
  

V Praze, 8. 10. 2020  

Dle Rozdělovníku 

 

Věc: Stanovisko České asociace ergoterapeutů k záměru prezídia České asociace sester o 

uzákonění jednotné Komory nelékařských pracovníků  

 

 Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně,  

vzhledem k tomu, že registrujeme snahu prezídia České asociace sester do pozměňovacího 

návrhu k návrhu zákona o České komoře všeobecných a dětských sester začlenit i ostatní 

nelékařské profese v České republice, dovolujeme si z titulu výkonného výboru České asociace 

ergoterapeutů sdělit, že profesní organizace ergoterapeutů zásadně odmítá začlenění odbornosti 

ergoterapeut mezi odbornosti, které by měl výše uvedený návrh zákona zastřešovat.  

Podle zákona č. 96/2004 Sb., zákon 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), ve znění pozdějších předpisů, je odbornost ergoterapeut 

samostatný nelékařský obor, který má definovaný systém vzdělávání, zákonem stanovený 

okruh odborných činností a zaujímá osobité postavení v oblasti zdravotních služeb, především 

v oblasti léčebné rehabilitační péče. Česká asociace ergoterapeutů je jedinou profesní 

organizací sdružující ergoterapeuty z celé České republiky. Česká asociace sester nemá žádnou 

pravomoc rozhodovat ani zastupovat odbornost ergoterapeut.  

Za Českou asociaci ergoterapeutů bychom chtěli vyjádřit naši pochybnost o nutnosti 

existence komory nelékařských pracovníků a o případném povinném členství ergoterapeutů 

v této komoře, jak je v návrhu zákona předkládáno. Pro rozvoj oboru ergoterapie považujeme 

za zásadní zachování autonomie profesní organizace vyjadřovat se k legislativním ustanovením 

vztahujícím se k výkonu povolání ergoterapeuta, systému vzdělávání v oboru ergoterapie i 

budoucímu směrování oboru. Upřednostňujeme proto možnost zachování již existujících 

profesních organizací, které jednají svébytně a se znalostí problematiky jednotlivých 

nelékařských profesí a v zájmu svých oborů.  
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Pokud se bude pozměňovací návrh k návrhu zákona o České komoře všeobecných a 

dětských sester nadále týkat jen odborností všeobecná a dětská sestra, nebudeme do procesu 

nikterak zasahovat.  

V případě zájmu jsme otevřeni další diskusi a podání bližšího vysvětlení.  

 

Děkujeme za Váš čas se seznámit se stanoviskem České asociace ergoterapeutů.  

 

S úctou,  

      Mgr. Jana Jelínková 

      prezidentka České asociace ergoterapeutů  

      kontakt: prezident@ergoterapie.cz  
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Rozdělovník: 
 

Vážený pan 

Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády České republiky  

 

Vážená paní 

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. 

poslankyně  

 

Vážená paní 

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. 

poslankyně 

 

Vážená paní 

Mgr. Jana Pastuchová 

poslankyně  

 

Kopie:  

Mgr. Alice Strnadová, MBA 

ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra ČR  
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