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Ministerstvo zdravotnictví 

Vážený pan ministr Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA   

Palackého náměstí 4 

128 01 Praha 2                                                                                        V Praze dne 15.4. 2021 

 

 

Vážený pane ministře, 

 

Po odvysílání dokumentu České televize Infiltrace – obchod s nadějí, který pojednával o péči 

pro děti s poruchou autistického spektra metodou ABA, bych se prostřednictvím Vás ráda 

zeptala na pár skutečností. 

 

Legislativní ukotvení nově vznikajících profesí – behaviorální analytik, 

asistent behaviorálního analytika a behaviorální technik bylo řešeno pozměňovacím 

návrhem místopředsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

MUDr. Davida Kasala v rámci novely zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.  

  

Zákon 201/2017 Sb. ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o 

podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů byl vyhlášen 12. 7. 2017 Sbírkou zákonů 

v částce 72.  Platnosti nabývá dnem 1. 9. 2017 ( Behaviorální analytik – § 21c, Asistent 

behaviorálního analytika – § 29, Behaviorální technik – § 29a). 

 

Můj dotaz směřuje k tomu, za jakých podmínek je v současné době možné provádět ABA 

terapii, aby bylo vše v souladu se zákonem? 

 

Jaké podmínky musí být splněny, aby Behaviorální analytik, který je dle výše uvedeného 

zákona nelékařským zdravotnickým pracovníkem, mohl legálně ABA terapii provádět? 

 

Jaké právní předpisy musí být dodrženy, aby ABA terapie byla pro dítě s autismem metodou 

bezpečnou a rodiče mohly být v klidu, že jejich dítě nebude ohroženo? 
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A můj poslední dotaz směřuje k samotnému dokumentu. Jaký je názor ministerstva 

zdravotnictví na skutečnosti, které byly v dokumentu v plné nahotě ukázány? 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1092813857-infiltrace/  

 

 

Velmi Vám děkuji za odpovědi. 

 

S pozdravem, 

 

Mgr. Petra Valentová 

Předsedkyně správní rady proPAS, z. s.  
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