Návrh
ZÁKON
ze dne … 2020
o České komoře všeobecných a dětských sester

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§1
Komora
(1) Zřizuje se Česká komora všeobecných a dětských sester se sídlem v Praze (dále jen
„komora“).
(2) Komora je samosprávnou stavovskou organizací sdružující všechny zdravotnické
pracovníky vykonávající zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry podle zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních zapsané v seznamu vedeném komorou.
(3) Komora je právnickou osobou.
§2
Pravomoc komory
(1) Komora zejména
a) dbá, aby zdravotničtí pracovníci vykonávající zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo
dětské sestry vykonávali 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 členů komory,
c) prosazuje a hájí práva, profesní zájmy a profesní čest členů komory,
d) vede seznam členů komory, evidenci hostujících zdravotnických pracovníků vykonávajících
zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry a seznam členů komory v rozsahu
nezbytném pro výkon své činnosti,
e) vyjednává pro členy komory pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti
s výkonem jejich zdravotnického povolání.
(2) Komora je oprávněna
a) účastnit se přípravy právních předpisů, metodických pokynů a obdobných dokumentů, které
se týkají výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry, zejména
1. podmínek poskytování zdravotních služeb,
2. požadavků na způsobilost k výkonu zdravotnického povolání,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

j)

3. podmínek a způsobu vzdělávání,
4. sazebníků zdravotních výkonů,
účastnit se výběrových řízení při obsazování vedoucích míst zdravotnických pracovníků
vykonávajících zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry ve zdravotnictví,
navrhovat Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) členy akreditačních,
atestačních, zkušebních a aprobačních komisí,
vyžadovat od zdravotnických pracovníků vykonávajících zdravotnické povolání všeobecné
sestry nebo dětské sestry doklady související s výkonem povolání,
vyřizovat stížnosti na výkon zdravotnického povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry
v rozporu s odstavcem 1 písm. a),
uplatňovat kárnou pravomoc v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
účastnit se provádění specializačních zkoušek v oborech všeobecná sestra a dětská sestra,
vydávat pro zdravotnické pracovníky vykonávající zdravotnické povolání všeobecné sestry
nebo dětské sestry závazné stavovské předpisy, zejména pravidla profesní etiky, standardy
péče a stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotních služeb a ve zdravotnickém
výzkumu,
vykonávat další činnosti, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
§3
Seznam zdravotnických pracovníků a členství v komoře

(1) Zápis do seznamu zdravotnických pracovníků vykonávajících zdravotnické povolání
všeobecné sestry nebo dětské sestry (dále jen „seznam“) je podmínkou výkonu zdravotnického
povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry na území České republiky. Zápisem do seznamu se
zdravotnický pracovník vykonávající zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry
nestává členem komory.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Komora zapíše do seznamu každou fyzickou osobu, která
je svéprávná,
je způsobilá k výkonu zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry,
nebyla v posledních 5 letech ze seznamu vyškrtnuta kárným opatřením,
podá komoře žádost o zápis do seznamu,
uhradí poplatek za zápis do seznamu.

(3) Členem komory se může stát každý zdravotnický pracovník vykonávající zdravotnické
povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry, který podá komoře žádost o členství v komoře
a uhradí členský příspěvek.
(4) Proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost fyzické osoby o zápis do seznamu nebo
žádost o členství v komoře, nebo nebyla-li žádost vyřízena, je žadatel oprávněn podat odvolání.
O odvolání rozhoduje revizní komise.
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§4
Usazený a hostující zdravotnický pracovník
(1) Pro hostující zdravotnické pracovníky vykonávající zdravotnické povolání všeobecné
sestry nebo dětské sestry se se použijí příslušná ustanovení zákona o nelékařských zdravotnických
povoláních1; ustanovení § 3 odst. 1 tohoto zákona o povinném zápisu do seznamu se nepoužije.
(2) Ministerstvo předává komoře informace o hostujících zdravotnických pracovnících
způsobilých vykonávat zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry na území České
republiky. Komora vede o hostujících zdravotnických pracovnících evidenci.
(3) Obdrží-li komora podnět ohledně porušení povinností hostujícího zdravotnického
pracovníka, který by v tomto případě mohl vést k zahájení kárného řízení, je povinna jej předat
příslušnému orgánu členského státu původu hostujícího zdravotnického pracovníka. Pokud tento
orgán nepřijme kárné opatření podle svého právního řádu, může komora zahájit proti hostujícímu
zdravotnickému pracovníkovi kárné řízení a uložit mu kárné opatření.
(4) Kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu se pro účely zákona o nelékařských zdravotnických
povoláních2 považuje 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 usazeného zdravotnického pracovníka3 při splnění podmínek
podle § 3 odst. 2 písm. a) až e). Způsobilost podle § 3 odst. 2 písm. b) se v takovém případě
prokazuje dokladem o uznání kvalifikace a způsobilosti vydaným ministerstvem podle zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních4.
(6) Komora informuje členský stát, v němž usazený zdravotnický pracovník byl
před příchodem na území České republiky usazen, o kárném opatření, které této osobě uložila.
§5
Vyškrtnutí ze seznamu a zánik členství
(1) Vyškrtnutí ze seznamu nastává okamžikem
a) úmrtí nebo prohlášení za mrtvého,
b) ztráty způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry
nebo způsobilosti k zápisu do seznamu,
c) omezení svéprávnosti,
d) nabytí právní moci kárné opatření spočívajícího ve vyškrtnutí ze seznamu.
(2) Je-li zdravotnický pracovník vykonávající zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo
dětské sestry držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb, informuje komora
o vyškrtnutí ze seznamu příslušný krajský úřad.
(3) Zánik členství v komoře nastává okamžikem
§ 74 odst. 2 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), ve znění pozdějších předpisů.
2 § 76 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3 § 74 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4 § 77 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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a) vyškrtnutí ze seznamu,
b) ukončení členství na žádost,
c) marného uplynutí lhůty stanovené v opakované výzvě k úhradě dlužného členského příspěvku.
§6
Práva a povinnosti
(1) Každý zdravotnický pracovník vykonávající zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo
dětské sestry má právo
a) využívat služeb komory v oblasti dalšího vzdělávání,
b) využívat odborného poradenství komory ve věcech souvisejících s výkonem zdravotnického
povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry,
c) být informován o činnosti a hospodaření komory.
(2) Každý zdravotnický pracovník vykonávající zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo
dětské sestry má povinnost
a) vykonávat své zdravotnické 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) řádně platit stanovený příspěvek na činnost komory,
e) oznámit představenstvu komory změny související s výkonem zdravotnického povolání
všeobecné sestry nebo dětské sestry.
(3) Každý člen komory má právo volit zástupce do orgánů komory a sám být volen.
(4) Každý člen komory má povinnost řádně platit stanovený členský příspěvek.
§7
Krajská sdružení
(1) Základním článkem komory jsou krajská sdružení, v hlavním městě Praze městské sdružení
(dále jen „krajské sdružení“).
(2) Krajská sdružení se mohou slučovat a vytvářet společné orgány.
§8
Orgány komory
(1) Krajské sdružení má tyto orgány:
a) krajské shromáždění členů,
b) představenstvo krajského sdružení,
c) revizní komisi krajského sdružení.
(2) Komora má tyto orgány:
a) sjezd delegátů,
b) představenstvo,
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c) prezidenta komory,
d) kárnou komisi a
e) revizní komisi.
§9
Krajské shromáždění členů
(1) Krajské shromáždění členů (dále jen „krajské shromáždění“) je nejvyšším orgánem
krajského sdružení.
(2) Právo účastnit se krajského shromáždění mají všichni členové krajského sdružení komory.
Krajské shromáždění svolává představenstvo krajského sdružení nejméně jednou za rok. Krajské
shromáždění
a) volí představenstvo krajského sdružení, jeho předsedu a revizní komisi krajského sdružení,
b) volí zástupce krajského sdružení na sjezd delegátů,
c) rozhoduje o sloučení krajského sdružení s jinými krajskými sdruženími,
d) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí orgánu krajského sdružení.

§ 10
Představenstvo krajského sdružení
(1) Představenstvo krajského sdružení je řídícím a výkonným orgánem krajského sdružení.
Představenstvo krajského sdružení má 7 až 11 členů.
(2) Představenstvo krajského sdružení
a) vede registr a seznam členů komory v daném kraji,
b) hospodaří s majetkem svěřeným krajskému sdružení komorou,
c) spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.
§ 11
Revizní komise krajského sdružení
(1) Revizní komise krajského sdružení má 3 až 5 členů, z nichž volí předsedu, který řídí její
činnost.
a)
b)
c)
d)

(2) Revizní komise krajského sdružení
kontroluje činnost krajského sdružení,
pozastavuje rozhodnutí představenstva krajského sdružení, je-li v rozporu s právními předpisy,
řády a ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží krajskému shromáždění,
podává návrh na zahájení kárného řízení,
rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost fyzické osoby o zápis
do seznamu, nebo kterým byla zamítnuta žádost o členství v komoře, nebo nebyla-li žádost
vyřízena včas.
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§ 12
Sjezd delegátů
(1) Nejvyšším orgánem komory je sjezd delegátů.
(2) Sjezd delegátů je schopný se usnášet bez ohledu na počet přítomných. Usnesení sjezdu
delegátů je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných.
(3) Pravidla výběru delegátů a jejich počty nebo způsob určení počtu za jednotlivá krajská
sdružení stanoví stavovské předpisy v souladu se zásadou poměrného zastoupení.
(4) Představenstvo svolává sjezd delegátů tak, aby se konal nejméně jednou za 2 roky a aby
oznámení o jeho konání bylo zveřejněno vždy alespoň 2 měsíce před jeho konáním.
(5) Představenstvo svolá sjezd delegátů též tehdy, pokud o to písemně požádá alespoň pětina
všech členů komory nebo pokud o to požádá revizní komise, a to bezodkladně. Pokud tak neučiní,
je oprávněna svolat sjezd delegátů revizní komise. Sjezd delegátů musí být v těchto případech
svolán tak, aby se konal nejpozději do 3 měsíců ode dne svolání.
(6) Sjezd delegátů zejména
a) schvaluje, mění a ruší organizační, jednací, volební a kárný řád,
b) přímou a tajnou volbou volí ze členů komory na funkční období 4 let členy představenstva,
revizní, kárné a zkušební komise, a z členů představenstva prezidenta a viceprezidenta komory;
přímým a tajným hlasováním je také může z funkce odvolat před uplynutím volebního období.
Členem představenstva nemůže být nikdo zvolen více než dvakrát za sebou,
c) posuzuje činnost představenstva, prezidenta a viceprezidenta komory, činnost revizní, kárné
a zkušební komise komory,
d) schvaluje stavovským předpisem výši poplatku za zápis do seznamu členů, členského
příspěvku a příspěvku na činnost komory,
e) schvaluje stavovským předpisem výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí
v orgánech komory,
f) zřizuje sociální fond, popřípadě jiné fondy komory,
g) usnáší se v dalších věcech, které si vyhradí, s výjimkou rozhodování v kárném řízení.
§ 13
Představenstvo
(1) Představenstvo je řídícím a výkonným orgánem komory. Není-li určeno jinak, rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
(2) Představenstvo má 15 členů včetně prezidenta a viceprezidenta komory.
(3) Představenstvo se schází zpravidla jednou měsíčně.
a)
b)
c)
d)
e)

(4) Představenstvo
vede seznam a seznam členů komory,
hospodaří s majetkem komory,
hospodaří se sociálním fondem komory, popřípadě s jinými fondy komory,
rozhoduje o pozastavených rozhodnutích orgánů komory,
svolává sjezd delegátů,
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f) schvaluje zástupce komory do akreditačních, oborových atestačních a zkušebních komisí,
g) dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů přijímá stavovské předpisy, s výjimkou
stavovských předpisů, jejichž schválení podle tohoto zákona nebo usnesení sjezdu delegátů
přísluší sjezdu delegátů,
h) vyhlašuje stavovské předpisy na internetových stránkách komory,
j) rozhoduje ve všech věcech podle tohoto zákona, pokud o nich nerozhodují jiné orgány komory.
§ 14
Prezident komory
(1) Prezident komory zastupuje komoru a jedná za ni ve všech věcech. Může být zastoupen
viceprezidentem komory.
(2) Prezident komory s alespoň týdenním předstihem svolává a řídí jednání představenstva
komory.
(3) Prezident komory je oprávněn činit další opatření nebo rozhodnutí, která jsou svěřena
do jeho působnosti stavovským předpisem.

§ 15
Kárná komise
(1) Kárná komise vykonává kárnou pravomoc vůči všem zdravotnickým pracovníkům
vykonávajícím zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry.
(2) Kárná komise má 9 členů, kteří si ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.
Členem kárné komise nemůže být člen představenstva nebo revizní komise.
(3) Kárným proviněním je závažné či opakované porušení povinnosti stanovené tímto
zákonem, zvláštním právním předpisem, stavovským předpisem nebo kárným opatřením
zdravotnickým pracovníkem vykonávajícím zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo dětské
sestry.
(4) Možné provinění zdravotnického pracovníka vykonávajícího zdravotnické povolání
všeobecné sestry nebo dětské sestry je kárná komise povinna bezodkladně prošetřit a projednat
nejpozději do 6 měsíců poté, co se o něm dozvěděla. Při šetření jsou členové kárné komise
oprávněni 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) Dopustí-li se zdravotnický pracovník vykonávající zdravotnické povolání všeobecné sestry
nebo dětské sestry kárného provinění, uloží mu kárná komise jedno či více z kárných opatření,
kterými jsou:
a) napomenutí,
b) nápravné opatření spočívající v povinnosti zúčastnit se školení či obdobné aktivity
přiměřeného rozsahu,
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c) pokuta do výše trojnásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním
předpisem5,
d) podmíněné vyškrtnutí ze seznamu,
e) vyškrtnutí ze seznamu;
kárné opatření musí být přiměřené závažnosti porušené povinnosti a jejím důsledkům.
(6) Proti rozhodnutí kárné komise komory o uložení kárného opatření podle odstavce 5 lze
podat odvolání. O odvolání rozhoduje revizní komise.

§ 16
Revizní komise
(1) Revizní komise má 5 členů, kteří si ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.
Členem revizní komise nemůže být člen představenstva nebo kárné komise.
a)
b)

c)
d)

(2) Revizní komise
kontroluje činnost komory,
pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta nebo viceprezidenta komory a krajského
shromáždění, jsou-li v rozporu s právními předpisy nebo předpisy komory; pozastavené
rozhodnutí předloží představenstvu komory,
pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva komory, jsou-li v rozporu s právními předpisy
nebo předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží sjezdu delegátů,
rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí kárné komise.
§ 17
Hospodaření komory
(1) Komora samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří dle ročního rozpočtu.

(2) Příjmy komory tvoří poplatky za zápis do seznamu členů komory, členské příspěvky,
příspěvky na činnost komory, dotace, dary, výnosy z majetku, a jiné příjmy. Vlastní hospodářská
činnost komory nesmí být v rozporu s účelem, k němuž byla komora zřízena.
(3) Výnos pokut připadá komoře.
§ 18
Stavovské předpisy
(1) Komora vyhlašuje stavovské předpisy ve Věstníku komory zveřejňovaném na jejích
internetových stránkách; účinné jsou vždy nejdříve uplynutím 30 dnů ode dne jejich vyhlášení.
(2) Komora je povinna stavovské předpisy ke dni vyhlášení předložit ministerstvu.

§ 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.
5
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(3) Má-li ministr zdravotnictví za to, že stavovský předpis komory je v rozporu se zákonem, je
oprávněn podat návrh na jeho zrušení soudu.
§ 19
Přechodná ustanovení
(1) Ministerstvo zajistí svolání a organizaci ustavujícího sjezdu delegátů České komory
všeobecných a dětských sester do 3 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
(2) Ustavujícího sjezdu delegátů se může s právem volit a být volena zúčastnit každá fyzická
osoba, která při prezenci k ustavujícímu sjezdu delegátů osvědčila způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry a uhradila členský příspěvek ve výši
1 000 Kč; k osvědčení zdravotní způsobilosti pro tyto účely postačí čestné prohlášení.
§ 20
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. OBECNÁ ČÁST
Název:
Návrh zákona o České komoře všeobecných a dětských sester
1. Zhodnocení platného právního stavu
V současnosti neexistuje zákonem zřízená komora sdružující zdravotnické 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 poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve
znění pozdějších předpisů, a to na rozdíl 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 zdravotnických povolání,
jedná-li se o shodně regulované profese právem Evropské unie.

2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění principů navrhované
právní úpravy
Návrh zákona stojí na těchto hlavních principech regulace:
 Nově vznikne komora všeobecných a dětských sester.
 Bude dbát, aby členové komory vykonávali 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.
 Bude se účastnit přípravy právních předpisů, metodických pokynů a obdobných
dokumentů, které se týkají výkonu zdravotnického povolání všeobecných a dětských
sester, výběrových řízení při obsazování vedoucích míst zdravotnických pracovníků
vykonávajících zdravotnické povolání všeobecných a dětských sester ve zdravotnictví,
navrhovat Ministerstvu zdravotnictví členy akreditačních, atestačních, zkušebních
a aprobačních komisí, vyřizovat stížnosti na výkon zdravotnického povolání všeobecných
a dětských sester a uplatňovat kárnou pravomoc.
 Povede seznam zdravotnických pracovníků vykonávajících zdravotnické povolání
všeobecných a dětských sester, přičemž zápis do seznamu bude podmínkou výkonu
zdravotnického povolání všeobecných a dětských sester na území České republiky.
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 Organizace komory bude existovat jednak na krajské (krajské shromáždění členů,
představenstvo, revizní komise), jednak na celostátní úrovni (sjezd delegátů,
představenstvo, prezident a viceprezident, kárná komise, revizní komise).
 Ministerstvo zdravotnictví zajistí svolání a organizaci ustavujícího sjezdu delegátů komory
do tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Návrh zákona není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.
Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 14. října 2008, sp. zn. Pl. ÚS 40/06, dokonce v případě
povinného členství lékařů v České lékařské komoře dospěl k závěru, že to není v kolizi s Listinou
základních práv a svobod.

4. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými
právními zásadami práva Evropské unie
Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Návrh zákona není v rozporu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské
unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie.
Na regulovanou oblast se konkrétně žádná část práva Evropské unie nevztahuje.

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální
dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby
se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí
Hospodářský a finanční dopad lze očekávat ve dvou ohledech. Členové budou platit členské
poplatky, o jejich výši však budou sami rozhodovat. Osoby zapsané na seznam zdravotnických
pracovníků vykonávajících zdravotnické povolání všeobecné nebo dětské sestry pak budou platit
poplatek s tím spojený.
Vedle toho lze očekávat náklad ve výši do jednoho milionu korun jakožto náklad Ministerstva
zdravotnictví na organizaci ustavujícího sjezdu komory.
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Dopad na rozpočty krajů a obcí nebude žádný.
Sociální dopady, ani dopady na životní prostředí nelze očekávat žádné.

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K§1
Navrhuje se zřízení České komory všeobecných a dětských sester se sídlem v Praze, která bude
právnickou osobou, jakožto samosprávná stavovská organizace sdružující všechny zdravotnické
pracovníky vykonávající zdravotnické povolání všeobecných a dětských sester podle zákona o
nelékařských zdravotnických povoláních, zapsaných v seznamu vedeném komorou.

K§2
Komora bude především dbát na to, aby členové komory vykonávali 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. Bude chránit a
prosazovat jejich zájmy, práva a profesní čest. Bude vést seznam členů komory a evidenci
hostujících zdravotnických pracovníků. Bude zejména oprávněna účastnit se přípravy právních
předpisů, metodických pokynů a obdobných dokumentů, které se týkají výkonu zdravotnického
povolání všeobecných a dětských sester, výběrových řízení při obsazování vedoucích míst
zdravotnických pracovníků vykonávajících zdravotnické povolání všeobecných a dětských sester
ve zdravotnictví, navrhovat Ministerstvu zdravotnictví členy akreditačních, atestačních,
zkušebních a aprobačních komisí a uplatňovat kárnou pravomoc.
K§3
Komora povede seznam zdravotnických pracovníků vykonávajících zdravotnické povolání
všeobecných a dětských sester. Zápis do seznamu bude podmínkou výkonu zdravotnického
povolání všeobecných a dětských sester na území České republiky. Každý, kdo splní zákonné
požadavky, bude mít nárok na zápis do seznamu. Proti zamítavému rozhodnutí bude mít žadatel
právo odvolat se.
K§4
Komora bude vykonávat pravomoci i ve vztahu k usazeným a hostujícím zdravotnickým
pracovníkům. Zejména půjde o jejich evidenci, řešení kárného provinění a informování státu
původu.
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K§5
Navrhují se pravidla pro vyškrtnutí zdravotnického pracovníka ze seznamu, a to v důsledku úmrtí
nebo prohlášení za mrtvého, ztráty odborné způsobilosti, omezení svéprávnosti nebo v důsledku
kárného opatření. Obdobně se vymezují pravidla pro zánik členství v komoře.
K§6
Zdravotničtí pracovníci budou mít právo využívat komoru pro vzdělávání a odborné poradenství
a budou mít práva na informace o činnosti komory. Na druhou stranu bude jim uložena povinnost
vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony,
důsledně ctít práva a zájmy pacientů, řídit se stavovskými předpisy komory, řádně platit stanovený
příspěvek na činnost komory a oznámit představenstvu komory změny související s výkonem
zdravotnického povolání všeobecné nebo dětské sestry.
K§7
Komora bude organizována na krajském principu. Základním článkem komory budou krajská
sdružení a v hlavním městě Praze městské sdružení.
K § 8 až § 16
Orgány komory budou vykonávat činnost jednak na krajské úrovni, jednak na celostátní úrovni.
Orgány komory na krajské úrovni bude krajské shromáždění členů, představenstvo a revizní
komise. Krajské shromáždění členů bude nejvyšším orgánem komory na krajské úrovni.
Představenstvo bude řídícím a výkonným orgánem, revizní komise kontrolním orgánem.
Celostátními orgány komory budou sjezd delegátů, představenstvo, prezident komory, kárná
komise a revizní komise. Sjezd delegátů bude nejvyšším orgánem komory, který se sejde nejméně
jednou za dva roky. Řídícím a výkonným orgánem bude patnáctičlenné představenstvo, jehož
součástí budou také prezident a viceprezident komory. Kárná komise bude pověřena výkonem
kárné pravomoci. Revizní komise se pak bude zaměřovat především na kontrolu činnosti komory.
K § 17 (Hospodaření komory)
Komora bude hospodařit se svým majetkem, při čemž se bude řídit schváleným ročním rozpočtem.
Příjmy komory budou především plynout z poplatků za zápis do seznamu členů komory, členských
příspěvků, příspěvků na činnost komory, dotací, darů a výnosů z majetku.
K § 18 (Stavovské předpisy)
Komora bude oprávněna vydávat stavovské předpisy, které budou závazně určovat zejména
pravidla profesní etiky, standardy péče nebo obsahovat stanoviska k odborným problémům
poskytování zdravotních služeb a ve zdravotnickém výzkumu. Ministr zdravotnictví bude
oprávněn v případě stavovského předpisu, který posoudí jako nesouladný se zákonem, navrhnout
soudu jeho zrušení.
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K § 19 (Přechodná ustanovení)
Navrhuje se způsob, jakým dojde k reálnému ustavení komory a započetí jejího fungování.
Ministerstvo zdravotnictví zorganizuje ustavující sjezd delegátů komory, který svolá do tří měsíců
ode dne účinnosti zákona. Každý zdravotnický pracovník vykonávající zdravotnické povolání
všeobecných a dětských sester se jej bude moci účastnit s aktivním i pasivním volebním právem.
Vedle odborné způsobilosti bude muset prokázat čestným prohlášením zdravotní způsobilost a
zaplatit členský příspěvek ve výši 1 000 Kč.
K § 20 (Účinnost)
Účinnost se navrhuje k 1. lednu 2022 jakožto k nejbližšímu prvnímu dni kalendářního pololetí po
očekávaném dni publikace zákona ve Sbírce zákonů.

Věra Adámková, v. r.
Andrej Babiš, v. r.
Ilona Mauritzová, v. r.
Jana Pastuchová, v. r.
Jiří Běhounek, v. r.
Julius Špičák, v. r.
Miloslav Janulík, v. r.
Bohuslav Svoboda, v. r.
Vít Kaňkovský, v. r.

Kamal Farhan, v. r.
Milan Brázdil, v. r.
David Kasal, v. r.
Jiří Mašek, v. r.
Vlastimil Válek, v. r.
Rostislav Vyzula, v. r.
Hana Aulická Jírovcová, v. r.
Andrea Babišová, v. r.
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