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Proč se účastníme jednání o vzniku komory? 

• 12. 8. 2011 svolal ČAS seminář s cílem zahájit 
jednání o společné komoře nelékařů. 

• Pokud by nebyl zájem, sestry a porodní 
asistentky komoru založí samy. 

• Riziko, že komora bude legislativně ukotvena, 
aniž bychom mohli její strukturu a fungování 
ovlivnit je nezanedbatelné. 

 



Jaké budou úkoly a oprávnění komory? 

Toto zatím není zcela jisté.  
 
Lze předpokládat, že budou obdobné jako 
v Zákoně č. 220/1991 Sb. o České lékařské 
komoře, České stomatologické komoře a České 
lékárnické komoře. 

 



Jaké budou úkoly a oprávnění komory? 



Jaká je spolupráce mezi technickými obory? 

• Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské 
informatiky ČLS-JEP, Česká společnosti fyziků 
v medicíně, Česká společnost pro zdravotnickou 
techniku a Společnost radiologických asistentů 
České republiky vytvořily pracovní skupinu, 
za účelem společného postupu při prosazování 
požadavků malých profesí, zejména technických 
oborů. 

• Jedním z cílů je vytvoření takové struktury komory, 
ve které budou mít technické obory svého 
zástupce na všech úrovních komory. 

 



Co technické obory v komoře prosazují? 

• Komora má smysl, pouze pokud se ji podaří 
prosadit jako mandatorní připomínkové místo pro 
legislativu. Tuto možnost nemají ani současné 
komory zdravotníků. 

• Zastoupení profesí v komoře musí být paritní. 
Početné profese nesmí mít možnost přehlasovat 
málo početné profese. 

• Vzdělávání bude řešeno na úrovni profesí. 

• Vznikem komory nesmí být oslabena zákonem 
stanovená práva profesních organizací a 
odborných společností. 

 



Co se musí stát, aby mohla být založena 
komora? 

Musí vzniknout zákon, který vznik komory umožní. 
(nový zákon, nebo otevření komorového zákona č. 
220/1991 Sb.) 

 



Jak vyřešit spolupráci všech profesí před 
vznikem komory? 

• Zakládá se zájmové sdružení právnických osob 
Přípravný výbor České komory zdravotnických 
pracovníků.  

• do 30. 6. 2012 musí být podepsány Zakladatelská 
smlouva a Stanovy. 

• Definitivní verze obou dokumentů bude 
uveřejněna na webu ČSFM. 

• Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo, že jakmile 
vznikne Zájmové sdružení, bude zařazeno do 
oficiálních připomínkovacích míst. 



Doporučení na závěr 

Doporučujeme být aktivně přítomni jednání 
o komoře a zároveň být zakládajícím členem 
zájmového sdružení právnických osob Přípravný 
výbor České komory zdravotnických pracovníků, 
které bude moci sloužit minimálně jako platforma 
pro připomínková řízení k legislativě. 

 


