
Vážené dámy a pánové,
i přes mé rozhodnutí ještě jednou projednat návrh zákona o komoře porodních asistentek 
(KPA), jsem bohužel musel změnit taktiku. Nebudu dlouho otálet s vysvětlením.
 
Shrnu jen tím, že za sebou někteří máme stovky hodin práce na tomto zákonu. Jednali 
jsme mnohokrát ve velmi širokém kruhu. Museli jsme odložit mnoho osobních i profesních 
překážek, ne vždy se to podařilo. A je tady mnoho nedůvěry, a stále je. S tím mnoho 
nenadělám. Když chci věřit, třeba na základě několikaleté zkušenosti, můžu věřit. Když ne,
pak neuvěřím nikdy. A mohu o tom vyjednávat další a další roky… Tolik o mém postoji 
nyní.    
 
Nesetkal jsem se s tím, že by někdo rozporoval nutnost KPA. Tedy s komoru je souhlas. 
Nesrovnalosti jsou v některých částech. Zákon v znění, v něž jsem ho dnes předložil, mi 
předložila Společnost PA a Komora PA. UNIPA nepovažuje tento návrh zákona za 
projednaný.
Přesto jsem tento zákon dal v přiloženém znění do zákonodárného procesu, tedy dnes 
předal zastupujícímu předsedovi Senátu. Jakékoliv další zpoždění může způsobit velký 
problém. I v horizontu dnů. 
 
Důvody předložení je jednoduchý. Chystá se velmi intenzivně „superkomora“ 
sester, porodních asistentek a fyzioterapeutů. Hrubým odhadem asi 115 000 lidí. 
Tedy, dle mého názoru, komora, která není spravedlivě řiditelná pro všechny 
zúčastněné profese.
To je důvod, proč jsem dnes zákonodárný proces spustil. Nemůžeme čekat, než se 
z porodních asistentek stane menšinová pětitisícová skupinka (asi 4,3%). 
 
Pokud bude návrh zákona akceptován organizačním výborem a legislativci, půjde do 
prvního čtení v Senátu. Pak bude pokračovat jednání ve výborech a v druhém čtení. To je 
výhled dalších měsíců.
 
Předal jsem na tiskové konferenci novinářům telefonní čísla všech tří předsedkyň.
 
Doufám, že po tomto kroku nevznikne důvod, který by existenci vzniku komory porodních 
asistentek po dvou letech jednání zpochybnil. To, v čem se rozcházíme, je jen okrajové. O 
samotném principu vzniku komory nebyla během dvou let pochybnost nikým z nás 
explicitně vyslovena.                   
 
Děkuji za pozornost a srdečně zdravím. Těším se na setkání při nejbližší příležitosti.  
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