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KOMORA NLZP, ano, 
ne, co, jak, kdy?
Část druhá

M. Bunešová

V únoru 2020, v informačním článku o uvažovaném 
vzniku „Komory“, uveřejněném v bulletinu FONS, 
jsme  slíbili,  že  jakmile  získáme  další  informace 
– obratem se s vámi o ně podělíme.
Dne 10. června 2020 předložili poslanci v čele s paní 
prof.  V.  Adámkovou  parlamentu  návrh  poslanců 
Věry Adámkové, Andreje Babiše, Ilony Mauritzové, 
Jany Pastuchové a dalších, na vydání zákona o České 
komoře všeobecných a dětských sester. Tento návrh 
je dostupný na adrese:

https://www.psp.cz/sqw/tisky.
sqw?na=&t=891&za=0

V důvodové zprávě se uvádí, že „v současnosti ne-
existuje zákonem zřízená komora sdružující zdravot-
nické pracovníky vykonávající zdravotnická povolání 
všeobecné sestry a dětské sestry, regulovaná zákonem 
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti  k výkonu  nelékařských  zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskyto-
váním zdravotní péče a o změně některých souvise-
jících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a to na roz-
díl od téměř třicetileté existence zákonem zřízených 
komor lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, jejichž 
zdravotnická povolání  jsou  regulována zákonem č. 
95/2004  Sb.,  o podmínkách  získávání  a uznávání 
odborné  způsobilosti  a specializované  způsobilosti 
k výkonu  zdravotnického  povolání  lékaře,  zubního 
lékaře  a farmaceuta,  ve  znění  pozdějších  předpisů. 
Nedává  přitom  smysl,  aby  v případě  příslušníků 
jednotlivých zdravotnických profesí existovaly takové 
rozdíly v právních podmínkách výkonu jejich zdra-
votnických povolání, jedná-li se o shodně regulované 
profese právem Evropské unie.“
Jistě je vhodné zmínit, že v zákoně č.96/2004 Sb jsou 
uvedeny všechny nelékařské profese a je jistě na mís-
tě diskuse, proč tomu tak není v navrhovaném záko-
ně o vzniku „České komory všeobecných a dětských 
sester“. Proč došlo k vyčlenění těchto dvou profesí, 
obzvláště v souvislosti s hlavním smyslem zamýšlené 
komory,  a tím  by  mělo  být,  že  zástupci  Komory 
se  budou  účastnit přípravy právních předpisů, 
metodických pokynů a obdobných dokumentů, 
které se týkají výkonu zdravotnického povolání 
–  v návrhu  je  uvedeno  -  všeobecných  a dětských 

sester (-proč se to nemá týkat všech nelékařských 
zdravotnických  povolání?),  výběrových řízení 
při obsazování vedoucích míst zdravotnických 
pracovníků vykonávajících zdravotnické povolání 
všeobecných a dětských sester ve zdravotnictví (opět 
uvádím - proč se to nemá týkat všech nelékařských 
zdravotnických povolání?), navrhovat Ministerstvu 
zdravotnictví členy akreditačních, atestačních, 
zkušebních a aprobačních komisí, vyřizovat 
stížnosti na výkon zdravotnického povolání vše-
obecných a dětských sester (a zase-proč se to nemá 
týkat všech nelékařských zdravotnických povolání?) 
a uplatňovat kárnou pravomoc.
Myslíme si, že vznikem profesní komory by vzniklo 
silné, kvalitní a neopominutelné připomínkové mís-
to, které by umělo reagovat na potřeby společnosti 
a že není vhodný zamýšlený vznik „Komory sester“, 
neboť  tím  by  byl  udělán  první  krok  k vymazání 
všech  ostatních  nelékařských  profesí,  bez  kterých 
zdravotnictví nemůže a nebude fungovat.
Ptáme se – čí je záměr a jaký je důvod k podněcování 
rozkolu mezi nelékařskými profesemi?
Jsme  tak  mediálně  nezajímaví  pro  poslance,  že 
v přípravě zákona  jsou zmíněny pouze všeobecné 
a dětské sestry? S největší pravděpodobností pouze 
do okamžiku, kdy dojdou k poznání, že jenom ses-
terská péče jim zdraví nenavrátí.
Vraťme se ale k meritu věci – silná profesní organi-
zace je jistě potřebná a navzdory tomu stále neexis-
tující. Komora, která by  zastřešovala  a hájila naše 
zájmy a byla ukotvena v zákoně. Komoru, která by 
touto činností chránila zároveň pacienty.
Dle  informace  členky  prezidia  ČAS,  paní  Mgr. 
V. Hauerové, pani prezidentka ČAS M. Šochma-
nová  ve  spolupráci  s JUDr.  Šustkem  připravuje 
pozměňovací  návrh  na  podporu  vzniku  komory 
NLZP a nutriční  terapeutky, údajně,  již dopis na 
podporu  vzniku  Komory  NLZP  také  připravují. 
Pan P. Coufal se spojil s panem poslancem, členem 
zdravotního  výboru  Vítem  Kaňkovským,  který 
mu sdělil,  že z důvodu svého nesouhlasu s tímto 
návrhem zákona, nechal své jméno pod návrhem 
vyškrtnout.  Pan  poslanec  doporučuje,  abychom 
do  konce  prázdnin  zaslali  své  vyjádření  a návrh 
na  adresu  paní  poslankyně  prof.  V.  Adámkové, 
která  je  navrhovatelkou  a zároveň  předsedkyní 
zdravotního  výboru  PSP  ČR.  Pan  poslanec  plně 
podporuje Komoru všech NLZP (jeho manželka 
je  zdravotní  laborantka),  ale  ví,  že  se  asi  nikdy 
všechna NLZP nedomluví na jednotném postupu. 
Takže navrhuje jednotný postup alespoň u povolání 
zdravotní laborant, které je asi druhé nejpočetnější 
po sestrách.
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Negativně se ke „komoře sester“ vyjádřila za odbory 
Bc. D. Žitníková – nicméně toto vyjádření zpochyb-
nilo obsah smyslu komory, nikoli podstatné a tím je, 
že v návrhu se jedná pouze o „komoru sester“.
Profesní organizace ČAZL – i zde proběhlo mnoho 
živých diskusí a informace jsou k dispozici na www.
cazl.cz.
Členové výboru BL ČSKB jsme stále ve shodě, že 
pokud se bude jednat o vznik stavovské organizace 
„Komory NLZP“, tak plně podpoříme tuto přípra-
vu, s podmínkou pečlivé úpravy znění případného 
navrhovaného zákona. Pokud se ale jedná o vznik 
„Komory sester“ v současném znění, pak se zapo-
jovat nebudeme.
Nicméně  v tomto  případě  je  nejvyšší  čas,  a snad 
i vhodná  doba,  pro  vznik  profesní  komory  mini-
málně zdravotních laborantů.

Jak by se k takové aktivitě postavilo MZ ČR nelze 
odhadovat,  nedělat  nic  by  bylo  rozhodně  velkou 
chybou.
13. 7. 2020   

Za výbor BL ČSKB 
Mgr. M. Bunešová, MBA

Dne 14. 7. 2020 bylo poslancům – navrhovatelům 
– doručeno stanovisko vlády 891/1 k navrhovanému 
zákonu,  kdy  vláda  projednala  a posoudila  návrh 
zákona  o České  komoře  všeobecných  a dětských 
sester a zaujala k tomuto návrhu zákona neutrální 
stanovisko,  přičemž  upozornila  na  skutečnosti, 
které  považuje  za  nutné  zohlednit  v dalším  legis-
lativním  procesu.  Toto  stanovisko  je  uveřejněno 
na  webových  stránkách  ČSKB/zdravotní  laborant 
https://www.cskb.cz/sekce-laborantu/profese-zdra-
votni-laborant/
Vážené kolegyně, kolegové – fakta máte k dispozici, 
prostudujte  a napište  nám  Váš  názor.  Jedině  tak 
mohou jednání pokračovat.

MB


