
Dotazy které se objevovaly na setkání členů: 

V první řadě je potřeba říct, že jde o profesní samosprávu.  Smysl zákona je, že si budeme o své 
profesi rozhodovat sami – a také budeme za kvalitu psychoterapie a profesionalitu 
psychoterapeutů sami odpovídat. Díky komoře se psychoterapeuti stanou partnerem pro stát. 

 

Kdy bude zákon k dispozici?  

To zatím nikdo neví, ale směřujeme to k přijetí do konce tohoto volebního období. 

 

Supervize/mentoring 

- Jaký je rozdíl mezi supervizí a mentoringem? Viz https://czap.cz/Mentoring-detaily 
 

- Jací supervizoři se budou „uznávat“? Budou muset být členy komory? Supervizor bude muset být 
člen komory, a mít 10 let praxe po ukončení vlastního výcviku. 

Přechodné období 

- Kdo budou první členové komory? Členové ČAP/ psychoterapeuti ve zdravotnictví, kteří o vstup 
do komory projeví zájem a registrují se u příslušného ministerstva (zatím není jasné jakého). Toto 
ministerstvo pak svolá první VH. 

- Jak se budou členové ČAP překlápět do komory, pokud nějak? Budou mít právo na vstup do 
komory, budou se ale při vzniku muset přihlásit (tedy nebudu automaticky členy komory). 

- Co s těmi kteří vstup při vzniku nestihnou? Budou muset po ustanovení komory projít klasickým 
procesem. 

- Co bude s ČAP? Uvidíme. 

Vstup do komory, členství 

- Jaký bude postup když někdo bude chtít být členem obou sekcí ? Jedna přihláška, jeden 
poplatek, nutno splnění dvojích podmínek – do obou sekcí. 

- Co v případě zahraničních VŠ/ výcviků? Ty komora individuálně posoudí. 
- Zkouška – jak bude vypadat? Nezvýší neúměrně práh vstupu? Současných členů se nebude týkat, 

pokud se včas přihlásí. Konkrétní podobu zkoušky potom stanoví nově vzniklá komora. 
- Jak to bude s psychiatry? Povinnost vstupu, uzná se kvalifikace z resortu zdravotnictví.  
- Co se bude počítat jako praxe, kolik jí bude, bude vůbec reálné ji někde vykonat? Zůstane 

pravděpodobně stejné, viz CŘ a podmínky kandidátního a řádného členství 
- Jak se bude dokládat množství praxe s klienty? Viz CŘ a Mentoring a podmínky kandidátního a 

řádného členství 
- Bude nutnost mít psychologické minimum? Co to zahrnuje, kdo to bude pořádat? Bude zkouška, 

jinak viz podmínky kandidátního a řádného členství. 
 
 

 

Povinnosti členů 

- Bude povinné pojištění? Ano 



- CŽV – bude kreditový systém? Co se bude počítat? Bude povinnost celoživotního vzdělávání dle 
standartů ČAP. 

- Povinnost mlčenlivosti, bude nějaká? Jak to bude v situacích, kdy je dotyčný vázán mlčenlivostí 
už jiným zákonem (škola, OSPOD)? Bude povinnost mlčenlivosti, s jinými zákony se to nebude 
křížit. 

- Bude povinnost vést dokumentaci? Co tam, kde je dokumentace už upravena jiným předpisem? 
Ano, bude. Bude postupovat podle pravidel všech svých profesí. 

- Poplatek – jak bude vysoký, co odstupňování poplatku pro začínající terapeuty? Uvidíme, 
předpokládáme že do 5 tis. a odstupňovaný. 

- Jak to bude po dobu MD a RD? Do detailu není vyřešeno, počítáme s citlivým přístupem. 

 

Přímý/nepřímý poskytovatel 

- Jak to bude s institucemi, ve kterých je psychoterapie provozována ale nejde přímo o psychot. 
Instituce (školství, sociální služby…)? Z podstaty věci budou nepřímým poskytovatelem, ale 
nebudou se muset zapsat do seznamu nepřímých poskytovatelů, protože už jsou registrovány 
jinde a psychoterapii vykonávají ze zákona. Činnost musí vykonávat zapsaný psychoterapeut. 

Specializace 

- Budou nějaké rozdělení, nadstavby, specializace..?  Hlavně párová terapie. Dle výsledku 
vnitrokomorové diskuze. 

 

Výcviky 

- Jak to bude s certifikovanými výcviky a do budoucna certifikací? CŘ zůstane jako vnitrokomorový 
předpis. Na výcviky bude dávat razítko komora. 

Pojišťovny 

- Preventivní programy počítáme že budou zachovány ve stejné podobě. 

 

Co bude s živnostenským zákonem? Bude i živnost pro ty, kteří nebudou v komoře? Psychoterapie se 
na živnost nebude dělat, pychoterapii budou moci vykonávat jen členové komory. 

Panuje mezi zapojenými asociacemi shoda? Čekáte problémy? Nesoulad v pojetí psychoterapie máme 
pouze s AKP, jinak panuje shoda. 


