
Příloha č. 5 
 DÍLČÍ JEDNÁNÍ PRACOVNÍ KOMISE K TRANSFORMACI NLZP V ČR 

Společné informace, které byly podány na všech jednáních 
pro laboratorní odbornosti se konala 4.5.2011 v Praze na MZČR 

 
 
•Program jednání: 

•Informace o aktuálních legislativních změnách 

•Informace o činnosti komise a legislativních záměrech MZ ve vztahu k NLZP 

•Informace o navrhovaných změnách zákona č. 96/2004 Sb. 

•Problematika pregraduálního a postgraduálního vzdělávání vzhledem k avizovanému posilování  
kompetencí NLZP 

•Koncept celoživotního vzdělávání 

•Diskuze – náměty – připomínky k předloženým návrhům 

•Závěr 

 

       Na této schůzce jsme byli seznámeni se změnami, které se připravují pod názvem“ velká novela 
zákona 96/2004“.  Všechny připomínky a návrhy z dílčích jednání budou zapracovány do návrhu 
zákona a ten bude poslán k připomínkování jako celek..Byla představena  transformační komise,která 
se již schází a dává návrhy na změny. Také jsme byli seznámeni s konáním „Kulatých stolů“ v 
jednotlivých krajích.  

       Pro nelékařské profese se v diskuzi navrhovala Komora , která by byla ze zákona/ povinné členství/? a 
byla by profesním zázemím nelékařských profesí .  Také se navrhuje registr na základě získání 
odborné způsobilosti, bez vazby na výkon povolání. Kreditní systém by mohl být zjednodušen s 
převedením odpovědnosti na zaměstnavatele a  samotného odborného pracovníka. Navrhuje se zrušení 
vyhlášky č.55 s náhradou do „adaptačního období“, ve kterém zaměstnavatel bude zodpovídat za 
zaškolení pracovníka na činnosti, které mu pak dá do harmonogramu práce a bude je vykonávat před 
ukončením atestace.Odbourala by se tím práce pod přímým dohledem a pod dohledem.  

       Připomínky: 

•doplnit transformační komisi o člena za VŠ nelékaře 

•při vypracování rámcových vzdělávacích programů nelékařských  profesí se spolupracuje s odbornou 
společností , která má tím také zodpovědnost za kvalitu odborné náplně programu.    

•    Akreditovaný kvalifikační kurz by se měl zařadit do první části přípravy k atestaci , ale s  jinou 
odbornou náplní a měl by být koncipován tak, aby jej mohl absolvovat absolvent neakreditovaného 
magisterského studia  a nemusel pokračovat v atestaci. Stal by se tak zdravotnickým pracovníkem. 

• Umožnit absolvování první části studia na vlasním pracovišti, jelikož pobyt na akreditovaném 
pracovišti by znamenal  absenci na pracovišti. Požadavky na akreditaci pracoviště jsou dle stávajícího 
zákona  dosti neatraktivní, takže se k akreditaci nepřihlásila ani některá pracoviště  fakultních 
nemocnic.  

 

 

 

 

 




