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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ 

CÍL, KTERÝ SI ČKFA PŘI SVÉM VZNIKU 

VYTYČILA, JE PRÁVĚ MJ. ZVIDITELNĚNÍ 

NAŠÍ PROFESE.  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

první rok činnosti ČKFA je za námi.  

Na sklonku roku 2019 jsme se pustili 

do projektu, o kterém jsme věděli,      

že bude nový a přinese nám mnoho         

dramatických, možná i dobrodružných 

momentů a dost probdělých nocí,       

nejistot. Co jsme ale nevěděli, a nevě-

děl to tehdy ani nikdo další, bylo,             

že drama a nejistoty nás budou              

provázet všechny a zažijeme mnoho 

smutného a těžkého. 

Komentářů k pandemii bylo řečeno 

mnoho, věřím, že i slov povzbuzení                

a poděkování. Nevím, kdy dojdeme na 

konec pandemie, kde v tu chvíli bude-

me, a v jaké kondici, ale vím, že bez 

rozdílu typu pracoviště, jsme a pořád 

budeme zdravotníci! Obětaví, empatič-

tí a profesionální. I když se zavřou 

všechny obchody i všechny okresy, 

lékárny nezavřou. A v nich budeme 

my – farmaceutičtí asistenti! Připraveni 

pomáhat, naslouchat, podpořit, léčit. 

S plnou náručí optimismu a pochopení 

pro všechny, kteří ho budou vedle 

svých léků a vitamínů od nás potřebo-

vat.  

Možná máte pocit, že jsme profese 

opomíjená, ale jsem si jistá, že Vaši 

pacienti/klienti/zákazníci jsou přesvěd-

čení o Vaší důležitosti a potřebnosti     

a svou věrností to dávají najevo.  

Cíl, který si ČKFA při svém vzniku       

vytyčila, je právě mj. zviditelnění naší 

profese. Mezi laickou veřejností             

i u odborníků a v neposlední řadě         

u subjektů, které nám mohou přinést 

nejen vyšší společenskou prestiž,          

ale také vyšší finanční ohodnocení. 

Cesta k tomuto cíli se nám poněkud 

víc klikatí, skoro se dá říci, že „sice je     
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delší, za to ale horší“, ale jdeme.                 

Víme, že si to farmaceutický asistent 

zaslouží. 

Výroční zpráva Vám přináší přehled 

naší činnosti v roce 2020. V prvním 

roce existence ČKFA zahájila spolu-

práci se všemi subjekty, se kterými                

se zavázala při svém vzniku spolupra-

covat. Komunikuje se zdravotnickými 

odborníky Parlamentu i Senátu ČR, 

věnuje se mediální a vzdělávací               

oblasti, dala podnět ke vzniku společ-

né platformy nelékařských profesních 

spolků. 

Děkujeme za Vaše pochopení pro                  

obtíže a problémy, které vždy něco 

nově vznikajícího může provázet. 

Technická a administrativní zátěž          

provozu je často pro nás – zdravotnice 

– největším úskalím, ale věříme,             

že všechno je na dobré cestě!  

 

Děkujeme za Vaši každodenní práci, 

Vaše profesní nadšení a obětavost                    

a také za Vaši odvahu, se kterou jste 

se rozhodli podpořit svou první                 

profesní organizaci!  

 

 

 

Alena Šindelářová 

předsedkyně ČKFA 

ALENA ŠINDELÁŘOVÁ 
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PŘEDSTAVENÍ ČKFA 

Česká komora farmaceutických         

asistentů je zapsaným spolkem podle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský       

zákoník, a jako taková je právnickou 

osobou způsobilou k právnímu         

jednání. Komora působí na celém   

území České republiky. 

Komora farmaceutických asistentů je 

profesní organizací v České republice, 

sdružující farmaceutické asistenty.      

Hraje důležitou roli při plnění poslání 

profese farmaceutických asistentů, 

kteří jsou významnou součástí                    

lékárenské péče.    

Komora dbá o růst odborné a etické 

úrovně svých členů, zároveň se podílí 

na řešení profesních, ekonomických 

a právních otázek v oblasti lékárenství. 

Reprezentuje profesi farmaceutický 

asistent. 

Cílem Komory je posilovat odbornost                        

a kvalitu výkonu povolání farmaceutic-

kého asistenta v souladu s obecně      

závaznými předpisy a etickými                   

standardy. Prosazuje profesní zájmy 

členů Komory a poskytuje poradenské 

a informační služby členům. 

Aktivně se zapojuje do připomínko-

vých řízení v rámci legislativního            

procesu ve vztahu k návrhům týkají-

cích se podmínek vzdělávání nebo              

výkonu povolání farmaceutického            

asistenta.  

Iniciuje vlastní témata v oblastech     

vzdělávání a výkonu povolání                    

farmaceutického asistenta. Poskytuje 

stanoviska Komory k odborným                    

otázkám, jež se staly z jakéhokoliv                 

důvodu sporné mezi farmaceutickými 

asistenty a třetí stranou. 

Komora dále organizuje odborné                                 

a vzdělávací akce (přednášky,                         

semináře) pro členy Komory a odbor-

nou i laickou veřejnost. Spolupracuje      

a podporuje odborné školy vzdělávají-

cí v oboru farmaceutický asistent. 

Podporuje výzkumné a vědecké        

aktivity v oblasti lékárenství, sběr dat, 

uplatňování výsledků v praxi a jejich 

prezentaci veřejnosti. 

Zastupuje členy Komory při jednáních 

s orgány veřejné správy, aktivně      

prezentuje odborná témata v médiích 

a při zahraniční spolupráci. Cílem Ko-

mory je zvyšování povědomí veřejnosti 

o povolání farmaceutického asistenta. 
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Předsednictvo České komory farmaceutických asistentů bylo zvoleno na ustavující 

schůzi 30. 9. 2019 ve složení: 

 

Alena Šindelářová, předsedkyně ČKFA 

Martina Šopíková, místopředsedkyně ČKFA 

Iva Lízalová, členka předsednictva ČKFA 

Kateřina Bauerová, členka předsednictva ČKFA 

Petr Rössler, člen předsednictva ČKFA 

 

Ke konci května podal rezignaci člen předsednictva Petr Rössler. Jeho rezignace 
byla přijata a předsednictvo ČKFA fungovalo po zbytek roku v počtu 4 členů.  

PŘEDSEDNICTVO 
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SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA 

2. jednání předsednictva ČKFA, z.s.  

18. ledna 2020, Brno 

3. jednání předsednictva ČKFA, z.s.  

16. května 2020, Praha 

4. jednání předsednictva ČKFA, z.s.  

30. srpna 2020, Praha 

5. jednání předsednictva ČKFA, z.s.  

8. prosince 2020, on-line 

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI 

SPOLKY 

Česká komora farmaceutických                

asistentů je členem Evropské asocia-

ce farmaceutických techniků 

(European Association of Pharmacy 

Technicians - EAPT). 

V roce 2020 se mělo konat společné 

setkání všech zástupců spolků                      

farmaceutických asistentů působících 

v Evropě, ale kvůli celosvětové                

pandemii COVID-19 bylo jednání              

odloženo na rok 2021.  

Předsednictvo ČKFA také v roce 2020             

navázalo spolupráci s ostatními                  

zástupci nelékařských spolků v České 

republice.  



 

ČLENŮ V ROCE 2020 

ČLENSTVÍ 

416 

Členy komory jsou řádní absolventi studijního oboru Farmaceutický asistent,              

kteří vykonávají v tomto oboru své povolání. 

Členství v České komoře farmaceutických asistentů je nepovinné. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

Milé kolegyně, milé kolegové, 

přestože rok 2020 nám ukázal i nemi-

lou stránku života na zemi, pro ČKFA 

se jednalo o rok plných výzev, o rok, 

který byl historicky prvním rokem                

fungování České komory farmaceutic-

kých asistentů. Když jsme v roce 2019 

oznamovali na tiskové konferenci 

vznik České komory farmaceutických 

asistentů ani ve snu by nás nenapa-

dlo, že období, které nás čeká bude 

tak výjimečné a náročné po všech 

stránkách.  

Všichni jsme si uvědomovali, že pouze 

silná členská základna může být                         

i silným hlasem při jednáních nejenom 

se zákonodárci, ale i dalšími subjekty. 

Od samého začátku jsme si zároveň 

byli vědomi, že oblast financování               

bude jednou z nesnadných činností 

nás všech členů předsednictva, a to 

především z důvodu udržení kladného 

hospodaření ČKFA.  

Ráda bych zmínila, že financování 

všech našich závazků je velmi nároč-

né a není možné je financovat pouze 

z členských poplatků, jedná se např.       

o IT služby, které musí splňovat               

veškeré bezpečnostní prvky,            

aby nedošlo ke zneužití vašich osob-

ních údajů, chod webových stránek, 

dále je nutné hradit pronájem adresy 

ČKFA, výdaje na porady, daně, aj.  

Cílem všech našich výdajů je minimali-

zovat položky za poskytované služby,              

ale zároveň zachovat kvalitu směrem 

k Vám, ke členům ČKFA.  

Je tedy nutné poděkovat Vám všem 

členům za přízeň a za vaši vloženou 

důvěru, ale také našim partnerům,         

bez kterých by financování chodu             

komory nebylo možné.  

Na všech poradách během roku 2020 

docházelo k informování o aktuálním 

stavu a pohybech na účtu ČKFA                 

a vždy byl proveden kontrolní audit 

MARTINA ŠOPÍKOVÁ 
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členy předsednictva ČKFA. A jak se 

říká – „není malých výzev“ – ČKFA       

jako celek se s oblastí financování 

chodu komory popasovala v roce 2020 

dobře, tedy kladně :-). Věříme a doufá-

me, že i naše členská základna si                

zachová kladná čísla i v roce 2021                 

a že společnými silami dokážeme,             

že profese farmaceutického asistenta 

má svoje nezastupitelné místo 

v oblasti poskytování zdravotní péče. 

Veškeré financování ČKFA je zcela 

transparentní a k nahlédnutí. V níže                     

uvedené tabulce vidíte komplexní         

obraz dosažených výnosů i nákladů. 



ZPRÁVA KOMISE PRO ODBORNOU                 

GARANCI VZDĚLÁVÁNÍ 

Milé kolegyně, milé kolegové, 

i když nám rok 2020 připravil opravdu 

náročné a turbulentní situace,              

které nejenom nám překazili a odsu-

nuly mnoho plánů, snažily jsme se                          

i přesto pracovat na poli vzdělávání. 

Navázali jsme kontakt se zástupci 

vyšších odborných škol a odborných 

institucí, se kterými jsme probrali            

možnosti, jak dále vzdělávat budoucí         

i stávající farmaceutické asistenty.  

I když nám další jednání a pokračová-

ní ve spolupráci přetrhnul Covid-19, 

věříme, že se nám podaří po zklidnění 

situace dále rozvíjet další kooperaci.  

Dalším významným krokem bylo,                  

že se podařilo spustit odbornou                

garanci vzdělávacích akcí.                               

V loňském roce jsme udělili souhlasné 

stanovisko o partnerské záštitě                      

38 vzdělávacím akcím určených pro 

farmaceutické asistenty. I když se                   

nekonaly konference s fyzickou účastí, 

forma e-learningů nebo webinářů se 

stává také oblíbenou a jsme rádi,                

že můžeme podpořit i vzdělávací              

programy tohoto typu. 

                                                                      

Pevně doufáme, že rok 2021 bude      

pro nás příznivější a plány, které se 

nepodařily uskutečnit v roce loňském, 

se nám podaří uskutečnit v roce                   

letošním.  

12 
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PARTNEŘI ČKFA 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v roce 2020 jsme zahájili spolupráci 

s externími partnery z řad odborníků            

i farmaceutických společností. Byl to 

jeden z prvních kroků k tomu, přinést 

členům ČKFA odborné informace                

a zároveň začít připravovat první              

celostátní konferenci. Jedním z cílů 

Komory je mj. nabízet možnosti               

odborného vzdělávání a obohacovat 

odborný rozvoj o zajímavé informace 

z oblasti OTC, doplňků stravy a nejno-

vějších trendů na poli farmacie.  

V roce 2020 se hlavním partnerem 

ČKFA stala společnost Fagron                     

a partnery ČKFA společnost Boiron              

a Asociace provozovatelů lékáren-

ských sítí.  S dalšími farmaceutickými 

společnostmi jsme navázali spolupráci 

jako s partnery konference.                        

I přes nemožnost konání konference 

kvůli situaci s Covid, jsme získali velmi 

zajímavé a důležité kontakty, které 

nám v dalších letech pomohou naplňo-

vat výše zmíněný cíl.  

Spolupráce vznikla také 

s vydavatelstvím Grada Publishing. 

Díky ní získali členové ČKFA slevu              

na celý sortiment knih vydavatelství       

ve výši 20 %. Věříme, že jsme Vám 

tímto krokem udělali radost a přispěli, 

v ne úplně lehké době, trochou odpo-

činku v podobě zajímavé knihy.  

Již první rok ukázal, že ČKFA je                    

zajímavým partnerem pro širokou               

odbornou veřejnost. Stala se jednou 

z cest, jak k farmaceutickým asisten-

tům dostat zajímavé odborné informa-

ce. Na navazování nových kontaktů 

spolupráce budeme intenzivně praco-

vat také v roce 2021. Pevně věříme, 

že situace s Covid se natolik uklidní, 

že naše partnery osobně představíme 

na celostátní konferenci v září 2021. 

IVA LÍZALOVÁ 



ČINNOSTI ROKU 2019 a 2020 
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2019 listopad 

Založení ČKFA - tisková konference; založení komory předchází realizace                             

webových stránek ČKFA, výběr sídla—kontaktní adresy ČKFA zápis                        

do rejstříku soudu.  

 

Kongres nemocničních lékárníků v Hradci Králové - příprava bloku farmaceu-

tických asistentů, představení ČKFA v úvodu kongresu za přítomnosti                   

ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, zahájení komunikace s ministrem 

zdravotnictví o úkolech ČKFA. 

  

2019 prosinec Vydání 1. Zpravodaje ČKFA pro rok 2019. 

 
Reakce médií na vznik ČKFA - rozhovory na téma problematiky oboru FA            

pro portál Apatykář 

 Reakce na vznik ČKFA prezidium ČAS. 

 Nábor do členské základny. 

  

2020 leden 
Vydána první informace o přípravě 1. konference ČKFA společně                                  

s programem. 

 

10. ledna 2020 - jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem                      

k problematice platových tříd FA, následuje několik měsíců komunikace                 

s příslušným odborem MZ. 

 Komunikace s Mgr. Vránou - platové třídy. 

 1. porada předsednictva ČKFA, Brno; zápis porady rozeslán členům ČKFA. 

 Zápis - rozeslání členům. 

  

2020 únor Příprava 1. konference ČKFA. 

  

2020 březen Pozvánka na 1. konferenci ČKFA s účastí zdarma pro členy ČKFA. 

 
1. reakce na vážnou situaci v ČR v souvislosti s nástupem epidemie              

COVID 19 - předsednictvo ČKFA vydalo doporučení ke zvládnutí situace. 

 
Předsednictvo ČKFA vydalo "Doporučení pro sousedy" - doporučené chování 

během Covid pro veřejnost. 

 

Farmaceutickým asistentům předáno veřejné poděkování za jejich příkladné 

chování během náročné situace první vlny pandemie. ČKFA takto reagovala 

jako jedna z prvních organizací! 

 
Rozeslán dotazník ke zmapování neznámé situace během první vlny                    

pandemie - dostupnost ochranných pomůcek pro FA aj. 

 Vydání 1. Zpravodaje ČKFA pro rok 2020. 

  

  



 

V reakci na situace v ČR je zrušen jarní termín konference ČKFA, přesun              

na září, následně zrušený i podzimní termín - 1. konference ČKFA se               

v roce 2020 neuskuteční. 

  

2020 duben 

Vzhledem k celosvětové pandemii Covid je zrušena konference EAPT - 
Evropské organizace farmaceutických asistentů a techniků, které je 
ČKFA členem. 

 
Předsednictvo informuje o doporučení MZ ČR k rozdělování ochranných 
pomůcek mezi lékárny. 

 

Den zdraví - oslovení farmaceutických asistentů na veřejné úrovni, ČKFA 
poukázala na nezbytnost této profese a její mimořádné úkoly v boji                     
s pandémií. 

 

ČKFA zdarma zásilkově poskytlo svým členům ochranné štíty,                     
které předsednictvo v době nedostatku OOP vlastní iniciativou obdrželo                      
od firmy Průša Research.  

 

ČKFA vydalo stanovisko k prohlášení ČAS, kde prezidium ČAS                    
neoprávněně označilo ČKFA za důvod problémů ve věci vzniku jednotné 
Komory nelékařských profesí. 

 
Předsednictvo ČKFA vydalo doporučení Jak zvládat stres v náročné době 
- reakce na silný pracovní tlak během pandemie. 

  

2020 květen 
Rozeslána 2. část dotazníku ke zmapování situace dostupnosti OOP               
mezi farmaceutickými asistenty. 

 
Neustále probíhá komunikace s MZ na bázi urgencí stavu jednání                          
k platovým třídám FA. 

 Pokračuje jednání k věci společné komory NLZP v návrhu ČAS 

 
2. porada předsednictva ČKFA, Praha; zápis porady rozeslán členům 
ČKFA. 

 Osloveny vedoucí nemocničních lékáren ČR s pobídkou ke spolupráci. 

 Předsednictvo ČKFA předalo členům doporučení Krizová komunikace. 

 Krizová komunikace - doporučení, pro členy.  

  

2020 červen 

Jednání s vedením ČAS k tématu společné komory NLZP; schůzka                   
zrušena vzhledem ke zjištěné skutečnosti již odeslaného návrhu ČAS              
do Poslanecké sněmovny bez předchozího dialogu. 

 
Informace o vzniku ČKFA - jediné profesní organizace oboru FA předána 
do lékáren v ČR podle seznamu SÚKL. 

 ČKFA se stává garantem vzdělávacích akcí pro FA. 

 Probíhají jednání k rozšíření benefitů pro členy ČKFA.  

 
Zveřejněna informace o soutěži nelékařských profesí Hartmann Awards - 
žádost o bližší informace; dotaz na zařazení oboru FA. 
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Dochází k prvnímu oslovení profesních spolků nelékařských oborů                    
k tématu návrhu společné komory NLZP Českou asociací sester,                   
sněmovní tisk 891. 

  

2020 červenec Vydání 2. Zpravodaje ČKFA pro rok 2020. 

 
Průběžně předsednictvo komunikuje s EAPT a řeší aktuality k situaci Covid              
v lékárnách Evropy a náhradní termín konference. 

 
Komunikace s představiteli profesních spoků vedoucí ke společnému setkání 
a společnému prohlášení ve věci komory NLZP/sněmovní tisk 891. 

  

2020 srpen 
Připomínka soutěže pro členy ČKFA vyhlášené ve 2. Zpravodaji, vybráni                
výherci a zaslání odměn. 

 3. porada předsednictva ČKFA, Praha; zápis porady rozeslán členům ČKFA. 

 
Vrcholí příprava 1. společného jednání profesních spolků NLZP; setkání               
iniciovala a organizuje ČKFA. 

 

Předsednictvo ČKFA oslovilo ředitele VOŠ FA s návrhem společného setkání 
s tématem budoucnosti oboru FA z pohledu pregraduálního vzdělávání.                 
Dále bylo předáno povzání na soutěž studentů oboru FA v přípravě léčiv. 
(Tuto soutěž ani setkání se vinou dlouhodobého uzavření škol bohužel                   
nepodařilo zrealizovat). 

 Pozvání na setkání ředitelů VOŠ FA. 

  

2020 září 

Proběhlo 1. společné jednání profesních spolků NLZP ve věci komory NLZP 
a návrhu zveřejněného ve sněmovním tisku 891, jehož výsledkem bylo               
společné prohlášení, které bylo zasláno mj. představitelům Poslanecké            
sněmovny a médiím. ČKFA tak zahájilo vzájemnou spolupráci oborů NLZP.                        
Zápis z jednání i společné prohlášení byly předány členům ČKFA. 

 Rozeslání stanoviska 22.9. zákonodárcům. 

 Rozeslání stanoviska médiím 24.9. 

 Zrušení setkání ředitelů VOŠ FA. 

 Komunikace se zákonodárci. 

 
Byla zahájena komunikace s příslušným odborem MZ ve věci cizinců                          
na pozici farmaceutický asistent v lékárnách ČR. 

 Vydání 3. Zpravodaje ČKFA pro rok 2020. 

  

2020 říjen 
Zakoupena doména farmaceutickyasistent.cz, která pod záštitou ČKFA                   
bude sloužit k propagaci oboru FA u laické veřejnosti. 

 

Proběhla on-line komunikace s poslankyní výboru pro zdravotnictví PS ČR 
Pastuchovou a senátorem Hišerem ve věci prohlášení spolků ke společné 
komoře NLZP. 

  

  

  



 
ČKFA se připojila ke Dni farmaceutických asistentů/techniků a vydala              
veřejné poděkování všem FA za jejich práci. 

 
4. porada předsednictva ČKFA - on-line, zápis porady rozeslán členům 
ČKFA. 

 Příprava ročního vyúčtování. 

  

2020 listopad Realizace rozhovoru pro Svět farmacie. 

  

2020 prosinec Vydání 4. Zpravodaje ČKFA pro rok 2020. 

 
Otevření spolupráce s Unií zaměstnavatelských svazů, využití kampaně 
Studuj zdrávku pro účely propagace oboru FA. 

 Příprava nabídky partnerské spolupráce pro rok 2021. 

 
Zahájení realizace propagace oboru FA mezi absolventy středních škol             
a gymnázií - propagační leták a plakát. 
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WEBOVÉ STRÁNKY + FACEBOOK 

Členové ČKFA jsou pravidelně informování o všech legislativních změnách,              

mimořádných opatřeních a dalších novinkách týkajících se oboru farmaceutický 

asistent a pracovně – právní oblasti.  

Stejně tak je členům zasílána řada produktových novinek, především od partnerů 

ČKFA.  

O dění v komoře a činnosti členů předsednictva jsou členové průběžně                             

informováni v pravidelném Zpravodaji.  

NEWSLETTER 
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KOMUNIKACE 



ZPRAVODAJ 

Zpravodaj 1/2020 

2. dubna 2020 

V tomto čísle se dozvíte, čeho se týkalo naše 

lednové setkání s ministrem zdravotnictví nebo 

jaké projekty připravujeme s našimi partnery.  

Zpravodaj 2/2020 

30. června 2020 

V tomto čísle jsme informovali o tom, že jsme 

odbrželi darem ochranné štíty od firmy PRUSA 

RESEARCH, které jsme všem členům, kteří o ně 

projevili zájem, rozeslali.  

Zpravodaj 3/2020 

6. října 2020 

V tomto čísle jsme informovali o vítězích soutě-

že, kterou jsme v minulém čísle vyhlásili a před-

sedkyně ČKFA odpovídala na dotazy členů            

Komory ohledně vzdělávání farmaceutických 

asistentů. 

Zpravodaj 4/2020 

14. prosince 2020 

V tomto čísle jsme informovali o členských            

benefitech. a členové předsednictva ČKFA              

odpovídali na dotazy členům Komory. 
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Výroční zpráva ČKFA 2020 


