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Unie psychologických asociací, z.s. (UPA ČR)
• Založena v roce 1995

• Od roku 1999 členem Evropské federace psychologických asociací (EFPA)

• Svaz spolků sdružujících psychology

• Předseda PhDr. Michal Walter (od roku 2017)

• Web http://upacr.cz/

3Zákon o psychologických činnostech 24. 1. 2022

Hlavní účel
• Ochrana a obhajování zájmů členů UPA ČR
• Zastupování psychologů ČR v EFPA
• Z pověření EFPA zajišťování činností národní komise pro 

EuroPsy, vč. vydávání Evropského certifikátu z 
psychologie (EuroPsy) v ČR

• Příprava vzniku zákona o psychologických činnostech a 
psychologické komoře

• Ochrana veřejnosti před škodami, které mohou v oblasti 
praktické aplikace psychologie způsobit nekompetentní 
či nekvalifikovaní jedinci nebo organizace

• Napomáhání rozvoji teorie a praxe oboru a jeho 
propagace

Členské asociace – 9 členů

• Českomoravská psychologická společnost, z.s.

• Psychočas, z.s.

• Asociace dopravních psychologů České republiky, z.s.

• Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s.

• Asociace školní psychologie, z.s.

• Asociace psychologů sportu, z.s.

• Asociace soukromých psychologů a pedagogů, z.s.

• Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s.

• Sdružení dopravních psychologů, z.s.

http://upacr.cz/


Legislativní komise UPA ČR (LK UPA ČR)

• Vznik v roce 2015

• Úkoly

• především příprava zákona o psychologických činnostech a psychologické komoře 

• podílí se i na dalších úkolech souvisejících s regulací profese psychologa

• Aktuálně 10 členů s psychologickým a/nebo právním vzděláním

• Spolupráce s Etickou komisí Českomoravské psychologické splečnosti (EK ČMPS) a Českou asociací 
pro psychoterapii (ČAP)

• Koordinátorka Mgr. Michaela Borovanská, Ph.D. (od roku 2019)

• Web http://upacr.cz/legislativni-komise/
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Historické okénko – dosavadní vývoj
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]

• 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]

1993

• Návrh poslanců A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona ČNR o psychologické činnosti a Psychologické 
komoře České republiky (tisk 16/1993) [4]

1994

• Návrh vzat zpět na 19. schůzi Poslanecké sněmovny. [5]
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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
[4] https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t0016_01.htm
[5] https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=1&t=16 a https://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=1&s=19

https://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0568_01.htm
https://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0028_01.htm
https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/01F4BBFFEFF84CCBC12571B6006C2977
https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t0016_01.htm
https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=1&t=16
https://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=1&s=19


Historické okénko – dosavadní vývoj

1995

• Vznik České psychologické unie – dnes Unie psychologických asociací ČR, z.s. (UPA ČR) – jedním z 
hlavních účelů je příprava zákona o psychologických činnostech a psychologické komoře

2010 - 2014

• UPA ČR - příprava návrhu zákona 

2014

• Připomínky k návrhu zákona nejen od členských asociací UPA ČR

• Petice studentů: Výzva k vytvoření jednotné psychologické komory v ČR (dodnes 297 podpisů)
[1]

2015

• Rozhodnutí přepracovat návrh zákona
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Odkazy:
[1] https://www.petice.com/vyzva_k_vytvoeni_jednotne_psychologicke_komory_v_r

https://www.petice.com/vyzva_k_vytvoeni_jednotne_psychologicke_komory_v_r


Historické okénko – dosavadní vývoj

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

2016 – 2018 

• Průzkum UPA ČR „Aktuální problémy v různých oblastech psychologické praxe“ (2016 – 2017 
sběr dat, 2018 publikování zprávy [1])

• Vznik stejnojmenné facebookové skupiny [2] sdružující psychology a další odborníky působící v
oblasti péče o duševní zdraví

2019

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

• Koordinátorka LK UPA ČR Mgr. Michaela Borovanská, Ph.D.

2020

• Navázání spolupráce s Českou asociací pro psychoterapii (ČAP)
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Odkazy:
[1] https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29636.27524
[2] https://www.facebook.com/groups/829869560520156

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29636.27524
https://www.facebook.com/groups/829869560520156


Psychologové a psychoterapeuti v ČR
Psycholog

- Ten, kdo vystudoval psychologii (VŠ magisterský studijní program psychologie)

- Poskytuje různé psychologické služby (psychologické poradenství, krizová intervence, 
psychodiagnostika, posudky aj.)

- Působí v různých oblastech spadajících do mnoha rezortů – specializace (klinický psycholog, 
dopravní psycholog, psycholog v sociálních službách, školní psycholog …)

- Může poskytovat psychoterapeutické služby, má-li k tomu kvalifikaci

Psychoterapeut

• Ve zdravotnictví – absolvent specializačního vzdělávání - certifikovaného psychoterapeutického
výcviku (klinický psycholog nebo psycholog ve zdravotnictví, psychiatr nebo jiný lékař)

• Mimo zdravotnictví (neupraveno) – absolvent VŠ humanitního nebo lékařského oboru a 
komplexního psychoterapeutického výcviku

• Psychoterapie je poskytována v různých oblastech a rezortech (např. ve zdravotnictví, v sociálních 
službách, školství, bezpečnostních sborech, v privátní praxi …)
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Psychologové a psychoterapeuti v ČR
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PSYCHOLOGOVÉ

PSYCHOTERAPEUTI

ZDRAVOTNICTVÍ

OSTATNÍ OBLASTI

Zhruba 10 000 psychologů, z 
toho více než 90 % mimo 
zdravotnictví.

Zhruba 2 400 ? 
Psychoterapeutů. Z toho 
zhruba 50 % mimo 
zdravotnictví (soukromá praxe) 
+ další odborníci, kteří 
poskytují psychoterapii v rámci 
jiných služeb (zaměstnanci).



Psychologové a psychoterapeuti v ČR

Psychologové a psychoterapeuti ve zdravotnictví i mimo něj se významnou měrou 
podílejí na péči o duševní zdraví

• Potřeba podpořit spolupráci mezi psychology a psychoterapeuty ve zdravotnictví a mimo něj, i 
spolupráci s dalšími odborníky

• Důležitým bodem je prevence rozvoje psychických obtíží, vč. jejich včasného zachycení

• Některé z úkolů psychologů a psychoterapeutů mimo zdravotnictví

• Podílení se na edukci veřejnosti v oblasti duševního zdraví

• Poskytování služeb v oblasti osobnostního rozvoje

• Poskytování podpory v náročných životních situacích

• Poskytování včasné psychické pomoci a krizové intervence po traumatizujících událostech (jako 
prevence rozvoje závažnějších obtíží)

• Poskytování informací o další odborné pomoci („předání“ do péče klinického psychologa, 
psychiatra apod.)
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Psychologové (a psychoterapeuti) v ČR
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Psychologové – 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 v soukromé sféře podnikající – OSVČ (vč. většiny dopravních psychologů) MPO
Psycholog ostatní (např. firemní psycholog, personální psycholog atd.)



Aktuální problémy – co nás trápí?

Nejednotnost, různorodost, nepřehlednost, rozdělenost
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Absence 1 zastřešující organizace a sjednocujícího prvku

ROZTŘÍŠTĚNÁ, 
NEPŘEHLEDNÁ, 

NEÚPLNÁ 
LEGISLATIVA

RŮZNÉ ČI NEJASNÉ 
PODMÍNKY PRO 
VÝKON ČINNOSTÍ

RŮZNORODÉ NÁROKY 
NA KVALIFIKACI A 

PRŮBĚŽNÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

NEZÁVAZNOST
ZÁKLADNÍCH 
PROFESNÍCH 

STANDARDŮ A 
ETICKÝCH ZÁSAD

RŮZNÁ KVALITA
SLUŽEB

CHYBÍ OCHRANA
PROFESE

NÍZKÁ PRESTIŽ
PROFESE

NEDOSTATEČNÁ 
OCHRANA KLIENTŮ



Aktuální problémy – co nás trápí?
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Aktuální problémy – co nás trápí?
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Psycholog
• Absence zakotvení minimální kvalifikace psychologa (obecně) v zákoně
• Dílčí úpravy pro některé specializace a oblasti
• I tam, kde je kvalifikace vymezena zákonem, dochází k tomu, že jsou na pozice psychologů 

přijímáni lidé bez tohoto vzdělání (nesrozumitelné nebo nejasné vymezení – „nepořádek“ v 
oborech dle dřívější klasifikace)

• Spor o „uznávání“ dvouoborové (vs. jednooborové) psychologie

Příklady požadovaných kvalifikací
• Firemní psycholog, psycholog bezpečnostního sboru (specializace) – bez úpravy, příp. 

vnitřní předpisy  (v BS jednooborová, příp. dvouoborová psychologie v magisterském stupni)
• Vázaná živnost „Psychologické poradenství a diagnostika“ – bakalářské vzdělání v oboru 

psychologie nebo osoba bez kvalifikace s odpovědným zástupcem (nedodostačující – dle 
profilů absolventa českých univerzit i dle Evropského certifikátu psychologa EuroPsy)

• Školní psycholog (specializace) – magisterské vzdělání v akreditovaném studijním 
programu psychologie

• Akreditovaný dopravní psycholog (specializace) – magisterské vzdělání v oboru 
psychologie, akreditované postgraduální studium, 3 roky praxe v oboru dopravní 
psychologie + vybavení

• Klinický psycholog (specializace) – magisterské jednooborové studium psychologie (vč. 
bakalářského jednooborového studia), kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví, 
pětileté specializační vzdělání zakončené atestační zkouškou. 

Evropské standardy EuroPsy – kvalifikace i průběžné vzdělávání - nevymahatelné



Aktuální problémy – co nás trápí?

15

ROZTŘÍŠTĚNÁ, 
NEPŘEHLEDNÁ, 

NEÚPLNÁ 
LEGISLATIVA

RŮZNORODÉ 
PODMÍNKY PRO 
VÝKON ČINNOSTÍ

RŮZNORODÉ NÁROKY 
NA KVALIFIKACI A 

PRŮBĚŽNÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Psychoterapeut
• Získání kvalifikace upraveno pouze pro zdravotnictví

• Mimo zdravotnictví je psychoterapie poskytována bez zákonné úpravy a vymahatelných 
minimálních kvalifikačních požadavků

• Snaha o vymezení kvalifikace a standardů psychoterapeutické práce mimo zdravotnictví na 
úrovni spolků – zejm. Česká asociace pro psychoterapii

• Spor o pojem „psychoterapie“ mimo zdravotnictví
 mnozí kvalifikovaní odborníci se obávají nabízet oficiálně psychoterapii a nabízejí 

„poradenství“, „konzultace“, „terapii“
 naopak množství propagátorů pseudovědeckých metod bez minimální kvalifikace 

nabízí terapii, případně i psychoterapii

• Špatná orientace klientů v psycho(terapeutických) službách a kvalifikaci jejich poskytovatelů 



Aktuální problémy – co nás trápí?
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Nedostatečná úprava mimo zdravotnictví, např. 
• Mlčenlivost a prolomení mlčenlivosti
• Právo na informace, nahlížení do psychologické dokumentace
• Uchovávání psychologické dokumentace
• Ochrana psychodiagnostických metod

Nejednotnost v postupech psychologů a psychoterapeutů, mnohdy sami neví, jak postupovat 
(nesrozumitelná nebo chybějící úprava, případně rozpor s „nezávaznými“ etickými zásadami 
profese)

Různé podmínky pro stejnou práci v období Covid–19
• Zákaz pro psychology a psychoterapeuty poskytující služby dle živnostenského zákona



Aktuální problémy – co nás trápí?
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Absence 1 zastřešující organizace a sjednocujícího prvku
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RŮZNORODÉ NÁROKY 
NA KVALIFIKACI A 
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VZDĚLÁVÁNÍ 

NEZÁVAZNOST
ZÁKLADNÍCH 
PROFESNÍCH 

STANDARDŮ A 
ETICKÝCH ZÁSAD

RŮZNÁ KVALITA
SLUŽEB

CHYBÍ OCHRANA
PROFESE

NÍZKÁ PRESTIŽ
PROFESE

Kvalita a podmínky poskytování služeb
 Obtížná vymahatelnost základních profesních 

standardů (vč. kvalifikačních a požadavku na 
celoživotního vzdělávání) a etických principů – a 
to i z důvodu absence jejich dostatečné 
formulace či závaznosti

 Chybí základní kritéria a nástroje kontroly kvality 
(„bez garance“)

 Nepostižitelnost a omezené možnosti klientů 
domoci se pomoci

Ochrana profese
 Kdo je psycholog/psychoterapeut?
 Kdo smí poskytovat 

psychologické/psychoterapeutické služby?
 O nás bez nás



Aktuální problémy – co nás trápí?
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Absence 1 zastřešující organizace a sjednocujícího prvku
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Prostor pro pseudometody a poskytování služeb 
nekvalifikovanými osobami
 Psychodiagnostika „Barvy života“
 Psychologické poradenství, terapie, osobnostní 

rozvoj poskytované nekvalifikovanými nebo 
nedostatečně kvalifikovanými osobami, např.
 Poradenství a terapie na základě vlastní 

zkušenosti
 Terapie metodou RUŠ
 Kvantová terapie
 Konzultace s výkladem karet či kyvadlem

 Kauza AKTIP – psycholožka bez psychologického 
vzdělání

 Pochybné vzdělávací programy
 „Psychologie v poradenství“ pro volné živnosti 

– pekař se zájmem o psychologii
 Akreditovaný rekvalifikační kurz „Kouč (dříve 

terpeut) psycho-energetické transformace“ 

FB skupina Psychokraviny?
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Absence 1 zastřešující organizace a sjednocujícího prvku

ROZTŘÍŠTĚNÁ, 
NEPŘEHLEDNÁ, 

NEÚPLNÁ 
LEGISLATIVA

RŮZNÉ ČI NEJASNÉ 
PODMÍNKY PRO 
VÝKON ČINNOSTÍ

RŮZNORODÉ NÁROKY 
NA KVALIFIKACI A 

PRŮBĚŽNÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

NEZÁVAZNOST
ZÁKLADNÍCH 
PROFESNÍCH 

STANDARDŮ A 
ETICKÝCH ZÁSAD

RŮZNÁ KVALITA
SLUŽEB

CHYBÍ OCHRANA
PROFESE

NÍZKÁ PRESTIŽ
PROFESE

NEDOSTATEČNÁ 
OCHRANA KLIENTŮ



Co potřebujeme?

• Kvalitní a dostupné psychologické a psychoterapeutické služby

• Zvyšování dostupnosti, vč. využití kapacit odborníků mimo zdravotnictví a posílení vzájemné
spolupráce

• Vytvářet další podmínky pro poskytování kvalitních služeb

• Vytvořit podmínky pro snadnější orientaci klientů v těchto službách (vč. seznamu
registrovaných psychologů a psychoterapeutů)

• Zvýšení ochrany klientů, vč. možnosti dovolat se pomoci v případě pochybení odborníka nebo
nekvalifikované osoby

• Jasné vymezení psychologických a psychoterapeutických služeb a toho, kdo je může poskytovat

• Ochrana činnosti a ochrana titulu

• Základní podmínky – registrace v komoře, kvalifikační předpoklady

• Zkvalitňovat vzdělávání psychologů

• Vstupní vzdělání (základní kvalifikace psychologa / psychoterapeuta; specializační vzdělávání)

• Celoživotní vzdělávání

• Závazné standardy vzdělávání (inspirace EuroPsy)
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Co potřebujeme?

• Jasné, úplné a srozumitelné podmínky vykonávání činností

• Stanovení mlčenlivosti a podmínek prolomení mlčenlivosti

• Nakládání s psychologickou dokumentací

• Ochrana psychologických metod

• Závazné základní profesní standardy a etické zásady

• Srozumitelná legislativa

• Garance kvality

• Akreditace metod

• Akreditace vzdělávacích programů

• Zvyšování prestiže psychologické a psychoterapeutické prestiže v ČR
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Co potřebujeme?

Potřebujeme zákon o psychologických činnostech a psychologické komoře?

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 zároveň jako partner pro ostatní instituce, stát, veřejnost

Některé argumenty proti:

• Dosavadní vývoj na Slovensku

• Strach z elitářství

• Obava ze ztráty svobody (další regulace)
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Návrh nové úpravy

• více koncepcí

• po diskuzích ve fázi snahy o skutečně komplexní úpravu, včetně úpravy
psychoterapie a vzniku profesní komory společné pro psychology a
psychoterapeuty
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Návrh nové úpravy

• zakotvení profese psycholog a psychoterapeut, požadovaného vzdělání i kvalifikace (ochrana titulu

„psycholog“, „psychoterapeut“)

• vymezení dalších podmínek pro získání a udržování oprávnění k poskytování psychologických služeb

fyzickými nebo právnickými osobami (registrace v komoře),

• vymezení psychologických / psychoterapeutických činností vykonávaných psychologem / psychoterapeutem 

a možnost vyloučit z poskytování zaměnitelných služeb osoby bez patřičného vzdělání i kvalifikace (ochrana 

činnosti)

• možnost doplnit a sjednotit otázky, jejichž úprava dosud chybí, nebo je velmi roztříštěná (mlčenlivost, 

závaznost základních etických zásad apod.) – respektujeme stávající úpravy, zejm. úpravu ve zdravotnictví

• působnost psychologické komory ČR a součinnost s dalšími subjekty

• profesní komora umožní ochranu profese i klientů, dodržení standardů i hájení zájmů psychologů a 

psychoterapeutů navenek (včetně legislativního procesu)

• profesní samospráva
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Komora

• právnická osoba zřízená zákonem

• klíčové orgány:

• představenstvo (výkonný orgán, předseda a místopředseda)

• plénum (tvořené všemi členy)

• kontrolní komise

• etická komise (podpora v oblasti etiky, pravomoc v oblasti
kárného řízení)

• rozhodčí komise (přezkumný orgán zejména u kárných řízení)

• akreditační komise (akreditace vzdělávacích programů, případně i
psychodiagnostických metod apod.)

• sekce

• administrativní aparát komory
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Možnosti spolupráce

• Příprava zákona v kontextu probíhající reformy péče o duševní zdraví

• Další možnosti spolupráce
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Dotazy, diskuse
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Děkujeme Vám za pozornost.

PhDr. Michal Walter
• předseda Unie psychologických asociací ČR,
• tel. 603 546 594, email michal.walter@centrum.cz

Mgr. Michaela Borovanská, Ph.D. 
• koordinátorka Legislativní komise Unie psychologických asociací ČR
• tel. 725 190 390, email borovanska@apbs.cz
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