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Úvod 

Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s. (dále AMRP) vznikla v květnu 1990 jako 

profesní sdružení psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků působících především 

v tehdejších manželských a předmanželských poradnách (nyní poradnách pro rodinu, 

manželství a mezilidské vztahy). V současné době jsou jejími členy také další kolegové 

poskytující analogické služby buď na komerční bázi nebo v některých zdravotnických 

zařízeních. Asociace se zaměřuje především na udržování a zvyšování profesních kompetencí, 

připravuje a realizuje kurzy, výcviky, supervize a další vzdělávací aktivity. O dosažené 

kvalifikaci vydává kvalifikační osvědčení.   

Poradny se staly součástí nově budované sítě sociálních služeb a od roku 2007 jsou 

vymezeny  dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Odborné služby v poradnách 

poskytované spadají pod sociální poradenství, které je blíže vymezeno vyhláškou 505/2006 Sb.  

  

Asociace manželských a rodinných poradců sdružuje v současné době 138 kvalifikovaných 

manželských a rodinných poradců a sociálních pracovníků.   

 

Cíle 

Cílem AMRP je především udržování a zvyšování profesních kompetencí psychologů a 

sociálních pracovníků, pracujících v poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy po 

celé republice a ochrana klientů před nekvalifikovaným působením. Reprezentace oboru 

směrem k odborné a laické veřejnosti. V krátké době od vzniku AMRP byly vytvořeny a přijaty 

Kvalifikační požadavky manželských a rodinných poradců ČR, které jsou srovnatelné s 

požadavky ostatních evropských zemí, nejvíce Rakouska.  

V souladu s evropskými standardy v sociální práci má Asociace manželských a rodinných 

poradců zpracovány Základní standardy poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a 

Etický kodex. 

AMRP spolupracuje s MPSV ČR, jakož i s dalšími odbornými organizacemi, mezi něž patří 

např. Asociace linek důvěry, Národní centrum pro rodinu, Českomoravská psychologická 

společnost, Unie psychologů, Národní vzdělávací fond, Bílý kruh bezpečí, CEKAS, Asociace 

občanských poraden, Asociace poraden pro lidi se zdravotním postižením, VIDA centrem, 

Asociací mediátorů ČR atd.    
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 Poslání 

Manželské a rodinné poradenství je specializovaným oborem psychologie, který představuje 

aplikaci psychologických postupů na práci s problémy v mezilidských vztazích, zejména pak s 

problémy rodinnými a manželskými. Poradenství je chápáno jako forma pomoci člověku, který 

se ocitl v obtížné životní situaci. Manželský a rodinný poradce poskytuje psychologické, 

psychosociální a sociálně právní poradenství jednotlivcům, partnerským párům, snoubencům, 

manželům a rodinám, které se nacházejí v náročném životním období. Poradenství je zaměřeno 

na zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních a rodinných problémů, generačních sporů, 

rozvodu a porozvodových těžkostí, styku s dětmi, žárlivosti, nevěry, závislostí v rodině a obtíží 

v intimním soužití. Důležitou součástí práce je i mediace dohod, a to především o výchově dětí 

a  uspořádání vzájemných vztahů. 

 

Služby, které manželští a rodinní poradci poskytují:   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Členská základna AMRP 

 

K 31. 12. 2014 evidovala AMRP 138 členů, z čehož je 121 manželských a rodinných poradců 

a 17 sociálních pracovnic. Členská základna zůstává v posledních letech víceméně konstantní, 

mírně klesá počet sociálních pracovnic a stoupá počet poradců. 

Nejvyšší počet členů má oblast Jihomoravský kraj a Vysočina (35) a Středočeský kraj (23). Cca 

75% členů pracuje v sociálních službách, 20% v soukromé sféře a 5%  jinde (zdravotnictví, 

pedagogická činnost, popř. jsou na mateřské dovolené či v důchodu).    

  

♦ 
  

poradenská a psychoterapeutická pomoc jednotlivcům, párům, manželům a 

rodinám  

♦   rozvodové poradenství a porozvodové vedení (především v zájmu nezletilých dětí)  

♦   psychologická pomoc osobám osamělým 

♦   předmanželské poradenství  

♦   psychologická pomoc občanům v životních krizích  

♦   osvětová, výchovná, vzdělávací a publikační činnost  

♦   psychologická pomoc rodinám i jednotlivcům zasaženým nezaměstnaností 

♦ 

  

psychologická pomoc rodinám s fyzicky, sociálně či jinak handicapovaným 

člověkem 
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Volené orgány AMRP  

 

Obsazení orgánů AMRP zůstalo převážně stejné jako v roce 2013, kdy se na Valné hromadě 

uskutečnily volby do orgánů AMRP. Pouze činnost Revizní komise byla ochromena nejen 

odchodem Bc. Badalové z AMRP v předchozím roce, ale hlavně tragickým úmrtím PhDr. 

Ryšánka v dubnu 2014 a posléze i zánikem oblastního sdružení Západní Čechy, z nějž 

pocházela kandidátka zvolená v doplňkových volbách. 

Prezidium: 

MUDr. Jitka Chmelová – prezident 

Mgr. Pavel Rataj – viceprezident 

Mgr. Darina Skokanová – tajemník 

PhDr. Adéla Doležalová 

PhDr. Milena Chadimová 

PhDr. Marek Kolařík, PhD. 

Mgr. Jiřina Kozoňová 

PhDr. Petr Šmolka – čestný prezident 

 

Stavovská rada: 

PhDr. Pavel Pokorný – předseda 

Mgr. Virginia Kočárová 

Mgr. Zbyšek Mohaupt 

PhDr. Monika Stejskalová 

PhDr. Josef Zeman, Csc. 

 

Senát: 

PhDr. Magdaléna Dostálová 

PhDr. Olga Hinková 

Doc. PhDr. Ivo Plaňava 

PhDr. Ludmila Piňosová 

Mgr. Lenka Rezková 

 

Revizní komise:  

Jana Kotková, Dis. 

PhDr. Vítězslav Ryšánek  

 

Výbor sekce sociálních pracovnic: 

Magda Kratochvílová 

Lenka Vyskočilová, Dis. 
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Zpráva o činnosti za rok 2014  
zprávy z činnosti jednotlivých orgánů AMRP 

 

 Prezidium 

 

Prezidium v tomto roce pracovalo ve stejném složení jako v roce předchozím. Setkali jsme se 

celkem 6x, z toho jednou spolu se Stavovskou radou.  

 

Začátek roku byl ve znamení květnové konference AMRP  - zajištění  organizačních záležitostí, 

dotací, lektorů.  

V tomto období také Pracovní skupina při AMRP dokončovala práci na metodice manželského, 

rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství.  

Protože AMRP se vzhledem k legislativní situaci stala řádným členem UPA, bylo nutné 

přeregistrování členů kvůli zjištění aktuálního počtu členů s psychologickým vzděláním, podle 

nějž se platí členské příspěvky v UPA. 

V březnu 20214 se členové volených orgánů AMRP (J. Chmelová za Prezidium, O. Hinková 

na EK, J. Zeman za SR) na konferenci, pořádanou MPSV na Krajském úřadu Vysočina, poprvé 

dostali do kontaktu s plány na novelizaci Zákona o sociálních službách; od té doby probíhá 

intenzivní práce na zakotvení manželského a rodinného poradenství do novelizovaného zákona, 

bližší podrobnosti jsou na webových stránkách.  

Na konferenci AMRP Prezidium představilo plánované změny Stanov, které byly 

korespondenčně odhlasovány. 

Prezidium začalo pracovat na nové podobě webových stránek, dokončení je plánované na r. 

2015. 

Při automatické změně AMRP z občanského sdružení na zapsaný spolek (plynoucí z nového 

Občanského zákoníku) došlo při registraci k nejasnostem, které prezidium začalo řešit s pomocí 

právníka. 

Prezidium iniciovalo jednání SR o úpravě označená kvalifikačních stupňů AMRP tak, aby 

odpovídalo současné platné legislativě (členové AMRP by názvoslovím neměli být 

znevýhodňováni oproti nečlenům - dle legislativy je absolvent, který nastoupí do soc. služby a 

má příslušné vzdělání, ihned „manželský a rodinný poradce“, kdežto dle AMRP pokud se 

absolvent nebo i zkušený odborník stane členem, je „čekatel“, což je devalvující oproti 

nečlenovi). Dalším předmětem společné práce byl systém vzdělávání a zajištění kursu 

propedeutiky. 

Předmětem jednání Prezidia byla na popud člena AMRP J. Procházky debata o stanovisku 

AMRP k adopci dětí homoparentálním párem, výsledkem je rozhodnutí zařadit toto téma 

k široké diskusi na příští konferenci AMRP. 

Velkým problémem bohužel zůstává nefunkčnost revizní komise, neboť po doplňkových 

volbách došlo k rozpadu Oblastního sdružení Západní Čechy, do nějž patřila nově zvolená 

členka, takže je nutné uspořádat nové volby.  

Pro další rok je naším hlavním úkolem pokračování v práci na legislativním zakotvení 

manželského a rodinného poradenství. 

 

Za Prezidium AMRP vypracovala J.Chmelová 
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 Stavovská rada 

 

Stavovská rada v roce 2014 dále pracovala na nových Kvalifikačních požadavcích, které více 

reflektují legislativní změny v sociálních službách v ČR. A také se zaměřují na zjednodušení 

procedury udělování nových kvalifikačních stupňů.  

 

Zabývali jsme se také Metodikou manželského, rodinného, partnerského a dalšího 

vztahového poradenství a Stavovská rada na začátku roku 2014 tuto metodiku na svém jednání 

přijala. 

Na základě výzvy SR jednotliví předsedové oblastí AMRP dodali seznam jejich 

supervizorů, kteří dali souhlas se zveřejněním a splňují kvalifikační kritéria pro supervizory 

AMRP. SR na svém jednání schválila tyto supervizory a zařadila je do Seznamu supervizorů 

AMRP, který aktuálně obsahuje tyto supervizory:  

 

Dolanská Jiřina, PhDr., PhD. 

Frouzová Magdaléna, PhDr. 

Hinková Olga, PhDr. 

Hujerová Alena, PhDr. 

Kočárová Virginia, Mgr. 

Mouhaupt Zbyšek, Mgr. 

Muselíková Karla, PhDr. 

Piňosová Ludmila, PhDr. 

    Pokorný Pavel, PhDr. 

    Plaňava Ivo, Doc 

Pšikalová Marta, PhDr. 

Škábová Marcela, PhDr. 

Zeman Josef, PhDr., CSc. 

 

 Dále na svých zasedáních Stavovská rada projednávala žádosti o osvědčení 

kvalifikačních stupňů. Udělila 1x Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP 1. stupně  a 

2x Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP 1. stupně  

 

PhDr. Pavel Pokorný, předseda Stavovské rady   
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 Etická komise 

Etická komise AMRP ČR v uvedeném období pracovala ve složení:  

Předsedkyně -  PhDr. Olga Hinková  

Tajemnice – PhDr. Magdalena Dostálová  

Členové  - PhDr. Ivo Plaňava, PhDr. Lenka Rezková, PhDr. Ludmila Piňosová  

Jednání všech členů Etické komise se uskutečnilo korespondenčně, zápisy nebyly vyvěšeny na 

www.amrp.cz . Při projednávání úkolů byly členové EK  v elektronickém nebo telefonickém 

spojení. 

 

 

1. Etický kodex a Postup při vyřizování stížností  

Etická komise ve své činnosti revidovala oba dokumenty. Etický kodex AMRP ČR byl 

zásadně doplněný o dvě  oblasti  - sankce a podpora. Obě oblasti jsou uvedeny 

v závěrečné části Etického kodexu, který se ve svém obsahu přibližuje evropským 

požadavkům (Euro PSY navržený mezinárodní organizací EFPA).  Etická komise  si 

byla vědoma důležitosti Etického kodexu, a to jako základního etického dokumentu pro 

manželské a rodinné poradce .    

Úkol pro další období: dle požadavků prezidia AMRP ČR dále sladit Etický kodex 

s etickým kodexem EuroPsy navržený organizací EFPA.  

Postup při vyřizování stížnosti vychází ze zkušeností při těchto situacích. Obsahuje 

všechny kroky, které by měl dokument obsahovat. 

2. Vyřizování stížností  - nebyly  

 

PhDr. Mgr. Olga  Hinková , předsedkyně  

 

 

 

 Revizní komise 

Revizní komise se ocitla v situaci, která neměla řešení podle stávajících Stanov: než stačila 

zahájit svou činnost, došlo u jedné členky k zásadní životní změně, takže ukončila členství 

v Asociaci, další člen komise závažně onemocněl a v dubnu 2014 své nemoci podlehl.  

Bude zapotřebí doplnit Stanovy tak, aby pamatovaly na podobné situace, a provést doplňující 

volby do RK. Korespondenční hlasování o potřebných změnách proběhne na začátku roku 

2015. 

 

 

 Výbor sekce sociálních pracovnic 

Aktivity v roce 2014: 

Účast na setkáních se členy výboru AMRP  

Účast na konferenci v Medlově  

Jednání na 2. Kulatém stolu dne 30.4.2014 – témata setkání a panelové diskuze:  
Potřeba regulace profese sociálního pracovníka  
Pokud komora, tak co od ní sociální pracovníci očekávají a čeho se obávají  

Stávající znění návrhu zákona   

http://www.amrp.cz/
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Plány na rok 2015:  

Aktivní zapojení do připomínkování novely zákona o sociálních pracovnicích, účast na 

diskuzích  

Zůstává plán na zajištění potřebných kroků, které by dotazníkovým šetřením zmapovaly 

zájem sociálních pracovnic o členství  v AMRP, případně zjištění jejich představ o činnosti 

výboru a sekce sociálních pracovníků při  AMRP.  

 
Vyskočilová Lenka, DiS., sociální pracovnice  

 

Statistika za rok 2014 

Koncepce sběru statistických dat za rok 2014 byla oproti minulým létům změněna, resp. 

rozšířena tak, aby vyhověla požadavkům činnosti členů Prezidia AMRP, kteří se aktivně 

zasazují za zachování manželského a rodinného poradenství s ohledem na plánované 

legislativní změny v oblasti sociálních služeb. Na začátku roku 2015 byly tedy osloveny 

všechny Manželské a rodinné poradny v České republice (tedy i ty, jejichž zaměstnanci nejsou 

členy AMRP) s prosbou o spolupráci při získání statistických dat a byli jsme velmi potěšeni, že 

nám naprostá většina poraden velmi rychle statistická data poskytla.  

Celou statistiku naleznete v tabulce v příloze, zde je shrnutí nejzajímavějších údajů. 

Jednoznačný údaj, který jsme získali ze všech poraden, je počet klientů, kteří v roce 2014 

využili služeb poraden – 41 703 osob (každý započítán jen jednou, bez ohledu na počet 

konzuzltací). Z toho je 55% žen, 35% mužů, 10% dětí. 

Vzhledem k tomu, že každý poskytovatel, resp. každý kraj má své specifické požadavky na 

výkaznictví, nebylo pro všechny možné dodat každý údaj, o který jsme žádali. Tradičně nejvíce 

problematická je kolonka „konzultace“, resp. časová jednotka výkonu – zde jsme rozdělili 

poradny do dvou různých kategorií, s vědomím, že toto rozdělení nemusí být úplně přesné, 

spíše orientační. Takto zhruba spočítáno, poradny „prokonzultovaly“ 250 022 hodiny s klienty, 

přepočítáno na pracovníka a den – každý pracovník stráví cca 5 hodin denně práce s klienty. 

¾ poraden specificky vykazují práci s klienty ve spolupráci s OSPOD, a to nejčastěji do 20% 

z celkového objemu klientů. 

Velmi rozdílné je pojetí klientů poraden v oblasti náhradní rodinné péče – v mnoha městech, 

resp. krajích se těmto klientům věnují samostatné služby, někde mají poradny svou samostatnou 

sekci pro NRP, někde jsou klienti NRP započítáni do celkového objemu klientů sociální služby. 

Jednoznačný závěr v této oblasti bohužel nelze z této statistiky získat, nicméně v porovnání 

s minulými léty je zřetelný rozvoj této oblasti. 

V 61 poradnách, od nichž máme data, je obsazeno 202 úvazků, z toho 1/3 sociálních pracovnic 

a 2/3 manželských a rodinných poradců. Velmi výjimečně mají některé poradny části úvazků i 

pro jiné odbornosti (právník, etoped apod.). 
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Zpráva o hospodaření AMRP, o.s. za rok 2014 

Výsledek hospodaření za rok 2014 (zaokrouhleno):    24 468 Kč 

 

Náklady  

Materiál        6 928 Kč 

Cestovné, jízdné      16 518 Kč 

Služby     188 837 Kč 

Mzdové náklady - DPP      37 000 Kč 

Ostatní náklady      11 012 Kč 

                                         celkem    260 295 Kč 

 

      Položka Služby představuje náklady na poštovné, účetnictví, kopírování, ubytování  

a stravování, pronájem a ostatní služby.  

       Položka Ostatní náklady představuje náklady na bankovní poplatky, pojištění a členské  

příspěvky.  

 

 

Výnosy 

Tržby za služby – poplatek konference       68 200 Kč 

Úroky              13 Kč 

Dary         4 400 Kč 

Členské příspěvky       52 150 Kč 

Dotace     160 000 Kč 

                                         celkem     284 763 Kč 

 

 

Zůstatky na rozvahových účtech sdružení : 

 

Aktivní účty  

Pokladna OS Slezsko                0 Kč 

Pokladna OS Zlínsko         5 869 Kč 

Pokladna OS Střední Čechy         6 941 Kč 

Pokladna OS Severní Čechy         7 293 Kč 

Pokladna OS Praha       21 893 Kč 

Pokladna OS Západní Čechy         6 616 Kč 

Pokladna OS Jižní Čechy       13 726 Kč 

Pokladna centrála        7 506 Kč 

Hotovost celkem       69 844 Kč 

Běžný bankovní účet u KB      134 405 Kč 

Vkladový účet u KB                 0 Kč 
Členské příspěvky vybrané až v roce 2015           2 000 Kč 

                                        celkem      206 249 Kč 

 

 

Pasivní účty ( zdroje sdružení) 

Doklady uhrazené kartou v roce 2015            840 Kč 

Vybrané členské příspěvky na rok 2015       20 400 Kč 

Vlastní jmění     137 460 Kč 

Fondy       23 081 Kč 

Výsledek hospodaření r. 2014       24 468 Kč 

                                        celkem     246 249 Kč 
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Kontaktní údaje 

 

Prezident MUDr. Jitka Chmelová, MRP Bethesda, Starobrněnská 7, 602 

00 Brno, bethesda@volny.cz 

Viceprezident Mgr. Pavel Rataj, Poradna pro rodinu, Mánesova 53, Praha, 

ravelus@seznam.cz 

Tajemník Mgr. Darina Skokanová, Poradna pro rodinu Přerov, SSP 

Olomouc, p.o., Velká Dlážka 44, 752 02 Přerov 

skokanova@ssp-ol.cz  

Účetní Firma: Ing. Marie Kozlová;  

účetnictví zpracovává Renata Mikulcová, kontakt : 

marie.kozlova@tiscali.cz  

Správce webových stránek PhDr.Marek Kolařík, PhD.,  

Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Vodární 6, 771 00 

Olomouc  

marek.kolarik@post.cz  

 

 

Zpracovala: Mgr. Daniela Mitášová 

 


