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Novela zákona 
o nelékařských zdravotnických povoláních 

X. novela zákona č. 96/2004 Sb. o NLZP

 vstoupila v účinnost dne 1.9.2017, 

jako zákon č. 201/2017 Sb.,

ze dne 8.6.2017



Nová nelékařská zdravotnická povolání 

 Dětská sestra -§ 5a
 Praktická sestra -§ 21b
 Behaviorální analytik -§ 21c
 Terapeut tradiční čínské medicíny -§ 21d
 Specialista tradiční čínské medicíny -§ 21e



Změny v získávání odborné způsobilosti 
k výkonu některých zdravotnických povolání

Všeobecná sestra

 „Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry se získává 
absolvováním studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na 
vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o 
zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k 
výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, 
porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) 
nebo b), byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání.“

 - § 5, odst.1, písm. c) 



Změny v získávání odborné způsobilosti 
k výkonu některých zdravotnických povolání

Zdravotnický záchranář

  „nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zdravotnický 
záchranář na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium 
prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019.“

 - § 18, odst.1, písm. b) 



Změny v získávání odborné způsobilosti 
k výkonu některých zdravotnických povolání

Zdravotnický záchranář

 Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost 
v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování 
přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní 
lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Dále se 
zdravotnický záchranář podílí na neodkladné, léčebné a diagnostické 
péči.

 - § 18, odst.3) 



Změny v získávání odborné způsobilosti 
k výkonu některých zdravotnických povolání

Zdravotnický záchranář

 Zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu činnosti v 
rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování 
přednemocniční neodkladné péče provádět až po 1 roce výkonu 
povolání při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně 
péče na urgentním příjmu.       

 - § 18, odst.4) 



Změny v získávání odborné způsobilosti 
k výkonu některých zdravotnických povolání

Zdravotnický záchranář

 Nesmíš samostatně pracovat na ZZS.

 Rok povinně pracuj v lůžkovém zařízení na ARO, JIP, UP.

 Znáš a umíš všechny činnosti prováděné při poskytování 

   ošetřovatelské péče na ARO, JIP a UP ?

• Chcete mě ?

• Socioekonomický aspekt …

• Spravedlnost / diskriminace 



Změny v získávání odborné způsobilosti 
k výkonu některých zdravotnických povolání

Všechna regulovaná nelékařská zdravotnická povolání

Všeobecná sestra Asistent ochrany a podpory veřej. zdraví

Porodní asistentka  Ortotik-protetik

Ergoterapeut  Nutriční terapeut

Radiologický asistent  Zubní technik

Zdravotní laborant  Dentální hygienistka

Ortoptista  Farmaceutický asistent

 Zrušení ustanovení o výkonu povolání bez odborného dohledu 

  až po 3 letech výkonu práce



Změny některých ustanovení zákona

 Přerušení výkonu povolání zdravotnického pracovníka 
a jiného odborného pracovníka - § 4a) 

 Akreditace Hlava IV. - §§ 45-50

 Specializační vzdělávání Díl 3.  - §§ 55-60

 Certifikovaný kurz Díl 4.  - §§ 61-64



Zrušení některých ustanovení zákona

 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu

    Hlava VI - §§ 66-72

 Kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických 
pracovníků

Zrušovací ustanovení, čl. IV.          

Vyhlášky č. 4/2010Sb., 321/2008 Sb., 423/2004 Sb.



Ještě očekáváme

 Novelizaci vyhlášky, která stanoví minimální požadavky na studijní 
programy k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání

 Novelizaci vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků

 NV, katalog prací



Je to správná cesta?

Děkuji Vám za pozornost

ZDROJ: ČESKO., zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k 
výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních) - znění od 1. 9. 2017. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 4. 9. 2017]. 
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96/zneni-20170901 
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