Strategických dokumentů (2), s. 27: "Přijetí do programu 
vzdělávání sester musí být podmíněno úspěšným 
dokončením SŠ". "Délka samotného programu musí být 
postačující k dosažení specifikovaných kompetencí a nesmí 
být kratší než 3 roky". 
Strategické dokumenty, s. 40. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 
o uznávání odborných kvalifikací, bod 3. "Odborná příprava 
zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči zahrnuje nejméně tři roky studia nebo 4600 
hodin teoretického a klinického výcviku, přičemž délka 
teoretického výcviku představuje alespoň jednu třetinu a 
délka klinického výcviku alespoň jednu polovinu minimální 
délky odborné přípravy. Členské státy mohou poskytnout 
částečnou výjimku osobám, které absolvovaly část výuky 
formou jiného výcviku, který má alespoň rovnocennou 
úroveň.“ 
Je nutné dodržet a zajistit dodržení rovnocenné úrovně 
vzdělání.  Tato úroveň je sporná u zdravotnického asistenta 
nebo "praktické sestry". Právní předpis proto musí zaručit 
splnění kvantitativních i kvalitativních požadavků v obou 
typech studia. 

VYSVĚTLENO 
Navrhované úpravy § 5 odstavce 1 písm. c) vycházejí z podrobné 
analýzy srovnávající vzdělávací programy, na kterých se podílelo 
Návrh na dovzdělání praktické sestry/zdravotnického asistenta 
Ministerstvo zdravotnictví projednávalo s ÚV OKOM (odborem 
kompatibility Úřadu vlády) a MŠMT, které tento návrh podpořilo a 
podílí se na zpracování podkladů pro zahájení přípravy 
zkráceného studia.  Navrhovaná zkrácená příprava vychází 
z analýz  srovnávající vzdělávací programy zdravotnického 
asistenta a všeobecné sestry. Ve spolupráci s MŠMT a Asociací 
vyšších odborných škol bude k těmto navrhovaným změnám 
vydán jednotný  metodický pokyn, který bude zahrnovat pokyny  
k přijímacímu řízení, zápočtu absolvovaného studia, učební plány, 
apod., aby bylo dosaženo cíle a došlo ke zkrácení studia. 
 

 4. K § 5, písmeno c) 
Nejsou známé učební plány pro "praktickou sestru" (podle § 
29 je předpoklad stejných učebních plánů jako současný 
zdravotnický asistent).   

 

VYSVĚTLENO 
Učební plány budou vycházet z plánů pro zdravotnické asistenty a 
budou upraveny ve spolupráci MZ ČR, MŠMT a Asociací SZŠ a 
VOŠ. 
Návrh na dovzdělání praktické sestry/zdravotnického asistenta 
Ministerstvo zdravotnictví projednávalo s ÚV OKOM (odborem 
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Je nepravděpodobné, že za zkrácenou dobu studia (mluvilo 
se o 1 roku), by byl tento absolvent schopen zvládnout 
teoretickou a praktickou přípravu pro výkon povolání 
Všeobecné sestry. I když jsou některé předměty na první 
pohled totožné např. názvem, jedná se o rozdílný rozsah 
(rozdílný stupeň přípravy!), taktéž učební plány Porodní 
asistentky a Zdravotnického záchranáře nezaručují 
předpoklad, že během kratšího než 3 letého studia se 
obsáhne rozsah studijních plánů všeobecných sester, 
především praxe. 

kompatibility Úřadu vlády) a MŠMT, které tento návrh podpořilo a 
podílí se na zpracování podkladů pro zahájení přípravy 
zkráceného studia.  Navrhovaná zkrácená příprava vychází 
z analýz  srovnávající vzdělávací programy zdravotnického 
asistenta a všeobecné sestry. Ve spolupráci s MŠMT a Asociací 
vyšších odborných škol bude k těmto navrhovaným změnám 
vydán jednotný  metodický pokyn, který bude zahrnovat pokyny  
k přijímacímu řízení, zápočtu absolvovaného studia, učební plány, 
apod., aby bylo dosaženo cíle a došlo ke zkrácení studia. 
 

   
Ministerstvo 

financí 
 

  

 Zásadní připomínka č. 1: 
Důvodová zpráva uvádí jako jeden z cílů návrhu zákona 
"snížení ekonomických nákladů na vzdělávání ze strany 
státu, zaměstnavatelů i zdravotnických pracovníků (...)". V 
rozporu s tímto deklarovaným cílem však důvodová zpráva 
uvádí v bodě 3.1, že návrh nebude mít dopad na státní 
rozpočet. Žádáme o vyjasnění otázky dopadu na státní 
rozpočet a o případné vyčíslení dopadů. 

AKCEPTOVÁNO  
Důvodová zpráva bude upravena. Zpracovatel měl na mysli, že 
návrh zákona nepřinese negativní dopady/náklady na státní 
rozpočet.  

 Zásadní připomínka č. 2: 
Cca od roku 2012 MZ připravuje nový zákon, který by 
vzdělávání a podmínky praxe nelékařů řešil komplexně. Za 
tímto účelem zřídilo MZČR tzv. "transformační komisi", 
pořádalo řadu kulatých stolů, za účelem přípravy nového 
legislativního rámce nelékařských zdravotnických povolání 
byly čerpány finanční prostředky Interní grantové agentury 
MZ. Za peníze grantové agentury byly zřízeny informační 
webové stránky www.transformace-nelekaru.cz, které 
nefungují. 

VYSVĚTLENO 
Není věcná připomínka. Jde nad rámec dílčí novely. Poznatky a 
závěry z transformační komise MZ ČR využije při přípravě nového 
zákona. Podstatou této novely je rychlejší legislativní řešení 
nedostatku všeobecných sester a dětských sester a rovněž 
odstranění výkladových a realizačních rozporů (fyzioterapeuti). 
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V důvodové zprávě k předkládané novele je však varianta 
nového zákona vyhodnocena jako nevhodná, neboť by "(...) 
navrhovala komplexní změny v systému vzdělávání a výkonu 
povolání jako celku, které nejsou prozatím zcela 
vydiskutovány a akceptovány a je žádoucí další diskuze a 
nalezení alespoň většinového konsensu, jde o variantu, která 
z časové naléhavosti není vyhodnocena jako vhodná." 
Žádáme tedy o informaci, jaké jsou výstupy z projektů 
financovaných IGA MZ, kolik prostředků z IGA MZ na ně bylo 
čerpáno, kdy budou výstupy projektů vtěleny do návrhu 
nového zákona a proč místo komplexního řešení 
problematiky navrhuje MZ pouze další dílčí novelu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Výstupem z projektů financovaných IGA MZ, i z tohoto 
popisovaného projektu, je závěrečná zpráva.   

   
Ministerstvo 

práce a 
sociálních 

věcí 

  

 Obecně  

Kontinuální zvyšování kvality je obecným požadavkem ve 
všech oborech a povoláních. Otázka odborné kvalifikace je 
vstupní branou ke kvalitě nejenom zdravotní péče. V tomto 
směru MPSV kvituje aktivitu Ministerstva zdravotnictví, 
zejména ve společném zájmu, kterou je kvalifikace 
zdravotně-sociálního pracovníka. 

Návrh si klade za cíl upravit systém pregraduálního 
kvalifikačního vzdělávání v oblasti ošetřovatelství v souladu 
s aktuálními potřebami praxe, celkově stabilizovat a zkvalitnit 
systém kvalifikačního vzdělávání ošetřovatelských profesí, 
neboť předpokládá, že stávající systém vzdělávání může být 
jedním z důvodů odchodu zdravotnických pracovníků mimo 
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obor. Podle našeho názoru však předložený návrh nelze 
považovat za vhodnou variantu ke zpřehlednění a 
zkvalitnění systému vzdělávání v oboru ošetřovatelství; 
neupravuje již několik let problematickou dvojkolejnost 
vzdělávání v kvalifikační průpravě všeobecných sester a 
naopak vytváří ze zdravotnického asistenta praktickou 
sestru, která má možnost ve zkrácené době studia získat 
kvalifikaci všeobecné sestry. 

 Zásadní připomínka 

1. K bodu 8 - § 4 odst. 4 

Zde stanovenou dosažitelnost 30 minut lze v praxi vnímat 
tak, že odborný dohled může být vzdálen i několik kilometrů 
od faktického výkonu zdravotnické činnosti, což nelze 
považovat za vhodné nastavení v rámci zajištění bezpečí 
pacientů. Navíc z úpravy nevyplývá, kdo v případě poškození 
pacienta bude za situaci odpovídat. Zda dohlížející pracovník 
nebo pracovník, který pracuje pod odborným dohledem. 
Požadujeme zkrácení doby pro fyzickou dosažitelnost na 
10 minut a jasné vymezení odpovědnosti jednotlivých 
aktérů v případě pochybení.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Od úpravy upuštěno, ponechána stávající úprava. 

 Zásadní připomínka 

2. K bodu 9 - § 5 odst. 1 písmeno c)  

A. Nově se stanoví, že odborná způsobilost k výkonu 
povolání všeobecné sestry se získává také absolvováním 
„studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší 
zdravotnické škole po získání způsobilosti k výkonu povolání 
praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní 
asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) 

VYSVĚTLENO  
Evropská direktiva (směrnice č.. 2005/36/ES), která reguluje 
povolání všeobecné sestry, připouští v článku 30 odst. 3 poslední 
větě částečnou výjimku odborníkům, kteří absolvovali část výuky 
formou jiného výcviku, který má alespoň rovnocennou úroveň. 
Návrh na dovzdělání praktické sestry/zdravotnického asistenta 
Ministerstvo zdravotnictví projednávalo s ÚV OKOM (odborem 
kompatibility Úřadu vlády) a MŠMT, které tento návrh podpořilo a 
podílí se na zpracování podkladů pro zahájení přípravy 
zkráceného studia.  Navrhovaná zkrácená příprava vychází 
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nebo b), kdy uchazeč byl v souladu s § 95 odst. 1 a 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
přijat do vyššího ročníku než prvního“. 

Kvalifikační průprava pro výkon profese všeobecných sester 
je v rámci směrnice 55/2013/EU o uznávání kvalifikací 
v rámci EU stanovena na terciární úroveň vzdělávání 
minimálně na tři roky a rovněž většina zemí již upustila od 
vzdělávání sester v rámci středoškolského vzdělávání. 
Česká republika se k těmto změnám ve vzdělávání připojila 
v roce 2004. Profese všeobecné sestry je velmi náročná, a 
jak sám předkladatel uvádí v důvodové zprávě (str. 23) – 
„osoba v postavení pacienta je také odkázána na úsudek 
některých nelékařských zdravotnických profesí o průběhu 
léčby, při které dochází k zásadním zásahům do integrity 
člověka“. Nelze tedy v žádném případě snižovat nároky 
na kvalifikační průpravu všeobecné sestry. Zkrácené 
studium na základně absolvování předmětů v rámci 
středního odborného vzdělání je nejenom cesta zpět, ale 
rovněž nebezpečný precedens pro ostatní profese, které 
mohou požadovat na základě středního odborného vzdělání 
rovněž zkrácené studium (např. střední škola sociálního 
zaměření  - studium sociální práce, střední ekonomická škola 
– uznání předmětů v rámci studia ekonomie, střední škola 
s právním zaměřením – studium práva a právní vědy apod.)  

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na vymezení 
jasných a jednotných podmínek na kvalifikační vzdělávání 
všeobecných sester požadujeme od této možnosti získání 
kvalifikace upustit.  

z analýz  srovnávající vzdělávací programy zdravotnického 
asistenta a všeobecné sestry. Ve spolupráci s MŠMT a Asociací 
vyšších odborných škol bude k těmto navrhovaným změnám 
vydán jednotný  metodický pokyn, který bude zahrnovat pokyny  
k přijímacímu řízení, zápočtu absolvovaného studia, učební plány, 
apod., aby bylo dosaženo cíle a došlo ke zkrácení studia. 
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 Zásadní připomínka 

3. K § 5  

B. Pokud by se ukázala naše shora uvedená připomínka 
v rámci meziresortního vypořádání neprůchozí, uplatňujeme 
k předmětnému ustanovení také následující: Navrhuje se, 
aby zákon stanovil možnost získat způsobilost k výkonu 
všeobecné sestry zdravotnickému asistentovi (novela 
přejmenovává tuto profesi na praktickou sestru), porodní 
asistentce, zdravotnickému záchranáři nebo dětské sestře 
zkráceným studiem na vyšší zdravotnické škole. Pokud 
budou mít tito vyjmenovaní zdravotničtí pracovníci zájem o 
získání vzdělání na úrovni všeobecná sestra, nabízí se zde 
možnost přijetí těchto zdravotnických pracovníků do vyššího 
ročníku shodného vzdělávacího programu vyšší odborné 
školy za podmínky, že v rámci přijímacího řízení prokáže 
znalosti a schopnosti na požadované úrovni postupu do 
vyššího ročníku.“ 

Není však odůvodněno, z jakého důvodu jsou pro toto 
studium určené právě vyšší odborné školy a ne bakalářské 
programy, které rovněž nabízejí kvalifikační vzdělávání 
v oboru všeobecná sestra.  

Požadujeme vyhodnocení pro zvolenou variantu, včetně 
komparace praktického dopadu. Pro tento způsob splnění 
kvalifikačních požadavků není v RIA uvedeno, jaké 
parametry budou stanoveny, aby se předešlo prakticky 
vzniku třetího typu kvalifikované všeobecné sestry. 
Prvním typem je Bc. úroveň vzdělání; druhým typem je vyšší 
odborné vzdělání v oboru všeobecná sestra (Diplomovaný 
specialista) a nově by mohl vzniknout třetí typ, 

AKCEPTOVÁNO 
Návrh úpravy odpovídá této připomínce.  
Doplnění zdravotnického asistenta, který zahájil studium 
nejpozději ve školním roce 2018/2019, je nadbytečné. Návrhem 
zákona se profese zdravotnického asistenta přejmenovává na 
praktickou sestru (to znamená, že absolventi oboru zdravotnický 
asistent se budou od účinnosti zákona považovat za praktické 
sestry). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
Školský zákon dává řediteli školy možnost přijmout studenta do 
vyššího ročníku na základě zápočtu dříve absolvovaného studia 
nebo části studia u zdravotnických oborů, které odpovídá 
započtené části (viz § 95 odst. 2 zákona č. 561/2004).  
Přijetí do vyššího ročníku vysokoškolského studia je věcí vnitřních 
pravidel jednotlivých vysokých škol. Předkladatel vysokým školám 
nebere možnost přijímat studenty do vyššího ročníku studia.  
Dodáváme, že poskytovatelé zdravotních služeb preferují 
absolventy z VOŠ z důvodu lepší připravenosti na výkon povolání.  
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prostřednictvím absolvování zkráceného – není stanoveno 
kolikaletého – vyššího odborného vzdělání. V materiálu 
postrádáme informaci o zajištění garance splnění všech 
podmínek pro naplnění předpokladu odborné způsobilosti 
pro uvedené odbornosti, aby pro praxi nevznikla formálně 
třetí varianta všeobecné sestry, která by však nedisponovala 
potřebnými kompetencemi.  

Návrh důvodové zprávy včetně RIA je upraven ve spolupráci 
s MŠMT.  
 
Navrhované znění § 5 odst. 1 písm. c) je upraveno tak, aby byla 
zřejmá minimální délka přípravy a garance splnění podmínek pro 
naplnění předpokladů pro získání odborné způsobilosti k výkonu 
povolání všeobecné sestry, tj. absolvování vzdělání minimálně 
v délce 4 600 hodin.  
 
„c) nejméně jednoletého studia v oboru diplomovaná 
všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole po získání 
způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry, 
zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské 
sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b),“. 
 
 

 Zásadní připomínka 

4. K § 5 – vymezení délky studia 

C. Dále nejasným vymezením délky studia a v obecně 
nastavených kritériích na uznání předchozího studia lze 
spatřovat velký korupční potenciál, neboť rozhodnutí o přijetí 
uchazeče a rovněž i ročník, do kterého bude student 
zařazen, určuje, podle školského zákona, ředitel školy. 

Žádáme jasně stanovit délku a rozsah studia u 
konkrétních odborností, a to z důvodu zajištění 
transparentnosti. 

VYSVĚTLENO.  
Evropská direktiva (směrnice č. 2005/36/ES), která reguluje 
povolání všeobecné sestry, připouští v článku 30 odst. 3 poslední 
větě částečnou výjimku odborníkům, kteří absolvovali část výuky 
formou jiného výcviku, který má alespoň rovnocennou úroveň. 
Návrh na dovzdělání praktické sestry/zdravotnického asistenta 
Ministerstvo zdravotnictví projednávalo s ÚV OKOM (odborem 
kompatibility Úřadu vlády) a MŠMT, které tento návrh podpořilo a 
podílí se na zpracování podkladů pro zahájení přípravy 
zkráceného studia.  Navrhovaná zkrácená příprava vychází 
z analýz  srovnávající vzdělávací programy zdravotnického 
asistenta a všeobecné sestry. Ve spolupráci s MŠMT a Asociací 
vyšších odborných škol bude k těmto navrhovaným změnám 
vydán jednotný  metodický pokyn, který bude zahrnovat pokyny  
k přijímacímu řízení, zápočtu absolvovaného studia, učební plány, 
apod., aby bylo dosaženo zamýšleného cíle, tj. umožnit zkrácené 
studium.  
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 K § 10 odst. 1   

Toto ustanovení upravuje odbornou způsobilost k výkonu 
povolání zdravotně-sociálního pracovníka. Předkladatel 
upravuje předmětné ustanovení pouze částečně, ale 
z pohledu našeho resortu je potřeba provést ještě další 
nutné změny.  

 

 Zásadní připomínka 

K  § 10 odst. 1 písm. a)  

Podle tohoto písmena se odborná způsobilost k výkonu 
povolání zdravotně-sociálního pracovníka získává 
absolvováním „akreditovaného zdravotnického bakalářského 
nebo magisterského studijního oboru sociálního zaměření“. 

S ohledem na obsah vzdělávání požadujeme, aby studijní 
programy, které jsou akreditovány jako zdravotnické, 
s částí vzdělávání v oblasti sociální, nebyly uznávány 
pro kvalifikaci sociálního pracovníka. 

VYSVĚTLENO 
Předkladatel souhlasí s tím, aby akreditované zdravotnické 
bakalářské studijní programy uvedené v písmeni a), které nemají 
současně akreditaci pro sociálního pracovníka, nebyly uznávány 
pro kvalifikaci sociálního pracovníka. Nicméně toto uznávání 
sociálního pracovníka je věcí MPSV a právních předpisů v jeho 
gesci.  

 Zásadní připomínka 

K § 10 odst. 1 písm. b)  

Dále je stanoveno, že je možné předmětnou odbornou 
způsobilost získat absolvováním „nejméně tříletého studia v 
oborech sociálního zaměření na vyšších odborných školách 
nebo vysokých školách a akreditovaného kvalifikačního 
kurzu zdravotně-sociální pracovník“. To není v souladu 
s požadavky na odbornou kvalifikaci sociálního pracovníka, 
které jsou zakotveny v ustanovení § 110 odst. 4. zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů.   

AKCEPTOVÁNO  
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92CE7WM)



 16 

Za účelem sjednocení požadavků odborné kvalifikace 
sociálních pracovníků požadujeme následující úpravu 
textu:  

„studia na vyšších odborných školách v oborech vzdělání 
zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální 
pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, 
sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo 
vysokých školách v oborech se zaměřením na sociální práci, 
sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální 
patologii, právo nebo speciální pedagogiku a akreditovaného 
kvalifikačního kurzu zdravotně-sociální pracovník“. 

 Zásadní připomínka 

K § 10 odst. 1 písm. c) 

Obdobně toto ustanovení není předmětem předloženého 
návrhu novely zákona č. 96/2004 Sb. V rámci novelizace 
tohoto zákona však MPSV považuje za vhodné využít této 
příležitosti a zasadit se o jeho úpravu, respektive 
vypuštění tohoto ustanovení, jelikož není v souladu 
s požadavky na odbornou kvalifikaci sociálního pracovníka, 
které jsou zakotveny v ustanovení § 110 odst. 4. zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů:   

 
„(4) Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního 
pracovníka je  
  
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním 
vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního 
právního předpisu40) v oborech vzdělání zaměřených na 
sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, 

VYSVĚTLENO 
 Jde o ustanovení přechodného charakteru, podle kterého již není 
možné odbornost získat. Specializační studium ve formě 
pomaturitního specializačního studia podle vyhlášky č. 77/1981 
Sb., bylo realizováno do roku 2006. Obdobná obsolentní 
ustanovení se vyskytují i u úpravy jiných povolání. 
 
 
 
 
Není záměrem sjednotit povolání sociálního pracovníka a 
zdravotně-sociálního pracovníka. Vzdělání zdravotně-sociálního 
pracovníka nemůže být v souladu s ustanovením § 110 odst. 4. 
zákona č. 108/2006 Sb. To by docházelo k nežádoucí duplicitě 
vzdělání, ze kterého by vycházela dvě povolání. 
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sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní 
činnost, charitní a sociální činnost,  
  
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, 
magisterském nebo doktorském studijním programu 
zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální 
pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo 
speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního 
právního předpisu 41).  
  
___________________ 
  
40)Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. v oborech vzdělání 
zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální 
pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, 
sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost  
  
41) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozdějších předpisů.“ 
  
Pokud by předkladatel akceptoval tuto připomínku, bude 
nezbytná úprava § 44 zákona č. 96/2004 Sb., spočívající 
v odstranění možnosti získat odbornou způsobilost k výkonu 
zdravotně-sociálního pracovníka absolvováním 
specializačního vzdělávání. V této souvislosti je nezbytné 
definovat přechodná ustanovení, která se budou vztahovat 
na uznání odborné způsobilosti podle tohoto ustanovení před 
nabytím účinnosti novelizace zákona 96/2004 Sb. 
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 K § 10 odst. 2 -  nad rámec návrhu  
Do popisu výkonu povolání zdravotně – sociálního 
pracovníka – navrhujeme doplnit i paliativní péči. 
Paliativní péče je rozvíjejícím se oborem, poptávka po péči 
tohoto typu velmi stoupá  a vzhledem ke stárnutí české 
populace, značnému rozšíření život ohrožujících onemocnění 
a rozvoji domácí i hospicové péče se dá předpokládat, 
že tento trend bude dále a intenzivněji  pokračovat. Paliativní 
péče je charakteristická přístupem zaměřeným na zvyšování 
kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život 
ohrožující nemoci a jejím cílem je komplexní tišení bolesti a 
dalších příznaků nemoci, včetně psychologických, 
sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a 
jeho blízké trápit. Proto se jeví jako žádoucí, aby se výkon 
zdravotně-sociálního pracovníka vedle činnosti v rámci 
preventivní, diagnostické a rehabilitační péče rozšířil i o 
paliativní péči. Vzhledem k tomu, že zdravotně-sociální 
pracovník je kvalifikován právě  v oblasti uspokojování 
zdravotně sociálních potřeb pacienta/klienta, je vhodné, aby 
se jeho výkon zaměřil i na tento typ péče. 

AKCEPTOVÁNO.  
Návrh je upraven. Odstavec 2 uvádí „činnost V RÁMCI 
preventivní, diagnostické a rehabilitační péče…, což skutečně 
zahrnuje i sociální péči a řešení sociálních a spirituálních obtíží, 
které mohou pacienta a jeho blízké trápit.   

 Zásadní připomínka 

K bodu 47 -  § 29 „Odborná způsobilost k výkonu 
povolání praktické sestry“  
A. Odstavec 3 stanoví: „Za výkon povolání praktické sestry 
se považuje poskytování ošetřovatelské péče pod odborným 
dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky; 
ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou, 
uspokojováním základních potřeb pacientů, rehabilitačním 
ošetřovatelstvím a dalšími ošetřovatelskými činnostmi 
vymezenými prováděcím právním předpisem může praktická 

VYSVĚTLENO 
V krátkém časovém období nebylo možné předložit současně i 
návrh novely vyhlášky č. 55/2011 Sb., ale v důvodové zprávě 
k návrhu zákona předkladatel uvádí, že půjde o odstranění 
dohledu. Činnosti v paragrafu 30 odst. 1 a je nutné zvážit 
s ohledem na možnou úpravu RVP i některé činnosti z odstavce 2 
bude praktická sestra vykonávat bez odborného dohledu. V rámci 
vnitřního vypořádání bylo na základě četných připomínek povolání 
praktické sestry přesunuto z dílu 3 (výkon pod odborným 
dohledem) do dílu 1 (výkon bez odborného dohledu). Na tvorbu 
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sestra provádět bez odborného dohledu. Dále se praktická 
sestra ve spolupráci se všeobecnou sestrou, porodní 
asistentkou, lékařem, zubním lékařem podílí na preventivní, 
léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické 
a dispenzární péči.“  
Ve stávající úpravě prováděl zdravotnický asistent (touto 
úpravou praktická sestra) bez odborného dohledu pouze 
ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou 
a uspokojováním základních potřeb pacientů. V překládané 
novele je nově vložen text: „, rehabilitačním ošetřovatelstvím 
a dalšími ošetřovatelskými činnostmi vymezenými 
prováděcím právním předpisem může praktická sestra 
provádět bez odborného dohledu“.  
Změna se tedy odvolává na prováděcí předpis, jehož teze 
nejsou k materiálu předloženému do meziresortního 
připomínkového řízení přiloženy a není tedy naprosto jasné, 
jaký rozsah kompetencí bude tato kategorie zdravotnických 
pracovníků mít, což je zásadní informace. 
Na základě výše uvedeného žádáme o vymezení činností, 
které bude moci praktická sestra provádět bez 
odborného dohledu podle prováděcího právního 
předpisu a o předložení jeho základních tezí. Bez 
uvedených informací nelze odpovědně posoudit, jaký 
vliv bude mít uvedení této změny do praxe a není jasné, 
jaké bude mít praktická sestra skutečně kompetence. 

činností bude stanovena pracovní komise se zástupců 
poskytovatelů zdravotních služeb. MPSV bude připomínkovým 
místem v rámci legislativního procesu. 

 Doporučující připomínka 

K bodu 47 -  § 29 „Odborná způsobilost k výkonu 
povolání praktické sestry“  
B. Dále k tomuto ustanovení upozorňujeme, že v souvislosti 
s přejmenováním profese zdravotnického asistenta na 

VYSVĚTLENO 
Připomínkové místo pouze upozorňuje na uvedené skutečnosti. 
Aplikační problémy nepředpokládá. Novelizaci provede ve své 
gesci. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92CE7WM)



 20 

praktickou sestru/praktického ošetřovatele se tato změna 
dotkne i označení odborné způsobilosti pečující osoby 
k výkonu povolání zdravotnického asistenta v zákoně č. 
247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině, a nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, 
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
které jsou v gesci MPSV. 
 

 Zásadní připomínka 

K důvodové zprávě – 1.5. Popis cílového stavu (str. 9)  

A. Zde se mj. uvádí: „Návrh reflektuje potřebu na snížení 
ekonomických nákladů na vzdělávání ze strany státu, 
zaměstnavatelů i zdravotnických pracovníků a vytvoření 
předpokladů pro rozvíjení spolupráce zaměstnavatelů se 
vzdělávacími institucemi. V oblasti akreditací dochází 
k úpravám v jejich udělování, převodu nebo přechodu práv a 
povinností.“ 
Podle našeho názoru by primární motivací změny zákona 
v oblasti získávání a uznávání způsobilosti pracovníků 
nemělo být snižování ekonomických nákladů bez ohledu 
na kvalitu kvalifikace příslušných pracovníků. 
Požadujeme vyjádřit, zda a jaké dopady bude mít 
snižování ekonomických nákladů vzdělávání pracovníků 
na jejich získanou odbornou kvalifikaci, odborné 
kompetence a dovednosti.  
 
 

VYSVĚTLENO 
Snížení ekonomických nákladů jistě není primárních cílem. 
Důvodová zpráva to takto nezmiňuje. Hlavní cíl je v části 1.5. 
jasně zmíněn. Nicméně odstraněním duality vzdělávání u 
zdravotnického záchranáře nebo zkrácením přípravy všeobecné 
sestry dojde také ke snížení nákladů. 
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 Zásadní připomínka 

K důvodové zprávě – 1.5. Popis cílového stavu (str. 9)  

B. Jako hlavní cíl návrhu je uvedeno „celkově stabilizovat a 
zkvalitnit systém pregraduálního kvalifikačního vzdělávání 
(především ošetřovatelských profesí) a stávající systém 
specializačního vzdělávání, neboť stávající právní úprava 
předmětného vzdělávání může být jedním z důvodů odchodu 
zdravotnických pracovníků do zahraničí nebo mimo obor 
zdravotnictví …“ 
Z uvedeného nevyplývá, jakým způsobem má dojít ke 
zkvalitnění systému pregraduálního kvalifikačního 
vzdělávání, jelikož ve všech oblastech dochází ke snížení 
požadavků na kvalifikaci pracovníků. Žádáme o doplnění 
odpovídající argumentace 
 

VYSVĚTLENO. 
 Nedomníváme se, že dochází ke snížení požadavků na 
kvalifikační vzdělávání. Dochází ke zkvalitnění vzdělávání (např. 
úpravou RVP pro praktickou sestru) a také ke zkvalitnění výkonu 
činností. Např. zdravotnický asistent je dnes vzděláván 
k činnostem, které může vykonávat pouze pod odborným 
dohledem, proto je návrhem tato negativní stránka při výkonu 
povolání odstraněna.  
Ministerstvo zdravotnictví projednávalo s ÚV OKOM (odborem 
kompatibility Úřadu vlády) a MŠMT, které tento návrh podpořilo a 
podílí se na zpracování podkladů pro zahájení přípravy 
zkráceného studia.  Navrhovaná zkrácená příprava vychází 
z analýz  srovnávající vzdělávací programy zdravotnického 
asistenta a všeobecné sestry. Ve spolupráci s MŠMT a Asociací 
vyšších odborných škol bude k těmto navrhovaným změnám 
vydán jednotný  metodický pokyn, který bude zahrnovat pokyny  
k přijímacímu řízení, zápočtu absolvovaného studia, učební plány, 
apod., aby bylo dosaženo zamýšleného cíle, tj. umožnit zkrácené 
studium.  

 Shrnutí   

Závěrem chceme zdůraznit význam kvalitního vzdělávání 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání pro 
oblast sociálních služeb, která je v gesci našeho resortu. 
Sociální práce je specifickou odbornou činností vyžadující 
získání příslušných odborných předpokladů. Sociální 
pracovník obecně přichází do kontaktu s osobami 
hendikepovanými, sociálně znevýhodněnými či ohroženými 
sociálním vyloučením, ve zdravotnických zařízeních navíc 
ochromených nemocí. Jeho přístup proto vyžaduje nejenom 
odbornou erudici, ale i další kompetence a dovednosti. 
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Odborné předpoklady jsou pak základem kvalitního výkonu 
sociální práce, a proto je nezbytné klást důraz na jejich 
definování.  

Oblast sociálních služeb je velmi úzce spjata s oblastí 
ošetřovatelství prostřednictvím všeobecných sester 
v sociálních službách (odbornost 913). Naše zkušenost 
ukazuje, že náročnost profese sestry v této oblasti 
ošetřovatelství, kde většinu času není přítomen lékař 
nelze podceňovat a s tím rovněž i nároky spjaté s kvalitní 
kvalifikační přípravou založeném na kompetencích. 
Vzhledem k stále se zvyšujícímu nedostatečnému počtu 
lékařů a jejich velké finanční náročnosti lze rovněž 
předpokládat, že stejně jako v jiných zemích světa i u nás 
bude potřeba, aby vhodnou část jejich současných 
kompetencí přebraly sestry. Tyto sestry však budou muset 
mít odpovídající adekvátní nepodkročitelnou úroveň 
terciárního vzdělání tak, aby mohly tuto péči zajistit. 

Návrh rovněž, podle našeho názoru, snižuje prestiž 
profese všeobecné sestry a zcela oproti původnímu 
záměru může způsobit odliv vysokoškolsky vzdělaných 
sester z profese, tedy nejenom snížení kvality péče o 
pacienty (jak vyplývá z řady výzkumů). 

   
Ministerstvo 

školství, 
mládeže a 

tělovýchovy 

 
 

 
 

 

 Zásadní připomínka 
1. Obecně  

AKCEPTOVÁNO 
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Upozorňujeme, že předkládaný návrh nikterak nereaguje na 
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony (projednávaný v Senátě jako tisk 
193/0).  
Namátkou lze zmínit, že novelou zákona o vysokých školách 
bude upuštěno od členění studijních programů na studijní 
obory, což by mělo být promítnuto do ustanovení 
předkládaného zákona o nelékařských zdravotnických 
povoláních upravujících odbornou způsobilost k výkonu 
povolání. Stávající akreditované studijní programy vysokých 
škol budou ze zákona automaticky přechodně akreditovány 
na dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona (popř. na 
delší dobu, rovnající se délce platnosti jejich stávající 
akreditace) a po tuto dobu zůstane zachováno i jejich 
dosavadní členění na studijní obory; nově akreditované 
studijní programy (či studijní programy uskutečňované 
v rámci institucionální akreditace) se však již na studijní 
obory členit nebudou.  
Kompetenci akreditovat studijní programy již nadále nebude 
mít Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (jak zmiňuje 
§ 2 písm. d) zákona o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ale Národní akreditační úřad pro vysoké 
školství. Uznávací orgány (k nimž patří MZd) pak budou mít 
v případě studijního programu, jehož absolvováním se 
bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon 
regulovaného povolání, kompetenci vydávat nejen 
(souhlasné) stanovisko, že absolventi daného studijního 
programu budou připraveni odpovídajícím způsobem 
k výkonu povolání, (které bude podmínkou pro udělení 

Ve spolupráci s MŠMT jsou provedeny některé legislativně-
technické úpravy v návaznosti na novelu zákona č. 111/1989 Sb., 
v rozsahu, který novela předloženého zákona umožnila. 
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akreditace studijního programu), ale též „povolení“ (které 
bude podmínkou pro uskutečňování studijního programu na 
základě oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace 
pro příslušnou oblast vzdělávání). Bude tedy třeba upravit 
mj. ustanovení § 2 písm. e) zákona o nelékařských 
zdravotnických povoláních. 

 Zásadní připomínka 
2. K novelizačnímu bodu 9 - § 5 odst. 1 písm. c) 
Toto ustanovení je nepřehledné a navíc z něj není zcela 
zřejmé, co chce předkladatel stanovit. Požadujeme upravit 
formulaci tohoto ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že 
kvalifikaci lze získat studiem v oboru diplomovaná všeobecná 
sestra nejmín v rozsahu 1 roku po získání způsobilosti např. 
k výkonu povolání praktické sestry. Navrhujeme např. toto 
znění: (Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné 
sestry se získává absolvováním) „nejméně jednoletého 
studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší 
zdravotnické škole po získání způsobilosti k výkonu povolání 
praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní 
asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) 
nebo b).“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Písmeno c) zní: 
 „c) nejméně jednoletého studia v oboru diplomovaná všeobecná 
sestra na vyšší zdravotnické škole po získání způsobilosti 
k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, 
porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) 
nebo b),“. 

 Zásadní připomínka 
3. K novelizačnímu bodu 14 - § 6 odst. 2 
 Požadujeme vypustit slovo „paliativní“. Porodní asistentka 
neposkytuje paliativní péči. Jedná se o regulované povolání, 
kde je nutno respektovat příslušné Směrnice EU definující 
obsah vzdělávání a kompetence porodní asistentky. Porodní 
asistentka není připravena k poskytování paliativní péče 
(2013/55/ES).   

VYSVĚTLENO 
Porodní asistentka vykonává v rámci gynekologické péče i péči 
paliativní. (podle vyjádření odborné společnosti) 
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 Zásadní připomínka 
4. K novelizačnímu bodu 56 a násl. - § 45 a násl. 
Ustanovení zákona týkající se akreditace a akreditačního 
řízení jsou značně nejasná a dle našeho názoru ne zcela 
precizně zpracovaná.  
V novém znění § 45 (nazvaném „Akreditace a akreditované 
zařízení“) je nejasně a nedostatečně vymezen již samotný 
obsah pojmu „akreditace“.  
Ustanovení § 45 je dále terminologicky nejednotné, neboť 
není zřejmé, zda je nějaký rozdíl mezi pojmem „provádět 
vzdělávací program“ uvedeným v odstavci 1 a pojmem 
„uskutečňovat vzdělávací program“ uvedeným v odstavci 2. 
Je třeba též upozornit na skutečnost, že v odstavci 1 (ani 
v dalších ustanoveních zákona – např. v § 51 odst. 2, § 56 
odst. 1 či § 61 odst. 4) není dostatečně provázán pojem 
„vzdělávací program“ s uváděnými pojmy „obor 
specializačního vzdělávání“, „akreditovaný kvalifikační kurz“, 
certifikovaný kurz“ a „praktické vyučování“ a není dostatečně 
objasněn vztah mezi nimi.  
V ustanovení § 46 odst. 3 písm. j) zákona je pak užito 
spojení „nejvyšší počet míst pro vzdělávání ve vzdělávacím 
programu; v případě, že je vzdělávací program zajišťován ve 
více smluvních zařízeních, počet míst pro každé zařízení“. 
Z textu však není vůbec patrné, zda se má fakticky jednat 
např. o počet osob, které mohou být ve vzdělávacím 
programu v kterémkoliv okamžiku vzdělávány souběžně 
nebo počet osob navštěvujících určitý cyklus realizace 
programu či běh vzdělávání (kursu) nebo počet osob 
vzdělávajících se v jednom kalendářním roce nebo počet 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Od většiny navrhovaných úprav v této části (§ 45 a násl.) bude 
upuštěno na základě vnitřního připomínkového řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K § 46 odst. 3 písm. j) - VYSVĚTLENO 
Ustanovení tohoto písmene počítá s maximálním počtem osob, 
které mohou být ve vzdělávacím programu v kterémkoliv okamžiku 
vzdělávány souběžně. Nedomníváme se, že jde o administrativní 
komplikaci, jde o standard pro zajištění chodu pracoviště a 
zachování kvality vzdělávání. 
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osob, které vzděláváním projdou za celou dobu platnosti 
akreditace vzdělávacího programu, nebo zda jde o nějaký 
jiný údaj. Dáváme též ke zvážení, zda požadavek na 
uvedení konkrétního maximálního počtu vzdělávaných (a 
nikoliv pouze předpokládaného počtu) nemůže být vnímán 
jako značná administrativní komplikace činnosti za situace, 
kdy zákon neupravuje možnost nějakého „rozšíření 
akreditace“ v průběhu platnosti akreditace, v rámci kterého 
by se zjednodušeně řešilo např. pouze zvýšení povoleného 
počtu vzdělávaných. 
Požadujeme výše uvedené nejasnosti a nepřesnosti z textu 
zákona odstranit. 

 Zásadní připomínka 
5. K § 21a 
Nad rámec předloženého návrhu novely požadujeme 
novelizovat  § 21a, neboť  je třeba reflektovat změny u 
odbornosti adiktologa, které proběhly od roku 2010.  
Akreditace navazujícího magisterského studia a výuka 
navazujícího magisterského studia oboru adiktologie na 1. 
lékařské fakultě Univerzity Karlovy  v Praze běží od roku 
2010.  V roce 2014 vznikla  „Koncepce vzdělávání v oboru 
adiktologie pro období 2014-2020“, kterou vytvořili a schválili 
Česká asociace adiktologů, Společnost pro návykové 
nemoci SNN ČLS JEP a 1. Lékařská fakulta UK v Praze 
a Klinika adiktologie. Koncepce mimo jiné obsahuje právě 
navrhované změny v zákoně 96/2004 Sb. Vytvoření Národní 
koncepce celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie byl 
jeden z úkolů Akčního plánu realizace Národní strategie 
protidrogové politiky na období 2013 až 2015 (schváleno 
vládou ČR dne 27. března 2013). Zakotvení systému 

VYSVĚTLENO  
Požadovaná změna je nad rámec dílčí novely. Odborná 
způsobilost k výkonu povolání adiktologa je již v zákoně ukotvena 
a doplnění specializačního vzdělávání vyžaduje větší úpravu 
(mimo jiné i přesun z dílu jedna do dílu dva). Připomínka tato 
problematika může být posouzena i tvorbě komplexní novely nebo 
nového zákona. 
 
MZ odložilo přípravu zcela nového zákona. V rámci zahájení její 
přípravy bude tato připomínka vzata na vědomí a zvážena 
relevantnost této připomínky. 
Pokud jde o úpravu specializačního vzdělávání, lze v ukotvit  
nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 
Tato připomínka byla v rámci vnitřního připomínkového řízení 
uplatněna a při vypořádání byla připomínkujícími subjekty z okruhu 
odborné veřejnosti vypořádána.  
 
Popisovaný magisterský studijní obor probíhající na LF UK 
probíhá mimo rámec zákona č. 96/2004 Sb. Nebyl akreditován 
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specializačního celoživotního vzdělávání pro adiktology 
lékaře i nelékaře v legislativě je navíc dalším úkolem 
vyplývajícím z Akčního plánu r realizace Národní strategie 
protidrogové politiky na období 2013 až 2015. 
 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme znění § 21a takto: 
 

„Odborná způsobilost k výkonu povolání  adiktologa 
a specializovaná způsobilost k výkonu povolání 

klinického adiktologa. 
 
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa se 
získává  
a) absolvováním akreditovaného zdravotnického 
bakalářského studia v oboru adiktologie, 
b) absolvováním nejméně tříletého studia v oborech 
sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického 
zaměření na vyšších odborných školách nebo vysokých 
školách a akreditovaného kvalifikačního kurzu adiktolog, 
pokud byl zahájen do konce roku 2011, nebo  
c) získáním způsobilosti všeobecné sestry a akreditovaného 
kvalifikačního kurzu adiktolog, pokud byl zahájen do konce 
roku 2011.  
 
(2) Specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinický 
adiktolog se získává po získání odborné způsobilosti k 
výkonu povolání adiktologa absolvováním akreditovaného 
navazujícího magisterského studia v oboru adiktologie a 
absolvováním specializačního vzdělávání v oboru klinický 
adiktolog. 
  
 (3) Za výkon povolání adiktologa se považuje činnost v 
rámci preventivní, léčebné a rehabilitační péče v oboru 

jako tzv. „zdravotnický studijní obor“. Jeho absolventi podle platné 
právní úpravy nejsou zdravotnickými pracovníky.  
 
V rámci zahájení přípravy nového zákona bude tato problematika 
posouzena.  
Zakotvit obor specializačního vzdělávání pro povolání adiktolog 
není nutné řešit novelou zákon, ale v souladu se systematikou 
právní úpravy vzdělání, úpravou nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 
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adiktologie, to je prevence a léčba závislosti na návykových 
látkách a dalších závislostí.  
 
(4) Za výkon povolání klinického adiktologa se považují 
činnosti uvedené v odstavci 3 a činnost diagnostická a 
posudková.“.  

   

Ministerstvo 
vnitra 

  

 Zásadní připomínka 
 
K čl. I bodu 35 – k § 22 
Navrhovaná právní úprava zpřesňuje požadavky na 
odbornou způsobilost k výkonu povolání psychologa ve 
zdravotnictví a specializované způsobilosti k výkonu povolání 
klinického psychologa. Současně jsou ale vytvářeny 
nejasnosti ohledně získání potřebné odborné způsobilosti. 
Zavedení předchozího bakalářského jednooborového 
studijního oboru psychologie vzbuzuje pochybnosti, neboť 
některé vysoké školy nabízí bakalářské studium psychologie 
jednooborově i v kombinaci s dalším oborem. Jakkoli 
takovým studiem není dotčena odborná stránka přípravy, 
absolvent magisterského studijního oboru psychologie 
s předchozím víceoborovým bakalářským studiem 
psychologie nemůže získat podle navrhované právní úpravy 
potřebnou odbornou způsobilost. Zároveň upozorňujeme, že 
kromě vysokoškolského vzdělání je nutností absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu „Psycholog ve 
zdravotnictví“, což je další mechanismus k dosažení kvalitní 
přípravy k získání odborné způsobilosti. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme doplnit návrh zákona 
tak, aby pokrýval všechny relevantní studijní obory, které 
zajišťují dostatečnou přípravu klinických psychologů. 

VYSVĚTLENO 
S tímto zněním zákona se Asociace klinických psychologů (AKP 
ČR) jako profesní organizace zcela ztotožňuje. 
Zákon č. 96/2004 Sb. byl několikrát od svého vzniku novelizován. 
Oproti platnému znění zákona bylo v § 22 pouze uvedeno 
v odstavci 1 studium magisterského jednooborového studijního 
oboru psychologie a bylo vypuštěno slovo pětileté. Zatímco ve 
věstníku MZ ČR, věstník č. 2/2011, ve vzdělávacím programu 
specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie je uveden 
absolvent pětiletého akreditovaného magisterského 
jednooborového studijního oboru psychologie. Podmínka 
jednooborového pětiletého studia byla vždy jasně daná, 
naplňovaná v režimu pětiletého studia nebo studia 3 roky 
bakalářského studia a 2 roky studia magisterského a dodržovaná 
do té doby než došlo k nejednoznačnému výkladu zákona. 
Současná novelizace zákona napravuje pouze uvedenou chybu, 
ke které v minulé novele zákona došlo, a zjevně způsobila řadu 
problémů. 
Již v roce 2011 Odborná rada AKP ČR konstatovala zásadní 
rozdíl mezi dvěma typy psychologického vzdělávání a to mezi 
bakalářským studijním programem jednooborové a dvouoborové 
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 psychologie. Náplň i objem studia jednooborové psychologie je 
významně rozdílný od studia dvouoborového. Pro jednooborovou 
psychologii jsou zařazeny předměty, které nejsou v rámci studia 
dvouoborové psychologie zastoupeny vůbec a/nebo nejsou 
obligatorní, a v poslední řadě provázanost bakalářského a 
magisterského studia není adekvátně zajištěna. Současní 
vzdělavatelé, 4 státní vysoké školy a 1 soukromá škola se státním 
souhlasem působit jako vysoká škola, mají jednooborové studium 
bakalářské i magisterské psychologie akreditované. Akreditovaný 
kvalifikační kurz „Psycholog ve zdravotnictví“ není obsahově 
zaměřen na studium psychologie – tedy nic nenahrazuje či 
nedoplňuje, ale je určen pouze k tomu, aby absolvent VŠ 
nastupoval do zdravotnictví jako zdravotnický pracovník (tak jako 
lékař).  

 Zásadní připomínka 
 
Nad rámec návrhu – k § 49 odst. 8 
Požadujeme toto ustanovení zcela odstranit, neboť jeho 
obsah je duplicitní ve vztahu ke správnímu řádu. Všechny 
uvedené obecné náležitosti rozhodnutí vyplývají již z obecné 
úpravy obsažené ve správním řádu a ve zvláštní právní 
úpravě tak není třeba je již opakovat. Identifikace účastníka 
řízení je zakotvena v § 68 odst. 2 správního řádu, výrok 
a odůvodnění v § 68 odst. 1 správního řádu a datum vydání 
rozhodnutí, razítko a podpis osoby oprávněné k vydání 
rozhodnutí v § 69 odst. 1 správního řádu. V této souvislosti si 
dovolujeme odkázat na obdobnou právní úpravu obsaženo v 
§ 49 odst. 3 zákona. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Je upuštěno od novelizace uvedeného ustanovení i od nové  
úpravy § 49 odst. 3. 
 

 Zásadní připomínka 
 
K čl. I bodu 82 – k § 59 odst. 5 
Požadujeme ustanovení upřesnit, neboť z navrhovaného 
znění není zřejmé, zda se jedná o řízení návrhové řízení či o 

AKCEPTOVÁNO 
Návrh je upraven. 
Ministerstvo z podnětu akreditovaného zařízení rozhodne v řízení 
vedeném z moci úřední o ukončení specializačního vzdělávání, 
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řízení zahajované z moci úřední. Uvedený podnět vykazuje 
spíše znaky návrhu na zahájení řízení, neboť z formulace 
plyne, že bez podnětu ministerstvo nerozhoduje. 
Požadujeme tedy jednoznačně stanovit, že ministerstvo 
rozhodne o ukončení specializačního vzdělávání, pokud 
účastník neplní závažným způsobem své povinnosti, a 
akreditované zařízení k tomuto může dát podnět, anebo 
stanovit, že ministerstvo rozhoduje o ukončení 
specializačního vzdělávání na návrh akreditačního zařízení. 

pokud účastník specializačního vzdělávání neplní závažným 
způsobem studijní povinnosti vyplývající z  příslušného 
vzdělávacího programu. O ukončení specializačního vzdělávání 
rozhodne ministerstvo do 90 dnů ode dne, kdy se o nesplnění 
povinnosti dozvědělo. 

 Zásadní připomínka 
 
K čl. I bodu 93 – k § 85 odst. 4 a 8 

1. Stanovení lhůty pro vydání rozhodnutí „nejdéle do 30 
dní“ považujeme za nadbytečné. Tato konstrukce 
odpovídá obecným lhůtám pro vydání rozhodnutí  
ve správním řízení podle § 71 správního řádu. 
Požadujeme proto dovětek „nejdéle do 30 dní“ 
vypustit. 

2. Rovněž považujeme za nadbytečné stanovit, že se 
rozhodnutí považuje za veřejnou listinu. Rozhodnutí 
ministerstva je veřejnou listinou ze zákona, a to podle 
§ 567 občanského zákoníku (veřejná listina je listina 
vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho 
pravomoci). Požadujeme proto vypustit druhou větu 
předmětných odstavců. 

AKCEPTOVÁNO 
Ad 1) a 2) text je vypuštěn. 

 Zásadní připomínka 
 
K čl. I bodu 96 až 99 – k § 89a odst. 1 
Upozorňujeme, že návrh zákona mění ustanovení § 50, které 
v  odstavci 1 stanoví povinnosti, jejichž porušení je 
sankcionováno jak správní delikty podle § 89a odst. 1. 
Změna označení jednotlivých písmen v § 50 ovšem není 
promítnuta do skutkových podstat zakotvených v § 89 odst. 
1. Odkazy uvedené ve skutkových podstatách tak 
neodpovídají popsaným povinnostem. 

AKCEPTOVÁNO 
… 
a) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. a)  uskutečňuje vzdělávání 
v rozporu s rozhodnutím o udělení nebo prodloužení akreditace, 
b) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. e) se nepodrobí kontrole 
zabezpečení vzdělávání podle vzdělávacího programu v rozsahu 
udělené nebo prodloužené akreditace,  
c) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. f) nevede dokumentaci o 
vzdělání podle vzdělávacího programu v rozsahu udělené nebo 
prodloužené akreditace,  
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Ilustrativně např. ve skutkové podstatě podle § 89a odst. 1 
písm. b) by měl být uveden odkaz na § 50 odst. 1 písm. e) a 
nikoli na písm. c). 
Dále z legislativně technického hlediska upozorňujeme, že 
v návětí odstavce 1 chybí slovo „se“ před slovy „dopustí 
správního deliktu tím, že“. 
 

 d) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. h) neoznámí změnu podmínek 
souvisejících se zabezpečením vzdělávání podle vzdělávacího 
programu v rozsahu udělené nebo prodloužené akreditace,  
e) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. i) neumožní vykonání praktické 
části atestační zkoušky, zkoušky k ověření způsobilosti k výkonu 
nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu, 
závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu, 
aprobační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo adaptačního období,  
… 

   
Ministerstvo 
spravedlno-

sti 

  

 1. Obecně k terminologickým nepřesnostem 
Upozorňujeme, že jak v návrhu, tak v dosavadním znění 
novelizovaného zákona je nekonzistentně nakládáno 
s pojmem „způsobilost k výkonu povolání (např. praktické 
sestry)“, jelikož v některých jeho výskytech absentuje slovo 
„povolání“, což vede k nesrozumitelnosti, neboť vykonávat 
nelze kupříkladu praktickou sestru, nýbrž povolání praktické 
sestry, a zejména v přechodných ustanoveních je v něm 
nesprávně užíváno nominativu (např. povolání praktická 
sestra), namísto genitivu. 
Problematicky je zacházeno i s dvojicí pojmů „akademický 
rok“ a „školní rok“, kdy dochází k jejich záměnám, a tudíž 
k nereflektování skutečnosti, že zatímco v kontextu 
vysokoškolského studia se jedná o akademický rok, 
v kontextu studia středoškolského jde o rok školní. 
Z těchto důvodů doporučujeme revizi užívání předmětných 
pojmů ve světle naznačených nepřesností. 
 

AKCEPTOVÁNO.  
Návrh bude v rámci možností daných rozsahem novely 
terminologicky upraven.  
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 Zásadní připomínka 
11. K čl. I bodu 58 [§ 46 odst. 3 písm. b) bod 2] 
S odkazem na § 152 odst. 1 občanského zákoníku 
doporučujeme nahradit slova „osoby nebo osob, které jsou 
jejím statutárním orgánem nebo jeho členy“ slovy „osob, 
které jsou členem jejího statutárního orgánu“. 
Dále s odkazem na § 77 odst. 1 občanského zákoníku 
doporučujeme vypustit slovo „příjmení,“, jelikož toto je již 
zahrnuto v pojmu „jméno“ [viz i § 46 odst. 3 písm. b) bod 1 
návrhu]. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Od této úpravy upuštěno, je ponechána stávající úprava. 

 Zásadní připomínka 
19. K čl. I bodu 72 (§ 52) 
Konstatujeme, že nová civilněprávní úprava pojmu „statutární 
zástupce“ neužívá, pročež jej požadujeme nahradit pojmem 
„statutární orgán“. 

AKCEPTOVÁNO. 

 Zásadní připomínka 
21. K čl. I bodu 78 (§ 58 odst. 1) 
Konstatujeme, že vymezení doby časovým určením „do roku 
2025“ je nedostatečně přesné, neboť z něj není zřejmé, zda 
končí k 31. 12. 2024 nebo k 31. 12. 2025. Zvláštní část 
důvodové zprávy k tomuto bodu navíc hovoří o období „do 
roku 2024“. Z toho důvodu požadujeme jednoznačné 
vyjasnění této doby. 

AKCEPTOVÁNO 
bude upraveno „k 31. 12. 2025“.  

 Zásadní připomínka 
25. K čl. I bodu 93 [§ 85 odst. 3 písm. d) a § 85 odst. 7 
písm. e)] 
Konstatujeme, že definice „bezúhonného“ je stanovena v § 3 
odst. 3 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. V 
tomto světle považujeme za nežádoucí skutečnost, že je 

AKCEPTOVÁNO 
  
 Je ponechána pouze jedna definice bezúhonnosti. 
„d) doklad o bezúhonnosti ne starší 3 měsíců,“ 
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totožný pojem odchylně definován taktéž v předmětných 
ustanoveních návrhu, neboť to vede k dvojkolejnosti právní 
úpravy a z toho plynoucí právní nejistotě. Z toho důvodu 
požadujeme, aby byl pojem „bezúhonný“ pro účely zákona 
o nelékařských zdravotnických povoláních definován 
jednoznačně. 

 Zásadní připomínka 
27. K čl. I bodům 93 a 94 (§ 85 odst. 4, 8, 10 a  

§ 85a odst. 3) 
Konstatujeme, že se v předmětných ustanoveních návrhu 
opakovaně vyskytuje nadbytečná formulace, že 
„rozhodnutí/doklady vydané podle tohoto odstavce se 
považuje/považují za veřejnou listinu“. Jelikož se zde však 
jedná o rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví jakožto 
správního orgánu, vyplývá již z § 567 občanského zákoníku, 
že tato mají ex lege povahu veřejné listiny, aniž by bylo 
třeba, aby to konstatoval zvláštní právní předpis. Z toho 
důvodu požadujeme předmětné formulace z návrhu jakožto 
nadbytečné vypustit. 

 

AKCEPTOVÁNO 
 

 Zásadní připomínka 
32. K čl. II bodům 13 a 14 
Konstatujeme, že věty druhé těchto přechodných ustanovení 
jsou nadbytečné a zmatečné, neboť informace v nich 
obsažené jsou již předmětem novelizačních bodů 48 a 49, 
pročež je úprava v přechodných ustanoveních duplicitní. 
Nadto je také matoucí, neboť zatímco v novelizačních 
bodech se hovoří o roce „2018/2019“, přechodná ustanovení 
uvádějí rok „2017/2018“. Z toho důvodu požadujeme vypustit 
druhé věty předmětných přechodných ustanovení. 

 
 

VYSVĚTLENO 
Tyto novelizační body budou vypuštěny vzhledem k tomu, že bylo 
upuštěno od záměru ukončit vzdělávání v těchto oborech. 
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Úřad na 
ochranu 
osobních 

údajů 

  

 Zásadní připomínka 
K § 50 
V § 50 se doplňuje ustanovení, v němž jsou stanoveny 
požadavky na vedení dokumentace a evidence týkající se 
účastníků vzdělávání podle odst. 1, kterou je povinen 
posléze podle odst. 2 předat Ministerstvu, popř. se doplní 
odkaz na prováděcí předpis. V návaznosti na to se doplní 
zvláštní část důvodové zprávy k bodu 69 - § 50.  
Z návrhu samotného ani z důvodové zprávy není ani patrné, 
ani odvoditelné, zda způsob a prostředky pro nově 
zakládaná dílčí zpracování jsou ponechána na subjektu 
odpovědném za tato zpracování, nebo zda mají být součásti 
úpravy podle zmocnění pro Ministerstvo zdravotnictví v § 90 
odst. 2 písm. d) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), v platném znění - vydat v dohodě s 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy minimální 
požadavky na studijní a vzdělávací programy k získání 
odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. 
 
 
 

VYSVĚTLENO 

Důvodová zpráva bude upravena. 

Způsob a prostředky pro předání dokumentace a evidence 
podle odstavce 2 jsou ponechány na subjektu odpovědném 
za zpracování a předání.  

Ustanovení § 50 odst. 1 a 2 se neřídí akreditací u MŠMT. 
Upravuje povinnosti akreditovaným zařízením podle § 45 zákona 
č. 96/2004 Sb. Zmocňovací ustanovení zmocňuje k vydání 
vyhlášky o minimálních požadavcích na studijní a vzdělávací 
programy k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání a nikoliv k předávání dokumentace a evidence 
ukončujících akreditovaných zařízení. 
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Státní úřad 
pro 

jadernou 
bezpečnost 

  

 Zásadní připomínka: 
 
K bodu 43 (k § 25 odst. 1 písm. b) zákona) 
Navrhujeme novelizační bod bez náhrady vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme ponechat možnost získání odborné způsobilosti 
prostřednictví akreditovaného kurzu. Vzhledem k 
narůstajícím požadavkům na činnosti, které má radiologický 
fyzik zajišťovat (viz požadavek na dostupnost § 4 odst. 4 a 
také požadavky nového atomového zákona a prováděcích 
předpisů, které vychází z požadavků směrnice 
2013/59/Euratom), vzniká obava, zda omezení možnosti 
získání způsobilosti nemůže způsobit nedostatek 
radiologických fyziků, a tím popř. způsobit nedodržování 
zákonných požadavků. Při absenci dostatečného počtu 
radiologických fyziků totiž nebude u poskytovatelů 
zdravotních služeb možné zajistit dodržování požadavků 
kladených na lékařské ozáření, což by nutně vedlo 
k neprovádění lékařského ozáření (což je zřejmě prakticky 
vyloučeno) nebo k obcházení či nedodržování požadavků 
právních předpisů. Pravděpodobně by tím ovšem byla 
ohrožena i správná transpozice uvedené směrnice, 
s možnými sankčními dopady. 
Možnost absolvování kurzu zajišťuje flexibilitu – bude-li 
zájem o radiologické fyziky na trhu práce a nebude dostatek 
absolventů příslušného oboru, bude o kurz zájem. Pokud by 

AKCEPTOVÁNO.  
V  § 25 odst. 1 bude stávající znění písmene b) ponecháno. 
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byl radiologických fyziků dostatek, nemusí být kurz pořádán. 
Co se týče náplně vzdělání, matematicko-fyzikální zaměření 
považujeme za dostatečnou záruku toho, že absolventi 
specializačního kurzu budou schopni vykonávat danou 
činnost v dostatečné kvalitě. Kvalifikační kurz může rozdíly 
ve vzdělání (mezi obory) dostatečně kompenzovat, což se 
ostatně děje bez problémů již nyní. 

   
Hl. město 

Praha 
  

 Zásadní připomínka 
1. Obecně 
V rámci celoživotního vzdělávání nutno v zákoně specifikovat 
možnosti dalšího vzdělávání pro praktickou sestru, 
zdravotního laboranta, zubního technika, nutričního 
terapeuta a další profese. 

VYSVĚTLENO 
 Povinnost celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) je společná 
všem zdravotnickým pracovníkům i jiným odborným pracovníkům 
podle § 53 odst. 2 (jde navíc o povinnost uloženou v článku 22 
odst. 1 písm. b směrnice 2005/36/ES). Formy CŽV jsou v zákoně 
uvedeny (viz § 53 a 54 zákona), a to obecně pro všechny 
zdravotnická povolání a JOP.   

 2. Zásadní připomínka 
K bodu 25 - § 16 odst. 1 písm. a) 
Požadujeme písmeno a) nahradit textem, který zní „a) studia 
na středních zdravotnických školách,“. 
Právní normy a jejich konkrétní znění z úrovně EU 
nezavazují ČR k tomu, aby příprava na výkon povolání 
zubního technika probíhala na úrovni VOŠ - stačí zejména 
tehdy, zruší-li se práce pod dohledem a absolvent SŠ se 
bude moci registrovat, a tak vstoupit do specializačního 
vzdělávání. Manuálně zdatné uchazeče o studium zubního 
technika je třeba získávat už ze základních škol. Většina 
stomatologických laboratoří (převážně soukromých) 
odměňuje zaměstnance za výkon nikoliv za stupeň 
dosaženého vzdělání. Celostátní oborová komise upozorňuje 

VYSVĚTLENO 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení a vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce.   
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na nedostatek středoškolsky vzdělaných zubních techniků a 
upřednostňuje vzdělávání na SŠ (v SRN a řadě dalších zemí 
je zubní technik pouze učňovským oborem). 

 Zásadní připomínka 
3. K bodu 29 - § 18 odst. 1 
Nesouhlasíme s vyjmutím oboru diplomovaného 
zdravotnického záchranáře ze systému vzdělávání na VOŠZ. 
Při současném nedostatku nelékařských zdravotnických 
pracovníků by bylo reálné upravit kompetence a studijní 
program diplomovaného zdravotnického záchranáře tak, aby 
mohl pracovat bez ohledu na základních lůžkových 
odděleních, akutních příjmech a emergency. Diplomovaný 
zdravotnický záchranář je kompetentní vykonávat péči v 
ostatních zdravotnických a sociálních zařízeních na pozici 
zdravotnického asistenta/praktické sestry bez odborného 
dohledu. 
 

VYSVĚTLENO 
Povolání zdravotnického záchranáře se od povolání všeobecné 
sestry oddělilo v 90. letech. Obsahem povolání zdravotnického 
záchranáře je zejména poskytování specifické ošetřovatelské péče 
na úseku neodkladné péče (záchranné služby). V lůžkových 
zařízeních, a to na odděleních akutního příjmu, a od roku 2008 na 
ARO nevykonávají činnosti všeobecné sestry, ale činnosti své, 
které jsou oprávnění vykonávat bez odborného dohledu. 
Zdravotnický záchranář nemá stejné kompetence jako všeobecná 
sestra, proto nelze všeobecnou sestru nahrazovat zdravotnickým 
záchranářem. 
Jde o dvé samostatné profese. Na standartním lůžkovém oddělení 
nebo v ambulanci není zdravotnický záchranář způsobilý 
vykonávat své povolání v rámci této profese, tedy bez odborného 
dohledu, ale pouze pod odborným dohledem při výkonu povolání 
zdravotnického asistenta.  
Kapacita ZZS je naplněna a absolventi nemohou najít uplatnění na 
trhu práce. Účelem zákona není vzdělávat osoby na terciárním 
stupni, aby vykonávali „sekundární“ činnosti na úsecích, pro které 
primárně nebyli vzděláváni. Se zrušením vzdělávání 
zdravotnických záchranářů na VOŠ v rámci jednání k optimalizaci 
sítě a oborové struktury škol s cílem dosažení vytvoření  
budoucího kvalitního systému kvalifikačního vzdělávání s nově 
nastavenou strukturou úrovní vzdělávání v jednotlivých 
zdravotnických povoláních souhlasilo MŠMT, profesní sdružení 
hájící zájmy zdravotnických záchranářů. Odbory taktéž nebyly 
proti. Návrh zákona umožňuje ZZ získat kvalifikaci všeobecné 
sestry zkrácenou formou studia. 
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 Zásadní připomínka 
4. K bodu 47 - § 29 odst. 3 
Ve větě první požadujeme doplnit slova „po půl roce 
adaptačního procesu“. 
Absolventi oboru praktická sestra budou schopni poskytovat 
ošetřovatelskou péči v rozsahu svých kompetencí bez 
odborného dohledu (nutná úprava Rámcových vzdělávacích 
programů dále jen „RVP“ a Školních vzdělávacích programů 
dále jen „ŠVP“) po půlročním adaptačním procesu. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ¨ 
Povolání praktické sestry se přesouvá do dílu 1 (skupina 
zdravotnických pracovníků vykonávající své povolání bez 
odborného dohledu po získání odborné způsobilosti) a povolání 
praktické sestry ode dne účinnosti návrhu zákona se bude 
vykonávat samostatně po prokázání odborné způsobilosti 
praktické sestry/zdravotnického asistenta. Úprava RVP bude 
provedena a vzdělávání bude uskutečněno od školního roku 2017 
- 2018. 

 Zásadní připomínka 
5. K bodu 48 - § 30 
Je nezbytné ponechat vzdělávání na střední škole - o 
studium je velký zájem u žáků 9. tříd, poptávka převyšuje 
nabídku. Neumožnit jim volbu této profese považujeme za 
jejich diskriminaci. Vzhledem k tomu, že na vyšší školu do 
oboru diplomovaný zdravotní laborant jde studovat převážná 
většina absolventů oboru laboratorní asistent a pouze malý 
počet absolventů jiných středních škol, dojde k propadu 
absolventů vyšších škol a následně k nedostatku, případně k 
úplnému zániku oboru. 
V praxi vznikne nedostatek odborně vyškolených pracovníků. 
Navíc podle informací 
zaměstnavatelů jsou laboratorní asistenti uplatnitelní. 
Statistika ÚZIS o přepočteném počtu zaměstnaných 
laboratorních asistentů ve zdravotnických zařízeních není 
relevantní. Jsou zde započítáni pouze zaměstnanci, kteří 
absolvovali SZŠjako laboratorní asistent, ale nejsou 
započítáni všichni ti, kteří dříve absolvovali na SZŠ 
zdravotního laboranta a tuto práci vykonávají. 
 

AKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení připomínek ve 
vnitřním připomínkovém řízení ustupuje od zrušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. 
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 6. Zásadní připomínka 
K bodu 49 - § 33 odst. 1 
Je nezbytné ponechat vzdělávání na střední škole - o 
studium je velký zájem u žáků 9. tříd, poptávka převyšuje 
nabídku. Neumožnit jim volbu této profese považujeme za 
jejich diskriminaci. Vzhledem k tomu, že na vyšší školu do 
oboru diplomovaný zubní technik jde studovat převážná 
většina absolventů oboru asistent zubního technika, pouze 
malý počet absolventů jiných středních škol, dojde k propadu 
absolventů vyšších škol a následně k nedostatku, případně k 
úplnému zániku oboru. V praxi vznikne nedostatek odborně 
vyškolených pracovníků. Navíc podle informací 
zaměstnavatelů jsou asistenti zubního technika uplatnitelní, 
pouze si v budoucnu nemohou založit vlastní laboratoř. 
Statistika ÚZIS o přepočteném počtu zaměstnaných 
asistentů zubního technika ve zdravotnických zařízeních 
není relevantní. Jsou zde započítáni pouze zaměstnanci, 
kteří absolvovali SZŠ jako asistent zubního technika, ale 
nejsou započítáni všichni ti, kteří dříve absolvovali na SZŠ 
zubního technika a tuto práci vykonávají. 

AKCEPTOVÁNO  
Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení připomínek 
z vnitřního připomínkového řízení ustupuje od zrušení 
asistentských povolání (asistent zubního technika, laboratorní 
asistent) a ponechává vzdělávání v těchto oborech. 
 

 7. Zásadní připomínka 
K bodu 52 - § 37 odst. 2 
Požadujeme slova „pod odborným dohledem fyzioterapeuta 
způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo 
lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální 
medicína“ nahradit slovy „bez odborného dohledu po půl 
roce adaptačního procesu“. 
Absolventi oboru masér ve zdravotnictví budou schopni 
poskytovat rehabilitační a léčebnou péči v rozsahu svých 
kompetencí bez odborného dohledu (nutná úprava RVP, 
ŠVP) po půlročním adaptačním procesu. 

VYSVĚTLENO 
Profese maséra vznikla jako regulované zdravotnické povolání 
v roce 1966 a jejich příprava kvalifikačním kurzem přetrvala bez 
větších změn do dnešní doby. Činnosti maséra ve zdravotnictví 
jsou závislé a považujeme za žádoucí, aby masér své činnosti 
v rámci rehabilitační a léčebné péče (nikoli rekondiční a 
regenerační péče) vykonával pod odborným dohledem 
fyzioterapeuta nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a 
fyzikální medicína.K této navrhované úpravě přesunu činností 
z přímého vedení na odborný dohled neměla připomínky odborná 
profesní sdružení pro fyzioterapeuty – UNIFY ani ČLS JEP. 
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K obecné 

části 
důvodové 

zprávy 

K obecné části důvodové zprávy 
 

 

 Zásadní připomínka 
K bodu 1.3. 
Zákon dostatečně nepopisuje okruhy činností, které jsou 
pracovníci oprávnění vykonávat na základě získané odborné 
způsobilosti. Popis je velice obecný, proto požadujeme jasný 
popis činností stanovit vyhláškou. 
 

VYSVĚTLENO 
Větou, že zákon popisuje okruhy činností, které jsou zdravotničtí 
pracovníci oprávněny vykonávat, bylo předkladatelem myšleno, že 
zákon stanoví obecně rozsah oprávnění k poskytování zdravotní 
péče a obsah činností. Samozřejmě podrobněji je rozsah a obsah 
stanoven prováděcím právním předpisem, tj. vyhláška č. 55/2011 
Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky  
č. 2/2016 Sb.   
Na základě připomínky pro lepší srozumitelnost bude text v bodě 
1.3 upraven takto: „Zákon č. 96/2004 Sb. definuje u každého 
povolání základním obecným způsobem obsah každého 
zdravotnického povolání, tedy činnosti, ke kterým jsou tito 
zdravotničtí pracovníci způsobilí. Pro podrobnější vymezení 
činností je pak v zákoně zmocnění Ministerstva zdravotnictví 
k vydání prováděcího předpisu.“  

 Zásadní připomínka 

K bodu 2.6.4. Varianta č. 4 
Nesouhlasíme s tím (jak se uvádí v odstavci pátém), že 
současné vzdělání je hlavní příčinou odchodu nelékařů do 
zahraničí. Úprava zákona nepovede ke stabilizaci 
zdravotníků. Požadujeme z důvodové zprávy vyjmout. 
 

VYSVĚTLENO 
 Připomínka je k bodu 1.5. Popis cílového stavu, kde je uvedeno, 
že stávající právní úprava předmětného vzdělávání může být, 
nikoli že je jedním z důvodů odchodu do zahraničí nebo mimo 
obor zdravotnictví.  

 Zásadní připomínka 

K bodu 7.3. 
V případě zdravotnického asistenta neodpovídá návrh 

VYSVĚTLENO 
Evropská direktiva (směrnice č.. 2005/36/ES), která reguluje 
povolání všeobecné sestry, připouští v článku 30 odst. 3 poslední 
větě částečnou výjimku odborníkům, kteří absolvovali část výuky 
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citovanému článku, vzdělávání na střední škole nemá 
rovnocennou úroveň jako vzdělání z vyšší nebo vysoké 
školy, proto nestačí asistentovi pouze 1 rok pro získání 
kvalifikace všeobecné sestry. 
Úprava RVP a ŠVP je limitována splněním hodinových dotací 
pro všeobecně vzdělávací předměty ke složení státní 
maturity. 
 

formou jiného výcviku, který má alespoň rovnocennou úroveň. 
Návrh na dovzdělání praktické sestry/zdravotnického asistenta 
Ministerstvo zdravotnictví projednávalo s ÚV OKOM (odborem 
kompatibility Úřadu vlády) a MŠMT, které tento návrh podpořilo a 
podílí se na zpracování podkladů pro zahájení přípravy 
zkráceného studia.  Navrhovaná zkrácená příprava vychází 
z analýz  srovnávající vzdělávací programy zdravotnického 
asistenta a všeobecné sestry. Ve spolupráci s MŠMT a Asociací 
vyšších odborných škol bude k těmto navrhovaným změnám 
vydán jednotný  metodický pokyn, který bude zahrnovat pokyny  
k přijímacímu řízení, zápočtu absolvovaného studia, učební plány, 
apod., aby bylo dosaženo cíle, tj. umožnit zkrácení studia. 

Ke zvláštní 
části 

důvodové 
zprávy 

Ke zvláštní části důvodové zprávy  

 Zásadní připomínka 
K bodům 48 a 49 - § 30 a 33 
V důvodové zprávě je nesoulad s návrhem zákona - § 30 a § 
33, kde je uveden termín pro otevření posledního 1. ročníku 
v oborech laboratorní asistent a asistent zubního technika na 
akademický rok (školní rok) 2018-19; v důvodové zprávě na 
konci odstavce prvního (str. 40) by měl být proto rok 
ukončení 2022 (nikoliv 2021). 
 

VYSVĚTLENO 
 Vzhledem od ustoupení záměru ministerstva návrhem zákona 
ukončit vzdělávání v oborech asistent zubního technika a asistenta 
zubního technika budou dotčené věty ze zvláštní části důvodové 
zprávy vypuštěny.  

Nad rámec 
návrhu 

 

  

 Zásadní připomínka 
 
K § 4 odst. 6 písm. c) 
Požadujeme odstranit odborný dohled u všech 
zdravotnických oborů, je nutné jasně nastavit stanovené 

VYSVĚTLENO  
Připomínka je nad rámec předložené novelizace zákona. Jde o 
zásadní koncepční změnu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že opuštění od dosavadního pojetí 
odborného dohledu nemělo v rámci předložení návrhu nového 
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kompetence všech povolání 
Pokud bude vyhláška o činnostech jasně popisovat 
kompetence jednotlivých kategorií, není důvod odborného 
dohledu. V zákoně by měla být jasně formulována délka 
adaptačního procesu a po ní již práce bez odborného 
dohledu. 

zákona většinovou podporu připomínkujících míst v rámci 
vnitřního připomínkového řízení, ponechalo ministerstvo, 
vzhledem k citlivosti této problematiky, řešení jako celku na nový 
zákon. 
 

 Zásadní připomínka 
 
K § 9 odst. 1 písm. b) 
• Požadujeme písmeno b) nahradit textem, který zní: 
„b) studia na středních zdravotnických školách,“. 
Právní normy a jejich konkrétní znění z úrovně EU 
nezavazují ČR k tomu, aby příprava na výkon povolání 
zdravotního laboranta probíhala na úrovni VOŠ - postačuje 
laboratorní asistent (zdravotní laborant/klinický laborant) 
zejména tehdy, zruší-li se práce pod dohledem a absolvent 
SŠ se bude moci registrovat, a tak vstoupit do 
specializačního vzdělávání. Uchazeče o studium 
laboratorních oborů je třeba získávat už ze základních škol. 
Celostátní oborová komise upozorňuje na kritický 
nedostatek zdravotních laborantů a upřednostňuje vzdělávat 
v kombinaci SŠ-VŠ (Bc.), a to i z ekonomických důvodů. 
 
• Dáváme do úvahy zavést nový název oboru, a to „ klinický 
laborant“. 

VYSVĚTLENO 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho v tak krátkém časové období, který je určen 
pro vypořádání připomínek, projednat.  
Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení připomínek 
ustupuje od rušení asistentských povolání (asistent zubního 
technika, laboratorní asistent) a ponechává vzdělávání v těchto 
oborech. Na tuto připomínku bude brán zřetel při dalších jednáních 
k optimalizaci sítě a oborové struktury škol s cílem dosažení 
k vytvoření  budoucího kvalitního systému kvalifikačního 
vzdělávání s nově nastavenou strukturou úrovní vzdělávání 
v jednotlivých zdravotnických povoláních v návaznosti na potřeby 
trhu práce. 

 Zásadní připomínka 
K § 30 odst. 2 
• Požadujeme nahradit slova „pod odborným dohledem“ 
slovy „bez odborného dohledu po půl roce adaptačního 

VYSVĚTLENO 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
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procesu.“ 
• Požadujeme označení povolání „laboratorní asistent“ 
nahradit novým označením, a to „zdravotní laborant“ nebo 
„klinický laborant“. 
Absolventi tohoto oboru budou schopni poskytovat 
diagnostickou péči v rozsahu svých kompetencí bez 
odborného dohledu (nutná úprava RVP a ŠVP) po půl 
ročním adaptačním procesu. 

základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 
K § 32 
Požadujeme slova „nutriční asistent“ nahradit slovy „dietetik 
stravovacího provozu“.  

VYSVĚTLENO  
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Na tuto připomínku bude brán 
zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové struktury 
škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního systému 
kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou úrovní 
vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních v návaznosti 
na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 
 
K § 32 odst. 2 
 Požadujeme ve větě první nahradit slova „pod odborným 
dohledem nutričního terapeuta“ slovy „ bez odborného 
dohledu po půl roce adaptačního procesu“. 
Absolventi uvedeného oboru budou schopni poskytovat 
specifickou ošetřovatelskou péči v rozsahu svých 
kompetencí bez odborného dohledu (nutná úprava RVP - 
posílení ekonomického vzdělávání - a ŠVP) po půl ročním 
adaptačním procesu. 

VYSVĚTLENO  
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat. Na tuto připomínku bude brán 
zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové struktury 
škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního systému 
kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou úrovní 
vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních v návaznosti 
na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 
 
K § 33 odst. 2 

VYSVĚTLENO  
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
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Požadujeme slova „a pod odborným dohledem zubního 
technika nebo zubního lékaře“ nahradit slovy „bez 
odborného dohledu po půl roce adaptačního procesu“. 
Absolventi oboru asistent zubního technika/ zubního 
technika budou schopni poskytovat léčebnou a preventivní 
péči v rozsahu svých kompetencí bez odborného dohledu 
(nutná úprava RVP a ŠVP) po půlročním adaptačním 
procesu. 
 

vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 

   
Jihočeský 

kraj 
  

 Zásadní připomínka 

1. K § 4 odst. 6 písm. c) 

Navrhujeme odstranit odborný dohled u všech 
zdravotnických oborů. Navrhujeme ve vyhlášce o činnostech 
jasně definovat kompetence jednotlivých povolání, pak 
pomine důvod odborného dohledu. V zákoně by měla být 
určena délka adaptačního procesu a po jejím uplynutí 
umožněna práce bez odborného dohledu.  

VYSVĚTLENO.  
Připomínka je nad rámec předložené novelizace zákona. Jde o 
zásadní koncepční změnu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že opuštění od dosavadního pojetí 
odborného dohledu nemělo v rámci předložení návrhu nového 
zákona většinovou podporu připomínkujících míst, ponechalo 
ministerstvo, vzhledem k citlivosti této problematiky, řešení jako 
celku na nový zákon. 
 

 Zásadní připomínka 

2.  K § 5 odst. 1c)  

Nesouhlasíme s návazným jednoletým doplněním praxe na 
VOŠ či v „doškolovacích“ centrech ve studijním oboru 
zdravotnický asistent, praktická sestra (v takto krátkém 
programu nelze doplnit vzdělání a kvalifikaci pro 
registrované povolání všeobecná sestra). 

VYSVĚTLENO  
Evropská direktiva (směrnice č. 2005/36/ES), která reguluje 
povolání všeobecné sestry, připouští v článku 30 odst. 3 poslední 
větě částečnou výjimku odborníkům, kteří absolvovali část výuky 
formou jiného výcviku, který má alespoň rovnocennou úroveň. 
Návrh na dovzdělání praktické sestry/zdravotnického asistenta 
Ministerstvo zdravotnictví projednávalo s ÚV OKOM (odborem 
kompatibility Úřadu vlády) a MŠMT, které tento návrh podpořilo a 
podílí se na zpracování podkladů pro zahájení přípravy 
zkráceného studia.  Navrhovaná zkrácená příprava vychází 
z analýz  srovnávající vzdělávací programy zdravotnického 
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asistenta a všeobecné sestry. Ve spolupráci s MŠMT a Asociací 
vyšších odborných škol bude k těmto navrhovaným změnám 
vydán jednotný  metodický pokyn, který bude zahrnovat pokyny  
k přijímacímu řízení, zápočtu absolvovaného studia, učební plány, 
apod., aby bylo dosaženo zamýšleného cíle, tj. zkrácení studia. 

 Zásadní připomínka 

3. K § 5a odst. 1 c) 

Nesouhlasíme s návazným jednoletým doplněním praxe na 
VOŠ či v „doškolovacích“ centrech (v takto krátkém 
programu nelze doplnit vzdělání a kvalifikaci pro povolání 
diplomovaná dětská sestra). 

VYSVĚTLENO  
Obdobně jako u návrhu umožnit absolventům oboru praktická 
sestra získat odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné 
sestry v jednoletém studiu, bude umožněno absolventům v oboru  
praktická sestra získat odbornou způsobilost i pro výkon povolání  
dětská sestra. Konkrétní studia délka bude upřesněna podle 
výsledku analýzy, která se provádí. Návrh zákona stanoví, že 
půjde nejméně o jednoroční studium. 

 Zásadní připomínka 

4. K § 9 odst. 1b) 

Navrhujeme tento odstavec vyjmout a nahradit textem: 
„Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 
zdravotního laboranta (event. klinického laboranta) se 
získává studiem na středních zdravotnických školách“. 
Právní normy a jejich konkrétní znění z úrovně EU 
nezavazují ČR k tomu, aby příprava na výkon povolání 
zdravotního laboranta probíhala na úrovni VOŠ, postačuje 
laboratorní asistent (klinický laborant), zejména tehdy, zruší-
li se práce pod dohledem a absolvent SŠ se bude moci 
registrovat a tak vstoupit do specializačního vzdělávání. 
Uchazeče o studium laboratorních oborů je třeba získávat už 
ze základních škol. Celostátní oborová komise upozorňuje 
na kritický nedostatek zdravotních laborantů a 
upřednostňuje vzdělávání v kombinaci SŠ-VŠ (Bc.), a to 
i z ekonomických důvodů. 

VYSVĚTLENO 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 
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 Zásadní připomínka 

5. K § 16 odst. 1a) 

 Navrhujeme tento odstavec vyjmout a nahradit textem: 
„Odborná způsobilost k výkonu povolání zubního technika se 
získává studiem na středních zdravotnických školách“. 
Celostátní oborová komise upozorňuje na nedostatek 
středoškolsky vzdělaných zubních techniků a upřednostňuje 
vzdělávání na SŠ. Navrhujeme zrušit práci pod dohledem 
a absolventům SŠ umožnit registraci a vstup do 
specializačního vzdělávání. Manuálně zdatné uchazeče o 
studium zubního technika je třeba získávat už ze základních 
škol. (Např. v SRN a řadě dalších zemí je zubní technik 
pouze učňovským oborem). 

VYSVĚTLENO 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 

6. K § 18 odst. 1 

 Nesouhlasíme s vyjmutím oboru diplomovaného 
zdravotnického záchranáře ze systému vzdělání na VOŠZ. 
Při současném nedostatku nelékařských zdravotnických 
pracovníků by bylo reálné upravit kompetence a studijní 
program diplomovaného zdravotnického záchranáře tak, aby 
mohl pracovat bez dohledu na základních lůžkových 
odděleních, akutních příjmech a emergency. Diplomovaný 
zdravotnický záchranář je kompetentní vykonávat péči 
v ostatních zdravotnických a sociálních zařízeních na pozici 
zdravotnického asistenta bez odborného dohledu. 

VYSVĚTLENO 
Povolání zdravotnického záchranáře se od povolání všeobecné 
sestry oddělilo v 90. letech. Obsahem povolání zdravotnického 
záchranáře je zejména poskytování specifické ošetřovatelské péče 
na úseku neodkladné péče (záchranné služby). V lůžkových 
zařízeních, a to na odděleních akutního příjmu, a od roku 2008 na 
ARO nevykonávají činnosti všeobecné sestry, ale činnosti své, 
které jsou oprávnění vykonávat bez odborného dohledu. 
Zdravotnický záchranář nemá stejné kompetence všeobecné 
sestry, proto nemůže všeobecnou sestru nahrazovat 
zdravotnickým záchranářem. Jde o dvé samostatné profese. Na 
standartním lůžkovém oddělení nebo v ambulanci není 
zdravotnický záchranář způsobilý vykonávat své povolání v rámci 
této profese, tedy bez odborného dohledu, ale pouze pod 
odborným dohledem při výkonu povolání zdravotnického asistenta.  
Kapacita ZZS je naplněna a absolventi nemohou najít uplatnění na 
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trhu práce. Účelem zákona není vzdělávat osoby na terciárním 
stupni, aby vykonávali „sekundární“ činnosti na úsecích, pro které 
primárně nebyli vzděláváni. Se zrušením vzdělávání 
zdravotnických záchranářů na VOŠ v rámci jednání k optimalizaci 
sítě a oborové struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  
budoucího kvalitního systému kvalifikačního vzdělávání s nově 
nastavenou strukturou úrovní vzdělávání v jednotlivých 
zdravotnických povoláních souhlasilo MŠMT, profesní sdružení 
hájící zájmy zdravotnických záchranářů. Odbory taktéž nebyly 
proti.  
Návrh zákona umožňuje ZZ získat kvalifikaci VS zkrácenou 
formou studia. 
 

 Zásadní připomínka 

7. K § 29 odst. 3 

 Navrhujeme poskytování ošetřovatelské péče bez 
odborného dohledu po půl roce adaptačního procesu (po 
předchozí úpravě RVP a ŠVP). 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
Povolání praktické sestry se přesouvá do dílu 1 (skupina 
zdravotnických pracovníků vykonávající své povolání bez 
odborného dohledu po získání odborné způsobilosti) a povolání 
praktické sestry ode dne účinnosti návrhu zákona se bude 
vykonávat samostatně po prokázání odborné způsobilosti 
praktické sestry/zdravotnického asistenta. Úprava RVP bude 
provedena a vzdělávání bude uskutečněno od školního roku 2017 
- 2018. 

 Zásadní připomínka 

8. K § 30 odst. 2 

 Navrhujeme poskytování diagnostické péče bez odborného 
dohledu po půl roce adaptačního procesu (po předchozí 
úpravě RVP a ŠVP). 

VYSVĚTLENO  
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 
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 Zásadní připomínka 

9. K § 32 odst. 2 

Navrhujeme poskytování specifické ošetřovatelské péče bez 
odborného dohledu. 

VYSVĚTLENO  
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat. Na tuto připomínku bude brán 
zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové struktury 
škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního systému 
kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou úrovní 
vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních v návaznosti 
na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 

10. K § 33 odst. 2 

Poskytování léčebné a preventivní péče bez odborného 
dohledu po půl roce adaptačního procesu (po předchozí 
úpravě RVP a ŠVP) 

VYSVĚTLENO  
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 

11. K § 37 odst. 2 

Poskytování léčebné a rehabilitační péče bez odborného 
dohledu po půl roce adaptačního procesu (po předchozí 
úpravě RVP a ŠVP). 

VYSVĚTLENO  
Profese maséra vznikla jako regulované zdravotnické povolání 
v roce 1966 a jejich příprava kvalifikačním kurzem přetrvala bez 
větších změn do dnešní doby. Činnosti maséra ve zdravotnictví 
jsou závislé a považujeme za žádoucí, aby masér své činnosti 
v rámci rehabilitační a léčebné péče (nikoli rekondiční a 
regenerační péče) vykonával pod odborným dohledem 
fyzioterapeuta nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a 
fyzikální medicína. 
K této navrhované úpravě přesunu činností z přímého vedení na 
odborný dohled neměla připomínky odborná profesní sdružení pro 
fyzioterapeuty – UNIFY ani ČLS JEP. 
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 Závěr 

Navrhovanou novelu považujeme za nekoncepční. Tak, jak 
jsme již uvedli v připomínce k § 4 odst. 6 c), navrhujeme 
odstranit odborný dohled u všech zdravotnických oborů. 
Pokud bude vyhláška o činnostech jasně definovat 
kompetence jednotlivých povolání, pomine důvod odborného 
dohledu. V zákoně by měla být určena délka adaptačního 
procesu (např. půl roku)  a po jejím uplynutí umožněna práce 
bez odborného dohledu.  

 

   
Karlovarský 

kraj 
  

 Zásadní připomínka 
1.   § 5 odst. 3  
ponechat označení všeobecná sestra, ev. všeobecný 
bratr.  
Označení všeobecný ošetřovatel je diskriminační, 
nevystihuje získanou odbornost. Pojem ošetřovatel označuje 
pracovníka, který má nižší kompetence. 
 

VYSVĚTLENO  
Návrh zákona nebude užívat v případě profesí všeobecné sestry, 
dětské sestry a praktické sestry, tedy povolání s tradicí užívání 
označení v ženském rodě, přechýlené profesní označení v 
opačném rodě. Dále sdělujeme, že označení odbornosti mají 
uživatelé právo (nikoli však povinnost) přechýlit. Zákon uvádí 
možné (nikoli povinné) přechýlení.   

 Zásadní připomínka 
2. K § 5a odst. 3  
zvolit označení dětská sestra i pro muže případně, 
dětský bratr.  
Označení dětský ošetřovatel je diskriminační viz výše. 
  

VYSVĚTLENO 
Návrh zákona nebude užívat v případě profesí všeobecné sestry, 
dětské sestry a praktické sestry, tedy povolání s tradicí užívání 
označení v ženském rodě, přechýlené profesní označení v 
opačném rodě. Dále sdělujeme, že označení odbornosti mají 
uživatelé právo (nikoli však povinnost) přechýlit. Zákon uvádí 
možné (nikoli povinné) přechýlení.   

 Zásadní připomínka 
3. K § 9 odst. 1 vložit písm. f)  
Právní normy a jejich konkrétní znění z úrovně EU 

VYSVĚTLENO 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
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nezavazují ČR k tomu, aby příprava na výkon povolání 
zdravotního laboranta probíhala na úrovni VOŠ – postačuje 
laboratorní asistent (zdravotní laborant) zejména tehdy, 
zruší-li se práce pod dohledem a absolvent SŠ se bude moci 
registrovat, a tak vstoupit do specializačního vzdělávání. 
Uchazeč o studium laboratorních oborů je třeba získávat už 
ze základních škol.  
Celostátní oborová komise upozorňuje na kritický nedostatek 
zdravotních laborantů a upřednostňuje vzdělávání v 
kombinaci SŠ-VŠ, a to i z ekonomických důvodů.  
Je nezbytné ponechat vzdělávání na střední škole - o 
studium je velký zájem u žáků 9. tříd, poptávka převyšuje 
nabídku. Neumožnit jim volbu této profese považujeme za 
jejich diskriminaci. Vzhledem k tomu, že na vyšší školu do 
oboru diplomovaný zdravotní laborant jde studovat převážná 
většina absolventů oboru laboratorní asistent a pouze malý 
počet absolventů jiných středních škol, dojde k propadu 
absolventů vyšších škol a následně k nedostatku, případně k 
úplnému zániku oboru.  
V praxi vznikne nedostatek odborně vyškolených 
pracovníků. Navíc podle informací zaměstnavatelů jsou 
laboratorní asistenti uplatnitelní. Statistika ÚZIS o 
přepočteném počtu zaměstnaných laboratorních asistentů ve 
zdravotnických zařízeních není relevantní. Jsou zde 
započítání pouze zaměstnanci, kteří absolvovali SZŠ jako 
laboratorní asistent, ale nejsou započítání všichni ti, kteří 
dříve absolvovali na SZŠ zdravotního laboranta a tuto práci 
vykonávají. 
 
Návrh nového znění: 
§ 9 odst. 1 písm. f) zní: 
Střední zdravotnické školy v oboru laboratorní asistent. 

vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek z vnitřního připomínkového 
řízení ustupuje od rušení asistentských povolání (asistent zubního 
technika, laboratorní asistent) a ponechává vzdělávání v těchto 
oborech. Na tuto připomínku bude brán zřetel při dalších jednáních 
k optimalizaci sítě a oborové struktury škol s cílem dosažení k 
vytvoření  budoucího kvalitního systému kvalifikačního vzdělávání 
s nově nastavenou strukturou úrovní vzdělávání v jednotlivých 
zdravotnických povoláních v návaznosti na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 
4. K § 16 odst. 1  
po novelou navrhované změně písm. c) vložit nové 

VYSVĚTLENO 
. Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
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znění.  
Právní normy a jejich konkrétní znění z úrovně EU 
nezavazují ČR k tomu, aby příprava na výkon povolání 
zubního technika probíhala na úrovni VOŠ – stačí zejména 
tehdy, zruší-li se práce pod dohledem a absolvent SŠ se 
bude moci registrovat, a tak vstoupit do specializačního 
vzdělávání. Manuálně zdatné uchazeče o studium zubního 
technika je třeba získávat už ze základních škol. Většina 
stomatologických laboratoří (převážně soukromých) 
odměňuje zaměstnance za kvalitu a výkon nikoliv za stupeň 
dosaženého vzdělání. Celostátní oborová komise upozorňuje 
na nedostatek středoškolsky vzdělaných zubních techniků a 
upřednostňuje vzdělávání na SŠ. (Podkladem je sběr údajů o 
absolventech SŠ za poslední tři roky, 3 absolventy v evidenci 
ÚP uvádí pouze Praha, další školy v ČR uvádí 0).  
Je nezbytné ponechat vzdělávání na střední škole - o 
studium je velký zájem u žáků 9. tříd, poptávka převyšuje 
nabídku. Neumožnit jim volbu této profese považujeme za 
diskriminaci žáků vycházejících ze ZŠ. Vzhledem k tomu, že 
na vyšší školu do oboru diplomovaný zubní technik jde 
studovat převážná většina absolventů oboru asistent zubního 
technika, pouze malý počet absolventů jiných středních škol, 
dojde k propadu absolventů vyšších škol a následně k 
nedostatku, případně k úplnému zániku oboru. V praxi 
vznikne nedostatek odborně vyškolených pracovníků. Navíc 
podle informací zaměstnavatelů jsou asistenti zubního 
technika uplatnitelní, pouze si v budoucnu nemohou založit 
vlastní laboratoř. Statistika ÚZIS o přepočteném počtu 
zaměstnaných asistentů ZT ve zdravotnických zařízeních 
není relevantní. Jsou zde započítání pouze zaměstnanci, 
kteří absolvovali SZŠ jako asistent ZT, ale nejsou započítání 
všichni ti, kteří dříve absolvovali na SZŠ zubního technika a 
tuto práci vykonávají. 
 
Návrh nového znění: 

vypořádání připomínek, projednat.  Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 
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§ 16 odst. 1 písm. c) zní: 
střední zdravotnické školy ve čtyřletém 
maturitním oboru asistent zubního technika. 

 
 Zásadní připomínka: 

5. K § 29 odst. 3  
na konec první věty vložit text.  
Zákonem stanovena nástupní praxe je důležitá pro 
absolventy, kteří tak budou mít zaručené, že nástupní praxe 
bude mít nějaký řád a to v každém zdravotnickém zařízení. 
Často se stává, že se absolventům nikdo nevěnuje, tj. nemají 
tzv. sestru mentorku, která jim podává potřebné informace. 
 
Návrh nového znění: 
§ 29 odst. 3 věta první zní: 
Za výkon povolání praktické sestry se považuje 
poskytování ošetřovatelské péče pod odborným 
dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky; 
ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou, 
uspokojováním základních potřeb pacientů, 
rehabilitačním ošetřovatelstvím a dalšími 
ošetřovatelskými činnostmi vymezenými prováděcím 
právním předpisem může praktická sestra provádět bez 
odborného dohledu a to po absolvování 6 měsíční 
nástupní praxi. 

 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ.  
Povolání praktické sestry se přesouvá do dílu 1 (skupina 
zdravotnických pracovníků vykonávající své povolání bez 
odborného dohledu po získání odborné způsobilosti) a povolání 
praktické sestry ode dne účinnosti návrhu zákona se bude 
vykonávat samostatně po prokázání odborné způsobilosti 
praktické sestry/zdravotnického asistenta.  
Úprava RVP bude provedena a vzdělávání bude uskutečněno od 
školního roku 2017 - 2018. 

 Zásadní připomínka: 
6. § 29 odst. 4 
navrhujeme označení praktická sestra, ev. praktický 
bratr.  
Označení praktický ošetřovatel je diskriminační, nevystihuje 
získanou odbornost. Pojem ošetřovatel označuje pracovníka, 
který má nižší kompetence. 
 
Návrh nového znění: 

VYSVĚTLENO.  
Návrh zákona nebude užívat v případě profesí všeobecné sestry, 
dětské sestry a praktické sestry, tedy povolání s tradicí užívání 
označení v ženském rodě, přechýlené profesní označení v 
opačném rodě. Dále sdělujeme, že označení odbornosti mají 
uživatelé právo (nikoli však povinnost) přechýlit. Zákon uvádí 
možné (nikoli povinné) přechýlení.   
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92CE7WM)



 53 

§ 29 odst. 4 zní: 
Pokud způsobilost k výkonu praktické sestry získal muž, 
je oprávněn používat označení odbornosti praktická 
sestra. 

 
 Připomínka: 

7. K § 30  
změnit nadpis i obsah.  
Označení zdravotní laborant je výstižnější. 
 
Návrh nového znění: 
§ 30 vč. nadpisu zní:  
Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního 
laboranta.  
1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního 
laboranta se získává absolvováním střední zdravotnické 
školy v oboru zdravotní laborant.  
2) Za výkon povolání zdravotního laboranta se považuje 
činnost v rámci diagnostické péče pod odborným dohledem. 

 

VYSVĚTLENO.  
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka: 
8. K § 30 odst. 1  
navrhujeme ponechat ve znění k 29. 2. 2016. 
Není potřeba, aby laboratorní asistent či námi navrhované 
označení zdravotní laborant měl vyšší vzdělání než získané 
na střední zdravotnické škole v tomto oboru, když to 
nepožadují právní normy EU. 

AKCEPTOVÁNO.  
Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení připomínek 
ustupuje od rušení asistentských povolání (asistent zubního 
technika, laboratorní asistent) a ponechává vzdělávání v těchto 
oborech. 

 Zásadní připomínka: 
9. K § 33 odst. 1  
navrhujeme ponechat ve znění k 29. 2. 2016. 
Není potřeba, aby zubní asistent měl vyšší vzdělání než 
získané na střední zdravotnické škole v tomto oboru, když to 
nepožadují právní normy EU. 
 
 

AKCEPTOVÁNO.  
Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení připomínek 
ustupuje od rušení asistentských povolání (asistent zubního 
technika, laboratorní asistent) a ponechává vzdělávání v těchto 
oborech. 
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 Zásadní připomínka: 
10. § 36 odst. 1 písm. i)  
navrhujeme nové znění.  
V § 42 odst. 2 písm. c) je uveden i ročník dálkového studia, 
je proto pro úplnost nutné uvést i ročník dálkového studia u § 
36 odst. 1 písm. i) 
 
Návrh nového znění: 
§ 36 odst. 1 písm. i) zní: 
4 ročníků denního studia či 5 ročníku dálkového studia 
na střední zdravotnické škole v oboru praktická sestra 
(zdravotnický asistent). 

 

AKCEPTOVÁNO. UPRAVENO.  
Písm. i) zní: 
„4 ročníků denního studia či 5 ročníku dálkového studia na 
střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent 
nebo praktická sestra.“ 

 Zásadní připomínka: 
11. K § 37 Odborná způsobilost k výkonu povolání 

maséra ve zdravotnictví změnit návrh novely. 
Není možné stavět na roveň absolventy akreditovaného 
kvalifikačního kurzu a absolventy střední zdravotnické školy, 
kteří mají potřebné znalosti, tak aby nepoškodili pacienta.  
Navrhované písm. c) je zbytečné, když existuje střední škola 
pro nevidomé a slabozraké v oboru. Obor masér ve 
zdravotnictví je nutné zařadit do skupiny oborů „M“. 
 
Návrh nového znění: 

§ 37 
Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve 
zdravotnictví zní: 
 1) Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve 
zdravotnictví se získává absolvováním  
a) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru masér ve 
zdravotnictví, pro absolventy střední zdravotnické školy 
v jiných oborech vzdělávání,  
b) střední zdravotnické školy v oboru masér ve 
zdravotnictví. 

VYSVĚTLENÍ 
 Profese maséra vznikla jako regulované zdravotnické povolání 
v roce 1966 a jejich příprava kvalifikačním kurzem přetrvala bez 
větších změn do dnešní doby a není odbornou veřejností 
požadováno, aby se vzdělávání přesunulo do skupiny „M“. 
Podmínkou pro zařazení do kvalifikačního kurzu je prokázání 
středního vzdělání. Určité rozdíly v kompetencích jsou odlišují 
maséři  a nevidomí a slabozrací maséři. Způsobilost však oba dva 
typy maséra získávají absolvováním kvalifikačního kurzu (viz. 
písm. b) a c), který obsahuje alespoň 500 hodin výuky.  
Nově návrh zákona rozšiřuje ve shodě s MŠMT výčet vzdělání, 
jímž lze získat způsobilost k výkonu povolání. Současné 
vzdělávání v akreditovaném kvalifikačním kurzu bude doplněno 
středním vzděláním ukončeným maturitní zkouškou (viz. písm. a). 
V současné době některé střední školy, které uskutečňují 
vzdělávání v oboru rekondiční sportovní masér, svým vzdělávacím 
programem splňují požadavky vzdělávacího programu 
akreditovaného kvalifikačního kurzu pro přípravu maséra ve 
zdravotnictví. 
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 Zásadní připomínka: 

12. K § 42 odst. 2 písm. c) 
 navrhujeme nové znění.  
Pro úplnost je nutné uvést i nové označení pro 
zdravotnického asistenta – praktická sestra. 
 
Návrh nového znění: 
§ 42 odst. 2 písm. c) zní: 3 ročníku denního studia nebo 4 
ročníku dálkového studia na střední zdravotnické škole 
v oboru praktická sestra (zdravotnický asistent). 

 

Akceptováno 
Písm. c) zní: 
„c) 3 ročníků denního studia nebo 4 ročníků dálkového studia na 
střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent nebo 
praktická sestra nebo 2 ročníků čtyřletého denního studia nebo 3 
ročníků dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru 
zdravotní sestra, dětská sestra nebo všeobecná sestra nebo 1 
ročníku dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia nebo 
nástavbového studia pro absolventy středních škol na střední 
zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, 
ženská sestra nebo porodní asistentka,“ 
 

 Zásadní připomínka: 
13. K § 54  
zrušit dosavadní odst. 7 a 8 a navrhujeme nové znění 
odst. 7. 
Tento systém se stal neefektivní, všichni sbírají kredity bez 
ohledu na kvalitu kurzu. Kurzy jsou vybírány podle počtu 
kreditů nikoliv podle obsahové náplně. Tento systém pouze 
nahrává soukromým firmám, kterým nejde o kvalitu a 
účelnost, ale pouze o peníze. Činnosti bez odborného 
dohledu podmínit celoživotním vzděláváním, nástupní praxí 
v délce nejméně 6 měsíců a max. přerušením výkonu 
daného povolání na max. 5 let. V případě delšího přerušení 
než 5 let znovu požadovat nástupní praxi v délce 6 měsíců. 
 
Návrh nového znění: 
§ 54 odst. 7 zní: 
Písemný plán celoživotního vzdělávání pro příslušný 
kalendářní rok stanovuje u zaměstnanců zaměstnavatel 
a u osob vykonávajících zdravotnické povolání bez 
pracovně právního vztahu tato osoba. Prováděcí právní 
předpis stanoví jednotlivé formy celoživotního 
profesního vzdělávání, podrobnosti uskutečňování a 

AKCEPTOVÁNO 
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kontroly tohoto vzdělávání. Tuto skutečnost je 
zaměstnavatel povinen uvést do plánu celoživotního 
vzdělávání pro příslušný kalendářní rok. 

 
 Zásadní připomínka: 

14. Zrušit Hlavu VI Osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu a podmínky jeho 
vydání. 
Tento systém se stal neefektivní a nadbytečný. Vysoká 
administrativní zátěž, nemalé náklady na registr pracovníků, 
zaměstnavatel ví nejlépe, jaké potřebuje celoživotní 
vzdělávání pro své zaměstnance, ale registraci udělují 
pracovníci registru na základě praxe a kreditů získaných i na 
školeních, které nejsou vždy potřebné pro určitou pracovní 
pozici. Registrace nepřinesla více lepších zdravotnických 
pracovníků do systému, právě naopak je mnohými 
hodnocena jako další zbytečná byrokracie. 

 
 

AKCEPTOVÁNO 

   
Moravsko-

slezský kraj 
  

 Zásadní připomínka 
1. K § 5 odst. 1 písm. c)  
Toto ustanovení zní: 
„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné 
sestry se získává absolvováním  
c) studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší 
zdravotnické škole po získání způsobilosti k výkonu povolání 
praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní 
asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) 
nebo b), kdy uchazeč byl v souladu s § 95 odst. 1 a 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

VYSVĚTLENO. 
 Evropská direktiva (směrnice č.. 2005/36/ES), která reguluje 
povolání všeobecné sestry, připouští v článku 30 odst. 3 poslední 
větě částečnou výjimku odborníkům, kteří absolvovali část výuky 
formou jiného výcviku, který má alespoň rovnocennou úroveň. 
Návrh na dovzdělání praktické sestry/zdravotnického asistenta 
Ministerstvo zdravotnictví projednávalo s ÚV OKOM (odborem 
kompatibility Úřadu vlády) a MŠMT, které tento návrh podpořilo a 
podílí se na zpracování podkladů pro zahájení přípravy 
zkráceného studia.  Navrhovaná zkrácená příprava vychází 
z analýz  srovnávající vzdělávací programy zdravotnického 
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odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
přijat do vyššího ročníku než prvního“.  
 
Toto ustanovení navrhujeme zrušit, tj. předmětný novelizační 
bod z návrhu zákona vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Upozorňujeme, že v současné době není stanoven obsah 
příslušného vzdělávacího programu pro obor praktické sestry 
a je nezbytné, aby tento vzdělávací program byl koncipován 
tak, aby nebyl problém zařadit jeho absolventa do vyššího 
než prvního ročníku VOŠ.  
 

asistenta a všeobecné sestry. Ve spolupráci s MŠMT a Asociací 
vyšších odborných škol bude k těmto navrhovaným změnám 
vydán jednotný  metodický pokyn, který bude zahrnovat pokyny  
k přijímacímu řízení, zápočtu absolvovaného studia, učební plány, 
apod., aby bylo aby bylo dosaženo cíle, tj. umožnit zkrácení 
studia. 
 

 Zásadní připomínka 
2. K § 29 odst. 1 písm. a) a b); § 36 odst. 1 písm. b) a i);  

§ 37 odst. 1 písm. b) 
Upozorňujeme, že navrhovaná i stávající úprava již 
neodpovídá platnému právnímu stavu dle školského zákona. 
V souladu s ustanovením § 144 odst. 1 školského zákona se 
do rejstříku škol a školských zařízení zapisuje druh školy, 
které poskytují vzdělávání, tedy střední škola (od r. 2005). 
Typ střední školy „střední zdravotnická škola“ v některých 
případech není uveden ani v názvu. Jinými slovy, absolvent 
požadovaného oboru může vzejít ze střední školy, která 
v názvu nebude mít obsaženo slovo „zdravotnická“. Za 
účelem odstranění budoucích výkladových problémů je 
žádoucí tuto situaci řešit úpravou formulace v návrhu. 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Zákon č. 96/2004 Sb. byl připravován MZ v obdobném čase jako 
zákon č. 561/2004 Sb. MŠMT. Pojmy se tedy rozcházely již od 
okamžiku vydání obou zákonů. Po celou dobu však nebyly 
zaznamenány problémy s aplikací.  
Po dohodě s MŠMT budou pojmy sjednoceny v rámci přípravy 
nového zákona.  

 Zásadní připomínka 
3. K § 29 odst. 1 písm. c) 
Toto ustanovení zní: 

AKCEPTOVÁNO 
Praktická sestra je upravena v části první, hlava II díl první 
(zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického 
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„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry 
se získává absolvováním  
c) akreditovaného kvalifikačního kurzu praktická sestra po 
získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního 
odborného vzdělání a způsobilosti k výkonu povolání 
ošetřovatele podle § 36“. 
 
Navrhujeme toto ustanovení zrušit.  
 
Pokud by tato zásadní připomínka nebyla akceptována, je 
nutné dát formulaci do souladu s platnou právní úpravou ve 
školském zákoně - pojmy „úplné střední vzdělání“ a „úplné 
střední odborné vzdělání“ platný školský zákon již neužívá, 
užívá se pojem „střední vzdělání s maturitní zkouškou“. 
 
Odůvodnění:   
Kvalifikační kurz není srovnatelný s odborným vzděláním 
praktické sestry. Absolvent kurzu nemá vzdělání ukončeno 
zkouškou srovnatelnou s profilovou maturitní zkouškou 
praktické sestry.   
 

povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti)  
§ 21b písm. c) zní: 
„c) akreditovaného kvalifikačního kurzu praktická sestra po získání 
středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsobilosti k výkonu 
povolání ošetřovatele podle § 36,“. 

 
Absolvent uváděný v písm. c) je však absolventem střední školy 
s maturitní zkouškou a následně absolvuje AKK, který je rovněž 
ukončen závěrečnou zkouškou. 

 Zásadní připomínka 
4. K § 29 odst. 1 písm. d) 
Navrhujeme dát formulaci do souladu s platnou právní 
úpravou ve školském zákoně.  
 
Odůvodnění:  
Pojmy „úplné střední vzdělání“ a „úplné střední odborné 
vzdělání“ platný školský zákon již neužívá, užívá se pojem 
„středního vzdělání s maturitní zkouškou“. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
d) akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotnický asistent 

po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a 
způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele podle § 36, 
pokud akreditovaný kvalifikační kurz byl zahájen do 
konce roku 2018, nebo …. 

Absolvent uváděný v písm. d) je však absolventem střední školy 
s maturitní zkouškou a následně absolvuje AKK, který je rovněž 
ukončen závěrečnou zkouškou.  
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 Zásadní připomínka 

5. K § 29 odst. 3 
Toto ustanovení zní: 
„(3) Za výkon povolání praktické sestry se považuje 
poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem 
všeobecné sestry nebo porodní asistentky; ošetřovatelskou 
péči spojenou se sebeobsluhou, uspokojováním základních 
potřeb pacientů, rehabilitačním ošetřovatelstvím a dalšími 
ošetřovatelskými činnostmi vymezenými prováděcím právním 
předpisem může praktická sestra provádět bez odborného 
dohledu. Dále se praktická sestra ve spolupráci se 
všeobecnou sestrou, porodní asistentkou, lékařem, zubním 
lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, 
paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.“  
 
Navrhujeme poskytování ošetřovatelské péče bez odborného 
dohledu a souběžně úpravu příslušného rámcového oboru 
vzdělání. 
 
Absolventi oboru praktická sestra budou schopni poskytovat 
ošetřovatelskou péči v rozsahu svých kompetencí bez 
odborného dohledu, pokud Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy po projednání s Ministerstvem zdravotnictví 
upraví příslušný rámcový vzdělávací program.  
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. Povolání praktické sestry se 
přesouvá do dílu 1 (skupina zdravotnických pracovníků 
vykonávající své povolání bez odborného dohledu po získání 
odborné způsobilosti) a povolání praktické sestry ode dne 
účinnosti návrhu zákona se bude vykonávat samostatně po 
prokázání odborné způsobilosti praktické sestry/zdravotnického 
asistenta. Úprava RVP bude provedena a vzdělávání bude 
uskutečněno od školního roku 2017 - 2018. 
 

   
Olomoucký 

kraj 
  

 Zásadní připomínka 
1. K § 4 odst. 6 písm. c) 

VYSVĚTLENO.  
Připomínka je nad rámec předložené novelizace zákona. Jde o 
zásadní koncepční změnu. 
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„Zdravotnický pracovník, který vykonává povolání uvedené v 
hlavě II: 
  c) dílu 3, není způsobilý k výkonu povolání bez odborného 
dohledu.“ 
 
Návrh: Odstranit odborný dohled u všech zdravotnických 
oborů. Nutno nastavit jasně stanovené kompetence u všech 
povolání. 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že opuštění od dosavadního pojetí 
odborného dohledu nemělo v rámci předložení návrhu nového 
zákona většinovou podporu připomínkujících míst, ponechalo 
ministerstvo, vzhledem k citlivosti této problematiky, řešení jako 
celku na nový zákon. 
 

 Zásadní připomínka 
2. K § 5 odst. 1 písm. c) 
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry 
se získává absolvováním:  
c) studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší 
zdravotnické škole po získání způsobilosti k výkonu povolání 
praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní 
asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) 
nebo b), kdy uchazeč byl v souladu s § 95 odst. 1 a 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
přijat do vyššího ročníku než prvního. 
 
Připomínka: Nesouhlasíme s  návazným jednoletým 
doplněním praxe na VOŠ či v "doškolovacích" centrech ve 
studijním oboru zdravotnický asistent, praktická sestra  
(v takto krátkém programu nelze doplnit vzdělání a kvalifikaci 
pro registrované povolání všeobecná sestra). 

 

VYSVĚTLENO. 
Evropská direktiva (směrnice č. 2005/36/ES), která reguluje 
povolání všeobecné sestry, připouští v článku 30 odst. 3 poslední 
větě částečnou výjimku odborníkům, kteří absolvovali část výuky 
formou jiného výcviku, který má alespoň rovnocennou úroveň. 
Návrh na dovzdělání praktické sestry/zdravotnického asistenta 
Ministerstvo zdravotnictví projednávalo s ÚV OKOM (odborem 
kompatibility Úřadu vlády) a MŠMT, které tento návrh podpořilo a 
podílí se na zpracování podkladů pro zahájení přípravy 
zkráceného studia.  Navrhovaná zkrácená příprava vychází 
z analýz  srovnávající vzdělávací programy zdravotnického 
asistenta a všeobecné sestry. Ve spolupráci s MŠMT a Asociací 
vyšších odborných škol bude k těmto navrhovaným změnám 
vydán jednotný  metodický pokyn, který bude zahrnovat pokyny  
k přijímacímu řízení, zápočtu absolvovaného studia, učební plány, 
apod., aby bylo dosaženo cíle, tj. umožnit zkrácení studia.  

 Zásadní připomínka 
 
3. K § 9 odst. 1 písm. b) 
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního 
laboranta se získává absolvováním:  
 b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zdravotní 
laborant na vyšších zdravotnických školách. 

VYSVĚTLENO.  
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
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Připomínka: Právní normy a jejich konkrétní znění z úrovně 
EU nezavazují ČR k tomu, aby příprava na výkon povolání 
zdravotního laboranta probíhala na úrovni VOŠ – postačuje 
laboratorní asistent (klinický laborant) zejména tehdy, zruší-li 
se práce pod dohledem a absolvent SŠ se bude moci 
registrovat, a tak vstoupit do specializačního vzdělávání. 
Uchazeče o studium laboratorních oborů je třeba získávat už 
ze základních škol. Celostátní oborová komise upozorňuje 
na kritický nedostatek zdravotních laborantů a upřednostňuje 
vzdělávání v kombinaci SŠ-VŠ (Bc.), a to i z ekonomických 
důvodů. 
 
Návrh: Navrhujeme vypustit větu - odborná způsobilost 
k výkonu povolání zdravotního laboranta se získává 
absolvováním nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný 
zdravotní laborant na vyšších zdravotnických školách.  
Navrhujeme místo výše uvedené věty vložit - odborná 
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zdravotního 
laboranta/ klinického laboranta se získává studiem na 
středních zdravotnických školách. 
Dále navrhujeme název oboru ponechat - zdravotní laborant 
nebo vytvořit nový název -  klinický laborant (vazba na § 30 
zákona). 
 

ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 
 
4. K § 10 odst. 1 písm. a): 
Dochází-li ke změně v ustanovení § 10 (zdravotně-sociální 
pracovník), je nutno namítnout, že stávající právní úprava je 
nejasná v odst. 1 písm. a), neboť není zřejmé, co si lze 
představit pod slovy „studijního oboru sociálního zaměření“. 
Tato formulace je velmi obecná. Domníváme se, že právní 
úprava by měla odpovídat úpravě odborné způsobilosti 
sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

VYSVĚTLENO 
Od úpravy § 10 odst. 1 písm. a) na základě četných připomínek ve 
vnitřním připomínkovém řízení je ustoupeno.  
V oblasti sociální práce jsou v ČR právními předpisy regulovány 2 
profese. Jde o zdravotně-sociálního pracovníka, na kterého se 
vztahují všechna ustanovení obdobně jako na jiné zdravotnické 
pracovníky. Druhou profesí je sociální pracovník, který je primárně 
regulován zákonem o sociálních službách. Zákon č. 96/2004 Sb. 
vzhledem k výše uvedenému nemusí řešit požadavky na výkon 
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sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Potom by 
toto ustanovení mohlo pouze odkazovat na splnění odborné 
způsobilosti sociálního pracovníka stanovené zvláštním 
právním předpisem (v poznámce pod čarou by mohl být 
odkaz na výše uvedený zákon o sociálních službách). 
 
 

sociálního pracovníka.  
Úprava v odst. 1 písm. a) stanoví jednu z možností jak získat 
odbornou způsobilost zdravotně-sociálního pracovníka, tj. 
absolvování akreditovaného zdravotnického bakalářského nebo 
magisterského studijního oboru sociálního zaměření. Vysoké 
školy, které chtějí poskytovat způsobilost zdravotně-sociálního 
pracovníka přímo, tj. bez nutnosti následného absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu, musí splnit požadavky 
vyhlášky o minimálních požadavcích na nelékařské obory a získat 
akreditaci pro zdravotně-sociálního pracovníka.  

 Zásadní připomínka 
 
5. K § 16 odst. 1 písm. a) 
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zubního technika 
se získává absolvováním: 
 a) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zubní 
technik na vyšších zdravotnických školách. 
 
Připomínka: Právní normy a jejich konkrétní znění z úrovně 
EU nezavazují ČR k tomu, aby příprava na výkon povolání 
zubního technika probíhala na úrovni VOŠ – stačí zejména 
tehdy, zruší-li se práce pod dohledem a absolvent SŠ se 
bude moci registrovat, a tak vstoupit do specializačního 
vzdělávání. Manuálně zdatné uchazeče o studium zubního 
technika je třeba získávat už ze základních škol.  
Celostátní oborová komise upozorňuje na nedostatek 
středoškolsky vzdělaných zubních techniků a upřednostňuje 
vzdělávání na SŠ. 
 
Návrh: Navrhujeme vypustit větu - odborná způsobilost 
k výkonu povolání zubního technika se získává 
absolvováním nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný 
zubní technik na vyšších zdravotnických školách. 
Navrhujeme místo výše uvedené věty vložit - odborná 

VYSVĚTLENO 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 
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způsobilost k výkonu povolání zubního technika se získává 
studiem na středních zdravotnických školách. 
 

 Zásadní připomínka 
 
6. K § 18 odst. 1 
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického 
záchranáře se získává absolvováním  
 a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního 
oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů,  
b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zdravotnický 
záchranář na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo 
studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním 
roce 2018/2019, nebo   
c) střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický záchranář, 
pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve 
školním roce 1998/1999.  
 
Připomínka: Při současném nedostatku nelékařských 
zdravotnických pracovníků by bylo reálné upravit 
kompetence a studijní program diplomovaného 
zdravotnického záchranáře tak, aby mohl pracovat bez 
dohledu na základních lůžkových odděleních, akutních 
příjmech a emergency. 
Diplomovaný zdravotnický záchranář je kompetentní 
vykonávat péči v ostatních zdravotnických a sociálních 
zařízeních na pozici zdravotnického asistenta bez odborného 
dohledu 
 
Návrh: Ponechání oboru diplomovaného zdravotnického 
záchranáře v systému vzdělávání na VOŠZ. 
 

VYSVĚTLENO 
Povolání zdravotnického záchranáře se od povolání všeobecné 
sestry oddělilo v 90. letech. Obsahem povolání zdravotnického 
záchranáře je zejména poskytování specifické ošetřovatelské péče 
na úseku neodkladné péče (záchranné služby). V lůžkových 
zařízeních, a to na odděleních akutního příjmu, a od roku 2008 na 
ARO nevykonávají činnosti všeobecné sestry, ale činnosti své, 
které jsou oprávnění vykonávat bez odborného dohledu. 
Zdravotnický záchranář nemá stejné kompetence všeobecné 
sestry, proto nemůže všeobecnou sestru nahrazovat 
zdravotnickým záchranářem. Jde o dvé samostatné profese. Na 
standartním lůžkovém oddělení nebo v ambulanci není 
zdravotnický záchranář způsobilý vykonávat své povolání v rámci 
této profese, tedy bez odborného dohledu, ale pouze pod 
odborným dohledem při výkonu povolání zdravotnického asistenta.  
Kapacita ZZS je naplněna a absolventi nemohou najít uplatnění na 
trhu práce. Účelem zákona není vzdělávat osoby na terciárním 
stupni, aby vykonávali „sekundární“ činnosti na úsecích, pro které 
primárně nebyli vzděláváni. Se zrušením vzdělávání 
zdravotnických záchranářů na VOŠ v rámci jednání k optimalizaci 
sítě a oborové struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  
budoucího kvalitního systému kvalifikačního vzdělávání s nově 
nastavenou strukturou úrovní vzdělávání v jednotlivých 
zdravotnických povoláních souhlasilo MŠMT, profesní sdružení 
hájící zájmy zdravotnických záchranářů. Odbory taktéž nebyly 
proti.  
Návrh zákona umožňuje ZZ získat kvalifikaci VS zkrácenou 
formou studia. 
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 Zásadní připomínka 

 
7. K § 29 odst. 3 
Za výkon povolání praktické sestry se považuje poskytování 
ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné 
sestry nebo porodní asistentky; ošetřovatelskou péči 
spojenou se sebeobsluhou, uspokojováním základních 
potřeb pacientů, rehabilitačním ošetřovatelstvím a dalšími 
ošetřovatelskými činnostmi vymezenými prováděcím právním 
předpisem může praktická sestra provádět bez odborného 
dohledu. Dále se praktická sestra ve spolupráci se 
všeobecnou sestrou, porodní asistentkou, lékařem, zubním 
lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, 
paliativní, neodkladné, diagnostické  
a dispenzární péči.  
 
Připomínka: Absolventi oboru praktická sestra budou schopni 
poskytovat ošetřovatelskou péči v rozsahu svých kompetencí 
bez odborného dohledu (úprava RVP, ŠVP). Půlroční 
adaptační proces. 
 
Návrh: Poskytování ošetřovatelské péče bez odborného 
dohledu po půl roce adaptačního procesu. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Povolání praktické sestry se přesouvá do dílu 1 (skupina 
zdravotnických pracovníků vykonávající své povolání bez 
odborného dohledu po získání odborné způsobilosti) a povolání 
praktické sestry ode dne účinnosti návrhu zákona se bude 
vykonávat samostatně po prokázání odborné způsobilosti 
praktické sestry/zdravotnického asistenta Úprava RVP bude 
provedena a vzdělávání bude uskutečněno od školního roku 2017 
- 2018. 
 

 Zásadní připomínka 
 
8. K § 30 odst. 2 
Za výkon povolání laboratorního asistenta se považuje 
činnost v rámci diagnostické péče pod odborným dohledem.  
  
Připomínka: Absolventi oboru laboratorní asistent/ zdravotní 
laborant/ klinický laborant budou schopni poskytovat 
diagnostickou péči v rozsahu svých kompetencí bez 
odborného dohledu (úprava RVP, ŠVP). Půlroční adaptační 

VYSVĚTLENO 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
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proces. 
Návrh: Poskytování diagnostické péče bez odborného 
dohledu po půl roce adaptačního procesu. 
Změna názvu oboru na zdravotního laboranta nebo 
klinického laboranta. 

systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 
 
9. K § 33 odst. 2  
Za výkon povolání asistenta zubního technika se považuje 
činnost v rámci léčebné a preventivní péče, kdy na základě 
indikace a návrhu zubního lékaře a pod odborným dohledem 
zubního technika nebo zubního lékaře zhotovuje a opravuje 
všechny druhy stomatologických protéz, ortodontických 
pomůcek a dalších stomatologických výrobků.  
 
Připomínka: Absolventi oboru asistenta zubního technika/ 
zubního technika budou schopni poskytovat diagnostickou 
péči v rozsahu svých kompetencí bez odborného dohledu 
(úprava RVP, ŠVP). Půlroční adaptační proces. 
 
Návrh: Poskytování léčebné a preventivní péče bez 
odborného dohledu po půl roce adaptačního procesu. 
 

VYSVĚTLENO 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 

   
Plzeňský 

kraj 
 

Zásadní připomínka 
1. K § 4 odst. 6 písm. c) 
Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného 
odborného pracovníka c) dílu 3, není způsobilý k výkonu 
práce bez odborného dohledu nesouhlasíme - 
navrhujeme: Odstranit odborný dohled u všech 
zdravotnických oborů. 
Pokud bude vyhláška o činnostech jasně popisovat 
kompetence jednotlivých kategorií, není důvod odborného 

VYSVĚTLENO  
Připomínka je nad rámec předložené novelizace zákona. Jde o 
zásadní koncepční změnu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že opuštění dosavadního pojetí 
odborného dohledu nemělo v rámci předložení návrhu nového 
zákona většinovou podporu připomínkujících míst, je ponecháno, 
vzhledem k citlivosti této problematiky, řešení jako celku na nový 
zákon. 
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dohledu. 
 Zásadní připomínka 

2. K § 9 odst. 1 písm. b)  
Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního 
laboranta se získává absolvováním nejméně tříletého studia 
v oboru diplomovaný zdravotní laborant na vyšších 
zdravotnických školách VYJMOUT  
Navrhujeme: název oboru ponechat: zdravotní laborant 
Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 
zdravotního laboranta se získává studiem na středních 
zdravotnických školách.  
Zdůvodnění:  
Právní normy a jejich konkrétní znění z úrovně EU 
nezavazují ČR k tomu, aby příprava na výkon povolání 
zdravotního laboranta probíhala na úrovni VOŠ – postačuje 
laboratorní asistent (zdravotní laborant) zejména tehdy, 
zruší-li se práce pod dohledem a absolvent SŠ se bude moci 
registrovat, a tak vstoupit do specializačního vzdělávání. 
Uchazeč o studium laboratorních oborů je třeba získávat už 
ze základních škol.  
Celostátní oborová komise upozorňuje na kritický nedostatek 
zdravotních laborantů a upřednostňuje vzdělávání v 
kombinaci SŠ-VŠ (Bc. navrhujeme název klinický laborant), a 
to i z ekonomických důvodů. 
a) za text doplnit pokud by bylo studium 1. ročníku zahájeno 
nejpozději ve školním roce 2018-19.  
b) vymazat pokud by bylo studium 1. ročníku zahájeno 
nejpozději ve školním roce 2018-19.  
Je nezbytné ponechat vzdělávání na střední škole - o 
studium je velký zájem u žáků 9. tříd, poptávka převyšuje 
nabídku. Neumožnit jim volbu této profese považujeme za 
jejich diskriminaci.  
Vzhledem k tomu, že na vyšší školu do oboru diplomovaný 
zdravotní laborant jde studovat převážná většina absolventů 

VYSVĚTLENO 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.  Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek z vnitřního připomínkového 
řízení ustupuje od rušení asistentských povolání (asistent zubního 
technika, laboratorní asistent) a ponechává vzdělávání v těchto 
oborech. Na tuto připomínku bude brán zřetel při dalších jednáních 
k optimalizaci sítě a oborové struktury škol s cílem dosažení k 
vytvoření  budoucího kvalitního systému kvalifikačního vzdělávání 
s nově nastavenou strukturou úrovní vzdělávání v jednotlivých 
zdravotnických povoláních v návaznosti na potřeby trhu práce. 
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oboru laboratorní asistent a pouze malý počet absolventů 
jiných středních škol, dojde k propadu absolventů vyšších 
škol a následně k nedostatku, případně k úplnému zániku 
oboru. V praxi vznikne nedostatek odborně vyškolených 
pracovníků. Navíc podle informací zaměstnavatelů jsou 
laboratorní asistenti uplatnitelní.  
Statistika ÚZIS o přepočteném počtu zaměstnaných 
laboratorních asistentů ve zdravotnických zařízení není 
relevantní. Jsou zde započítání pouze zaměstnanci, kteří 
absolvovali SZŠ jako laboratorní asistent, ale nejsou 
započítání všichni ti, kteří dříve absolvovali na SZŠ 
zdravotního laboranta a tuto práci vykonávají. 

 Zásadní připomínka 
3. K § 16 odst. 1 písm. a) 
Odborná způsobilost k výkonu povolání zubního 
technika se získává absolvováním nejméně tříletého studia 
v oboru diplomovaný zubní technik na vyšších 
zdravotnických školách VYJMOUT. 
Navrhujeme: Odborná způsobilost k výkonu povolání 
zubního technika se získává studiem na středních 
zdravotnických školách.  
Zdůvodnění:  
Právní normy a jejich konkrétní znění z úrovně EU 
nezavazují ČR k tomu, aby příprava na výkon povolání 
zubního technika probíhala na úrovni VOŠ – stačí zejména 
tehdy, zruší-li se práce pod dohledem a absolvent SŠ se 
bude moci registrovat, a tak vstoupit do specializačního 
vzdělávání. Manuálně zdatné uchazeče o studium zubního 
technika je třeba získávat už ze základních škol.  
Většina stomatologických laboratoří (převážně soukromých) 
odměňuje zaměstnance za výkon nikoliv za stupeň 
dosaženého vzdělání.  
Celostátní oborová komise upozorňuje na nedostatek 
středoškolsky vzdělaných zubních techniků a upřednostňuje 

VYSVĚTLENO 
. Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 
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vzdělávání na SŠ. 
(V SRN a řadě dalších zemí je zubní technik pouze 
učňovským oborem).  
a) za text doplnit pokud by bylo studium 1. ročníku zahájeno 
nejpozději ve školním roce 2018-19.  
b) vymazat pokud by bylo studium 1. ročníku zahájeno 
nejpozději ve školním roce 2018-19. 
Je nezbytné ponechat vzdělávání na střední škole - o 
studium je velký zájem u žáků 9. tříd, poptávka převyšuje 
nabídku. Neumožnit jim volbu této profese považujeme za 
jejich diskriminaci.  
Vzhledem k tomu, že na vyšší školu do oboru diplomovaný 
zubní technik jde studovat převážná většina absolventů 
oboru asistent zubního technika, pouze malý počet 
absolventů jiných středních škol, dojde k propadu absolventů 
vyšších škol a následně k nedostatku, případně k úplnému 
zániku oboru. V praxi vznikne nedostatek odborně 
vyškolených pracovníků.  
Navíc podle informací zaměstnavatelů jsou asistenti zubního 
technika uplatnitelní, pouze si v budoucnu nemohou založit 
vlastní laboratoř.  
Statistika ÚZIS o přepočteném počtu zaměstnaných 
asistentů ZT ve zdravotnických zařízení není relevantní. Jsou 
zde započítání pouze zaměstnanci, kteří absolvovali SZŠ 
jako asistent ZT, ale nejsou započítání všichni ti, kteří dříve 
absolvovali na SZŠ zubního technika a tuto práci vykonávají.       

 Zásadní připomínka 
4. K § 18 odst. 1  
Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického 
záchranáře  
NESOUHLAS s vyjmutím oboru diplomovaného 

VYSVĚTLENO 
Povolání zdravotnického záchranáře se od povolání všeobecné 
sestry oddělilo v 90. letech. Obsahem povolání zdravotnického 
záchranáře je zejména poskytování specifické ošetřovatelské péče 
na úseku neodkladné péče (záchranné služby). V lůžkových 
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zdravotnického záchranáře ze systému vzdělávání na 
VOŠZ. 
 Zdůvodnění: Při současném nedostatku nelékařských 
zdravotnických pracovníků by bylo reálné upravit 
kompetence a studijní program diplomovaného 
zdravotnického záchranáře tak, aby mohl pracovat bez 
dohledu na základních lůžkových odděleních, akutních 
příjmech a emergency. 
Diplomovaný zdravotnický záchranář je kompetentní 
vykonávat péči v ostatních zdravotnických a sociálních 
zařízeních na pozici zdravotnického asistenta/praktické 
sestry bez odborného dohledu. 

zařízeních, a to na odděleních akutního příjmu, a od roku 2008 na 
ARO nevykonávají činnosti všeobecné sestry, ale činnosti své, 
které jsou oprávnění vykonávat bez odborného dohledu. 
Zdravotnický záchranář nemá stejné kompetence všeobecné 
sestry, proto nemůže všeobecnou sestru nahrazovat 
zdravotnickým záchranářem. Jde o dvé samostatné profese. Na 
standartním lůžkovém oddělení nebo v ambulanci není 
zdravotnický záchranář způsobilý vykonávat své povolání v rámci 
této profese, tedy bez odborného dohledu, ale pouze pod 
odborným dohledem při výkonu povolání zdravotnického asistenta.  
Kapacita ZZS je naplněna a absolventi nemohou najít uplatnění na 
trhu práce. Účelem zákona není vzdělávat osoby na terciárním 
stupni, aby vykonávali „sekundární“ činnosti na úsecích, pro které 
primárně nebyli vzděláváni. Se zrušením vzdělávání 
zdravotnických záchranářů na VOŠ v rámci jednání k optimalizaci 
sítě a oborové struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  
budoucího kvalitního systému kvalifikačního vzdělávání s nově 
nastavenou strukturou úrovní vzdělávání v jednotlivých 
zdravotnických povoláních souhlasilo MŠMT, profesní sdružení 
hájící zájmy zdravotnických záchranářů. Odbory taktéž nebyly 
proti.  
Návrh zákona umožňuje ZZ získat kvalifikaci VS zkrácenou 
formou studia. 
 

 Zásadní připomínka 
5. K  § 29 odst. 3  
Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry  
Navrhujeme: Poskytování ošetřovatelské péče bez 
odborného dohledu.  
Zdůvodnění: Absolventi oboru praktická sestra budou 
schopni poskytovat ošetřovatelskou péči v rozsahu svých 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Povolání praktické sestry se přesouvá do dílu 1 (skupina 
zdravotnických pracovníků vykonávající své povolání bez 
odborného dohledu po získání odborné způsobilosti) a povolání 
praktické sestry ode dne účinnosti návrhu zákona se bude 
vykonávat samostatně po prokázání odborné způsobilosti 
praktické sestry/zdravotnického asistenta. Úprava RVP bude 
provedena a vzdělávání bude uskutečněno od školního roku 2017 
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kompetencí bez odborného dohledu (úprava RVP, ŠVP). - 2018. 
 

 Zásadní připomínka 
6. K  § 30 odst. 2  
Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního 
asistenta (navrhujeme název zdravotního laboranta)  
Navrhujeme: Poskytování diagnostické péče bez odborného 
dohledu. 
 Zdůvodnění: Absolventi oboru laboratorní asistent/ 
zdravotní laborant budou schopni poskytovat diagnostickou 
péči v rozsahu svých kompetencí bez odborného dohledu 
(úprava RVP, ŠVP). 

VYSVĚTLENO 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 
7. K§ 32 odst. 2  
Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního 
asistenta (navrhujeme změnu názvu na dietetika 
stravovacího provozu)  
Navrhujeme: Poskytování specifické ošetřovatelské péče 
bez odborného dohledu. Absolventi oboru nutriční asistent/ 
dietetik stravovacího provozu budou schopni poskytovat 
specifickou ošetřovatelskou péči v rozsahu svých 
kompetencí bez odborného dohledu (úprava RVP -posílení 
ekonomického vzdělávání, ŠVP). 

VYSVĚTLENO  
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat. Na tuto připomínku bude brán 
zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové struktury 
škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního systému 
kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou úrovní 
vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních v návaznosti 
na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 
8. K § 33 odst. 2  

Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta 
zubního technika (zubního technika) 
Navrhujeme: Poskytování léčebné a preventivní péče bez 
odborného dohledu.  

VYSVĚTLENO  
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho v tak krátkém časové období, který je určen 
pro vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví 
na základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení 
asistentských povolání (asistent zubního technika, laboratorní 
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Zdůvodnění: Absolventi oboru asistenta zubního technika/ 
zubního technika budou schopni poskytovat léčebnou a 
preventivní péči v rozsahu svých kompetencí bez odborného 
dohledu (úprava RVP, ŠVP). 

asistent) a ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto 
připomínku bude brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci 
sítě a oborové struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  
budoucího kvalitního systému kvalifikačního vzdělávání s nově 
nastavenou strukturou úrovní vzdělávání v jednotlivých 
zdravotnických povoláních v návaznosti na potřeby trhu práce. 

 9. K § 37 odst. 2  

Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve 
zdravotnictví  
Navrhujeme: Poskytování rehabilitační a léčebné péče bez 
odborného dohledu.  
Zdůvodnění: Absolventi oboru masér ve zdravotnictví budou 
schopni poskytovat rehabilitační a léčebnou péči v rozsahu 
svých kompetencí bez odborného dohledu (úprava RVP, 
ŠVP). 

VYSVĚTLENO 
 Profese maséra vznikla jako regulované zdravotnické povolání 
v roce 1966 a jejich příprava kvalifikačním kurzem přetrvala bez 
větších změn do dnešní doby. Činnosti maséra ve zdravotnictví 
jsou závislé a považujeme za žádoucí, aby masér své činnosti 
v rámci rehabilitační a léčebné péče (nikoli rekondiční a 
regenerační péče) vykonával pod odborným dohledem 
fyzioterapeuta nebo lékaře se specializací  v oboru rehabilitační a 
fyzikální medicína. 
K této navrhované úpravě přesunu činností z přímého vedení na 
odborný dohled neměla připomínky odborná profesní sdružení pro 
fyzioterapeuty – UNIFY ani ČLS JEP. 

Připomínky 
k důvodové 

zprávě 

Připomínky k důvodové zprávě:  

 K bodu 1.3 - Popis existujícího právního stavu  
zákon dostatečně nepopisuje okruhy činností, které jsou 
pracovníci oprávnění vykonávat na základě získané odborné 
způsobilosti. Popis je velice obecný, proto nutná vyhláška s 
jasným popisem činností 

VYSVĚTLENO. Větou, že zákon popisuje okruhy činností, které 
jsou zdravotničtí pracovníci oprávněny vykonávat, bylo 
předkladatelem myšleno, že zákon stanoví obecně rozsah 
oprávnění k poskytování zdravotní péče a obsah činností. 
Samozřejmě podrobněji je rozsah a obsah stanoven prováděcím 
právním předpisem, tj. vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech 
zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.  
Na základě připomínky pro lepší srozumitelnost bude text v bodě 
1.3 upraven takto:  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92CE7WM)



 72 

„Zákon č. 96/2004 Sb. definuje u každého povolání základním 
obecným způsobem obsah každého zdravotnického povolání, tedy 
činnosti, ke kterým jsou tito zdravotničtí pracovníci způsobilí. Pro 
podrobnější vymezení činností je pak v zákoně zmocnění 
Ministerstva zdravotnictví k vydání prováděcího předpisu.“  

 K bodu 1.5. Popis cílového stavu  

současné vzdělání není hlavní příčinou odchodu nelékařů do 
zahraničí. Proto úprava zákona nepovede ke stabilizaci 
zdravotníků. 

VYSVĚTLENO 
 V bodě 1.5. Popis cílového stavu, je uvedeno, že stávající právní 
úprava předmětného vzdělávání může být, nikoli že je jedním 
z důvodů odchodu do zahraničí nebo mimo obor zdravotnictví. 
Předkladateli zákona není jasné, co touto připomínkou je 
požadováno.  

 K bodu 2.6.4. Varianta č. 4  
u zdravotnického asistenta nelze zkrátit přípravu na výkon 
povolání všeobecné sestry na 1 rok. 

VYSVĚTLENO 
 Evropská direktiva (směrnice č.. 2005/36/ES), která reguluje 
povolání všeobecné sestry, připouští v článku 30 odst. 3 poslední 
větě částečnou výjimku odborníkům, kteří absolvovali část výuky 
formou jiného výcviku, který má alespoň rovnocennou úroveň.  
Návrh na dovzdělání praktické sestry/zdravotnického asistenta 
Ministerstvo zdravotnictví projednávalo s ÚV OKOM (odborem 
kompatibility Úřadu vlády) a MŠMT, které tento návrh podpořilo a 
podílí se na zpracování podkladů pro zahájení přípravy 
zkráceného studia.   
Navrhovaná zkrácená příprava vychází z analýzy srovnávající 
vzdělávací programy zdravotnického asistenta a všeobecné 
sestry. Ve spolupráci s MŠMT a Asociací vyšších odborných škol 
bude k těmto navrhovaným změnám vydán jednotný  metodický 
pokyn, který bude zahrnovat pokyny  k přijímacímu řízení, zápočtu 
absolvovaného studia, učební plány, apod., aby bylo dosaženo 
cíle, tj. umožnit zkrácení studia. 
 

 K bodu 7.3. Slučitelnost úpravy se zákony EU  
v případě zdravotnického asistenta neodpovídá návrh 
citovanému článku, vzdělávání na střední škole nemá 
rovnocennou úroveň jako vzdělání z vyšší nebo vysoké 

VYSVĚTLENO 
Evropská direktiva (směrnice č.. 2005/36/ES), která reguluje 
povolání všeobecné sestry, připouští v článku 30 odst. 3 poslední 
větě částečnou výjimku odborníkům, kteří absolvovali část výuky 
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školy, proto nestačí asistentovi pouze 1 rok pro získání 
kvalifikace všeobecné sestry. Úprava RVP a ŠVP je 
limitována splněním hodinových dotací pro všeobecně 
vzdělávací předměty ke složení státní maturity. 

formou jiného výcviku, který má alespoň  rovnocennou úroveň.  
Návrh na dovzdělání praktické sestry/zdravotnického asistenta 
Ministerstvo zdravotnictví projednávalo s ÚV OKOM (odborem 
kompatibility Úřadu vlády) a MŠMT, které tento návrh podpořilo a 
podílí se na zpracování podkladů pro zahájení přípravy 
zkráceného studia.  
 Navrhovaná zkrácená příprava vychází z analýz  srovnávající 
vzdělávací programy zdravotnického asistenta a všeobecné 
sestry. Ve spolupráci s MŠMT a Asociací vyšších odborných škol 
bude k těmto navrhovaným změnám vydán jednotný  metodický 
pokyn, který bude zahrnovat pokyny  k přijímacímu řízení, zápočtu 
absolvovaného studia, učební plány, apod., aby bylo dosaženo 
cíle, tj. umožnit zkrácení studia. 

 Ve zprávě je diskrepance mezi návrhem zákona  

§ 30 a 33, kde je uveden termín pro otevření posledního 1. 
ročníku v oborech laboratorní asistent a asistent zubního 
technika na akademický rok (školní rok) 2018-19. 
V důvodové zprávě str. 40 by měl být proto rok ukončení 
2022.  

VYSVĚTLENO 
 Vzhledem od ustoupení záměru ministerstva návrhem zákona 
ukončit vzdělávání v oborech asistent zubního technika a asistenta 
zubního technika budou dotčené věty ze zvláštní části důvodové 
zprávy vyškrtnuty. 

 V rámci celoživotního vzdělávání nutno specifikovat možnosti 
dalšího vzdělávání pro praktickou sestru, zdravotního 
laboranta, zubního technika a dalších profesí. 

VYSVĚTLENO 
 Povinnost CŽV je společná všem zdravotnickým pracovníkům i 
jiným odborným pracovníkům dle § 53 odst. 2 (jde navíc o 
povinnost uloženou v článku 22 odst. 1 písm. b směrnice 
2005/36/ES). Formy CŽV jsou v zákoně uvedeny, a to obecně pro 
všechny zdravotnická povolání a JOP.  Zákon u žádné profese 
nespecifikuje konkrétní vzdělávací aktivity.. 

   
Ústecký kraj   

 Zásadní připomínka 
1. K bodu 8 návrhu - § 4 zákona  
Tento bod navrhujeme doplnit tak, že bude vypuštěno 

VYSVĚTLENO 
Připomínka je nad rámec předložené novelizace zákona. Jde o 
zásadní koncepční změnu. 
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ustanovení § 4 odst. 6 písm. c), tedy text: „dílu 3, není 
způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.“ 
Odůvodnění: 
Pokud bude vyhláška o činnostech jasně popisovat 
kompetence jednotlivých kategorií, není k odbornému 
dohledu žádný důvod. 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že opuštění od dosavadního pojetí 
odborného dohledu nemělo v rámci předložení návrhu nového 
zákona většinovou podporu připomínkujících míst, ponechalo 
ministerstvo, vzhledem k citlivosti této problematiky, řešení jako 
celku na nový zákon. 
 

 Zásadní připomínka 
2. K bodu 17 návrhu - § 9 zákona 
Dosavadní text § 9 odst. 1 písm. b) „nejméně tříletého studia 
v oboru diplomovaný zdravotní laborant na vyšších 
zdravotnických školách“ navrhujeme vypustit a nahradit 
textem: „studia na středních zdravotnických školách.“ 
Odůvodnění:  
Právní normy a jejich konkrétní znění z úrovně EU 
nezavazují ČR k tomu, aby příprava na výkon povolání 
zdravotního laboranta probíhala na úrovni VOŠ – postačuje 
laboratorní asistent (zdravotní laborant) zejména tehdy, 
zruší-li se práce pod dohledem a absolvent SŠ se bude moci 
registrovat, a tak vstoupit do specializačního vzdělávání. 
Uchazeče o studium laboratorních oborů je třeba získávat už 
ze základních škol. Celostátní oborová komise upozorňuje 
na kritický nedostatek zdravotních laborantů a 
upřednostňuje vzdělávání v kombinaci SŠ - VŠ (u Bc. 
navrhujeme název klinický laborant), a to i z ekonomických 
důvodů. Je nezbytné ponechat vzdělávání na střední škole - 
o studium je velký zájem u žáků 9. tříd, poptávka převyšuje 
nabídku. Neumožnit jim volbu této profese považujeme za 
jejich diskriminaci. Vzhledem k tomu, že na vyšší školu do 
oboru diplomovaný zdravotní laborant jde studovat převážná 
většina absolventů oboru laboratorní asistent a pouze malý 
počet absolventů jiných středních škol, dojde k propadu 
absolventů vyšších škol a následně k nedostatku, případně k 
úplnému zániku oboru. V praxi vznikne nedostatek 

VYSVĚTLENO 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho v tak krátkém časové období, který je určen 
pro vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví 
na základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení 
asistentských povolání (asistent zubního technika, laboratorní 
asistent) a ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto 
připomínku bude brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci 
sítě a oborové struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  
budoucího kvalitního systému kvalifikačního vzdělávání s nově 
nastavenou strukturou úrovní vzdělávání v jednotlivých 
zdravotnických povoláních v návaznosti na potřeby trhu práce. 
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odborně vyškolených pracovníků. Navíc podle informací 
zaměstnavatelů jsou laboratorní asistenti uplatnitelní. 
Statistika ÚZIS o přepočteném počtu zaměstnaných 
laboratorních asistentů ve zdravotnických zařízeních není 
relevantní. Jsou zde započítaní pouze zaměstnanci, kteří 
absolvovali SZŠ jako laboratorní asistent, ale nejsou 
započítáni všichni ti, kteří dříve absolvovali na SZŠ obor 
zdravotního laboranta a tuto práci vykonávají. 
 

 Zásadní připomínka 
3. K bodu 25 návrhu – nové znění § 16 odst. 1 písm. a) 
Text nového znění § 16 odst. 1 písm. a) (dosud písm. b)): 
„nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zubní technik 
na vyšších zdravotnických školách“ navrhujeme vypustit a 
nahradit textem: „studia na středních zdravotnických 
školách“. 
Odůvodnění:  
Právní normy a jejich konkrétní znění z úrovně EU 
nezavazují ČR k tomu, aby příprava na výkon povolání 
zubního technika probíhala na úrovni VOŠ – stačí zejména 
tehdy, zruší-li se práce pod dohledem a absolvent SŠ se 
bude moci registrovat, a tak vstoupit do specializačního 
vzdělávání. Manuálně zdatné uchazeče o studium zubního 
technika je třeba získávat už ze základních škol. Většina 
stomatologických laboratoří (převážně soukromých) 
odměňuje zaměstnance za výkon nikoliv za stupeň 
dosaženého vzdělání.  
Celostátní oborová komise upozorňuje na nedostatek 
středoškolsky vzdělaných zubních techniků a upřednostňuje 
vzdělávání na SŠ. (V SRN a řadě dalších zemí je zubní 
technik pouze učňovským oborem). Je nezbytné ponechat 
vzdělávání na střední škole - o studium je velký zájem u 
žáků 9. tříd, poptávka převyšuje nabídku. Neumožnit jim 
volbu této profese považujeme za jejich diskriminaci 
Vzhledem k tomu, že na vyšší školu do oboru diplomovaný 

VYSVĚTLENO 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 
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zubní technik jde studovat převážná většina absolventů 
oboru asistent zubního technika, pouze malý počet 
absolventů jiných středních škol, dojde k propadu 
absolventů vyšších škol a následně k nedostatku, případně k 
úplnému zániku oboru. V praxi vznikne nedostatek 
odborně vyškolených pracovníků. Navíc podle informací 
zaměstnavatelů jsou asistenti zubního technika uplatnitelní, 
pouze si v budoucnu nemohou založit vlastní laboratoř. 
Statistika ÚZIS o přepočteném počtu zaměstnaných 
asistentů ZT ve zdravotnických zařízeních není relevantní. 
Jsou zde započítání pouze zaměstnanci, kteří absolvovali 
SZŠ jako asistent ZT, ale nejsou započítání všichni ti, kteří 
dříve absolvovali na SZŠ zubního technika a tuto práci 
vykonávají.       
 

 Zásadní připomínka 
4. K bodům 29 a 30 návrhu - § 18 odst. 1   
Nesouhlasíme s vyjmutím oboru diplomovaného 
zdravotnického záchranáře ze systému vzdělávání na VOŠZ. 
Odůvodnění:  
Při současném nedostatku nelékařských zdravotnických 
pracovníků by bylo reálné upravit kompetence a studijní 
program diplomovaného zdravotnického záchranáře tak, aby 
mohl pracovat bez dohledu na základních lůžkových 
odděleních, akutních příjmech a emergency. Diplomovaný 
zdravotnický záchranář je kompetentní vykonávat péči v 
ostatních zdravotnických a sociálních zařízeních na pozici 
zdravotnického asistenta/praktické sestry bez odborného 
dohledu. 
 

ROZPOR 
Povolání zdravotnického záchranáře se od povolání všeobecné 
sestry oddělilo v 90. letech. Obsahem povolání zdravotnického 
záchranáře je zejména poskytování specifické ošetřovatelské péče 
na úseku neodkladné péče (záchranné služby). V lůžkových 
zařízeních, a to na odděleních akutního příjmu, a od roku 2008 na 
ARO nevykonávají činnosti všeobecné sestry, ale činnosti své, 
které jsou oprávnění vykonávat bez odborného dohledu. 
Zdravotnický záchranář nemá stejné kompetence všeobecné 
sestry, proto nemůže všeobecnou sestru nahrazovat 
zdravotnickým záchranářem. Jde o dvě samostatné profese. Na 
standardním lůžkovém oddělení nebo v ambulanci není 
zdravotnický záchranář způsobilý vykonávat své povolání v rámci 
této profese, tedy bez odborného dohledu, ale pouze pod 
odborným dohledem při výkonu povolání zdravotnického asistenta.  
Kapacita ZZS je naplněna a absolventi nemohou najít uplatnění na 
trhu práce. Účelem zákona není vzdělávat osoby na terciárním 
stupni, aby vykonávali „sekundární“ činnosti na úsecích, pro které 
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primárně nebyli vzděláváni. Se zrušením vzdělávání 
zdravotnických záchranářů na VOŠ v rámci jednání k optimalizaci 
sítě a oborové struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  
budoucího kvalitního systému kvalifikačního vzdělávání s nově 
nastavenou strukturou úrovní vzdělávání v jednotlivých 
zdravotnických povoláních souhlasilo MŠMT, profesní sdružení 
hájící zájmy zdravotnických záchranářů. Odbory taktéž nebyly 
proti.  
Návrh zákona umožňuje ZZ získat kvalifikaci VS zkrácenou 
formou studia. 

 Zásadní připomínka 
5. K bodu 47 návrhu - § 29 odst. 3 
Navržené znění § 29 odst. 3 navrhujeme vypustit a nahradit 
textem: „Za výkon povolání praktické sestry se považuje 
poskytování ošetřovatelské péče bez odborného 
dohledu.“ 
Odůvodnění:  
Absolventi oboru praktická sestra budou schopni poskytovat 
ošetřovatelskou péči v rozsahu svých kompetencí bez 
odborného dohledu (úprava RVP, ŠVP). 

 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. Povolání praktické sestry se 
přesouvá do dílu 1 (skupina zdravotnických pracovníků 
vykonávající své povolání bez odborného dohledu po získání 
odborné způsobilosti) a povolání praktické sestry ode dne 
účinnosti návrhu zákona se bude vykonávat samostatně po 
prokázání odborné způsobilosti praktické sestry/zdravotnického 
asistenta. Úprava RVP bude provedena a vzdělávání bude 
uskutečněno od školního roku 2017 - 2018. 
 

 Zásadní připomínka 
6. K bodu 48 návrhu - § 30 odst. 2 
Dosavadní text § 30 odst. 2 „Za výkon povolání 
laboratorního asistenta se považuje činnost v rámci 
diagnostické péče pod odborným dohledem.“ navrhujeme 
nahradit textem: 
Za výkon povolání zdravotního laboranta se považuje 
činnost v rámci diagnostické péče bez odborného 
dohledu.“ 
Odůvodnění:  
Absolventi oboru laboratorní asistent budou schopni 

ROZPOR  
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
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poskytovat diagnostickou péči v rozsahu svých kompetencí 
bez odborného dohledu (úprava RVP, ŠVP). 
 
 

úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 
7. K dosavadnímu znění § 32 odst. 2  
Dosavadní text § 32 odst. 2 zákona: „Za výkon povolání 
nutričního asistenta se považuje činnost v rámci specifické 
ošetřovatelské péče pod odborným dohledem nutričního 
terapeuta. Dále se nutriční asistent ve spolupráci s lékařem 
podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči v oboru 
klinická výživa.“  
navrhujeme nahradit tímto textem: 
„Za výkon povolání nutričního asistenta se považuje 
činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče bez 
odborného dohledu. Dále se nutriční asistent 
ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné a 
diagnostické péči v oboru klinická výživa.“  
Odůvodnění: 
Absolventi oboru nutriční asistent budou schopni poskytovat 
specifickou ošetřovatelskou péči v rozsahu svých 
kompetencí bez odborného dohledu (úprava RVP - posílení 
ekonomického vzdělávání, ŠVP).  
 

ROZPOR 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat. Na tuto připomínku bude brán 
zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové struktury 
škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního systému 
kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou úrovní 
vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních v návaznosti 
na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 
8. K bodu 49 návrhu - § 33 zákona  
Dosavadní text § 33 odst. 2 zákona: „Za výkon povolání 
asistenta zubního technika se považuje činnost v rámci 
léčebné a preventivní péče, kdy na základě indikace a 
návrhu zubního lékaře a pod odborným dohledem zubního 
technika nebo zubního lékaře zhotovuje a opravuje všechny 
druhy stomatologických protéz, ortodontických pomůcek a 
dalších stomatologických výrobků.“ navrhujeme nahradit 
textem: 

VYSVĚTLENO 
Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
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„Za výkon povolání asistenta zubního technika se 
považuje činnost v rámci léčebné a preventivní péče bez 
odborného dohledu, kdy na základě indikace a návrhu 
zubního lékaře zhotovuje a opravuje všechny druhy 
stomatologických protéz, ortodontických pomůcek a 
dalších stomatologických výrobků.“ 
 
Odůvodnění: 
Absolventi oboru asistenta zubního technika budou schopni 
poskytovat léčebnou a preventivní péči v rozsahu svých 
kompetencí bez odborného dohledu (úprava RVP, ŠVP). 

 

systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 
9. K bodu 52 návrhu - § 37 zákona  
Navrhovaný text § 37 odst. 2 zákona: „Za výkon povolání 
maséra ve zdravotnictví se považuje činnost v rámci 
rehabilitační a léčebné péče pod odborným dohledem 
fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez 
odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru 
rehabilitační a fyzikální medicína.“ navrhujeme nahradit 
textem: „Za výkon povolání maséra ve zdravotnictví se 
považuje činnost v rámci rehabilitační a léčebné péče 
bez odborného dohledu.“   
 
Odůvodnění: 
Absolventi oboru masér ve zdravotnictví budou schopni 
poskytovat rehabilitační a léčebnou péči v rozsahu svých 
kompetencí bez odborného dohledu (úprava RVP, ŠVP). 
   
 
 
 
 

VYSVĚTLENO 
Profese maséra vznikla jako regulované zdravotnické povolání 
v roce 1966 a jejich příprava kvalifikačním kurzem přetrvala bez 
větších změn do dnešní doby. Činnosti maséra ve zdravotnictví 
jsou závislé a považujeme za žádoucí, aby masér své činnosti 
v rámci rehabilitační a léčebné péče (nikoli rekondiční a 
regenerační péče) vykonával pod odborným dohledem 
fyzioterapeuta nebo lékaře se specializací  v oboru rehabilitační a 
fyzikální medicína. 
K této navrhované úpravě přesunu činností z přímého vedení na 
odborný dohled neměla připomínky odborná profesní sdružení pro 
fyzioterapeuty – UNIFY ani ČLS JEP. 
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Kraj 
Vysočina 

.  
 

 

. Zásadní připomínka 
1. K novelizačnímu bodu 9. 

9. V § 5 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno 
c), které zní: 

„c) studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na 
vyšší zdravotnické škole po získání způsobilosti 
k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického 
záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry 
podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), kdy uchazeč byl 
v souladu s § 95 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přijat 
do vyššího ročníku než prvního,“. 

Z důvodové zprávy k přislušnému novelizačnímu boudu 
výplývá, že písmeno c) v ustanovení odstavce 1 nově 
doplňuje nový způsob získání způsobilosti k výkonu povolání 
všeobecné sestry. Podle důvodové zprávy návrh zákona 
nově stanoví možnost získat způsobilost k výkonu 
všeobecné sestry zdravotnickému asistentovi (dílčí novela 
přejmenovává tuto profesi na praktickou sestru), porodní 
asistentce, zdravotnickému záchranáři nebo dětské sestře 
zkráceným studiem na vyšší zdravotnické škole. Pokud 
budou mít tito vyjmenovaní zdravotničtí pracovníci zájem o 
získání vzdělání na úrovni všeobecná sestra, nabízí se zde 
možnost přijetí těchto zdravotnických pracovníků do vyššího 
ročníku shodného vzdělávacího programu vyšší odborné 
školy za podmínky, že v rámci přijímacího řízení prokáže 
znalosti a schopnosti na požadované úrovni postupu do 
vyššího ročníku. Po obsahové stránce bude studijní obor 
v částečné shodě se studijním programem vyšší odborné 

VYSVĚTLENO:  
Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, 
ve znění pozdějších předpisů,  stanovuje podmínky získávání 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Ministerstvo 
zdravotnictví navrhuje návrhem zákona, který mění zákon č. 
96/2004 Sb., získat způsobilost všeobecné sestry zkráceným 
studiem (předpoklad nejméně jednoletého studia) na vyšší 
odborné škole po získání odborné způsobilosti zdravotnického 
asistenta (tj. po absolvování střední zdravotnické školy v oboru 
zdravotnický asistent).  Přijetí do vyššího ročníku bude v souladu 
s § 95 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpisů, tj. bude nutné prokázání, že část 
studia předchozího vzdělávání na střední zdravotnické škole 
v oboru zdravotnický asistent skýtá záruku, že získané znalosti 
a dovednosti jsou minimálně stejné úrovně, jakou lze očekávat, že 
by byla získána absolvováním určité části odborné přípravy na 
výkon povolání všeobecné sestry na vyšší odborné škole. V reálu 
se nemůže stát, že by zdravotnický asistent do vzdělávání v oboru 
diplomovaná všeobecná sestra  na vyšší odborné škole 
nenastoupil. Vzdělávací programy zdravotnického asistenta a 
všeobecné sestry nejsou stejné a nelze provést takový zápočet, 
aby žadatel o studium do studia nemusel vůbec nastoupit. V této 
věci MŠMT nabídlo spolupráci, že pro ředitele vyšších 
zdravotnických škol vypracuje metodický pokyn, který stanoví, co 
lze započíst a v jakém rozsahu a obsahu se má výuka ve 
zkrácené formě na VOŠ uskutečňovat. Pro návrh zákona je dle 
navrhovaného ustanovení § 5 odst. 1  písm. c) dle našeho názoru 
tedy rozhodné prokázání odborné způsobilosti zdravotnického 
asistenta a absolvování studia (té části, kterou daná osoba 
neabsolvovala v předchozím studiu). Přijetí do vyššího ročníku je 
návrhem vázáno na prokázání odborné způsobilosti 
zdravotnického asistenta a dále v souladu se školským zákonem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92CE7WM)



 81 

školy, absolventi oboru vzdělávání zdravotnický asistent 
(praktická sestra), zdravotnický záchranář, porodní 
asistentka by cíleně absolvovali předměty, které nejsou 
shodné a tím by se snížili finanční nároky na státní rozpočet 
v rámci jejich přípravy ve vyšším odborném vzdělávání.  
Předpokládá se, že půjde nejméně o jednoleté studium. Tolik 
důvodová zpráva. 
Podle našeho názoru je poněkud neobvyklé, že návrh 
zákona stanoví pro získání odborné způsobilosti všeobecné 
zdravotní sestry v této variantě pouze přijetí do vyššího 
ročníku než prvního, tzn.  že pro účely zákona není vůbec 
rozhodné absolvování studia, ale toliko prověření znalostí a 
schopností uchazeče v rámci přijímacího řízení. Domníváme 
se, že s ohledem na současné problémy ve zdravotnictví by 
měl návrh zákona klást důraz odborné dovednosti a vázat 
prověření znalostí, schopností těchto zdravotnických 
pracovníků na jejich praktické zkušenosti a dovednosti. 
Návrh zákona by měl stanovit namísto požadavku složení 
přijímací zkoušky např. doložení jednoleté praxe pod přímým 
vedením všeobecné sestry s odbornou způsobilostí. 

na prokázání, že část studia předchozího vzdělávání na střední 
zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent skýtá záruku, že 
získané znalosti a dovednosti jsou minimálně stejné úrovně, jakou 
lze očekávat, že by byla získána absolvováním určité části 
odborné přípravy na výkon povolání všeobecné sestry na vyšší 
odborné škole. 
  
K otázce proč nejde návrh zákona cestou požadavku nikoliv na 
další vzdělávání, ale na získání praktických dovedností a 
zkušeností, tzn. např. variantou získání praktických zkušeností 
osvědčených potvrzením určité délky praxe pod přímým vedením 
všeobecné zdravotní sestry s odbornou způsobilostí, sděluji, že 
tuto možnost získání odborné způsobilosti  všeobecné sestry 
evropská direktiva nepřipouští. Pro možnost automatického 
uznání kvalifikace všeobecné sestry v zemích EU, je nutné 
dodržet podmínky evropské direktivy, která mj. členským státům 
umožňuje uskutečňovat přípravu na povolání všeobecné sestry i 
ve zkrácené formě.  
získané znalosti a dovednosti jsou minimálně stejné úrovně, jakou 
lze očekávat, že by byla získána absolvováním určité části 
odborné přípravy na výkon povolání všeobecné sestry na vyšší 
odborné škole.  
 
K otázce proč nejde návrh zákona cestou požadavku na další 
vzdělání, ale na získání praktických dovedností a zkušeností, tzn. 
např. variantou získání praktických zkušeností osvědčených 
potvrzením určité délky praxe pod přímým vedením všeobecné 
sestry s odbornou způsobilostí uvádíme, že tuto možnost získání 
odborné způsobilosti všeobecné sestry evropská direktiva 
nepřipouští. Pro možnost automatického uznání kvalifikace 
všeobecné sestry v zemích EU je nutné dodržet podmínky 
evropské direktivy, která mimo jiné členským státům umožňuje 
přípravu na povolání všeobecné sestry i ve zkrácené formě.  
 
Dále uvádíme, že v rámci vypořádávání připomínek k návrhu 
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zákona se profese zdravotnického asistenta (návrh přejmenovává 
tuto profesi na praktickou sestru) přesouvá z dílu 3 (zdravotničtí 
pracovníci způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod 
odborným dohledem nebo přímým vedením) do dílu 1 
(zdravotničtí pracovníci způsobilý k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu). V této kategorii zdravotnických 
pracovníků, kteří mohou vykonávat své činnosti bez odborného 
dohledu, budou dvě profese sester s odlišnými kompetencemi. 
S tím, že praktická sestra bude mít možnost zkráceným vzděláním 
se získat odbornou způsobilost např. kombinovanou formou studia 
na VOŠ, jejíž součástí bude samozřejmě odborná praxe, pro 
výkon povolání všeobecné sestry. 

 Zásadní připomínka 

2. K novelizačnímu bodu 12. 
K předmětnému novelizačnímu bodu (odborná způsobilost 
dětské sestry), resp. k navrhovanému ustanovení § 5a odst. 
1 písm. c) uplatňujeme shodnou připomínku jako 
k novelizačnímu bodu 9 

VYSVĚTLENO 
Obdobně jako novelizačnímu bodu 9. 

 Zásadní připomínka 
3. K novelizačním bodům 12. a  47. 
V ustanovení § 5a odst. 2 a § 29 odst. 3 je uvedeno, co se 
považuje za výkon povolání dětské/praktické sestry. V 
poslední větě obou odstavců je uvedeno: „Dále se 
dětská/praktická sestra ve spolupráci s ……. podílí na 
preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, 
diagnostické a dispenzární péči.“ 
Požadujeme nastavení pravidel, která specifikují, co přesně 
se rozumí slovním spojením „ve spolupráci ….se podílí na 
…“ Z návrhu zákona nelze vyčíst, zda bude splněno, protože 
prováděcí předpis obsahující obsah činnosti pro předmětné 
výkony zdravotnického povolání –  praktické nebo dětské 
sestry neupravuje. Požadujeme, aby obdobně jako u 

VYSVĚTLENO 
Samozřejmě budou prováděcím právním předpisem upraveny 
činnosti praktická sestry a dětské sestry. Zákon č. 96/2004 Sb. 
obsahuje zmocnění na vyhlášku o činnostech (§ 4 odst. 3). Proto 
není nutné uvádět duplicitně odkaz na prováděcí právní předpis. 
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všeobecné zdravotní sestry (§ 4 vyhl. č. 55/2011 Sb.) bylo 
prováděcím právním předpisem stanoveno, jaké činnosti 
může vykonávat dětská/praktická sestra bez odborného 
dohledu na základě indikace lékaře i při poskytování 
preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, 
diagnostické a dispenzární péče. Požadujeme nakonec 
poslední věty předmětných odstavců doplnit text „v rozsahu 
činností podle prováděcího právního předpisu.“ nebo vložit 
poznámku pod čarou s odkazem na prováděcí právní 
předpis. Požadované stanovení obsahu činnosti je významné 
při následném zjišťování odpovědnosti jednotlivých 
zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních 
služeb.    

   

Českomorav
-ská 

konfederace 
odborových 

svazů 

  

 Obecně k návrhu 
Českomoravská konfederace odborových svazů projednala 
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.,  
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů na zasedání 
Legislativní rady ČMKOS dne 1. března 2016 a uplatňuje 
k němu následující připomínky. 

 

 Zásadní připomínka 
1. K § 4 odst. 4 

VYSVĚTLENO 
 
Připomínka je nad rámec předložené novelizace zákona. Jde o 
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V ustanovení § 4 odst. 4 požadujeme redukovat práci pod 
odborným dohledem pouze na adaptační proces. 
Odůvodnění 
V odstavci 4 nově navrhovaná definice výkonu povolání pod 
odborným dohledem, která počítá s dostupností dohlížejícího 
zdravotnického pracovníka pouze prostřednictvím telefonu a 
s fyzickou dosažitelností 30 min, je zcela nepřijatelná, 
povede pouze k podstatnému snížení kvality zdravotních 
služeb. Ačkoli důvodová zpráva deklaruje, že definice pojmu 
odborného dohledu má "zásadní" význam, neuvádí 
předkladatel paradoxně žádné věcné / konkrétní zdůvodnění 
ospravedlňující takovou koncepční změnu, jakou je de facto 
úplné rozvolnění odborného dohledu. OSZSP má relativně 
bohaté zkušenosti ze soudních sporů svých členů, v nichž 
bylo soudní praxí potvrzeno, že odborný dohled pouze po 
telefonu je pro účely poskytování zdravotních služeb zcela 
nedostatečný (např. rozsudek Městského soudu v Praze sp. 
zn. 51 Co 414/2009, rozsudek Okr. soudu v Děčíně sp. zn. 
18 C 33/2007). Podle názorů soudů dosažitelnost rady a 
pomoci nelze vázat pouze na tel. spojení. Aby byl naplněn 
smysl a účel pojmu odborný dohled, musí být rada a pomoc 
dohlížejícího zajištěna bezodkladně. Za 30 minut již dávno 
dochází k nezvratnému poškození mozku např. v případě 
srdeční zástavy. Navrhovaná definice tak žádný skutečný 
odborný dohled nepředstavuje, jde pouze o zdání odborného 
dohledu (i zdravotnická záchranná služba má zákonem 
stanoven kratší čas dojezdu, než jaký je čas příchodu 
dohlížejícího). Tzv. odborný dohled by se měl vrátit tam, kde 
je opodstatněný - tzn. redukovat práci pod dohledem pouze 
na adaptační proces; tj. je třeba výrazně zpřesnit vyhlášku č. 

zásadní koncepční změnu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že opuštění od dosavadního pojetí 
odborného dohledu nemělo v rámci předložení návrhu nového 
zákona většinovou podporu připomínkujících míst, ponechalo 
ministerstvo, vzhledem k citlivosti této problematiky, řešení jako 
celku na nový zákon. 
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55/2011 Sb. a v ní precizně definovat, jaké činnosti je 
oprávněn vykonávat ten který zdravotnický pracovník s 
příslušnou způsobilostí. Žádné jiné činnosti by pak 
zdravotnický pracovník vykonávat nemohl. Pokud je toto 
řešení pro předkladatele nepřijatelné, pak trváme na pojetí, 
že odborný dohled musí být zajištěn fyzickou přítomností 
dohlížejícího na pracovišti.   

 Zásadní připomínka 
2. K § 5 odst. 1 
V ustanovení § 5 odst. 1 zásadně odmítáme, aby právní 
úprava kdykoliv v budoucnu umožňovala získat odbornou 
způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry 
absolvováním pouhého AKK. 
Odůvodnění 
Vzhledem ke skutečnosti, že v materiálu ze dne 7. 1. 2016 
nazvaném "Podklady k jednání pracovního týmu Pracovní 
skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání" předkladatel 
uvedl, že odbor LEG v současné době připravuje 
pozměňovací návrh k vládní novele zák. o uznávání odborné 
kvalifikace, který má umožnit "dovzdělávat" zdravotnického 
asistenta/praktickou sestru akreditovaným kvalifikačním 
kursem (dále jen "AKK"), zásadně odmítáme, aby právní 
úprava kdykoli v budoucnu umožňovala získat odbornou 
způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry 
absolvováním pouhého AKK. 

VYSVĚTLENO 
Nejde o připomínku k předloženému návrhu zákona. 
Předkládaný návrh neobsahuje studium AKK.  

 Zásadní připomínka 
3. K § 10 
Ustanovení § 10 požadujeme dopracovat 
Odůvodnění 

VYSVĚTLENO  
Není důvod pro doplňování § 10. Způsob získání odborné 
způsobilosti k výkonu zdravotně-sociálního pracovníka 
absolvováním studia zdravotní sestra a následného 
specializačního vzdělávání v oboru zdravotně-sociální péče je v § 
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Jelikož v přechodných ustanoveních návrhu není 
pamatováno na zdravotně sociálního pracovníka; 
požadujeme do § 10 doplnit nový odst. 3., který by stanovil, 
že způsobilost k výkonu povolání zdravotně sociálního 
pracovníka mají rovněž a) absolventi nástavbového studia na 
střední škole sociálně právní a následného pomaturitního 
specializačního studia sociální služba, a b) absolventi studia 
zdravotní sestra a následného specializačního vzdělávání v 
oboru zdravotně-sociální péče. 

10 odst. 1 písm. c) obsažen. Podle přechodných ustanovení (§ 96 
odst. 4) mají způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního 
pracovníka také sociální pracovníci, včetně absolventů středních 
škol, po doplnění přípravy specializační přípravy pro jiné odborné 
pracovníky v oboru sociální služba, pokus studium v něm zahájili 
do 1. 4. 2006 a dokončili do konce roku 2009.  

 Zásadní připomínka 
4. K § 10 odst. 1 písm. a) 
V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „nebo magisterského“ 
zrušují. 
Odůvodnění 
Pokládáme za důležité zaměstnávat nejen absolventy 
bakalářského studia, ale i magisterského, i když obor sociální 
práce ve zdravotnictví zatím svou specializaci nemá (z 
důvodu nízkého počtu zdravotně-sociálních pracovníků, 
nikoli proto, že by se specializovat nemuseli). 

AKCEPTOVÁNO 
Magisterské studium, na základě četných připomínek, ponecháno. 

 Zásadní připomínka 
5. K § 10 odst. 1 písm. c) 
Požadujeme vyjasnit právní úpravu ustanovení § 10 odst. 1 
písm. c). 
Odůvodnění 
AKK je určen pouze pro absolventy VOŠ nebo VŠ a dřívější 
specializace v sociální službě pro sestry již vyučována není a 
nebude; za druhé: Starší pracovnice, sestry i absolventky 
SŠSP, mají toto dřívější PSS uznáno v závěrečných 
ustanoveních současného zákona. 96/2004 Sb. 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení odst. 1 písm. c) je ustanovení přechodného 
charakteru. Způsobilost k výkonu zdravotně-sociálního pracovníka 
mají všeobecné sestry, které absolvovaly dřívější PSS v oboru 
zdravotně-sociální péče.  
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Předpokládáme, že tomu tak bude i nadále. 

 Zásadní připomínka 
6. K § 13 odst. 2 
V ustanovení § 13 odst. 2 požadujeme zrušit druhou větu. 
Odůvodnění 
Požadujeme vypustit větu druhou o tom, že za výkon 
povolání … se nepovažuje výkon státního zdravotního 
dozoru. Není nutné ani účelné úředníky podřazené pod 
zákon o státní službě vylučovat z kategorie zdravotnických 
pracovníků. Zákon o státní službě ani jiný obecně závazný 
právní předpis nezakazuje, aby státní úředník byl současně 
zdravotnickým pracovníkem. Pokud bychom připustili, že za 
výkon povolání … se nepovažuje výkon státního zdravotního 
dozoru, pak budou zbytečně potřeba 2 osoby, z toho 1 
zaměstnanec a 1 státní úředník k tomu, aby mohl být 
vykonán státní zdravotní dozor. 

VYSVĚTLENO 
Úředník v KHS „není vyloučen“ z kategorie zdravotnických 
pracovníků, pokud je zdravotnickým pracovníkem a současně 
v rámci KHS vykonává činnosti podle § 88a odst. 1 písm. a) až f). 
zákona č. 258/2000 Sb.   
Ustanovení § 88a odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 258/2000 Sb. 
stanoví taxativní výčet činností, které mohou vykonávat v rámci 
plnění úkolů orgánů ochrany zdraví pouze lékaři a další zde 
vyjmenovaní zdravotničtí pracovníci.  
Zda je u KHS počítáno i se zaměstnanci (státními úředníky), kteří 
nejsou zdravotnickými pracovníky, je věcí systemizace KHS (jako 
služebního úřadu).  
Pokud může nastat situace, že na KHS bude vykonávat státní 
zdravotní dozor úředník (byť způsobilý k výkonu povolání 
zdravotnického pracovníka), který vykonává pouze jiné činnosti 
než činnosti uvedené v § 88a odst. 1 písm. a) až f), pak se 
nejedná o výkon povolání „asistenta ochr. a podpory veř. zdraví“, 
ani o výkon povolání „odborného pracovníka v ochr. a podpoře 
veř. zdraví“).  V tomto případě považujeme za vhodné vzhledem 
k zachování právní jistoty § 13 odst. 2 větu druhou ponechat. 

 Zásadní připomínka 
7. K § 24 odst. 2 
V ustanovení § 24 odst. 2 požadujeme zkrátit požadavek 
výkonu povolání fyzioterapeuta na 10 let.  
Odůvodnění: 
Požadavek 15 let výkonu povolání fyzioterapeuta pod 
odborným dohledem považujeme za nepřiměřený. 

AKCEPTOVÁNO.  

 Zásadní připomínka 
8. K § 28 odst. 2 

VYSVĚTLENO.  
Odborný pracovník v ochraně a podpoře veř. zdraví má uplatnění 
jak u poskytovatele zdravotních služeb, tak u služebního úřadu.  
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Ustanovení § 28 odst. 2 požadujeme dopracovat. 
Odůvodnění 
Do doby získání specializované způsobilosti odborný 
pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pracuje u 
poskytovatele zdravotních služeb pod odborným dohledem.                                          
Upozorňujeme, že odborný pracovník v ochraně a 
podpoře veřejného zdraví nepracuje u poskytovatele 
zdravotních služeb. KHS tímto zařízením nejsou, od 1. 7. 
2015 se jedná o služební úřady, nutno vyřešit 
legislativně. 

Zákon č. 96/2004 Sb. stanoví, že v případě výkonu povolání u 
poskytovatele zdravotních služeb musí tento pracovník do doby 
získání specializované způsobilosti pracovat pod odborným 
dohledem. Jde tedy např. o zdravotní ústavy a Státní zdravotní 
ústav, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb (viz § 86 odst. 6 
z. č. 258/2000 Sb.).  
 
V případě výkonu povolání v rámci služebního úřadu je režim 
výkonu povolání upraven jiným právním předpisem (zákon o státní 
službě). Jde tedy o KHS. 
 

 Zásadní připomínka 
9. K § 28 odst. 3 
Ustanovení § 28 odst. 3 požadujeme přepracovat. 
Odůvodnění 
Za výkon povolání odborného pracovníka v ochraně a 
podpoře veřejného zdraví se považuje činnost související s 
výkonem státního zdravotního dozoru v rámci ochrany 
a podpory veřejného zdraví podle zvláštních právních 
předpisů9). Za výkon povolání odborného pracovníka v 
ochraně a podpoře veřejného zdraví se nepovažuje výkon 
státního zdravotního dozoru 9). Dále odborný pracovník v 
ochraně a podpoře veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem 
plní úkoly v oblasti prevence onemocnění a ochrany a 
podpory veřejného zdraví. V textu je rozpor - jednou se za 
výkon povolání považuje SZD a v další větě ne. Úkoly v 
oblasti prevence onemocnění a ochrany a podpory veřejného 
zdraví se vykonávají samostatně, neexistuje podmíněnost 
těchto úkonů spoluprací s lékařem.  

VYSVĚTLENO. 
Souvisí s připomínkou k § 13 odst. 2. 
 
Nejde o rozpor.  
Za výkon povolání odborného pracovníka se považuje VÝKON 
ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH s výkonem státního zdravotního 
dozoru. Jde tedy o  činnosti uvedené v § 88a odst. 1 písm. a) až 
f). zákona č. 258/2000 Sb.   
 
Za výkon povolání odborného pracovníka se nepovažuje přímo 
samotný VÝKON STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO.  
Spolupráce s lékařem v praxi probíhá.  
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 Zásadní připomínka 
10. K § 43 
Ustanovení § 43 požadujeme vyjasnit. 
Odůvodnění 
Není zřejmé, zdali nadále zůstává platný § 43 téhož zákona o 
získávání způsobilosti jiného odborného pracovníka – a), b), 
c) a d)  - obory SOCIÁLNÍ PRÁCE. Požadujeme vyjasnit. 

VYSVĚTLENO 
§ 43 zůstává nadále platný.  

 Zásadní připomínka 
11. K § 54 
V ustanovení § 54 požadujeme doplnit odkaz na zákon  
o státní službě. 
Odůvodnění: 
Účast na celoživotním vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) 
se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního 
právního předpisu. U poznámky pod čarou č. 6) chybí odkaz 
na zákon o státní službě, podle kterého je prohlubování 
vzdělávání vyžadováno – týká se KHS. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Poznámka pod čarou nemá normativní charakter (viz čl. 47 odst. 1 
LPV). Samostatně se zpravidla nenovelizuje ani text v 
poznámkách pod čarou. Poznámku pod čarou lze však v rámci 
novely ustanovení právního předpisu vypustit, anebo novou 
poznámku pod čarou doplnit (viz čl. 55 odst. 5 LPV).  
Tzn. podle zákona o státní službě bude postupováno bez ohledu 
na to, zda je ve výčtu právních předpisů v nenormativním odkazu 
pod čarou (zde odkaz č. 6) uveden taxativní výčet všech předpisů, 
na něž může být odkazováno. Navíc § 54 není předmětem novely.  
 

 12. Nad rámec návrhu 
požadujeme doplnit vedle pojmu „krajská hygienická stanice“ 
„Hygienickou stanici města Prahy“.  
 

VYSVĚTLENO 
Názvem Hygienická stanice hlavního města Prahy je označena 
krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu 
hlavního města Prahy (viz § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

   
Konfederace 
zaměstnava-

telských 
svazů ČR 

   

Unie 
zaměstnava- 

Zásadní připomínka VYSVĚTLENO 
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telských 
svazů 

Obecná připomínka 
Dotazníkové šetření AZdŠ z roku 2012 a 2015 jednoznačně 
prokázalo, že středoškolsky vzdělaný laboratorní asistent má 
schopnost po určitém adaptačním období pracovat bez 
odborného dohledu, respondenti z praxe jednoznačně 
doporučují umožnit následně těmto absolventům registraci. 
Statistika ÚZIS popisuje stav k 31. 12. 2013, ale nevypovídá 
nic o skutečných personálních potřebách laboratoří.  

Tento požadavek nebyl projednán napříč všemi dotčenými 
subjekty a nelze ho tak krátkém časové období, který je určen pro 
vypořádání připomínek, projednat.   Ministerstvo zdravotnictví na 
základě vyhodnocení připomínek ustupuje od rušení asistentských 
povolání (asistent zubního technika, laboratorní asistent) a 
ponechává vzdělávání v těchto oborech. Na tuto připomínku bude 
brán zřetel při dalších jednáních k optimalizaci sítě a oborové 
struktury škol s cílem dosažení k vytvoření  budoucího kvalitního 
systému kvalifikačního vzdělávání s nově nastavenou strukturou 
úrovní vzdělávání v jednotlivých zdravotnických povoláních 
v návaznosti na potřeby trhu práce. 

 Zásadní připomínka 
1. K § 2 
Navrhujeme doplnit do § 2 Vymezení základních pojmů také 
pojem, kterým by bylo vyjádřeno, že střední zdravotnickou 
školou je v této souvislosti myšlena střední škola, která má 
v souladu se školským zákonem zapsán v rejstříku škol 
a školských zařízení příslušný obor vzdělání, který získal 
souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nezbytné zvážit další užívání, popřípadě 
doplnění definice pojmu „střední zdravotnická škola“. Tento 
pojem již školská legislativa neužívá – druhem školy podle 
školského zákona je pouze střední škola, přičemž z hlediska 
náplně její činnosti je rozhodující, jaké konkrétní obory 
vzdělání má zapsány ve školském rejstříku. 
Zákon č. 96/2004 Sb. definuje pojem střední zdravotnická 
škola pouze v souvislosti s „absolvováním střední 
zdravotnické školy, kterým se rozumí získání úplného 
středního odborného vzdělání v příslušném oboru, který 
získal souhlasné stanovisko ministerstva“ – viz § 2 písm. f). 
Pojem střední zdravotnická škola je však nyní užíván i 
v souvislosti s kratšími obory vzdělání - § 36 odst. 1 písm. b) 

VYSVĚTLENO 
Po projednání s MŠMT nebude definice upravena. Vzhledem 
k tomu, že zákon č. 96/2004 Sb. předešel zákon č. 561/2004 Sb., 
úprava pojmů neodpovídá již od okamžiku vydání obou zákonů, 
přesto k výkladovým problémům nedochází. Úprava by si vyžádala 
rozsáhlé změny napříč celým zákonem nad rámec této novely.  
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– odborná způsobilost ošetřovatele, § 39 odst. 1 písm. b) – 
odborná způsobilost zubní instrumentářky, v nichž se 
nedosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou (ve 
staré terminologii úplného středního odborného vzdělání), 
ale pouze středního vzdělání s výučním listem. 
 

 Zásadní připomínka 
2. K § 4 odst. 4 
Navrhujeme prodloužit dobu na „do 60 min.“ Podmínka 
„fyzické dosažitelnosti do 30 min.“ je pro řadu úzkých 
specializací nerealizovatelné. Důležitá je podmínka 
„nepřetržitě telefonicky dostupný“.  
Odůvodnění: 
 
Tato doba je krátká např. na příjezd z místa bydliště do místa 
působení poskytovatele zdravotních služeb u početně méně 
zastoupených specializovaných oborů (např. radiologických 
fyziků). A zejména zde zásadně chybí neexistence byť jen 
návrhu nového znění prováděcího předpisu specifikujícího 
činnosti ne lékařů. Prováděcí předpis na úrovni vyhlášky by 
mohl tyto časy zkracovat, nikoliv prodloužit – menší právní 
síla než zákon 

VYSVĚTLENO 
Na základě četných připomínek v rámci vnitřního připomínkového 
řízení je od návrhu upuštěno. Je ponecháno stávající znění. 

 Zásadní připomínka 
3. K § 5, 5a a 29 
Považujeme za nevhodné a zavádějící označení odbornosti 
všeobecný, dětský, praktický ošetřovatel, pokud způsobilost 
k výkonu všeobecné, dětské, praktické sestry získal muž. 
Ošetřovatele definuje § 36. Veřejnost nebude rozlišovat mezi 
odbornou způsobilostí ošetřovatelem §36 a ostatními 
odbornostmi §5, 5a a 29.  
Navrhujeme tuto skutečnost v textu předpisu zohlednit.  
 

VYSVĚTLENO  

Návrh zákona nebude užívat v případě profesí všeobecné sestry,  
dětské sestry a praktické sestry, tedy povolání s tradicí užívání 
označení v ženském rodě, přechýlené profesní označení v 
opačném rodě. Dále sdělujeme, že označení odbornosti mají 
uživatelé právo (nikoli však povinnost) přechýlit. Zákon uvádí 
možné (nikoli povinné) přechýlení.   
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 Zásadní připomínka 
4. K §5 odst. 1 písm. c) 
Navrhujeme důkladnou rozpravu k možnosti zkrácené formy 
studia VS. Je předložena varianta nového způsobu získávání 
kvalifikace všeobecné sestry. Upozorňujeme na skutečnost, 
že jsou slučovány 4 profese, kterým budou zákonem 
nabídnuta varianta nově získávané „zkrácené" formy studia 
všeobecné sestry. Porodní asistentka, zdravotnický 
záchranář, dětská sestra a nově praktická sestra 
(zdravotnický asistent). Každá z uvedených profesí má t.č. a 
v budoucnu jinou úroveň získávání pregraduálního studia, 
což považujeme za vysoce rizikové a precedentní v hierarchii 
vzdělávacích soustav. V současnosti nejsou známy osnovy 
zkrácené formy studia a je důvodně zřejmé, že bude obtížně 
aplikovatelné připravit zkrácený program, kde se mohou 
hlásit potencionální studenti z různých úrovní studia (s 
maturitou, absolutoriem, státní zkouškou na VŠ). Jako 
kompromisní řešení lze hledat formu zkráceného studia u 
profesí se stejnou úrovní absolventského výstupu, např. u 
profesí zdravotnický záchranář (Bc.) a porodní asistentka 
(Bc.) či v budoucnu dětská sestra (Bc), lze zkrácenou formou 
studia získat kvalifikaci všeobecné sestry. Zde se však 
domníváme, že prostupnost by měla směřovat i na ostatní 
profese, tj. pro eliminaci diskriminace připravit prostupné 
zkrácené studia i z všeobecné sestry na porodní asistentku, 
dětskou sestru, zdravotnického záchranáře atd. 

VYSVĚTLENO  

Evropská direktiva (směrnice č. 2005/36/ES), která reguluje 
povolání všeobecné sestry, připouští v článku 30 odst. 3 poslední 
větě částečnou výjimku odborníkům, kteří absolvovali část výuky 
formou jiného výcviku, který má alespoň rovnocennou úroveň.  

Návrh na dovzdělání praktické sestry/zdravotnického asistenta 
Ministerstvo zdravotnictví projednávalo s ÚV OKOM (odborem 
kompatibility Úřadu vlády) a MŠMT, které tento návrh podpořilo a 
podílí se na zpracování podkladů pro zahájení přípravy 
zkráceného studia.   

Navrhovaná zkrácená příprava vychází z analýz  srovnávající 
jednotlivé vzdělávací programy u zmiňovaných povolání se 
vzdělávacím programem všeobecné sestry. Podle zjištěných 
rozdílů (které jsou u každého povolání odlišné) bude studium na 
VOŠZ zaměřeno. Nebude vytvořen jeden jednotný program pro 
všechna uváděná povolání. Ve spolupráci s MŠMT a Asociací 
vyšších odborných škol bude k těmto navrhovaným změnám 
vydán jednotný  metodický pokyn, který bude zahrnovat pokyny  
k přijímacímu řízení, zápočtu absolvovaného studia, učební plány, 
apod., aby bylo dosaženo cíle, tj. umožnit zkrácení studia. 

 

 Zásadní připomínka 
5. K § 5a odst. 1) 
Navrhujeme vyjmout praktickou sestru z možnosti studia v 
oboru diplomovaná dětská sestra na vyšší zdravotnické 
škole, § 5a odst. 1 písm. c) 

VYSVĚTLENO 
Obdobně jako u návrhu umožnit absolventům oboru praktická 
sestra získat odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné 
sestry v jednoletém studiu, bude umožněno absolventům v oboru  
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Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s možností studia pro praktické sestry. Dětská 
sestra je nyní specializační studium pro všeobecné sestry a 
má jistou odbornou úroveň. Pro praktické sestry by mělo být 
umožněno pouze plnohodnotné studium uvedené v odst. 1 
písm. a) a b) nebo po získání odbornosti všeobecná sestra. 
 

praktická sestra získat odbornou způsobilost i pro výkon povolání  
dětská sestra. Konkrétní studia délka bude upřesněna podle 
výsledku analýzy, která se provádí. Návrh zákona stanoví, že 
půjde nejméně o jednoroční studium. 

 Zásadní připomínka 
6. K § 5 odst. 1) 
Porodní asistentka po absolvování tříletého vysokoškolského 
studia (pokud nezíská zaměstnání na porodnickém, 
gynekologickém, novorozeneckém oddělení) je podle §5 na 
stejné úrovni jako praktická sestra po absolvování SZŠ. 
Podmínky pro získání odborné způsobilosti k výkonu 
povolání všeobecné sestry má stejné jako absolventka SZŠ, 
tzn. může být přijata do vyššího ročníku než prvního na vyšší 
zdravotnické škole nebo bakalářského studijního oboru pro 
přípravu všeobecné sestry. Tzn., že 3 roky jejího 
vysokoškolského studia jí neposunou a je stále na úrovni 
absolventky SZŠ (praktické sestry). Přitom v rámci studia 
porodní asistence absolvuje i výuku interních, chirurgických 
oborů s výstupy (zápočty, zkoušky) a plní odbornou praxi.  
Navrhujeme:  
1. možnost - atestačních zkoušek pro porodní asistentky v 
interních a chirurgických oborech, splnit základní praxi v 
těchto oborech a získat tak v kratší době odbornou 
způsobilost všeobecné sestry.  
2. možnost - rozšířit vzdělání pro studenty porodní asistence 
a získat vzdělání a odbornou způsobilost všeobecné sestry 
při bakalářském studiu porodní asistence.  
3. možnost -  zřídit kvalifikační kurzy všeobecné sestry po 
absolvování zdravotnického bakalářského studijního oboru 
pro přípravu porodních asistentek. Výhodou by bylo zkrácení 
a zjednodušení rekvalifikace porodních asistentek na 

VYSVĚTLENO 
Návrh, na umožnit absolventům oboru porodní asistentka získat 
odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry  
nejméně ročním studiem na VOŠZ, vychází z analýz  srovnávající 
jednotlivé vzdělávací programy u povolání porodní asistentky se 
vzdělávacím programem všeobecné sestry. Podle zjištěných 
rozdílů (které byly shledány) bude studium na VOŠZ zaměřeno. 
Ve spolupráci s MŠMT a Asociací vyšších odborných škol bude 
k těmto navrhovaným změnám vydán jednotný  metodický pokyn, 
který bude zahrnovat pokyny  k přijímacímu řízení, zápočtu 
absolvovaného studia, učební plány, apod., aby bylo dosaženo 
zamýšleného cíle, tj. zkrácení studia. 

 

Z metodického pokynu k minimálním požadavkům na vzdělání 
porodní asistentky a všeobecné sestry vyplynula absence 
ošetřovatelské péče. Porodní asistentka je vzdělávána v oblasti 
porodní asistence, nikoliv ošetřovatelské péče. Praktická výuka 
např. v chirurgických a interních oborech, v péči o seniory, apod. 
není dostatečně zastoupena. Praktická výuka postrádá 500 hodin, 
z toho je převážná většina z 1 800 hodin realizována na porodních 
sálech a nikoliv na úsecích ošetřovatelské péče včetně následné 
a dlouhodobé péče. 
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všeobecné sestry. 
 Zásadní připomínka 

7. K § 5a odst. 2) 
Navrhujeme blíže specifikovat děti v § 5a odst. 2) - Za výkon 
povolání dětské sestry se považuje poskytování oš. péče u 
dětí, včetně novorozenců.  
Odůvodnění: 
Může zde být dvojí výklad děti od 0-18 včetně novorozenců 
nebo mimo novorozence, neboť v některých popisech jsou 
uváděni zvlášť. Dětská sestra poskytuje péči všem 
vývojovým obdobím dětství až do dospělosti. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Za výkon povolání dětské sestry se považuje poskytování 
ošetřovatelské péče u dětí, včetně novorozenců. Dále se dětská 
sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí 
na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, 
neodkladné nebo dispenzární péči. 

 Zásadní připomínka 
8. K §5a odst. 2) 
V druhém souvětí odstavce doporučujeme vložit slovo 
„zejména“ za slovo „podílí“ 
Odůvodnění: 
Všeobecná sestra vykonává i jiné než v návrhu vyjmenované 
druhy péče. Toto řešení nám připadá vhodnější než taxativní 
výčet, který nemusí být vždy kompletně vystihující skutečnou 
činnost sestry. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
V tomto smyslu by musel být upraven celý zákon.  
Jsou upraveny druhy zdravotní péče podle účelu. Z druhů 
zdravotní péče podle časové naléhavosti je uvedena pouze 
neodkladná péče. 

 Zásadní připomínka 
9. K § 9 
Navrhujeme, aby § 9 včetně nadpisu zněl takto: 
Odborná způsobilost k výkonu povolání klinického 
laboranta 
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání klinického 
laboranta se získává absolvováním  
a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního 
oboru pro přípravu zdravotních laborantů, pokud bylo 
studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém 
roce 2018/2019,  

VYSVĚTLENO 
Připomínka se vymyká z rámce novelizace zákona. Profesní 
označení „zdravotní laborant“ je označení s tradicí. Pojem 
„klinický“ je dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. v případě některých 
povolání označení specialisty (klinický logoped, klinický 
radiologický fyzik, klinický psycholog). 
V případě zdravotního laboranta se takto neoznačuje ani 
specialista. Návrhem zákona se nebudou rušit asistentská 
povolání s tím, že tato problematika bude řešena novým 
zákonem, který nahradí zákon č. 96/2004 Sb., a který by měl 
vůbec dosavadní koncepci zdravotnického vzdělávání přehodnotit 
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b) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního 
oboru pro přípravu klinických laborantů, pokud bylo studium 
prvního ročníku zahájeno v akademickém roce 2019/2020 
a později, 
c) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zdravotní 
laborant na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo 
studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém 
roce 2018/2019, 
d) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný klinický 
laborant na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo 
studium prvního ročníku zahájeno v akademickém roce 
2019/2020 a později, 
e) akreditovaného bakalářského studijního oboru 
přírodovědného zaměření nebo nejméně tříletého studia v 
oborech přírodovědného zaměření na vyšších odborných 
školách a akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní 
metody, 
f) akreditovaného bakalářského studijního oboru 
přírodovědného, elektrotechnického nebo matematicko- 
fyzikálního zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu 
laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví 
nebo nejméně tříletého studia v oborech přírodovědného 
nebo elektrotechnického zaměření na vyšších odborných 
školách a akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní 
metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví, nebo  
g) střední zdravotnické školy v oboru zdravotní laborant, 
pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve 
školním roce 2004/2005.  
 (2) Za výkon povolání klinického laboranta se považuje 
laboratorní činnost v rámci diagnostické péče a vyšetřování a 
měření složek životních a pracovních podmínek v rámci 
ochrany veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem a 
odborným pracovníkem v laboratorních metodách. 
 

nastavit jiný systém. 
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 Zásadní připomínka 
10. K § 10 odst. 1 písm. c) 
Navrhujeme ustanovení umístit do přechodných ustanovení, 
tento typ specializačního studia již neexistuje. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jde nad rámec novelizace. Podmínky získávání odborné 
způsobilosti podle dřívějších právních předpisů jsou uvedeny i u 
jiných profesí ve výčtu možných způsobů získávání odborné 
způsobilosti. Některá ustanovení se stala obsolentními.  

 Zásadní připomínka 
11. K § 18 
Pokrytí trhu absolventy Bc programu na VŠ je s ohledem na 
spektrum využití ZZ dostatečné, netřeba duplicita programu. 
Než-li však nechat studiem 2 let v programu všeobecná 
sestra rekvalifikovat ZZ na VS by bylo lepší rozšíření jejich 
uplatnění v rámci lůžkové péče mimo akutní příjem a RES i 
na vysoce specializované, ventilované JIP. Složení týmů 
NELZP tento postup umožňuje a je tím i zajištěna jejich 
průprava pro IZS - ZZS. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
Rozšiřuje se působnost zdravotnického záchranáře v lůžkových 
zařízeních o všechny pracoviště intenzivní péče. Je potřeba 
zdůraznit, že zde zdravotnický záchranář nebude vykonávat 
činnosti všeobecné sestry, ale činnosti své. Tyto činnosti jsou sice 
obdobné činnostem všeobecné sestry se specializovanou 
způsobilostí, avšak nejsou totožné.  
 
Odst. 3 zní: „(4) (3) Za výkon povolání zdravotnického záchranáře 
se považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na 
úseku neodkladné, anesteziologicko-resuscitační, intenzivní  
péče a akutního příjmu. Dále se zdravotnický záchranář podílí na 
neodkladné léčebné a diagnostické péči.“  
 
Návrh na ukončení vzdělávání na VOŠ je v návrhu zákona 
ponechán.  

 Zásadní připomínka 
12. K § 18 odst. 3) 
Doporučujeme využít slovní spojení „na úseku neodkladné, 
intenzivní a anesteziologicko-resuscitační péče“ 
 
Odůvodnění: 
Doplněním slova "intenzivní" by mohl ZZ pracovat také na 
oborových JIP a nemusel by studovat na VS pro tento typ 
péče. Stejně již mají uznanou kvalifikaci praktické sestry 
nebo zdravotnického asistenta podle § 29. ZZ se v praxi 
chtějí věnovat pouze té intenzivní nikoliv standardní péči. K 

AKCEPTOVÁNO 
Rozšiřuje se působnost zdravotnického záchranáře v lůžkových 
zařízeních o všechny pracoviště intenzivní péče. Je potřeba 
zdůraznit, že zde zdravotnický záchranář nebude vykonávat 
činnosti všeobecné sestry, ale činnosti své. Tyto činnosti jsou sice 
obdobné činnostem všeobecné sestry se specializovanou 
způsobilostí, avšak nejsou totožné.  
 
Odst. 3 zní: „(4) (3) Za výkon povolání zdravotnického záchranáře 
se považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na 
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tomu mají již zaměřený studijní program. úseku neodkladné, anesteziologicko-resuscitační, intenzivní  
péče a akutního příjmu. Dále se zdravotnický záchranář podílí na 
neodkladné léčebné a diagnostické péči.“  
 

 Zásadní připomínka 
13. K § 24 
Odborný fyzioterapeut - v textu příslušného paragrafu se 
vyskytuje rovněž pouze pojem fyzioterapeut - název odborný 
není vhodný, asociuje představu, že by mohl být také 
neodborný. Dále není zřejmé, z jakého důvodu se odborný 
dohled u "odborného fyzioterapeuta" neruší, když se tato 
změna zákona týká jiných nelékařských povolání.  

VYSVĚTLENO 
§ 24 nyní ustanovuje nejen podmínky k získání odborné 
způsobilosti, ale i podmínky pro získání specializované 
způsobilosti magisterským studiem - označení specialisty odborný 
fyzioterapeut v souladu s označením specialisty v nařízení vlády č. 
31/2010 Sb. Odborný dohled je ponechán vzhledem k tomu, že 
fyzioterapeut je oprávněn poskytovat zdravotní služby. 

 Zásadní připomínka 
14. K § 25 odst. 1) 
Nepovažujeme za správné zrušit možnost získat odbornou 
způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika 
absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu 
radiologického fyzika (pro absolventy magisterského studia v 
oboru matematicko-fyzikálním).  
Odůvodnění: 
Záměr AKK zrušit je teoreticky z odborného hlediska 
správný, ale svým praktickým dopadem by významně ohrozil 
provoz pracovišť s ionizujícím zářením. Akreditovaný 
zdravotnický magisterský studijní program pro přípravu 
radiologických fyziků na FJFI ukončilo v letech 2010-2015 jen 
30 absolventů a jejich počty v této časové ose ukazují 
jednoznačně klesající trend (2011 – 11 fyziků, v 2013 1 fyzik, 
2014 3 fyzici, 2015 1 fyzik). Ministerstvo zdravotnictví 
nemůže zaručit změny, které jsou v kompetenci MŠMT. 
Nelze spoléhat na to, že již v současném roce nastoupí tolik 
studentů, že v roce 2021 (pětiletý studijní obor) budou 
pokryty potřeby pracovišť pracujících s ionizujícím zářením. 

AKCEPTOVÁNO 
Od návrhu je upuštěno, bude ponecháno stávající znění. 
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Současné znění návrhu ohrožuje perspektivně provoz. 
 

 Zásadní připomínka 
15. K § 29 
Název Praktická sestra bude matoucí pro pacienty; označení 
zdravotnický asistent v případě poskytování základní péče je 
srozumitelné, zřetelně odlišuje dvě profese, přičemž obě jsou 
v našem systému nutné, ale mají odlišné kompetence, dále 
je název ZA celosvětově používaný. K použití názvu 
Praktická sestra se negativně vyjadřovali kolegové z EU již v 
roce 2009. Samotná změna názvu profese nepřivede do 
profese více absolventů, je nutná změna pracovních 
podmínek a zlepšení finančního ohodnocení s vazbou na 
samostatný výkon práce, který bude jasně definován. V 
důvodové zprávě je změna opřena o, cituji: přejmenování 
profese zdravotnického asistenta na praktickou sestru a 
posílením kompetencí zdravotnického asistenta/praktické 
sestry. Avšak důvodová zpráva nepřekládá jasně definované 
posílené kompetence. Je na místě upozornit, že rozsah 
dalších kompetencí u profese zdravotnického asistenta / 
praktické sestry je z pohledu systému považováno za 
rizikové. Analýzy absolventů základních škol definují, jaký 
vzorek žáků je přijímán na střední školy a na jisto lze se 
domnívat, že opakovaně zmiňována skutečnost kvalitních 
absolventů všeobecné sestry ze SZŠ, jak tomu bylo 
v minulosti, je již historií, která se nebude opakovat.  

VYSVĚTLENO 
Přejmenování názvu povolání „zdravotnický asistent“ na „praktická 
sestra“ je připravováno již delší dobu v souvislosti se stabilizací 
sester. V rámci vnitřního připomínkového řízení k této změně 
nebyly uplatněny odbornou veřejností žádné zásadní připomínky a 
výhrady.  
S tímto návrhem je už počítáno v katalogu prací. 
Pojem praktická sestra (spadající do kategorie pracovníků typu B) 
je užívaný už v rámci návrhu kategorizace ošetřovatelských 
pracovníků – viz str. 9 české ošetřovatelství 11, resp. 1. 
V roce 2009 ministerstvo v rámci zmiňované stabilizace sester 
provedlo výzkum ohledně možné změny názvu studijního oboru 
zdravotnického asistenta mimo jiné s cílem zvýšit atraktivitu oboru 
(pojem asistent je chápán více negativně) a usnadnit začlenění 
absolventů do  multioborových pracovních týmů. 
 

 Zásadní připomínka 
16. K §29 odst. 1)písm. c) a d) 
Navrhujeme tato ustanovení zrušit. 
Odůvodnění: 
Akreditovaný kvalifikační kurz již v současné době pro 
zdravotnického asistenta existuje pouze v jednom zařízení. 
Jeho hodinová dotace celkem 900 hod (500 hod. teorie a 
400 hod. praxe) je zcela nedostatečná a v rozporu s 

VYSVĚTLENO 
Absolvent uváděný v písm. c) a d) je však absolventem střední 
školy s maturitní zkouškou a následně absolvuje AKK, který je 
rovněž ukončen závěrečnou zkouškou. 
Vzdělávací program ošetřovatele obsahuje praktické vyučování 
v délce nejméně 700 hodin. Vzdělávací program zdravotnického 
asistenta zahrnuje 900 hodin výuky, z toho nejméně 500 hodin 
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požadavky na odborné vzdělání poskytované na SZŠ (2380 
hod. odborné výuky včetně praxe). 
K § 29 odst. 3) 
Formulace "podílí se na poskytování preventivní, léčebné, 
rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické, 
dispenzární péče pod dohledem" je příliš vágní a je podobně 
uvedena i u VS (§5) a ošetřovatele (§36). To povede ke 
zcela neefektivnímu překrývání kompetencí (podobně jako je 
to mu dnes), místo aby se využilo různých kompetencí 
získaných v různých typech studia (středoškolské bez 
maturity, s maturitou, VOŠ a bakalářské). Je nutné někde 
jasně definovat, kdo může co dělat, aby se zajistilo 
poskytování kvalitní a bezpečné péče. Na uvedené se 
odkazuje důvodová zpráva, avšak bez předloženého návrhu. 

teoretické výuky a nejméně 400 hodin praktického vyučování. 
 
VYSVĚTLENO 
Zákon č. 96/2004 Sb. definuje u každého povolání základním 
obecným způsobem obsah každého zdravotnického povolání, tedy 
činnosti, ke kterým jsou tito zdravotničtí pracovníci způsobilí. Pro 
podrobnější vymezení činností je pak v zákoně zmocnění 
Ministerstva zdravotnictví k vydání prováděcího předpisu. 
V návrhu jsou upraveny druhy zdravotní péče podle účelu. 
Připomínka týkající se překrývání kompetencí a stanovení činností 
dle kategorií podle stupně vzdělání je nad rámec novelizace 
zákona. 

 Zásadní připomínka 
17. K § 30 
Navrhujeme, aby § 30 zněl včetně nadpisu takto: 
Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního 
laboranta 
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního 
laboranta se získává absolvováním 
a) střední zdravotnické školy v oboru zdravotní laborant, 
pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno ve školním 
roce 2019/2020 a později. 
b) střední zdravotnické školy v oboru laboratorní asistent, 
pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v 
školním roce 2018/2019 a laboratorní činnost v rámci 
diagnostické péče pod odborným dohledem byla vykonávána 
souvisle nejméně 1 rok. 
(2) Za výkon povolání zdravotního laboranta se považuje 
laboratorní činnost v rámci diagnostické péče ve spolupráci s 
lékařem a odborným pracovníkem v laboratorních metodách. 
 
 

VYSVĚTLENO 
Připomínka jde nad rámec novelizace zákona. Návrhem zákona 
se nebudou rušit asistentská povolání s tím, že tato problematika 
bude řešena novým zákonem, který nahradí zákon  
č. 96/2004 Sb., a který by měl vůbec dosavadní koncepci 
zdravotnického vzdělávání přehodnotit nastavit jiný systém. 
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 Zásadní připomínka 
18. K § 50 odst. 1) písm. c) 
Lhůta 30 dnů na splnění kritérií od úpravy vzdělávacího 
programu je nereálná, pokud by šlo o významnější změny 
vzdělávacího programu, navrhujeme ji proto prodloužit. 
Odůvodnění: 
Při zásadní změně ve vzdělávání by si nové uspořádání 
mohlo vynutit změnu kvalifikačního složení pracoviště apod. 
 

AKCEPTOVÁNO  
Lhůta je prodloužena na 60 dnů. V důvodové zprávě k tomuto 
bodu je navíc uvedeno, že půjde o dílčí úpravy vzdělávacího 
programu. Stejná úprava s 30 denní lhůtou je i u lékařů (zákon č. 
95/2004 Sb.). 

 Zásadní připomínka 
19. K § 57 odst. 2) 
Navrhujeme změnu s možností kombinovat celodenní 
průpravu na akreditovaných i neakreditovaných pracovištích.  
Odůvodnění: 
Počet akreditovaných pracovišť může být v některých 
specializacích omezen na národní úrovni. Realizace 
vzdělávání pak může být složitá a odrazovat případné 
zájemce.  
 

AKCEPTOVÁNO 
Návrh odstavce 2 je upraven. 
 
„(2) Specializační vzdělávání probíhá jako celodenní průprava 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní  době6) a je 
odměňována6); specializační vzdělávání může probíhat jako 
rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než je stanovená 
pracovní doba, přitom její rozsah nesmí být nižší než je polovina 
stanovené týdenní pracovní doby. V tomto případě celková délka, 
úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. 
Do specializačního vzdělávání se nezapočítává doba výkonu 
zdravotnického povolání přesahující stanovenou týdenní pracovní 
dobu.“ 

 Zásadní připomínka 
20. K § 57 odst. 7) 
Navrhujeme vypuštění odstavce jako nesystémového kroku, 
který je v rozporu zejména s praxí ve specializačním 
vzdělávání lékařů, stomatologů a farmaceutů podle zákona 
č. 95/2004 Sb. 
Odůvodnění: 
Ph.D. studium dosud nebylo a podle zákona č. 95/2004 Sb. 
ani není chápáno jako analogie specializačního vzdělávání. 
U lékařů tomu bylo dokonce naopak – praxe absolvovaná v 
rámci studia Ph.D. nebyla uznávána jako příprava k atestační 
zkoušce. Tato formulace je nesystémová cesta k přiznání 

VYSVĚTLENO 
Navrhovaná úprava je nad rámec. Tento odstavec navíc připouští 
pouze možnost přiznání specializované způsobilosti, a to za 
podmínky, že akreditovaného doktorský studijní obor odpovídá 
příslušnému vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání. 
Nejedná se tedy o explicitní ustanovení, které stanovuje, že 
rozhodne vždy. 
K připomínce bude přihlédnuto při tvorbě nového zákona. 
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specializované způsobilosti. Přitom v §25 tento návrh již 
existující a odborně správnou cestu ke specializované 
způsobilosti naopak likviduje. 
 

 Zásadní připomínka 
21. K § 59 odst. 3) 
Průběh specializačního vzdělávání - omezení vykonávání 
školitelských povinností max. u 3 pracovníků není nutné, 
navrhujeme tak tuto podmínku z návrhu vypustit. Dále 
navrhujeme upřesnit, že se jedná o školitele odborné praxe.  
Odůvodnění: 
Důležitou roli hraje odbornost a manažerská zdatnost 
školitele. Školitel může a nemusí vykonávat přímý dohled 
nad činností školence, není to mnohdy ani možné, neboť 
školitel pracuje v jiném pracovním zařazení nežli školenec. 
Typicky se jedná o SV v intenzivní péči, kde školitel vůbec 
nemusí ani nemůže mít roli přímého vedení školence, neboť 
praktika školence probíhají na mnoha pracovištích intenzivní 
péče u PZS. A tuto činnost přímého vedení školence 
realizuje zcela jiná osoba, nežli ta, která je uváděna jako 
školitel, který vypracovává studijní plán či prověřuje 
teoretické znalosti školence apod. Takový školitel pak může 
mít i více účastníků, aniž by to bylo v rozporu s kvalitou jeho 
práce.  
Zákon nikde nespecifikuje, že pojem školitel se týká školitele 
pro část praktickou, nikde není specifikován pojem pro 
vedení v části teoretické. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 Od návrhu je upuštěno, bude ponechán stávající stav. 

 Zásadní připomínka 
22. K § 59 odst. 5) 
Navrhujeme specifikovat, jak dlouho může být vedena žádost 
o SV v evidenci v případech, kdy žadatelé žádají o odklad a 
opakovaně do SV nenastupují. Žádosti se tak hromadí a 
zkreslují počty žadatelů. 
 

VYSVĚTLENO 
Zákon institut „evidence specializačního vzdělávání (dále jen 
„SV“)“ nezmiňuje. Stejně tak nepřipouští možnost odkladu studia. 
Zákon připouští možnost ukončení studia z moci úřední v případě, 
že nejsou závažným způsobem plněny studijní povinnosti. 
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§ 60d písm. f) 
Tento požadavek nelze v praxi dodržet. O tom, že tato 
skutečnost nastala, se můžeme dozvědět jen od rezidenta 
samotného a ten nám to ihned většinou nesdělí. Navrhujeme 
navázat na den, kdy nám rezident tuto skutečnost oznámil 

 
VYSVĚTLENO  
V návrhu je lhůta prodloužena na 15 dní. Zákon nestanoví 
rezidentovi povinnost informovat poskytovateli zdravotních služeb 
přerušení studia SV. Vést dokumentaci o SV rezidenta je 
zákonnou povinností poskytovatele zdravotních služeb 
s rezidenčním místem a je na něm, jak si tuto skutečnost ošetří 
smluvně. 

 Zásadní připomínka 
23. K § 69 
Navrhujeme stanovit, že požádat o prodloužení lze nejdříve 
18 měsíců před skončením platnosti.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Celá hlava VI zákona včetně § 69 se zrušuje. Připomínka se stala 
bezpředmětnou.  

   

Česká 
lékařská 
komora 

  

 K § 3 odst. 5 
Česká lékařská komora navrhuje změnit podmínky pro 
dokládání bezúhonnosti. Navrhované znění, věta první (§ 3 
odst. 5) stanoví, že bezúhonnost se dokládá výpisem 
z evidence Rejstříku trestů24) a dále dokladem prokazujícím 
splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je 
fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve 
kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech 
nepřetržitě déle než 6 měsíců; tyto doklady nesmí být starší 3 
měsíců.  
Z citovaného ustanovení vyplývá, že zdravotnický pracovník, 
občan ČR, je povinen předložit vedle výpisu z trestního 
rejstříku současně i doklad prokazující splnění podmínky 
bezúhonnosti vydaným státem. Jedná se o nadbytečnou 
duplicitu a administrativní zátěž, když již samotný výpis z 

AKCEPTOVÁNO 
 
„Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů24) 
nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti 
vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady 
vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala 
v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; tyto doklady 
nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát uvedený ve větě první 
výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, nebo nelze-li jej 
získat, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, 
které učinila před notářem nebo příslušným orgánem tohoto státu 
podle věty první. Cizinec, který je nebo byl státním občanem 
jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu 
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trestního rejstříku je zcela jednoznačným dokladem 
prokazujícím bezúhonnost. V případě občanů ČR by měla 
být podmínka dokládání bezúhonnosti stanovena bez 
nutnosti dokládat vedle výpisu z trestního rejstříku dalším 
dokladem státu. 
Česká lékařská komora navrhuje zpřesnit toto 
ustanovení pro občany ČR, aby nebylo nutno duplicitně 
vedle výpisu z rejstříku trestů předkládat další doklad o 
bezúhonnosti vydaný státem 

bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu 
z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem 
z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou 
zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské 
unie24).“. 

 Zásadní připomínka 
Česká lékařská komora navrhuje za ust. § 26 upravující 
odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného 
pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých 
přípravků vložit ustanovení upravující odbornou způsobilost k 
výkonu povolání embryologa ve zdravotnictví tohoto znění: 
 

"§ 26a 
Odborná způsobilost k výkonu povolání embryologa ve 

zdravotnictví 
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání embryologa ve 
zdravotnictví se získává absolvováním  

magisterského studijního oboru embryolog ve zdravotnictví, 
nebo  

lékařského nebo farmaceutického magisterského studijního 
oboru, nebo 

magisterského studijního oboru biologického zaměření a 
akreditovaného kvalifikačního kurzu Embryolog ve 
zdravotnictví.  

(2) Do doby získání specializované způsobilosti embryolog 
ve zdravotnictví pracuje ve zdravotnickém zařízení pod 
odborným vedením pracovníka způsobilého k výkonu 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ.  
Povolání embryologa je upraveno v § 26: 

„§ 26 
Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného 

pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých 
přípravků  

 
 (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného 
pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých 
přípravků se získává absolvováním  
  
a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru 
pro přípravu odborného pracovníka v laboratorních metodách, 
nebo  
b) akreditovaného magisterského studijního oboru 
přírodovědného zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu 
odborné zdravotnické laboratorní metody nebo akreditovaného 
kvalifikačního kurzu výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků 
nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu embryologie nebo  
 c) akreditovaného magisterského studijního oboru 
přírodovědného, elektrotechnického nebo matematicko-fyzikálního 
zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu odborné 
laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví.  
 
  (2) Do doby získání specializované způsobilosti odborný 
pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých 
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povolání bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců 
pod jeho přímým vedením.  
 
(3) Za výkon povolání embryologa ve zdravotnictví se 
považuje činnost v rámci asistované reprodukce, zejména 
provádění úkonů asistované reprodukce při práci s oocyty, 
spermiemi a embryi a interpretace výsledků jejich vyšetření v 
diagnostické a léčebné péči." 
 
Obor klinická embryologie je celoevropsky uznávaný 
zdravotnický obor, v němž Evropská společnost pro lidskou 
reprodukci a embryologii uděluje certifikáty Clinical 
Embryologist a Senior Clinical Embryologist. Tento obor úzce 
spolupracuje s gynekology – reprodukčními specialisty při 
léčbě poruch plodnosti. Je vysoce náročný na kvalifikaci, 
včetně manuální zručnosti a na profesionální etiku. 
Jako vhodné vzdělání pro embryologa ve zdravotnictví, resp. 
klinického embryologa se jeví vzdělání magisterského stupně 
na lékařské fakultě nebo magisterské vzdělání biologického 
směru s náležitým zastoupením výuky v genetice, 
molekulární biologii a embryologii na jiné fakultě. 
Pracovníci v klinické embryologii byli nedopatřením a bez 
konzultace s odbornou společností nařízením vlády ze dne 
11. ledna 2010 o oborech specializačního vzdělávání a 
označení odbornosti zdravotnických pracovníků se 
specializovanou způsobilostí zařazeni do 15. kategorie - 
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě 
léčivých přípravků.  
Zařazení do této kategorie je nevhodné z těchto důvodů:  
1. Klinický embryolog neodpovídá definici podle §26 zákona, 
zejména neprovádí činnosti  
a) laboratorní činnost v rámci diagnostické péče a 
vyšetřování a měření složek životních a pracovních 
podmínek v rámci ochrany veřejného zdraví,  
b) příprava léčivých přípravků na pracovištích nukleární 

přípravků pracuje u poskytovatele zdravotních služeb pod 
odborným dohledem pracovníka způsobilého k výkonu povolání 
bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců pod jeho přímým 
vedením.  
 
  (3) Za výkon povolání odborného pracovníka v 
laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků se 
považuje  
 a) laboratorní činnost v rámci diagnostické péče a vyšetřování a 
měření složek životních a pracovních podmínek v rámci ochrany 
veřejného zdraví,  
 b) příprava léčivých přípravků na pracovištích nukleární medicíny, 
imunologických či mikrobiologických pracovištích poskytovatelů 
zdravotních služeb, zařízeních transfúzní služby nebo v 
zařízeních ochrany a podpory veřejného zdraví., 
c) manipulace se spermiemi, vajíčky a embryi v rámci 
asistované reprodukce.“. 
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medicíny, imunologických či mikrobiologických pracovištích 
zdravotnických zařízení nebo v zařízeních ochrany veřejného 
zdraví.  
Těžiště jeho práce spočívá v provádění úkonů asistované 
reprodukce při práci s oocyty, spermiemi a embryi a dalších 
činnostech definovaných v ust. § 142 vyhlášky č. 55/2011 
Sb., v platném znění.  
2. Klinický embryolog není bioanalytik ani pracovník v 
přípravě léčiv a je tedy naprosto nevhodné připravovat jej 
absolvováním AKK odborné zdravotnické laboratorní metody 
nebo AKK výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků, 
protože jejich obsah se zcela míjí s odborností klinického 
embryologa. Naopak u absolventů jiné než lékařské fakulty, 
případně specializovaného studia embryologie ve 
zdravotnictví, je třeba doplnit vzdělání v oborech potřebných 
pro výkon práce v klinické embryologii.  
3. Klinický embryolog vykonává vysoce odborně i eticky a 
právně náročnou profesi, regulovanou řadou právních 
norem, která vyžaduje důkladnou specifickou odbornou 
přípravu, kterou nelze nahradit jinou, na zcela jiné profese 
zaměřenou přípravou. 
4. Práce klinického embryologa se dotýká přibližně 250 000 
párů s poruchou plodnosti v České republice, počet 
embryologů ve zdravotnictví řádově nebo alespoň násobně 
převyšuje počty nelékařských zdravotnických pracovníků 
ve 13. samostatných profesích (např. adiktolog, asistent 
ochrany veřejného zdraví, asistent zubního technika, 
autoptický laborant, biomedicínský technik, logoped, nutriční 
asistent, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, 
ortoptista, ortoticko-protetický technik, ortotik-protetik, 
radiologický fyzik, radiologický technik). 
Z výše uvedených důvodů trvá Česka lékařská komora 
na samostatném vymezení odborné způsobilosti k 
výkonu povolání embryologa ve zdravotnictví. 
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 Zásadní připomínka 
K § 72 odst. 3 
Ust. § 72 odst. 3 stanoví, že registr je veřejně přístupný, s 
výjimkou údajů o rodném čísle a trvalém pobytu. Údaje o 
rodném čísle a trvalém pobytu jsou přístupné Ministerstvu 
obrany pouze za účelem zajištění obrany státu podle 
zvláštního právního předpisu.   
Citované ustanovení ve vztahu k 4. odstavci téhož paragrafu 
zcela bezdůvodně umožňuje veřejně zpřístupnit celá data 
narození jednotlivých zdravotnických pracovníků, kteří jsou v 
registru evidování. Tento postup je zcela nepochybně v 
rozporu s platnou právní úpravou, zejména s odkazem na 
zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, kdy uvedení 
(zveřejnění) úplných dat narození nelze podložit žádným 
zákonným důvodem k jejich zveřejnění a ztotožnění 
konkrétních osob pomocí jména a příjmení a případně čísla 
registrace, neboť se jedná o citlivý osobní údaj. V tomto 
případě dochází k zásadnímu zásahu do osobních práv 
zdravotnických pracovníků a Česká lékařská komora trvá na 
odstranění této informace - data narození - z veřejně 
přístupné části registru. V případě nevyhovění bude podán 
podnět Úřadu na ochranu osobních údajů. 
Česká lékařská komora trvá na doplnění ust. § 72 odst. 3 
o "datum narození zdravotnického pracovníka" tak, aby 
tento osobní údaj byl zařazen mezi veřejně nepřístupné 
údaje, kterými jsou rodné číslo a informace o trvalém 
pobytu.  

VYSVĚTLENO 
Hlava VI je vypuštěna.  
 
K uvedené připomínce však uvádíme následující: 
Takto je znění zákona upraveno od roku 2004 a nebylo 
rozporováno. Od zavedení registru je on-line náhled neboli 
veřejná část registru v nezměněné podobě. V roce 2008 proběhla 
konzultace s UOOU, který neshledal pochybení v poskytování 
údajů v části veřejné. Podmínky pro zveřejnění byly zpřísněny 
ministerstvem tím, že bylo vyloučeno místo narození. Žadatel o 
registraci je dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/200 Sb. poučen a 
zároveň podepisuje prohlášení a stvrzuje podpisem souhlas  o 
shromažďování, zpracovávání a uchovávání svých osobních 
údajů v rozsahu a pro účely dané žádosti a pro naplnění účelu 
Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících 
osob podle § 72 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských 
povoláních.  
Dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je osobním údajem 
jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 
údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže 
lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na 
základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro 
jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní 
nebo sociální identitu. Dle uvedeného nelze dle veřejně 
přístupných údajů registrovaného NLZP identifikovat. 
Správce registru je povinen stanovit dle §5 odst. 1 zákona č. 
101/2000 Sb. účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány, 
stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů, 
shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému 
účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu, 
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu 
jejich zpracování, zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s 
účelem, k němuž byly shromážděny v souladu s § 72 zákona č. 
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96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. 
Správce a zpracovatel přijali taková opatření, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k 
jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití 
osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování 
osobních údajů tak, jak určuje ustanovení  § 13 zákona č. 
101/2000 Sb. 
Námitka obsahuje rozpor v pojmu osobní a citlivý údaj. Jedná se o 
dvě zcela odlišné kategorie pojmů. Registr neobsahuje citlivé 
údaje.   

   
Česká 

stomatologi
cká komora 

  

.  
 

Česká stomatologická komora činí k návrhu zákona, jímž se 
mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a 
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 
pozdějších předpisů, tyto připomínky: 
 
§ 16 odst. 2 
Ke stávajícímu textu zákona se nově navrhuje doplnit slova 
„stomatologických výrobků“. Nově navržený text tak navozuje 
nesprávný dojem, že stomatologické výrobky, stomatologické 
protézy a ortodontické pomůcky jsou rovnocennými 
kategoriemi. Ve skutečnosti však stomatologické protézy a 
ortodontické pomůcky tvoří podmnožiny stomatologických 
výrobků. 
 
návrh: § 16 odst. 2 zní:  
Za výkon povolání zubního technika se považuje činnost v 
rámci léčebné a preventivní péče, kdy na základě indikace a 

AKCEPTOVÁNO  
Odst. 2 zní: 
„(2) Za výkon povolání zubního technika se považuje činnost v 
rámci léčebné a preventivní péče, kdy na základě indikace a 
návrhu zubního lékaře zhotovuje, opravuje a upravuje všechny 
druhy stomatologických výrobků včetně stomatologických protéz a 
ortodontických pomůcek.“. 
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návrhu zubního lékaře zhotovuje, opravuje a upravuje 
všechny druhy stomatologických výrobků včetně 
stomatologických protéz a ortodontických pomůcek 
 

   
Hospodářská 
komora ČR 

zásadní připomínka  
Připomínka k ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) a 
ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) 
Navrhujeme opětovné zavedení zkráceného získání odborné 
způsobilosti k výkonu povolání v oboru fyzioterapeut a 
diplomovaná všeobecná sestra absolvováním střední 
zdravotnické školy v oboru fyzioterapeut/všeobecná sestra.  
Dále navrhujeme současné podmínky odborné způsobilosti v 
obou případech nahradit roční odbornou nástavbou na 
střední zdravotnické škole.  
Odůvodnění: 
Nedostatek zdravotnických pracovníků v těchto oborech, 
zvláště v některých krajích České republiky má za následek 
odliv těchto kvalifikovaných pracovníků. Je to i z toho 
důvodu, že studium oboru fyzioterapeut na vysoké škole není 
možné studovat ve všech krajích České republiky 
 

VYSVĚTLENO 
K § 5 odst. 1 písm. f) 
Návrhem zákona se posilují kompetence absolventů SZŠ v oboru 
praktická sestra tak, aby činnosti mohly vykonávat bez odborného 
dohledu. K této připomínce bude přihlédnuto při tvorbě nového 
zákona. 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
K § 24 odst. 1 písm. c) 
Profesní sdružení Unie fyzioterapeutů (UNIFY) a rovněž ČLS JEP 
naopak navrhují zpřísnění podmínek výkonu povolání 
fyzioterapeuta bez odborného dohledu. K této připomínce bude 
přihlédnuto při tvorbě nového zákona. 
 

  
V Praze dne       dubna 2016 
Vypracoval: Mgr. Jana Patková                                                   Podpis 
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