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Vážení, 
 
z pověření pana premiéra si Vám dovoluji odpovědět na Váš dopis, ve kterém navrhujete 
vyjmout služby soukromých psychologů (vázaná živnost Psychologické poradenství 
a diagnostika) a psychoterapeutů ze zákazu poskytování služeb. 
 
Předně mi dovolte poděkovat za Vaše podněty k možnému zmírnění přijatých opatření. 
Ministerstvo zdravotnictví zváží, zda bude možné s ohledem na vývoj epidemiologické 
situace tyto připomínky implementovat do v budoucnu přijímaných opatření. 
 
Bohužel se epidemiologická situace v České republice zhoršuje, a proto muselo být 
přistoupeno ke zpřísnění opatření. S účinností od 27. prosince 2020 bylo rozhodnuto 
o přechodu do nepřísnějšího pátého stupně protiepidemického systému PES. 
Na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 ve znění usnesení vlády 
ze dne 7. ledna 2021 č. 12, je s účinností do 22. ledna 2021 zakázán maloobchodní 
prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Zákaz se nevztahuje 
na vymezené výjimky a dále na činnosti, které nejsou živnosti podle živnostenského 
zákona. Činnost v podobě vázané životnosti Psychologické poradenství a diagnostika je 
tak v současnosti zakázána. 
 
Shlukování lidí a jejich mobilitu je nutné v současné době regulovat tak, aby se 
v maximální možné míře dosáhlo prevence přenosu a dalšího šíření onemocnění 
COVID-19, a to při zohlednění společenských a ekonomických dopadů takové regulace. 
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U šíření onemocnění COVID-19 nejde pouze o samotný kontakt při poskytování 
individuálních služeb klientovi, ale i o to, aby byla snížena mobilita lidí. Proto bylo vládou 
ČR po jednání s odborníky přistoupeno k redukování služeb tak, aby byly zachovány 
pouze ty nejnutnější. V oblasti duševního zdraví byly zachovány služby poskytované 
klinickými psychology (psychology ve zdravotnictví) a psychiatry. 
 
Také považuji za velmi důležité zdůraznit, že bez aktivního zapojení samotných lidí, 
kterých se to týká, by ani mnohonásobné posílení zdravotnického systému a výjimka 
pro všechny OSVČ v psychologickém poradenství nebyla dostatečná ke zvládnutí 
dopadů, které současná epidemie do oblasti duševního zdraví vnáší. Vláda ČR proto 
navrhla a odsouhlasila krokový systém podpory, od edukace a sebepéče, přes krizovou 
péči a odbornou podporu, až po samotnou léčbu, a to napříč všemi relevantními rezorty. 
V rámci edukace a sebepéče spolupracujeme s Národním ústavem duševního zdraví, 
kde již nyní prvním výstupem jsou webové stránky www.opatruj.se, a další aktivity budou 
následovat.  
 
Ujišťujeme Vás, že názory odborné i široké veřejnosti jsou vládou vnímány a děláme vše 
pro to, aby, je-li to možné, byly tyto názory při přípravě přijímaných opatření zohledněny. 

S pozdravem   

  Mgr. Jan Bačina v.r. 
ředitel odboru právního 
podepsáno elektronicky 
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