
 Na Folimance 2155/15, Praha 2 
                                                                                                                                         info@ckfa.cz, www.ckfa.cz 

 

ZÁPIS 

z jednání zástupců spolků nelékařských profesí, jednání ve věci vzniku komory 

nelékařů 

ze dne 8. 9. 2020 ve 13:00 hodin, v Praze. 

Přítomní: 

Lenka Velebilová (Asociace dentálních hygienistek) 

Irena Cudlínová, Iva Bajtlerová (Asociace klinických logopedů České republiky) 

Dagmar Moravcová, Eva Makovcová (Asociace zrakových terapeutů) 

Martin Krobot, Martina Karbanová (Česká asociace nutričních terapeutů) 

Olga Jůzová (Česká asociace zdravotních laborantů) 

Martina Bunešová (Česká společnost klinické biochemie) 

Alena Šindelářová, Martina Šopíková (Česká komora farmaceutických asistentů) - svolavatelé 

Alena Frýdlová (Česká komora porodních asistentek) 

Zuzana Štěrbová, Ilona Jarošová (Česká společnost ortoptistek) 

Radomír Vlk (Komora záchranářů zzs ČR) 

Alexandra Seidlová (Komora zubních techniků) 

Ondřej Krahula (Společnost radiologických asistentů ČR) 

Omluveni:  

Anna Volfová (Česká asociace adiktologů) 

Jana Jelínková (Česká asociace ergoterapeutů) 

Vladan Princ (Federace ortopedických protetiků technických oborů) 

Vladan Toufar (Unie fyzioterapeutů České republiky) 

Hosté:  

Veronika Luňáková (Česká komora farmaceutických asistentů) – zapisovatelka jednání 

 

 

Program:  

1) Zahájení, program jednání, ustanovení zapisovatele 

2) Představení jednotlivých spolků, zkušenosti a postoje k ustanovením komory nelékařů 

3) Diskuze, závěr, usnesení 

4) Závěr jednání 
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1) Zahájení, program jednání, schválení programu jednání, ověřovatelé zápisu 

Alena Šindelářová, předsedkyně České komory farmaceutických asistentů, jako svolavatelka 

jednání, přivítala zástupce nelékařských spolků a zahájila jednání. Informovala, že z jednání bude 

proveden zápis, který pořídí tajemnice České komory farmaceutických asistentů Veronika 

Luňáková. Zápis si vyžádali omluvení zástupci dalších 4 spolků. Požádala přítomné, aby vyjádřili 

souhlas s pořízením fotozáznamu jednání, který bude použit pro účely jednotlivých spolků a 

prezentaci činnosti. - schváleno 

Představila důvod, pro který bylo jednání svoláno. Seznámila přítomné s veřejným vyjádřením 

prezidia České asociace sester (ČAS) a jejich avizované snaze prosadit vznik zákonem zřízené 

profesní komory, která by sdružovala vybrané nebo všechny nelékařské pracovníky v České 

republice. Informovala, že stanovisko prezidia ČAS bylo uveřejněno na webových stránkách spolku 

dne 30. června 2020 a bylo zasláno k rukám Premiéra ČR, Andreje Babiše. Oba dokumenty jsou 

veřejně k nahlédnutí.  

Informovala, že již v loňském roce v médiích proběhlo, že sestry chtějí vlastní komoru, stejně tak 

probíhaly informace, že komora by se měla týkat všech nelékařských profesí. Z tohoto důvodu byla 

Alenou Šindelářovou kontaktována prezidentka České asociace sester (ČAS), ale žádná upřesňující 

informace jí nebyla poskytnula. Stejně tak informovala, že ČAS bylo v roce 2019 představiteli 

profese farmaceutický asistent (FA) na žádost prezídia zasláno prohlášení, které přislíbilo 

komunikaci ve věci vzniku komory a vyjadřuje jednoznačně zájem zástupců oboru farmaceutický 

asistent účastnit se diskuze o vzniku komory.  

Dále oznámila, že prezidium ČAS minulý týden (1. září 2020) iniciovalo setkání vybraných spolků 

nelékařských povolání ve věci vzniku komory, na které ale zástupci farmaceutických asistentů 

nebyli pozváni. Poté, co projevili zájem se jednání účastnit, jim účast nebyla umožněna.  

Alena Šindelářová informovala, že ve věci vzniku komory nelékařů kontaktovala ministra 

zdravotnictví Adama Vojtěcha a hlavní setru ČR Alici Strnadovou, ředitelku Odboru ošetřovatelství 

a nelékařských povolání a požádala za ČKFA o její stanovisko ke vzniku komory nelékařských 

profesí. Vyjádření hlavní sestry všem přítomným přečetla.  

Martina Šopíková (Česká komora farmaceutických asistentů) představila návrh zákona o České 

komoře všeobecných a dětských sester a aktuální stav členů ČAS a oborů, které ČAS sdružuje.  

2) Představení jednotlivých spolků, zkušenosti a postoje k ustanovení komory nelékařů 

Ilona Jarošová (Česká společnost ortoptistek) představila spolek a obor a informovala, že ČSO má 

i nadále zájem o to, udržet si svou nezávislost.  

Lenka Velebilová (Asociace dentálních hygienistek) představila spolek a obor a informovala 

všechny přítomné, že i nadále chtějí být nezávislým spolkem.  

Dagmar Moravcová (Asociace zrakových terapeutů) představila spolek a obor. Oznámila, že byla 

překvapena informací, že komora se připravuje. V roce 2012 se účastnila všech jednání k založení 

komory. 1. 9. 2020 se zúčastnila výše zmiňovaného jednání prezidia ČAS a konstatovala, že zápis 

ČAS neodpovídal závěrům, které na setkání padly. Současný autonomní stav jim vyhovuje. Chtějí 

komunikovat s ostatními nelékaři, ale model nyní navrhovaný ČAS jim nevyhovuje.  

Irena Cudlínová (Asociace klinických logopedů České republiky) představila spolek a obor. 

Nesouhlasí s modelem navrhovaným ČAS a informovala, že Asociace bude usilovat o vlastní 

zákonem zřízenou komoru.  

Martin Krobot (Česká asociace nutričních terapeutů) představil asociaci a práci nutričních 

terapeutů. Vyjádřil názor, že zástupci ČANT nejsou pro ani proti vzniku společné komory nelékařů. 

Jednání 1.9. na prezidiu ČAS se zúčastnili a byli vyzváni ke vstupu do ČAS. 
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Olga Jůzová (Česká asociace zdravotních laborantů, ČAZL) představila obor a spolek. ČAZL 

funguje od roku 2010 a sdružuje zástupce odborných společností zdravotních laborantů oborů 

histologie, hematologie, mikrobiologie, alergologie a  imunologie, transfuzního lékařství a má sekci 

genetických a biochemických laborantů. Celkem zastupuje cca 1800 zdravotních laborantů těchto 

oborů z celkového počtu 6 393 v ČR v roce  2018 dle dat ÚZIS. Poukázala na to, že v minulosti 

komunikace pod ČAS vázla, což bylo jedním z hlavních důvodů vzniku ČAZL. Aktuálně je Česká 

asociace zdravotních laborantů regulérním připomínkovým místem. Připouští, že komora všech 

nelékařů by mohla mít lepší vyjednávací pozici při jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR, ale 

zkušenosti z roku 2012 ukazují, že tudy cesta nevede. Informovala, že v prosinci 2020 bylo ze 

strany předsedkyně České asociace zdravotních laborantů Vaculové iniciováno jednání 

s prezidentkou ČAS, Šochmanovou. Ze strany zdravotních laborantů byla nabízena spolupráce a 

byly požadovány informace ohledně formy plánované komory, ze strany ČAS však nebyl projeven 

zájem a od té doby bez komunikace. Stanovisko zdravotních laborantů: Pokud se návrh zákona týká 

jen sester, nebudou do procesu nikterak zasahovat. Zástupci zdravotních laborantů však nechápou 

a nesouhlasí s vyjádřením spolku ČAS, že chtějí sjednotit všechny nelékaře, a jejich snahu o konání 

změn v návrhu zákona. Dodala, že informace týkající se jejich oboru, se k nim z MZ ČR nyní vždy 

dostanou.  

Ondřej Krahula (Společnost radiologických asistentů ČR) představil společnost a obor. Informoval, 

že se zástupci společnosti v roce 2012 účastnili jednání o vzniku společné komory nelékařů. 

Radiologičtí asistenti měli patřit do buňky technických oborů, vývoj a jednání ukázaly, že vznik 

společné komory je nereálný, protože nebyla ochota se sejít názorově. Další problém byl 

v zastoupení v jednotlivých profesí. Společnost radiologických asistentů ČR nemá problém 

s komunikací s Ministerstvem zdravotnictví ČR v tématech, která se radiologů týkají. Společná 

komora by jim nepřinesla žádné benefity. Nemají zájem o vznik společné komory.  

Alexandra Seidlová (Komora zubních techniků) představila obor a komoru, informovala, že se 

neúčastnila jednání s prezidiem ČAS 1. 9. 2020, jelikož nebyla přizvána. V minulosti se aktivně 

účastnila jednání přípravného výboru (v roce 2012). Domnívá se, že hlavní problém společné 

komory je v rozdílu potřeb jednotlivých oborů – např. sestry jsou v zaměstnaneckém poměru, 

kdežto zubní technici v podnikatelském a jsou zároveň výrobci zdravotních prostředků. Jejich 

legislativa je tedy daleko širší a zasahuje i na jiná ministerstva, než pouze zdravotnictví.  Komora 

ze zákona by byla pro zubní techniky výhodou, ale nesouhlasí s konceptem, který navrhuje ČAS. 

Podpoří případně komoru nelékařů, která by si držela jednotlivé autonomní profesní sekce.  

Radomír Vlk (Komora záchranářů zzs ČR) představil obor a komoru. Uvedl, že zástupci záchranářů 

se také účastnili jednání v roce 2012. Informoval přítomné, že jednal s ČAS ke vzniku komory, 

vyjádřil podporu vzniku komory sester a projevil zájem o nahlédnutí do návrhu zákona, ale nebylo 

mu to umožněno. 1. 9. 2020 se zúčastnil jednání prezidia ČAS, kde vyjádřil nesouhlasné stanovisko 

s tím, že by záchranáři byli součástí tohoto návrhu zákona. Zástupci Komory záchranářů zzs ČR 

jsou otevřeni jednání, jsou však proti současným legislativním návrhům a způsobu vzniku společné 

komory NLZP.  

Alena Frýdlová (Česká komora porodních asistentek) informovala, že porodní asistentky jednaly se 

senátorem Lumírem Kantorem, který je předkladatelem senátního návrhu zákona o České komoře 

porodních asistentek. V minulosti se také zúčastňovala jednání o jednotné komoře všech nelékařů. 

Nezdá se být výhodné mít jednotnou komoru, připojit se nechtějí. Podporují vznik samostatné 

komory porodních asistentek.  

3) Diskuze, různé a usnesení 

Účastníci jednání s prezidiem ČAS, ze dne 1. září 2020 shrnuli průběh jednání a informovali ostatní 

o vzniku Komory, tak jak to prezentovalo prezidium ČAS. Podle prezidia ČAS byl jimi předložen 

návrh zákona, který se týkal všech nelékařských pracovníků, návrh zákona však byl záhy bez jejich 

vědomí přepracován a zahrnoval pouze všeobecné a dětské sestry – tento návrh byl tedy v červnu 
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předložen. Jediný kompromis, který jsou předkladatelé návrhu zákona nyní ochotni akceptovat, je 

ten, že komora bude sdružovat vybrané nelékařské obory – obory, které aktuálně sdružuje ČAS.  

Otázkou, která během jednání zástupců spolků nelékařských profesí vyvstala, je, zda se bude jednat 

o v ČAS aktuálně sdružené obory (všeobecné, dětské sestry, ergoterapeuty, zdravotní záchranáře, 

zrakový terapeuti, nutriční terapeuty), nebo všechny ty, které jsou uvedeny ve stanovách spolku 

ČAS, ale ČAS je reálně nereprezentuje.  

Bylo oznámeno, že na 7. října 2020 je svolána návazná schůzka prezidia ČAS, na kterou byli 

pozváni opět pouze zástupci vybraných oborů, aby oznámili stanovisko, zda chtějí být součástí 

Komory, či nikoliv.  

Usnesení:  

Všichni přítomní zástupci spolků nelékařských profesí vyjádřili jednotný nesouhlas s návrhem 

zákona o České komoře všeobecných sester a dětských sester (Sněmovní tisk č. 891), v případě, že 

by zahrnoval i jejich profesi. Pokud se bude návrh zákona týkat oboru všeobecná a dětská sestra, 

do procesu nijak zasahovat nebudou. 

Vyslovili nespokojenost s tím, že prezidium spolku ČAS bez jejich vědomí a jakékoliv kompetence 

jedná s představiteli zákonodárné moci a snaží se prosadit vznik zákonem zřízené profesní komory, 

která by sdružovala vybrané, nebo všechny nelékařské pracovníky v České republice. 

Rozhodli se vypracovat jednotné veřejné nesouhlasné stanovisko, které odmítne snahy spolku ČAS 

a bude jasně definovat, že prezidium ČAS nemá mandát v této věci ostatní nelékařské obory 

zastupovat.  Stanovisko bude zasláno všem účastníkům jednání a dalším spolkům nelékařských 

profesí, které projeví zájem se k stanovisku vyjádřit a připojit.  

4) Závěr 

Další jednání zástupců spolků NLZP bude svolána podle potřeby kýmkoli z přítomných a bude 

oznámeno v dostatečném předstihu písemně.  

 

 

 

Zapsala: Veronika Luňáková 

Ověřila: Alena Šindelářová 

Příloha: prezenční listina 

 

 

 

 

Alena Šindelářová 

předsedkyně ČKFA 

 

 

Jednání zástupců spolků nelékařských profesí je neveřejné a pouze pro pozvané. 
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