
METODICKÝ POKYN 
PRO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLU�EB 

K ZAVEDENÍ T ÍSTUP OVÉHO MODELU PSYCHOTERAPIE 
DO PRAXE 

Ú EL, VÝZNAM PRO PRAXI 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen �ministerstvo�) se zástupci poradního orgánu ministerstva � 
Pracovní skupiny k zaji�t ní dostupnosti psychoterapie, psychoterapeutických konzultací 
a psychosociálních intervencí1 vydává 

 pro zaji�t ní dostupnosti psychoterapeutických a psychosociálních intervencí v mí e 
dostate né k pokrytí aktuálních pot eb a zabrán ní r stu prevalence sebevra�d, záva�ných 
du�evních poruch a negativních spole enských jev  

a 

 pro jasné vymezení kompetencí jednotlivých odborník  pe ující o pacienty s du�evním 
onemocn ním 

metodický pokyn, kterým se definuje tzv. t ístup ový model psychoterapeutické pé e, v etn :  

 popisu spektra inností jednotlivých stup  pé e (rozum j dále systematická psychoterapie, 
psychoterapeutických konzultací a psychosociálních intervencí),  

 základních podmínek pro poskytování jednotlivých stup  pé e,  
 kvalifikace a podmínek získávání zp sobilosti pro poskytování jednotlivých stup  pé e. 

CÍL 

Cílem metodického pokynu je poskytovatel m zdravotních slu�eb v oblasti pé e o du�evní zdraví 
usnadnit a zp ehlednit proces zavád ní a realizace t ístup ového modelu psychoterapeutické pé e 
do praxe. 

VYMEZENÍ POJMU  

Pro ú ely tohoto metodického pokynu je vymezen následující pojem: 

Psychoterapie � je p edev�ím lé bou, ale i profylaxí a rehabilitací poruch zdraví, která se 
uskute uje výhradn  psychologickými prost edky, tedy prost edky komunika ní a vztahové 
povahy.  

 
1 zástupci IPVZ, AP, PtS SL JEP, PS SL JEP, AKP R, AA, AS � psychiatrická sekce. 
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lánek 1 
T ístup ový model psychoterapeutické pé e: 

Ve zdravotních slu�bách jsou rozli�ovány 3 stupn  psychoterapeutické pé e. 

1. stupe : Systematická psychoterapie 
2. stupe : Psychoterapeutické konzultace 
3. stupe : Psychosociální intervence 

lánek 2 
1. stupe : Systematická psychoterapie 

Popis inností 

Jedná se o innosti, které osoba s kvalifikací vymezenou ní�e, m �e vykonávat 
bez odborného dohledu, bez indikace a bez omezení oborem, druhem a formou poskytované 
zdravotní pé e. 

Systematická psychoterapie zahrnuje: 

 diagnostické a lé ebné postupy pro systematické a plánované lé ení a prevenci psychicky, 
psychosociáln  nebo psychosomaticky podmín ných poruch chování, chorobných stav  
a naru�ených vývojových pot eb pomocí v decky podlo�ených, speciálním vzd láním 
osvojených psychoterapeutických metod (tedy lé bou psychologickými prost edky � 
prost edky komunika ní a vztahové povahy).  

Systematická psychoterapeutická innost zahrnuje: 

 schopnost diagnostiky du�evních chorob  
 schopnost adekvátn  psychoterapii indikovat, ídit, supervidovat a evaluovat. 

Kvalifika ní po�adavky 

 klinický psycholog s absolvovaným vzd lávacím programem komplexního 
psychoterapeutického výcviku schváleného pro zdravotnictví 2  a s atestací v oboru 
Psychoterapie podle na ízení vlády . 31/2010 Sb., o oborech specializa ního vzd lávání a 
ozna ení odbornosti zdravotnických pracovník  se specializovanou zp sobilostí, v platném 
zn ní, 

nebo 

 klinický psycholog s absolvovaným vzd lávacím programem komplexního 
psychoterapeutického výcviku schváleného pro zdravotnictví2 a s funk ní specializací 
v systematické psychoterapii3, 

nebo 

 klinický psycholog s absolvovaným vzd lávacím programem komplexního 
psychoterapeutického výcviku schváleného pro zdravotnictví2 a se zvlá�tní odbornou 

 
2 uznání jiného d íve absolvovaného výcviku v oblasti psychoterapie posoudí IPVZ 
3 funk ní specializace ud lené IPVZ p ed 31.12.2009 
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zp sobilostí v systematické psychoterapii, kterou získal absolvováním certifikovaného 
kurzu v systematické psychoterapii4, 

nebo 

 léka  se specializovanou zp sobilostí v n kterém ze základních obor  specializa ního 
vzd lávání léka  s výjimkou obor : hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, léka ská 
genetika, léka ská mikrobiologie, patologie a soudní léka ství, s absolvovaným vzd lávacím 
programem komplexního psychoterapeutického výcviku schváleného pro zdravotnictví2 a 
s atestací v oboru Léka ské psychoterapie, 

nebo 

 léka  se specializovanou zp sobilostí v n kterém ze základních obor  specializa ního 
vzd lávání s výjimkou obor : hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, léka ská 
genetika, léka ská mikrobiologie, patologie a soudní léka ství a s absolvovaným 
vzd lávacím programem komplexního psychoterapeutického výcviku schváleného 
pro zdravotnictví2 a absolvovaným certifikovaným kurzem v systematické psychoterapii4, 

nebo 

 léka  se specializovanou zp sobilostí v n kterém ze základních obor  specializa ního 
vzd lávání s výjimkou obor : hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, léka ská 
genetika, léka ská mikrobiologie, patologie a soudní léka ství a s absolvovaným 
vzd lávacím programem komplexního psychoterapeutického výcviku schváleného 
pro zdravotnictví2 a absolvovanou funk ní specializací v systematické psychoterapii3. 

Podmínky výkonu innosti 

innosti jsou vykonávány u poskytovatele zdravotních slu�eb dle zákona . 372/2011 Sb., 
o zdravotních slu�bách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních slu�bách), ve zn ní 
pozd j�ích p edpis . 

lánek 3 
2. stupe : Psychoterapeutické konzultace 

Popis inností 

Psychoterapeutické innosti navázané na diagnostiku, indikaci, odborný dohled a evaluaci 
pln  kvalifikovaným psychoterapeutem (rozum j zdravotnického pracovníka s kvalifikací uvedenou 
v lánku 2). 

Psychoterapeutické konzultace zahrnují: 

 analýzu problém  a pot eb pacienta na základ  indikace  
 navázání lé ebného vztahu s pacientem 
 aplikaci vybraných psychoterapeutických postup  a metod dle indikace (ve form  práce 

individuální, rodinné, skupinové i práce s pacientem v krizi) 
 pr b �nou práci s psychoterapeutickým procesem a jeho vyu�ití ve prosp ch lé by 
 pr b �né konzultace s indikujícím psychoterapeutem, zpracovávání pr b �ných zpráv 

k evaluaci. 

 
4 CK realizovaného PtS SL JEP 1.1.2010 do 31.12.2018 
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Kvalifika ní po�adavky 

 získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání v�eobecná sestra, 

nebo  

 získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání d tská sestra,  

nebo 

 získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání adiktolog,  

a dále  

 ukon ený magisterský stupe  vzd lání,  
 jeden rok praxe ve zdravotnictví p i pé i o osoby s du�evním onemocn ním a 
 absolvování certifikovaného kurzu po ukon ení vzd lávacího programu komplexního 

psychoterapeutického výcviku schváleného pro zdravotnictví2 (minimální po�adavky 
na rozsah a obsah vzd lávacího programu certifikovaného kurzu budou vydány ve V stníku 
MZ R).  

Podmínky výkonu innosti 

innosti jsou vykonávány u poskytovatele zdravotních slu�eb dle zákona . 372/2011 Sb., 
kde je zaji�t na fyzická p ítomnost pln  kvalifikovaného psychoterapeuta v min. vý�i úvazku 0,4. 

Psychoterapeutické konzultace vykonávají zdravotni tí pracovníci s kvalifikací stanovenou v l. 3 
na základ  indikace a pod odborným dohledem pln  kvalifikovaného psychoterapeuta. 

lánek 4 
3. stupe : Psychosociální intervence 

Popis inností 

innosti navázané na diagnostiku, indikaci, odborný dohled a evaluaci pln  kvalifikovaným 
psychoterapeutem. 

Psychosociální intervence zahrnují: 

 eduka ní a podp rnou práci s pacientem a jeho rodinou 
 relaxa ní techniky  
 innosti p i krizové intervenci  
 psychickou aktivizaci a aktivizaci kognitivních funkcí  
 podp rnou psychoterapii  
 innost koterapeuta 
 a dal�í innosti v návaznosti na dal�í specifickou odbornou p ípravu (nap . strategie KBT 

aj.). 

Kvalifika ní po�adavky 

 získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání v�eobecná sestra, 

nebo 

 získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání d tská sestra, 
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nebo  

 získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání adiktolog, 

nebo 

 získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání zdravotn -sociální pracovník 

a 

 absolvování certifikovaného kurzu (minimální po�adavky na rozsah a obsah vzd lávacího 
programu certifikovaného kurzu budou vydány ve V stníku MZ R) nebo absolvování 
vzd lávacího programu komplexního psychoterapeutického výcviku schváleného 
pro zdravotnictví2. 

Podmínky výkonu innosti 

    innosti jsou vykonávány u poskytovatele zdravotních slu�eb dle zákona .  372/2011 Sb., kde je 
zaji�t na fyzická p ítomnost pln  kvalifikovaného psychoterapeuta v min. vý�i úvazku 0,4. 

Psychosociální intervence vykonávají zdravotni tí pracovníci s kvalifikací stanovenou v l. 4 
na základ  indikace a pod odborným dohledem pln  kvalifikovaného psychoterapeuta.  

O EKÁVANÉ DOPADY DO PRAXE 

Vý�e popsaný model povede k roz�í ení spektra nabízených psychoterapeutických 
intervencí, jejich p esn j�ímu zacílení s ohledem na charakter obtí�í a ke zvý�ení dostupnosti 
psychoterapeutické pé e. 

Vstupní branou pacienta do psychoterapeutické pé e je úvodní konzultace s pln  
kvalifikovaným psychoterapeutem. Ten zhodnotí aktuální stav a indikuje odpovídající stupe  
psychoterapeutické pé e � systematickou psychoterapii, psychoterapeutické konzultace nebo 
psychosociální intervence. Posléze zaji� uje odborný dohled nad pr b hem dané 
psychoterapeutické pé e, vyhodnocuje její efektivitu a je k dispozici k supervizním konzultacím.  

EVALUACE 

Zavád ní t ístup ového modelu psychoterapie do praxe bude pr b �n  vyhodnocováno. 
Sledovanými parametry budou realizace certifikovaných kurz , po et jejich absolvent , vykazování 
zdravotních výkon  v jednotlivých stupních, po ty klient  a jiné indikátory vztahující se 
k dostupnosti psychoterapeutické pé e. Evaluace bude probíhat ve spolupráci s ÚZIS. 
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Seznam zkratek 

AKP R � Asociace klinických psycholog  eské republiky 

AA � eská asociace adiktolog  

AP � eská asociace pro psychoterapii 

AS � eská asociace sester 

PtS LS JEP � eská psychoterapeutická spole nost eské léka ské spole nosti Jana Evangelisty 
Purkyn  

IPVZ � Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 

KBT � kognitivn  behaviorální terapie 

MZ R � Ministerstvo zdravotnictví eské republiky 

PS LS JEP � Psychiatrická spole nost eské léka ské spole nosti Jana Evangelisty Purkyn  

PSI � psychoterapeutické intervence 

ÚZIS � Ústav zdravotnických informací a statistiky  
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Subjektivní pot eba psychoterapie 

a/nebo 

doporu ení k psychoterapii: 

 praktický léka  
 ambulantní specialista 
 klinický psycholog 
 poskytovatel l �kové pé e  
 poradny aj. 

Pln  kvalifikovaný 
psychoterapeut 

(spl uje kvalifika ní kritéria 1. 
stupn  psychoterapeutické pé e) 

zhodnocení aktuálního stavu a 
indikace PST pé e 

2. stupe  

Psychoterapeutické 
konzultace 

1.stupe  

Systematická 
psychoterapie 

3. stupe  

Psychosociální intervence 
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P ehled relevantních právních p edpis  

zákon . 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp sobilosti k výkonu neléka ských 
zdravotnických povolání a k výkonu innosti souvisejících s poskytováním zdravotní pé e 
a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd j�ích p edpis  

zákon . 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zp sobilosti a specializované 
zp sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka e, zubního léka e a farmaceuta ve zn ní 
pozd j�ích p edpis  

vyhlá�ka . 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník , 
ve zn ní pozd j�ích p edpis  

zákon . 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním poji�t ní a o zm n  a dopln ní n kterých souvisejících 
zákon , ve zn ní pozd j�ích p edpis  

zákon . 372/2011 Sb., o zdravotních slu�bách a podmínkách jejich poskytování, ve zn ní 
pozd j�ích p edpis  

na ízení vlády . 31/2010 Sb., o oborech specializa ního vzd lávání a ozna ení odbornosti 
zdravotnických pracovník  se specializovanou zp sobilostí, ve zn ní na ízení vlády . 164/2018 Sb. 

vyhlá�ka . 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpe í l �kové zdravotní pé e, ve zn ní pozd j�ích 
p edpis  

vyhlá�ka . 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzd lávání léka  a zubních léka , ve zn ní 
vyhlá�ky . 378/2021 Sb. 
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