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KOMORA NLZP, ano, 
ne, co, jak, kdy?
M. Bunešová

V českém zdravotnictví pracuje skoro dvakrát víc 
pracovníků  v nelékařských  než  lékařských  zdra-
votnických povolání. Navzdory tomu dosud nemají 
svou komoru, která by je zastřešovala, hájila jejich 
zájmy a byla zakotvena v zákonu. Že by bylo na místě 
tuto situaci změnit,  si myslí nejen Česká asociace 
sester, ale také řada poslanců zdravotního výboru. 
Na  jeho  zasedání  nyní  začala  diskuse  o založení 
komory,  na  ní  by  měl  navazovat  kulatý  stůl  o její 
organizační struktuře a náplni její činnosti a proces 
by měl být završen příslušnou legislativní úpravou. 
V současné době se zdá, že momentálně čeští poli-
tici  vznik  Komory  nelékařských  zdravotnických 
pracovníků podporují. MZČR a ČAS spolupracují 
na její přípravě. 
Níže uvádím názory některých členů zdravotního 
výboru. K současné situaci, předsedkyně zdravot-
nického výboru Věra Adámková (Ano), sdělila, že 
ambice,  vytvořit  komoru,  vždy  ztroskotaly  kvůli 
„žabomyším  sporům“.  „Ze  zákona  máme  Českou 
lékařskou, lékárnickou a stomatologickou komoru. 
Co nám ale visí ve vzduchu a hovoří se o tom asi 
12 let,  jsou profesní komory, které by zastupovaly 
nelékařské  zdravotnické  pracovníky,  zejména 
zdravotní sestry, ale nejen ty – jsou to i zdravotní 
a rentgenoví  laboranti  a řada  dalších.  Návrh  byl 
opakovaně  připravován,  stahován,  nepodáván 
atd.  V současné  době  se  vydělila  Unie  porodních 
asistentek a farmaceutiční asistenti. Já si myslím, že 
to není dobrá cesta, ale nemůžeme nikomu státi ve 
štěstí,“ shrnuje.
Znovuotevření debaty vítá i MZČR. „Snahy založit 
podobnou komoru jsou už z 90. let, byť poprvé se to 
realizovalo před 12 lety a pak v roce 2012,“ poukazu-
je náměstek pro zdravotní péči Roman Prymula.
Nyní  je  téma  více  než  aktuální.  „V době,  kdy  se 
snažíme o stabilizaci nelékařského zdravotnického 
personálu, vyšle vznik komory  jasný signál všem, 
že je toto povolání bráno se stejnou vážností  jako 
povolání lékařů, farmaceutů a stomatologů. Došlo 
by tak k vytvoření stavovské rovnováhy mezi povo-
láními,“ vysvětluje prezidentka České asociace sester 
Martina Šochmanová.
Potřebu vzniku profesní komory vnímají pozitivně 
i další  poslanci-  členové  zdravotnického  výboru. 
V tuto chvíli existují dobrovolné organizace, jako je 
ČAS, ČAZL, či zmíněná Unie porodních asistentek, 

ty jsou však roztříštěné a nestaly se silným partne-
rem pro ministerstvo zdravotnictví a zákonodárce. 
„Teď se například připravuje změna kompetencí ses-
ter i jiných zdravotnických pracovníků, a pak si říká-
me, komu všemu máme rozeslat k připomínkování 
různé návrhy,“ říká Ilona Mauritzová (ODS) s tím, 
že díky založení profesní komory by vzniklo silné, 
kvalitní  a neopominutelné  připomínkové  místo, 
které by umělo reagovat na potřeby společnosti. 
Máme mít komoru jen pro sestry nebo pro všechny 
nelékařské  zdravotníky?  „Problémem ve  srovnání 
s lékařskou  komorou  je  obrovská  heterogenita 
skupiny. Některé zájmové skupiny budou naprosto 
mikroskopické ve srovnání s obrovskou masou ses-
ter. Už jen vymyslet mechanizmus reprezentace ve 
výboru, aby tam byl zástupce dané skupiny, protože 
to nebude možné podle počtu osob v mezisekcích, 
jinak  by  sestry  vymazaly  vše  ostatní,“  načrtává 
komplikovanou situaci Roman Prymula.
A jak problém vidí poslanci? „Byl bych pro to, aby to 
bylo minimálně jako u lékařů, kde je jedna komora, 
a maximálně pak popřemýšlet o struktuře. Mohly by 
tam třeba být tři části, například ambulantní sestry, 
sestry u lůžek a ostatní zdravotnický personál, ale 
netříštil bych to. Jinak se víceméně nestane nic jiné-
ho, že se všechna odborná sdružení přetransformují 
na komory,“ upozorňuje David Kasal (Ano).
Zatímco  on,  či  předsedkyně  výboru  Věra  Adám-
ková by rádi viděli komoru pro všechny nelékařské 
zdravotníky, jiní vnímají problematiku opačně. „Já 
si myslím, že tam nemohou být všichni nelékařští 
pracovníci,  protože  by  z toho  byl  velký  zmatek,“ 
domnívá se Jana Pastuchová.
Povinné versus nepovinné členství. Další otázkou je, 
jak nastavit členství. „Mělo by být povinné, protože 
koho jinak organizace zastřešuje – i ty, kdo nejsou 
členy?“ myslí si Milan Brázdil (Ano).
„Jsem trochu v kontraverzi. Ne že bych byl a priori 
proti  povinnému  členství,  ale  aby  to  na  začátku 
nebylo brzdou, proč to nevznikne. V první fázi bych 
tedy byl určitě pro nepovinné členství,“ oponuje Jiří 
Mašek (Ano).
„V úvodu bychom mohli uvažovat o něčem takovém, 
jako je povinná registrace a nepovinné členství. Díky 
tomu bychom měli  registrované všechny nelékař-
ské zdravotnické pracovníky a vyhnuli bychom se 
problému,  který  by  mohl  odradit  vznik  komory, 
protože  by  byla  založena  na  povinném  členství. 
Tím, že došlo novelou zákona k odstranění povinné 
registrace, nemáme v současné době ani dohled nad 
celoživotním vzděláváním. Toto všechno by komora 
mohla převzít,“ načrtává M. Šochmanová.
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Podrobnější návrhy a diskuse o komoře je plánována 
v rámci kulatého stolu, jehož uspořádání přislíbila 
předsedkyně Věra Adámková.
Co se týká stanoviska ČASu, zatím jediné zveřejněné 
relevantní informace, jsou ,,že se v současné době 
aktivně pracuje na přípravě komory nelékařských 
zdravotnických pracovníků a doufají, že po několi-
ka předchozích pokusech dojde ke vzniku komory 
NLZP,  která  bude  silným  partnerem  pro  jednání 
s MZČR.  Předběžně  dominují  názory,  že  členství 
by bylo nepovinné, povinná by byla registrace, která 
by umožnila přesné sledování a plánování pracovní 
síly ve zdravotnictví. Orgány komory by byly zvoleny 
v řádných volbách. 
Stanovisko  Výboru  ČSKB,  sekce  zdravotních 
laborantů je následující - Nyní je příprava zákona 
na legislativním odboru MZ ČR. Jakmile budeme 
vědět  více,  informace  obratem  předáme  členské 
základně  ČSKB.  Aktuálně  žádný  návrh  zákona 
v ruce  nemáme.  Na  výboru  biochemických  labo-
rantů  jsme  jednali  s prezidentkou  ČAZL  (Česká 
asociace zdravotních laborantů) Mgr. J. Vaculovou 

a diskutovali  jsme  i opakované  prezentování  této 
problematiky panem premiérem i panem ministrem 
zdravotnictví na různých jejich setkání se zdravot-
níky ve zdravotnických zařízeních, kde byly v rámci 
diskusí  promiskuitně  používány  názvy  „komora 
nelékařů“ a „komora sester“. Není úplně jasné, zda 
se  jedná o slovní hříčky,  či nosnou  informaci pro 
zdravotníky.
Společně jsme došli ke shodě, že pokud se bude jed-
nat o vznik stavovské organizace „Komory NLZP“, 
tak plně podpoříme, pokud by se  jednalo o vznik 
„Komory sester“, pak se zapojovat nebudeme.
Diskuse  o vzniku  Komory  NLZP  se  vedly  velmi 
intenzivně již před cca 10 lety, situace ukazuje, že tato 
Komora by byla velmi přínosná. Zda se to podaří, 
je věc druhá. Nemalou otázkou zůstává, zda  jsme 
schopni se dohodnout napříč profesemi a na závěr 
uvidíme, jak se zachová MZ ČR.

Zdroje: názory členů zdravotnického výboru posla-
necké sněmovny - Zdravotnický deník, 21. 5. 2019; 
prezidium ČAS


