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ZÁKON 
 

ze dne ………………………2020 
 

o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České 
komoře porodních asistentek) 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

  
ČÁST PRVNÍ 

ČESKÁ KOMORA PORODNÍCH ASISTENTEK 
 

§ 1 

Česká komora porodních asistentek 

(1) Zřizuje se Česká komora porodních asistentek se sídlem v Praze (dále jen „komora"). 

(2) Komora je samosprávnou stavovskou organizací porodních asistentek. 

(3) Komora je právnickou osobou. 

  

§ 2 

Pravomoc komory 

(1) Komora zejména 

a) dbá, aby porodní asistentky vykonávaly své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a s praxí 
založenou na důkazech, s důrazem na ochranu práv a oprávněných zájmů pacienta a způsobem stanoveným 
právními a stavovskými předpisy, 

b) chrání a prosazuje zájmy porodních asistentek jako autonomního nelékařského zdravotnického 
povolání, 

c) posuzuje a hájí práva, profesní zájmy a profesní čest porodních asistentek, 

d) vede seznam porodních asistentek, evidenci hostujících porodních asistentek a seznam členek 
komory v rozsahu nezbytném pro výkon své činnosti, 

e) koordinuje pro porodní asistentky celoživotní vzdělávání a odborné supervize, 

f) sjednává pro porodní asistentky, které o to požádají, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
v souvislosti s výkonem povolání porodní asistentky a smlouvy o spolupráci s jinými poskytovateli 
zdravotních služeb, 

g) účastní se dohodovacího řízení o rámcových smlouvách dle jiného právního předpisu1) jako 
zájmové sdružení zastupující porodní asistentky. 

                                                
1) § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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(2) Komora je oprávněna 

a) účastnit se přípravy právních předpisů, metodických pokynů a obdobných dokumentů, které se 
týkají péče v porodní asistenci, především pak 

1. podmínek poskytování zdravotních služeb, pokud se týkají péče v porodní asistenci, 

2. výkonu povolání porodní asistentky, činnosti porodní asistentky a požadavků na způsobilost k 
výkonu povolání porodní asistentky, 

3. podmínek a způsobu vzdělávání porodních asistentek, 

4. sazebníků zdravotních výkonů, pokud se úpravy týkají péče v porodní asistenci, 

b) účastnit se výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví, 

c) navrhovat Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) členy akreditačních, atestačních, 
zkušebních a aprobačních komisí, 

d) vyžadovat od porodních asistentek doklady související s výkonem povolání, 

e) vyřizovat stížnosti na výkon povolání porodních asistentek v rozporu s odst. 1 písm. a), 

f) uplatňovat kárnou pravomoc v rozsahu stanoveném tímto zákonem, 

g) účastnit se prostřednictvím svých zástupkyň provádění specializačních zkoušek v oboru porodní 
asistence, 

h) vydávat pro porodní asistentky závazné stavovské předpisy, zejména pravidla profesní etiky, 
standardy péče a stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotních služeb a ve zdravotnickém 
výzkumu, 

j) vykonávat další činnosti, pokud tak stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis. 

 

§ 3 

Seznam porodních asistentek a členství v komoře 

(1) Zápis do seznamu porodních asistentek je podmínkou výkonu povolání porodní asistentky na 
území České republiky. Fyzická osoba zapsaná do seznamu porodních asistentek se považuje za porodní 
asistentku. Zápisem do seznamu porodních asistentek se porodní asistentka nestává členkou komory. 

(2) Komora bezodkladně zapíše do seznamu porodních asistentek každou fyzickou osobu, která 

a) je plně svéprávná, 

b) je způsobilá k výkonu povolání porodní asistentky dle jiného právního předpisu2) , 

c) nebyla v posledních pěti letech ze seznamu porodních asistentek vyškrtnuta kárným opatřením, 

d) podá komoře žádost o zápis do seznamu porodních asistentek, 

                                                
2) § 3 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů 
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e) uhradí poplatek za zápis do seznamu porodních asistentek, stanovený komorou nejvýše částkou 
odpovídající jedné dvacetině minimální měsíční mzdy stanovené jiným právním předpisem3) . 

(3) Členkou komory se může stát každá porodní asistentka, která podá komoře žádost o členství 
v komoře. O žádosti o členství rozhodne komora bezodkladně. 

(4) Proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost fyzické osoby o zápis do seznamu porodních 
asistentek nebo žádost porodní asistentky o členství v komoře, je žadatelka oprávněna podat odvolání. O 
odvolání rozhoduje revizní komise. 

(5) Pokud představenstvo nerozhodlo o žádosti fyzické osoby o zápis do seznamu porodních 
asistentek nebo o žádosti porodní asistentky o členství v komoře do třiceti dnů od jejího doručení, rozhodne 
o žádosti na podnět žadatelky bezodkladně revizní komise. O odvolání v takovém případě rozhoduje kárná 
komise. 

  

§ 4 

Hostující a usazené porodní asistentky 

(1) Pro výkon povolání porodní asistentky hostující osobou dle jiného právního předpisu4) (dále jen 
„hostující porodní asistentka“) se užije příslušných ustanovení tohoto jiného právního předpisu; ustanovení 
§ 3 odst. 1 tohoto zákona se nepoužije. 

(2) Ministerstvo předává komoře informace o hostujících porodních asistentkách způsobilých 
vykonávat své povolání na území České republiky. Komora vede o hostujících porodních asistentkách 
evidenci. 

(3) Obdrží-li komora podnět ohledně porušení povinností hostující porodní asistentky, který by 
v případě porodní asistentky mohl vést k zahájení kárného řízení, je povinna jej předat příslušnému orgánu 
členského státu původu hostující porodní asistentky. Pokud tento orgán nepřijme kárné opatření podle 
svého právního řádu, může komora zahájit proti hostující porodní asistentce kárné řízení a uložit jí kárné 
opatření. 

(4) V případě dle odst. 3 věty druhé se kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu porodních asistentek 
považuje pro účely jiného právního předpisu5) za dočasné pozastavení oprávnění k výkonu odborné činnosti 
v členském státě původu na dobu 5 let. O uložení opatření informuje komora ministerstvo a příslušný orgán 
členského státu původu. 

(5) Komora zapíše do seznamu porodních asistentek usazenou osobu vykonávající povolání porodní 
asistentky dle jiného právního předpisu6) (dále jen „usazená porodní asistentka“) při splnění podmínek dle 

                                                
3) § 2 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 
4) § 74 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů 
5) § 76 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů 
 
6) § 74 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů 
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§ 3 odst. 2. Způsobilost dle § 3 odst. 2 písm. b) se v takovém případě prokazuje dokladem o uznání 
způsobilosti vydaným ministerstvem dle jiného právního předpisu7).  

(6) Komora informuje členský stát, v němž usazená porodní asistentka byla před příchodem na území 
České republiky usazena, o kárném opatření, které této osobě uložila. 

 

§ 5 

Seznam porodních asistentek a evidence hostujících porodních asistentek 

(1) Komora na vyžádání sděluje ministerstvu a krajským úřadům údaje ze seznamu porodních 
asistentek a z evidence hostujících porodních asistentek. 

(2) Komora zveřejňuje výpisy ze seznamu a evidence v rozsahu jméno a příjmení, rok narození, obec 
trvalého pobytu, složení profesní zkoušky, specializovaná způsobilost, případně další údaje, k jejichž 
zveřejnění dala porodní asistentka souhlas, na svých internetových stránkách; podrobnosti stanoví 
stavovský předpis. 

 

§ 6 

Změny v seznamu porodních asistentek a zánik členství v komoře 

(1) Komora rozhodne o vyškrtnutí porodní asistentky ze seznamu porodních asistentek 

a) pozbyde-li způsobilost k zápisu do seznamu porodních asistentek, 

b) na základě její písemné žádosti, 

c) je-li jí uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu porodních asistentek, 

d) neuhradí-li příspěvek na činnost komory ani po uplynutí lhůty stanovené v opakované výzvě 
k úhradě, která obsahuje poučení o možnosti vyškrtnutí nebo 

e) při jejím úmrtí nebo prohlášení za mrtvou. 

(2) Komora rozhodne o pozastavení platnosti zápisu porodní asistentky v seznamu porodních 
asistentek na její písemnou žádost. Po dobu pozastavení platnosti zápisu není porodní asistentka oprávněna 
vykonávat povolání porodní asistentky a nemá práva a povinnosti dle § 7. Na žádost porodní asistentky 
komora platnost zápisu obnoví. 

(3) O vyškrtnutí porodní asistentky ze seznamu porodních asistentek a o pozastavení platnosti zápisu 
informuje komora zaměstnavatele porodní asistentky a příslušný správní orgán, který porodní asistentce 
udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle jiného právního předpisu8). 

(4) Zánik členství v komoře nastává okamžikem 

a) vyškrtnutí ze seznamu porodních asistentek, 

b) pozastavení platnosti zápisu v seznamu porodních asistentek nebo 

                                                
7) § 77 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů 
8) § 15 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
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c) ukončení členství na žádost porodní asistentky. 

 

§ 7 

Práva a povinnosti porodních asistentek 

(1) Porodní asistentka má právo 

a) využívat služeb komory v oblasti celoživotního vzdělávání a odborných supervizí, 

b) využívat odborného poradenství a pomoci komory ve věcech souvisejících s výkonem povolání 
porodní asistentky, 

c) využívat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání porodní 
asistentky sjednaného komorou; právo porodní asistentky sjednat si takové pojištění samostatně tím není 
dotčeno, 

d) být informována o činnosti a hospodaření komory. 

(2) Porodní asistentka má povinnost 

a) vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony, 

b) důsledně ctít práva a zájmy pacientů, 

c) řídit se stavovskými předpisy komory, 

d) platit roční příspěvek na činnost komory, stanovený komorou nejvýše částkou odpovídající jedné 
desetině minimální měsíční mzdy stanovené jiným právním předpisem, 

e) plnit podmínky profesní způsobilosti a jejich plnění dokládat komoře, 

f) oznámit představenstvu komory změny související s výkonem povolání porodní asistentky. 

 

§ 8 

Práva a povinnosti členek komory 

Členka komory má právo volit členky volených orgánů komory a být do těchto orgánů volena. 

 

§ 9 

Podmínky profesní způsobilosti 

(1) Podmínkami profesní způsobilosti jsou 

a) účast na celoživotním vzdělávání, 

b) účast na odborných supervizích, 

c) vedení evidence profesní způsobilosti a její předávání komoře. 
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(2) Součástí evidence profesní způsobilosti je nejméně informace o účasti porodní asistentky na 
celoživotním vzdělávání a odborných supervizích, její odborné praxi, spolupráci se školitelkou, pracovním 
poměru a o jejím oprávnění k poskytování zdravotních služeb.  

(3) Podrobnosti podmínek profesní způsobilosti stanoví stavovský předpis. Podmínky profesní 
způsobilosti mohou být stanoveny odlišně pro porodní asistentky s profesní zkouškou a bez ní. 

 

§ 10 

Profesní zkouška 

(1) Profesní zkouška je podmínkou udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a ustavení 
odborným zástupcem dle jiného právního předpisu9). 

(2) Při profesní zkoušce prokazuje porodní asistentka v pohovoru před zkušebním senátem, že její 
znalosti o péči v porodní asistenci, jakož i zkušenosti získané v průběhu dosavadního výkonu povolání 
porodní asistentky, jsou dostatečné k samostatnému výkonu povolání.  

(3) Komora umožní složit profesní zkoušku porodní asistentce, která vykonala odbornou praxi, 
doložila svou evidenci profesní způsobilosti a uhradila komoře poplatek za profesní zkoušku, stanovený 
komorou za každé opakování nejvýše částkou odpovídající jedné dvacetině minimální mzdy stanovené 
jiným právním předpisem. 

(4) Komora organizuje profesní zkoušky tak, aby se konaly alespoň jedenkrát za čtvrtletí. Porodní 
asistentka může profesní zkoušku opakovat nejvýše dvakrát do roka. 

(5) Kromě členů zkušebního senátu se zkoušky bez práva hlasovacího mohou zúčastnit také 
školitelka a zástupce zaměstnavatele porodní asistentky. O složení zkoušky rozhoduje zkušební senát 
nadpoloviční většinou hlasů. 

(6) Podrobnosti profesní zkoušky stanoví stavovský předpis. 

 

§ 11 

Odborná praxe 

(1) Odbornou praxí se rozumí výkon povolání porodní asistentky po dobu alespoň tří let za období 
nejblíže uplynulých šesti let. V podrobnostech se užije jiný právní předpis10). 

(2) Délka odborné praxe porodní asistentky může být rozhodnutím předsedkyně zkušební komise 
zkrácena až na jednu třetinu v případě splnění podmínek stanovených stavovským předpisem. 

(3) Před splněním stanovené délky odborné praxe je porodní asistentka povinna konzultovat výkon 
činností stanovených stavovským předpisem se školitelkou pověřenou předsedkyní zkušební komise. Tím 
není dotčeno právo porodní asistentky poskytovat péči bez odborného dohledu a bez indikace v případech 
dle jiného právního předpisu11). 

                                                
9) § 12 a § 14 zákona č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 
10) § 4 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů 
11) § 6 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů 
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(4) Podrobnosti odborné praxe stanoví stavovský předpis. 

 

§ 12 

Kárná odpovědnost 

(1) Kárným proviněním je závažné či opakované porušení povinnosti porodní asistentky stanovené 
tímto zákonem, jiným právním předpisem, stavovským předpisem nebo kárným opatřením. 

(2) Za kárné provinění lze porodní asistentce uložit jedno či více z kárných opatření. Těmi jsou: 

a) napomenutí, 

b) veřejné napomenutí, 

c) nápravné opatření spočívající v povinnosti zúčastnit se školení, terapeutické konzultace, 
spolupráce se školitelem či obdobné aktivity přiměřeného rozsahu, 

d) pokutu do výše trojnásobku minimální měsíční mzdy stanovené jiným právním předpisem, 

e) podmíněné vyškrtnutí ze seznamu porodních asistentek, 

f) vyškrtnutí ze seznamu porodních asistentek. 

(3) Kárné opatření musí být přiměřené závažnosti protiprávního jednání, zejména způsobu jeho 
spáchání, jeho následkům a okolnostem. Jedná-li se o méně závažné porušení povinností, lze od uložení 
kárného opatření upustit. 

 

§ 13 

Orgány komory 

(1) Komora má tyto orgány: 

a) sněm, 

b) představenstvo, 

c) prezidentku komory, 

d) kárnou komisi, 

e) revizní komisi a 

f) zkušební komisi. 

(2) Podrobnosti o činnosti volených orgánů komory stanoví organizační řád komory. Organizačním 
řádem může komora zřizovat další své orgány. 

(3) Za členství ve volených orgánech komory náleží náhrada za ztrátu času a náhrada výdajů. 

(4) Funkční období členek volených orgánů komory je čtyřleté. Členkou voleného orgánu komory 
nemůže být nikdo zvolen více než dvakrát za sebou. 

(5) Členství ve voleném orgánu komory zaniká 
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a) uplynutím funkčního období, 

b) odvoláním z funkce, 

c) vzdáním se funkce, 

d) zánikem členství v komoře. 

(6) Volené orgány rozhodují nadpoloviční většinou všech svých členek, nestanoví-li tento zákon 
jinak. 

 

§ 14 

Sněm 

(1) Nejvyšším orgánem komory je sněm. 

(2) Právo účastnit se sněmu mají všechny členky komory. Zastoupení jinou členkou komory je 
přípustné na základě úředně ověřené plné moci výslovně zmocňující k zastoupení na sněmu. Členka 
komory může zastupovat nejvýše jednu jinou členku komoru. 

(3) Sněm je schopný se usnášet bez ohledu na počet přítomných. Usnesení sněmu je přijato, 
hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných. Při volbě členů a náhradníků volených orgánů 
komory rozhoduje počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátkám, které se volby zúčastnily; je-li jen 
jedna kandidátka, je ke zvolení nutné, aby získala nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. 

(4) Představenstvo svolává sněm tak, aby se konal nejméně jednou za dva roky a aby oznámení o 
jeho konání bylo zveřejněno vždy alespoň jeden měsíc před jeho konáním na internetových stránkách 
komory. V oznámení uvede důvod svolání sněmu, návrh programu, termín a místo konání. 

(5) Představenstvo sněm svolá též tehdy, pokud o to písemně požádá alespoň pětina všech členek 
komory nebo pokud o to požádá revizní komise, a to bezodkladně. Pokud tak neučiní, je oprávněna svolat 
sněm revizní komise. Sněm musí být v těchto případech svolán tak, aby se sešel nejpozději do tří měsíců 
ode dne svolání. 

(6) Sněm zejména 

a) schvaluje, mění a ruší organizační, jednací, volební, zkušební a kárný řád, 

b) schvaluje a mění počet členů kárné, revizní a zkušební komise, 

c) přímou a tajnou volbou volí ze členek komory členky představenstva, revizní, kárné a zkušební 
komise a jejich náhradnice, a ze členek představenstva prezidentku a viceprezidentku komory; přímým a 
tajným hlasováním je také může z funkce odvolat před uplynutím volebního období,  

d) posuzuje činnost představenstva, prezidentky a viceprezidentky komory, činnost revizní, kárné a 
zkušební komise komory, 

e) schvaluje stavovským předpisem výši poplatku za zápis do seznamu porodních asistentek, 
poplatku za profesní zkoušku a příspěvku na činnost komory,  

f) schvaluje stavovským předpisem výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v 
orgánech komory, 
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g) zřizuje sociální fond, popřípadě jiné fondy komory, 

h) usnáší se v dalších věcech, které si vyhradí, s výjimkou rozhodování v kárném řízení. 

(7) Podrobnosti konání sněmu a volby členek orgánů komory stanoví jednací a volební řád komory. 

  

§ 15 

Představenstvo 

(1) Představenstvo je řídícím a výkonným orgánem komory.  

(2) Představenstvo má devět členek včetně prezidentky a viceprezidentky komory a tři náhradnice. 
Klesne-li počet členek představenstva pod devět, je představenstvo oprávněno doplnit z řad náhradnic nové 
členky. 

(3) Představenstvo se schází zpravidla jednou měsíčně.  

(4) Představenstvo 

a) vede seznam porodních asistentek a seznam členek komory, 

b) hospodaří s majetkem komory, 

c) hospodaří se sociálním fondem komory, popřípadě s jinými fondy komory, 

d) rozhoduje o pozastavených rozhodnutích prezidentky a viceprezidentky, 

e) svolává sněm, 

f) schvaluje osoby navrhované do akreditačních, atestačních, zkušebních a aprobačních komisí, 

g) dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členek přijímá stavovské předpisy, vyjma stavovských 
předpisů, jejichž schválení podle tohoto zákona nebo usnesení sněmu přísluší sněmu, 

h) vyhlašuje stavovské předpisy na internetových stránkách komory, 

i) rozhoduje ve všech věcech podle tohoto zákona, pokud o nich nerozhodují jiné orgány komory. 

 

§ 16 

Prezidentka komory 

(1) Prezidentka komory zastupuje komoru a jedná za ni ve všech věcech. Může být zastoupena 
viceprezidentkou komory. 

(2) Prezidentka komory s alespoň týdenním předstihem svolává a řídí jednání představenstva 
komory. 

(3) Prezidentka komory je oprávněna činit další opatření nebo rozhodnutí, která jsou svěřena do její 
působnosti stavovským předpisem.  
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§ 17 

Kárná komise 

(1) Kárná komise komory vykonává kárnou pravomoc vůči všem porodním asistentkám. 

(2) Kárná komise má tři až devět členek, které si ze svého středu volí předsedkyni; ta řídí její činnost. 
Členkou kárné komise komory nemůže být členka představenstva nebo revizní komise. Kárná komise se 
člení na tříčlenné kárné senáty složené ze členek kárné komise. 

(3) Kárná komise má tři náhradnice. Klesne-li počet členek kárné komise pod počet určený sněmem, 
je kárná komise oprávněna doplnit z řad náhradnic nové členky. 

(4) Možné kárné provinění porodní asistentky je kárná komise povinna bezodkladně prošetřit a 
projednat nejpozději do 6 měsíců poté, co se o něm dozvěděla. Při šetření jsou členky kárné komise 
oprávněny nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené v dané věci, pokud s tím pacient vysloví souhlas; 
poskytovatel zdravotních služeb je v takovém případě povinen jim nahlédnutí a pořizovaní výpisů ze 
zdravotní dokumentace umožnit. 

(5) Shledá-li kárný senát, že se porodní asistentka mimo vší pochybnost dopustila kárného provinění, 
uloží jí jedno či více z kárných opatření. 

(6) Proti rozhodnutí kárného senátu o uložení kárného opatření podle odstavce 3 může porodní 
asistentka podat odvolání. O odvolání rozhoduje revizní komise. 

(7) Podrobnosti o kárném řízení stanoví kárný řád komory. 

  

§ 18 

Revizní komise 

(1) Revizní komise má tři až pět členek, které si ze svého středu volí předsedkyni; ta řídí její činnost. 
Členkou revizní komise nemůže být členka představenstva nebo kárné komise. 

(2) Revizní komise má tři náhradnice. Klesne-li počet členek revizní komise pod počet určený 
sněmem, je revizní komise oprávněna doplnit z řad náhradnic nové členky. 

(3) Revizní komise  

a) kontroluje činnost a hospodaření komory, 

b) pozastavuje výkon rozhodnutí prezidentky a viceprezidentky komory, jsou-li v rozporu s právními 
předpisy nebo předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží představenstvu komory, 

c) pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva komory, jsou-li v rozporu s právními předpisy nebo 
předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží sněmu, 

d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí kárného senátu o uložení kárného opatření; rozhodnutí 
kárného senátu buď potvrdí, nebo zruší a rozhodne namísto něj. 
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§ 19 

Zkušební komise 

(1) Zkušební komise má devět až patnáct členek, které si ze svého středu volí předsedkyni; ta řídí její 
činnost. 

(2) Zkušební komise tři náhradnice. Klesne-li počet členek zkušební komise pod počet určený 
sněmem, je zkušební komise oprávněna doplnit z řad náhradnic nové členky. 

(3) Předsedkyně zkušební komise pověřuje školitelky pro porodní asistentky a pověření jim odebírá. 
Pověření provede bezodkladně po zápisu porodní asistentky do seznamu porodních asistentek nebo při 
potřebě změny školitelky; tím se rozumí také odůvodněná žádost porodní asistentky o změnu školitelky. 
Školitelku pověří na návrh zaměstnavatele porodní asistentky, porodní asistentky samotné nebo, není-li 
takového návrhu, i bez návrhu. 

(4) Zkušební komise posuzuje splnění podmínek pro připuštění k profesní zkoušce a zajišťuje její 
konání. K provedení profesní zkoušky ustanoví předsedkyně zkušební komise dle rozvrhu práce tříčlenný 
zkušební senát složený ze členek zkušební komise. 

 

§ 20 

Hlasování per rollam 

Volené orgány komory mohou přijímat rozhodnutí hlasováním per rollam, a to i prostředky 
elektronické komunikace, nevylučuje-li to povaha věci nebo předchozí rozhodnutí sněmu či daného orgánu 
komory. 

  

§ 21 

Hospodaření komory 

(1) Komora samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří dle ročního rozpočtu. 

(2) Příjmy komory tvoří poplatek za zápis do seznamu porodních asistentek, poplatek za profesní 
zkoušku, příspěvek na činnost komory, dotace, dary, výnosy z majetku, výnosy z pokut za kárné provinění 
a jiné příjmy.  

(3) Vlastní hospodářská činnost komory nesmí být v rozporu s účelem, k němuž byla komora zřízena. 

  

§ 22 

Stavovské předpisy 

(1) Komora vyhlašuje stavovské předpisy ve věstníku zveřejňovaném na jejích internetových 
stránkách; účinné jsou vždy nejdříve uplynutím 30 dnů od jejich vyhlášení. 

(2) Komora je povinna stavovské předpisy ke dni vyhlášení předložit ministerstvu. 

(3) Má-li ministr zdravotnictví za to, že stavovský předpis komory je v rozporu se zákonem, je 
oprávněn podat návrh na jeho zrušení soudu. 
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§ 23 

Porodní asistent 

Pro porodní asistenty se příslušné pojmy tohoto zákona používají přechýlené. 

 

§ 24 

Užití správních předpisů 

Pro rozhodování volených orgánů komory o právech a povinnostech jiných osob se přiměřeně 
použije správní řád, nestanoví-li tento zákon jinak. Proti rozhodnutí orgánu komory o odvolání je přípustná 
žaloba ve správním soudnictví. 

 

§ 25 

Přechodná ustanovení 

(1) Porodním asistentkám, které vykonávaly povolání porodní asistentky před 1. lednem 2023, udělí 
komora profesní zkoušku ke dni jejich zápisu do seznamu porodních asistentek.  

(2) Ministerstvo zajistí svolání a organizaci ustavujícího sněmu komory do tří měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Na svých internetových stránkách ministerstvo bezodkladně zveřejňuje návrhy 
stavovských předpisů, které mu byly před konáním ustavujícího sněmu doručeny. 

(3) Ustavujícího sněmu se může s právem volit a být volen zúčastnit každá fyzická osoba, která při 
prezenci k ustavujícímu sněmu osvědčila způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky dle jiného 
právního předpisu, když k prokázání zdravotní způsobilosti pro tyto účely postačí čestné prohlášení. 
Členství fyzické osoby ve voleném orgánu komory vzniklé zvolením na ustavujícím sněmu zanikne 
uplynutím tří měsíců ode dne konání ustavujícího sněmu, pokud tato osoba není k uvedenému dni členkou 
komory. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 

 
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 zákona 
č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 
227/2009 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 
Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 201/2017 Sb., zákona č. 284/2018 Sb., zákona 176/2019 Sb. a zákona 
č. 277/2019 Sb. se mění takto: 

 
1. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní: 
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„(7) Pokud zvláštní zákon vyžaduje členství v profesní komoře či zápis do seznamu vedeného 
profesní komorou jako podmínku výkonu povolání zdravotnického pracovníka, zjišťuje se splnění této 
podmínky z výpisu zveřejněného na internetových stránkách příslušné komory, a to vždy 

a) před zahájením výkonu povolání a po přerušení výkonu povolání na dobu delší než 1 rok, 
b) v případě důvodného podezření, že došlo ke změně v plnění této podmínky.“. 
 
2. V § 95 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. c), které zní: 
 
„c) kárném postihu této osoby, pokud může mít v daném členském státě vliv na zahájení výkonu 

zdravotnického povolání.“. 
  
3. V § 95 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. c), které zní: 
 
„c) informace o kárném postihu; informaci zašle ministerstvu příslušná profesní komora do 5 dnů 

ode dne obdržení žádosti.“. 
 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o zdravotních službách 

 
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Sb., zákona 
č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 
Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., 
zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 
č. 193/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 290/2017 Sb., zákona 
č. 44/2019 Sb. zákona č. 45/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 262/2019 
Sb. a zákona č. 277/2019 Sb. se mění takto: 

 
1. V 14 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo je zapsána do seznamu porodních 

asistentek a složila profesní zkoušku, jde-li o poskytování zdravotních služeb porodní asistentky,“. 
 
2. V § 16 odst. 1 písm. e) se za slova „výkon tohoto povolání,“ vkládají slova „nebo je zapsána do 

seznamu porodních asistentek a složila profesní zkoušku, jde-li o poskytování zdravotních služeb porodní 
asistentky,“. 

 
3. V § 16 odst. 2 písm. a) se za slova „výkon tohoto povolání,“ vkládají slova „nebo je zapsána do 

seznamu porodních asistentek a složila profesní zkoušku, jde-li o poskytování zdravotních služeb porodní 
asistentky,“. 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění 
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Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 
Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., 
zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona 
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona 
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona 
č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona 
č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona 
č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 
č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona 
č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona 
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona 
č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 
Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 
zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona 
č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 183/2017 
Sb., zákona č. 200/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 231/2017 Sb., zákona č. 290/2017 
Sb., zákona č. 282/2018 Sb., zákona č. 45/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 262/2019 Sb., zákona 
č. 277/2019 Sb., zákona 165/2020 Sb. a zákona č. 205/2020 Sb. se mění takto: 

 
1. V § 18 odst. 1 se za slova „klinických psychologů“ vkládají slova „, porodních asistentek“. 
 

 
ČÁST PÁTÁ 

Účinnost 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, kromě části první § 3 odst. 1 věta první a § 10 

odst. 1 a části třetí, které nabývají účinnosti dne 1. ledna 2023. 
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