Česká asociace pro psychoterapii
I. P. Pavlova 3
120 00 Praha 2

V Praze dne 13. 11. 2020

Vážený pane předsedo, vážení kolegové,
děkujeme za Vaši reakci na dopis adresovaný a odeslaný MZ ČR dne 6. 11. 2020. Vzhledem k tomu, že z naší strany
trvá vůle s vámi jako společností najít společnou řeč, reagujeme.
Zájmem ČPtS je spolupracovat na vymezení jasného zákonného rámce poskytování psychoterapeutické péče. Snaha
vaší společnosti zaplnit poptávku po psychoterapii je pochopitelná. Je důležité, aby poskytování psychoterapeutické
péče mělo svá jasná pravidla.
Očekáváme, že současné období se stane katalyzátorem pro vytvoření legislativních změn, týkajících se
psychoterapeutické péče a jejích poskytovatelů. Věříme, že i v tomto ohledu bude mezi oběma společnostmi nalezena
shoda. Souhlasíme, že i lidé bez zdravotnického vzdělání a současně absolventi psychoterapeutických výcviků
pracující s psychoterapeutickým přístupem a dovednostmi mohou vykonávat kvalitní a užitečné psychoterapeutické
poradenství na živnostenský list. Zákonná pravidla o poskytování psychoterapie jsou zatím daná tak, jak je zmíněno
v dopise MZ ČR. A dle Živnostenského zákona psychoterapii jako takovou poskytovat nelze.
Pokud bychom koordinovali návrhy směrem k ministerstvu po vzájemné dohodě, mohli bychom dosáhnout shody a
společného postupu. Spolupráci jsme opakovaně deklarovali, naši zástupci se scházeli a diskutovali své postoje.
V některých oblastech jsme našli shodu, jiné potřebují další diskuzi. V současnosti je pro spolupráci stále otevřený
prostor, ale potřebujeme v této oblasti jasnou a otevřenou komunikaci. Pro obě společnosti, a hlavně jejich členy,
budou prospěšné legislativní změny (např. zákon o psychoterapeutické péči a jejich poskytovatelích), které jasně
vymezí pravidla, která budou přehledná pro poskytovatele i pro pacienty či klienty.
Jako reprezentace ČPtS se snažíme vytvářet prostor pro výměnu názorů a postojů, které povedou, při dobré vůli obou
stran, k prospěšné dohodě, jež obor psychoterapie smysluplně vymezí a bude ho dále rozvíjet.
S pozdravem a přáním přínosné budoucí spolupráce,
Za výbor ČPtS
Předseda
Prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
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