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AKTUÁLNÍ STAV

Psychologové působí v různých oblastech

Oblast působení Rezort
Klinický psycholog nebo psycholog ve zdravotnictví dle zákona č. 96/2004 Sb. MZ ČR
Psycholog v oblasti školství dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, např. školní 
psycholog, psycholog PPP, SPC nebo SVP vykonávající činnosti dle zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, psychologové vykonávající činnosti dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

MŠMT

Psycholog akreditovaný k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost pracovníků dle zákona č. 109/2002 
Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

MŠMT

Psycholog v oblasti sociálních služeb vykonávající činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách; psycholog v oblasti náhradní rodinné péče dle zákona č. 359/1999 Sb.

MPSV

Dopravní psycholog akreditovaný dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích MD ČR

Psycholog bezpečnostního sboru (např. psycholog PČR, VS ČR, HZS ČR, CS ČR, AČR aj.) ve smyslu 
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

MV ČR, MS ČR, 
MF ČR, Úřad 
vlády ČR

Psycholog AČR, vojenský psycholog MO ČR
Soudní znalec v oboru psychologie MS ČR
Vědecký/akademický pracovník v oboru psychologie MŠMT, ?
Psycholog (poradenský, psychoterapeut, personální aj.) podnikající - OSVČ MPO
Psycholog (poradenský, psychoterapeut, personální aj.) zaměstnanec v soukromé sféře ?



AKTUÁLNÍ STAV
Roztříštěná právní úprava



AKTUÁLNÍ STAV

Nejednotnost, různorodost, nepřehlednost, rozdělenost

• Absence 1 zastřešující instituce a sjednocujícího prvku

• Nepřehledná, nejednotná a neúplná legislativa, legislativní a systémové změny „o nás bez

nás“

• Různé nároky na kvalifikaci (atestace � � žádné kvalifikační požadavky) i průběžné

vzdělávání

• Různorodá kvalita služeb

• Nedostatečná ochrana klientů

• Nedostatečná ochrana profese, psychologických metod a postupů

• Možnost poskytovat psychologické nebo s nimi zaměnitelné služby bez ohledu na vzdělání



CO POTŘEBUJEME?

• Sjednocovat, sdružovat se, spolupracovat

• Vytvářet podmínky pro poskytování kvalitních psychologických služeb a dostatečnou ochranu našich

klientů

• Vymezit, kdo je psycholog – „ochranná známka“ a definování základních kvalifikačních předpokladů

• Zkvalitňovat vzdělávání a definovat požadavky dalšího vzdělávání psychologů

• Chránit psychologické metody a postupy a jejich efektivitu

• Zvyšovat prestiž psychologické profese v ČR

• Zpřehlednit legislativu upravující psychologické činnosti a mít možnost se vyjadřovat k legislativním a

systémovým změnám

• …



CO POTŘEBUJEME?

Potřebujeme zákon o psychologických činnostech a Psychologické komoře?

Některé argumenty proti:

• Dosavadní vývoj na Slovensku

• Strach z elitářství

• Obava ze ztráty svobody (další regulace)

Některé argumenty pro:

• Závaznost a vymahatelnost nastavených pravidel a standardů není možná bez zákonné úpravy

• Zpřehlednění a doplnění legislativy týkající se psychologické profese

• 1 instituce (komora) působící jako partner pro ostatní instituce, stát, veřejnost



DOPOSUD …

1992

• Návrh poslanců ČNR Andreje Gjuriče, Jiřího Payna a Jiřího Vlacha na projednání
zásad zákona České národní rady o psychologické činnosti a České

psychologické komoře (tisk 568/1992) [1]

• Návrh zákona České národní rady o psychologické činnosti a Psychologické

komoře České republiky (tisk 28/1992) [2]

Odkazy:
[1] https://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0568_01.htm
[2] https://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0028_01.htm
[3] https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/01F4BBFFEFF84CCBC12571B6006C2977

• Usnesení Vlády ČR ze dne 7. října 1992 č. 582 k návrhu
zákona ČNR o psychologické činnosti a Psychologické
komoře ČR (tisk ČNR č. 28) návrh odmítnut mj. s odůvodněním,
že ke vzniku sdružení psychologů lze využít obecných předpisů o
sdružování občanů. [3]



DOPOSUD …

1993

• Návrh poslanců A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona ČNR o psychologické 

činnosti a Psychologické komoře České republiky (tisk 16/1993) [1]

1994

• Návrh vzat zpět na 19. schůzi Poslanecké sněmovny. [2]

Odkazy:
[1] https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t0016_01.htm
[2] https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=1&t=16 a https://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=1&s=19



DOPOSUD …

1995

• Vznik České psychologické unie – dnes Unie psychologických asociací ČR, z.s. (UPA ČR)

Dle aktuálního znění stanov.



DOPOSUD …

2010 - 2014

• UPA ČR - příprava návrhu zákona 

Odkazy:
[1] https://www.petice.com/vyzva_k_vytvoeni_jednotne_psychologicke_komory_v_r

2014

• Připomínky k návrhu zákona nejen od členských asociací UPA ČR

• Petice studentů: Výzva k vytvoření jednotné psychologické komory v ČR

(dodnes 295 podpisů) [1]



DOPOSUD …

2015

• Vznik Legislativní komise UPA ČR – s cílem zmapovat potřeby současné psychologie a případně 

vytvořit nový návrh zákona o psychologických službách a Psychologické komoře ČR. 

Odkazy:
[1] https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29636.27524
[2] https://www.facebook.com/groups/829869560520156

2016 – 2017

• Průzkum UPA ČR o aktuálních problémech v různých oblastech 

psychologické praxe.

2018

• Zpráva z průzkumu „Aktuální problémy v různých oblastech

psychologické praxe“[1]

• Vznik stejnojmenné facebookové skupiny [2]



AKTUÁLNĚ

2019

• Restart Legislativní komise UPA ČR – nové složení komise, psychologové a právníci 

Některé dosavadní úkoly LK UPA ČR

• Oslovit klinické psychology s nabídkou spolupráce

• Navázat spolupráci s Etickou komisí ČMPS

• Zpracovat rešerše týkající se zahraničních úprav

• Navrhnout definici psychologa

• Vytvořit dopis týkající se doplnění odborného požadavku k vázané živnosti 

„Psychologické poradenství a diagnostika“

• Navrhnout základní body/strukturu zákona



NĚKTERÉ OTÁZKY

Kdo je psycholog – kdo se může označovat jako psycholog?

• Kdo splňuje vstupní kvalifikaci – jaká by měla být?

• Kdo je registrován v komoře?

Co jsou to psychologické činnosti?

� Které činnosti může vykonávat pouze psycholog?

Na koho by se zákon měl vztahovat?

• Cílem je vytvořit 1 zákon pro všechny, který respektuje stávající 
úpravu ve zdravotnictví (odkazuje na stávající legislativu).

Měla by být 1 komora pro všechny nebo více komor dle specializací?

� LK UPA ČR směřuje k 1 komoře se samostatnými sekcemi.



SPOLKY VS. KOMORA

Svaz 
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Spolek Spolek Spolek
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NĚKTERÉ OTÁZKY

Mělo by být členství v komoře povinné?

� Nepovinné členství znamená absenci vymahatelnosti a závaznosti.

Můžeme mít zákon upravující psychologickou profesi a činnosti, ale nemít 

komoru?

• Takové řešení by mohlo být spíše jen formální (ale nevymahatelnou) 

úpravou.

Otázky týkající se gesce (MŠMT, MPSV, jiné).

Otázky týkající se financování komory.

Legislativní proces – vládní vs. poslanecký návrh.



ZÁKLADNÍ BODY NÁVRHU ZÁKONA

Ochrana titulu psychologa – vymezení pojmu psychologa

Příklady:

• Chorvatsko: čl. 4 „Slovo psycholog a jeho právní derivát lze použít pouze v souladu s ustanoveními tohoto

zákona.“ a dále čl. 5 „Pouze psychologové se mohou zapojit do psychologické činnosti.“ čl. 6 „Psycholog je

osoba, která ukončila VŠ vzdělání“ + kdo má základní povolení atd.

• Švýcarsko: čl. 4 „Jako psycholožka nebo psycholog se smí nazývat každý, kdo získal psychologickou

kvalifikaci uznanou podle tohoto zákona“.

• Rakousko: § 4 odst. 1) „Uvádět označení psycholog nebo psycholožka je oprávněn ten, kdo úspěšně

absolvoval tuzemskou postsekundární vzdělávací instituci nebo uznanou postsekundární vzdělávací instituci

jiného členského státu EU nebo jiné smluvní strany podle dohody EHP nebo Švýcarské konfederace s nejméně

300 započtenými kredity ECTS.“ (…) odst. 4) Jakékoli označení, které je způsobilé simulovat použití označení

v souladu s odstavci 1 až 3, je zakázáno. § 5 obsahuje sankci za neoprávněné označení chráněné tímto

zákonem.

(google překlad)



ZÁKLADNÍ BODY NÁVRHU ZÁKONA

Ochrana/vymezení psychologických činností

Příklad:

• Chorvatsko: Čl. 2 Psychologická činnost je systém individuálních nebo skupinově orientovaných odborných postupů, opatření a 
zdrojů založených na principech a znalostech psychologické vědy a praxe, který zahrnuje:

a) psychologická diagnostika - tj. určování psychologických a psychomotorických vlastností a potenciálů jednotlivců a
psychosociálních charakteristik skupin a organizací, které vysvětlují a předpovídají jejich chování, identifikují příčiny neúčinnosti
nebo poruchy a plánují a provádějí psychologické ošetření,

b) psychologické ošetření a poradenství - tj. postupy určené k ochraně, udržování a zlepšování duševního zdraví jednotlivců a
skupin a ke zlepšení kvality života a práce, k optimalizaci využití osobního potenciálu a ke zlepšení skupinové a organizační
účinnosti,

c) vzdělávací činnosti - zahrnující výcvik jednotlivců a skupin při osvojování obecných a specifických psychologických znalostí a
dovedností s cílem získat psychologický výcvik, zlepšit osobní a pracovní efektivitu,

d) psychologický odborný výzkum - psychologické a psychosociální procesy a podmínky jednotlivců a skupin s cílem prohloubit
porozumění zákonům psychické a psychosociální činnosti a posoudit sociální potřeby a důsledky ekonomických nebo sociálních
iniciativ;

e) psychologické hodnocení - všechny psychologické a jiné postupy a léčby, které se týkají jednotlivce, skupiny nebo organizace a
které mohou mít psychologické nebo psychosociální důsledky.

(google překlad)



ZÁKLADNÍ BODY NÁVRHU ZÁKONA

Kvalifikační předpoklady
• Inspiraci může poskytnout mj. EuroPsy

Poskytování psychologických služeb/výkon psychologických činností
• Podmínky (kdo – FO, PO, za jakých podmínek, povinnosti; pouze obecná úprava)
• Otázka podmíněnosti poskytování služeb registrací v komoře (i pro PO?)
• PO může poskytovat služby pouze prostřednictvím FO, která splňuje podmínky stanovené 

tímto zákonem (psycholog)

Různé
• Ochrana psychodiagnostických metod
• Mlčenlivost – je potřeba zde upravovat?

Psychologická komora
• Struktura
• Fungování
• Činnosti

Sankce



DĚKUJI ZA POZORNOST.

KONTAKT:

Michaela Borovanská

borovanska@apbs.cz


