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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. V současné době jsou jejími členy 

převážně zástupci poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v rámci sociálních služeb 

a 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. Má vlastní systém kvalifikačních stupňů a o dosažené kvalifikaci vydává členům 

osvědčení.   

Poradny se staly součástí sítě sociálních služeb a od roku 2007 je jejich činnost specifikována 

Zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. Odborné služby v poradnách poskytované 

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

poradny poskytují i služby v rámci Zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. 

  

K 31. 12. 2015 sdružovala Asociace manželských a rodinných poradců 144 členů -  

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 a také 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, 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, 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. 2015 evidovala AMRP 144 členů, z čehož je 108 manželských a rodinných poradců 

s psychologickým vzděláním, 18 manželských a rodinných poradců jiného humanitního 

vzdělání s dlouhodobým psychoterapeutickým výcvikem a 18 sociálních pracovnic. Členská 

základna zůstává v posledních letech víceméně konstantní. 

Nejvyšší počet členů měla oblast Jihomoravský kraj a Vysočina (40), Středočeský kraj (29) a 

Praha (25). Jedna z nejméně zastoupených oblastí – Západní Čechy (7 členů) ukončila ke konci 

roku 2015 svou činnost. 

  

♦ 
  

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 stejné jako v předchozím roce. Pouze činnost Revizní komise 

byla pozastavena ztrátou dvou původně zvolených členů a k závěru roku obnovena díky 

doplňkovým volbám. 

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. 

 

Etická komise: 

PhDr. Magdaléna Dostálová 

PhDr. Olga Hinková 

Doc. PhDr. Ivo Plaňava 

PhDr. Ludmila Piňosová 

Mgr. Lenka Rezková 

 

Revizní komise:  

Jana Kotková, Dis. 

MUDr. Vlasta Binderová 

PhDr. Ivana Šimková 

 

Výbor sekce sociálních pracovnic: 

Magda Kratochvílová 

Lenka Vyskočilová, Dis. 
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Zpráva o činnosti za rok 2015  
zprávy o činnosti jednotlivých orgánů AMRP 

 

 Prezidium 

 

V tomto roce vrcholila aktivita spjatá s prací na plánovaných legislativních změnách - proběhlo 

celkem osm setkání, šestkrát se sešlo prezidium samotné, jednou se Stavovskou radou a jednou 

s předsedy oblastních sdružení.  

Hlavním tématem, kterým se Prezidium zabývalo, byla práce na podkladech sloužících 

k jednání s MPSV, které Prezidium vedlo v souvislosti s chystanou novelou Zákona 

o sociálních službách: 

1. Prezidium usoudilo, že je nutné se účelově alespoň přechodně znovu dostat do ZoSS, 

dlouhodobým cílem však je, aby manželské a rodinné poradenství bylo  součástí rodinné 

politiky 

2. členové prezidia (Adéla Doležalová, Jitka Chmelová, Pavel Rataj) se během r. 2015 

celkem pětkrát setkali s vrcholnými politiky na jednáních o novele zákona 

3. Jiřina Kozoňová  (Prezidium) a Petra Nebesová (Poradna pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy Praha 8) byly velmi aktivními členkami Pracovní skupiny při MPSV, 

kde se podílely na tvorbě koncepčních materiálů o spolupráci orgánů SPOD 

s poskytovateli sociálních služeb, o definici nepříznivé sociální situace, o zařazení 

činnosti manželských a rodinných poraden do služeb pro rodinu 

4. Prezidium vyvíjelo snahu vyčíslit vliv poradenského procesu na snížení nákladů státu 

na rozvodová řízení. Prezidium hledalo relevantní výzkumy i ze zahraničí, zpracovalo 

určité okruhy, ale ve finále jsme narazili na skutečnost, že MPSV vzhledem ke způsobu 

zpracovávání statistických dat ve třech různých systémech nebylo schopno poskytnout 

nám informace o nákladech, které na manželské a rodinné poradenství jako součást 

odborného sociálního poradenství dává. 

Dalším řešeným tématem byla spolupráce se Stavovskou radou na přístupu k vzdělávacím 

programům, k jejich hodnocení z pohledu uplatnění v řízení o zvýšení kvalifikace členů 

asociace. Prezidium velmi oceňuje nabídku vzdělávacích programů, na nichž se podílejí Šárka 

Poupětová, Marek Kolařík a další, Propedeutika je akreditovaná MPSV. 

Byla sestavena Výroční zpráva za rok 2014. 

Zaniklo Oblastní sdružení Západní Čechy, dvě členky přešly do Jižních Čech. 

AMRP přešla na plně elektronickou evidenci členské základny, byly zrušeny papírové průkazy, 

proběhla aktualizace členské základny. 

Prezidium se zabývalo diskusí o personálním standardu profese manželského a rodinného 

poradce, bude zapotřebí v této práci pokračovat. Je to důležité k obhajobě manželského a 

rodinného poradenství jako primárně psychologické činnosti.  

Z důvodu mimořádné situace v Revizní komisi prezidium odsouhlasilo, že pověří PhDr. Ivanu 

Šimkovou, která byla v minulém období předsedkyní Revizní komise, aby se této funkce do 

příštích voleb znovu ujala. Revizní komise poté provedla kontroly hospodaření Prezidia 

a jednoho z oblastních sdružení. 

Začala příprava na konferenci v květnu 2016, byl zvolen název Partnerství a rodičovství - 

synergie a konkurence.  Programové skladbě se věnoval zejména Marek Kolařík, ale každý 

z členů prezidia zajišťoval lektory, v této oblasti byl aktivní zejména Pavel Rataj. Faktické 

zajištění konference na Medlově leželo zejména na pracovnici Psychocentra  Šárce Dostálové. 

Jiřina Kozoňová se ujala organizace voleb do orgánů AMRP. Olga Hinková, vedoucí 

Psychocentra, a Jitka Chmelová  žádosti o dotace z krajských úřadů. 
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Pokračovala práce na opravě chybného zápisu AMRP do rejstříku spolků, který vznikl 

automatickým převodem občanského sdružení na spolek, kdy byla jako pobočné spolky 

uvedena již neexistující pracoviště. 

Proběhlo korespondenční hlasování o změně stanov. 

Prezidium se kriticky vyjádřilo k návrhu zákona o psychologii, Pavel Rataj a Marek Kolařík 

zpracovali výstup pro UPA – připomínky k procesu přijímání zákona.  Bylo ukončeno řádné 

členství AMRP v UPA. 

Velkou pozornost věnovalo Prezidium řešení webových stránek a jejich administraci, 

výsledkem bylo spuštění nových stránek. Jejich podoba ale stále není finální, tato práce bude 

pokračovat. 

 

 

 

 Stavovská rada 

 

Výroční zpráva stavovské rady AMRP za rok 2012 - 2016 

 

Stavovská rada AMRP pracovala ve složení: 

 

PhDr. Pavel Pokorný 

PhDr. Josef  Zeman Csc. 

Mgr. Virginia Kočárová,  

Mgr. Zbyšek Mohaupt 

PhDr. Monika Stejskalová 

 

  Předsedou SR byl zvolen PhDr. Pavel Pokorný. Za dobu čtyř let se Stavovská rada sešla 

celkem 17 krát. Od prosince roku 2015 probíhala tato jednání formou videokonferencí.  

 

2) Stavovská rada projednávala žádosti o přiznání kvalifikačních stupňů. SR vydala celkem 6x 

osvědčení o dosažení kvalifikačního stupně „Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP I. 

stupně“  a 2x osvědčení o dosažení kvalifikačního stupně „Certifikovaný manželský a 

rodinný poradce AMRP II. stupně“. Na svých jednáních schválila celkem 13 supervizorů a 

zařadila je do „Seznamu supervizorů AMRP“. 

 

3) Stavovská rada ve svém uplynulém funkčním období pracovala na několika tématech, které 

se dotýkají oblasti manželského a rodinného poradenství. Jedním z  významných témat byla 

práce SR na nových „Kvalifikačních požadavcích“, které více reflektují legislativní změny 

v sociálních službách v ČR a zjednodušují procedury udělování nových kvalifikačních stupňů. 

Tyto nové „Kvalifikační požadavky“ jsou v mnohém jasnější a přístupnější pro nové manželské 

a rodinné poradce, zejména díky zrušení dosavadního ustanovení, kdy bylo potřeba mezi 

udělením druhého a třetího kvalifikačního stupně mít rozestup pěti let. Ujasnily a zpřístupnily 

se také podmínky pro supervizory, kdy se změnila dosavadní praxe volení supervizorů 

jednotlivými oblastmi do nynější podoby. Supervizorem AMRP se nyní stává daný poradce po 

splnění příslušných kritérií. Jasněji jsou také stanovená pravidla pro kvalifikované manželské a 

rodinné poradce k průběžnému udržování jejich odborného standardu. 
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4) Stavovská rada vytvořila a schválila koncept „Celoživotní vzdělávání poradců – průběžné 

udržování odborného standardu“, se záměrem trvale podporovat odbornou úroveň členů 

asociace. Stavovská rada sestavila aktuální seznam doporučené odborné literatury pro členy 

asociace, který by měl být trvale dostupný na webu AMRP. 

Stavovská rada odborně posoudila vyžádaný materiál „Metodika manželského, rodinného, 

partnerského a dalšího vztahového poradenství“ a na začátku roku 2014 na svém jednání přijala 

jednohlasně toto stanovisko: 

„Metodika manželského, rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství, která je 

dílem kolektivu autorů, je velice rozsáhlý dokument, popisující pracovní postupy oboru 

manželského a rodinného poradenství. Stavovská rada AMRP ČR doporučila tento materiál 

využívat pro práci manželských a rodinných poradců a k tvorbě standardů v institucích, 

poskytující manželské a rodinné poradenství.“ 

 

5) Spolupráce s prezidiem: Stavovská rada spolupracuje na vypracování materiálů a připomínek 

týkající se činnosti ohledně vzniku novely zákona o sociálních službách. Touto aktivní 

spoluprací byl pověřen Dr. Zeman.  

6) Stavovská rada ve spolupráci s prezidiem iniciovala aktivity kolem připomenutí 25. výročí 

založení AMRP v roce 1990. Konkrétně se jednalo o možný vznik knihy a uveřejnění 

prezidentské ankety v časopise „Psychologie dnes“. 

 

7) Stavovská rada v roce 2013 zaujala stanovisko k poskytování psychoterapie v rámci AMRP 

v tomto znění: „Členové AMRP mohou poskytovat na svých pracovištích psychoterapii, pokud 

mají splněnou psychoterapeutickou kvalifikaci, garantovanou příslušným institutem, 

poskytujícím komplexní psychoterapeutické vzdělání“. 

 

8) V rámci SR vznikla první SWOT analýza profese manželského a rodinného poradenství, 

zaměřená k ochraně oboru. SR doporučuje pokračovat v práci nad tímto tématem a využít 

v praxi členů i orgánů AMRP konkrétní výstupy. 

 

9) Stavovská rada se začala zabývat postojem k mediaci v manželském a rodinném poradenství. 

V manželském a rodinném poradenství je mediace jednou z metod, jakou může kvalifikovaný 

manželský a rodinný poradce pracovat. Poradce, který tuto metodu používá, musí být v této 

metodě kompetentní. 

 

 

 

V Olomouci, duben 2016 

 

PhDr. Pavel Pokorný 

předseda Stavovské rady  
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 Etická komise 

 

Etická komise AMRP ČR v roce 2015 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. 

 

 

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. 

Vyřizování stížností  -  v roce 2015 stížnosti nebyly.  

 

 

Za Etickou komisi                                                                            

                                                                    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.  

Na začátku roku 2015 proběhlo korespondenční hlasování o změně Stanov, která do budoucna 

pomůže efektivně řešit takto vzniklou situaci, a doplňující volby do revizní komise. Bohužel 

vzhledem k pozastavení činnosti oblastního sdružení Západní Čechy bylo zřejmé, že jedna 

z kandidátek nebude moci činnost nadále vykonávat. Z důvodu mimořádné situace v revizní 

komisi prezidium odsouhlasilo, že pověří PhDr. Ivanu Šimkovou, která byla v minulém období 

předsedkyní revizní komise, aby se této funkce do příštích voleb znovu ujala. Revizní komise 

poté provedla kontroly hospodaření prezidia a jednoho z oblastních sdružení. 

 

  

http://www.amrp.cz/
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 Výbor sekce sociálních pracovnic 

Zástupkyně Sekce sociálních pracovnic aktivně spolupracovaly s prezidiem AMRP a 

účastnily se setkání se členy výboru. 

Plány na rok 2016: 

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

na diskuzích. 

o Účast na konferenci v Medlově. 

o Návrh dotazníkového šetření, které by mapovalo zájem sociálních pracovnic o 

členství  v AMRP, případně zjištění jejich představ o činnosti výboru a sekce 

sociálních pracovníků při  AMRP. 

o Zajistit potřebné kroky zjištěné na základě dotazníkového šetření. 

V roce 2016 proběhnou pravidelné volby do orgánů AMRP, realizace plánů bude již na 

dalších zástupcích Výboru, pokud bude Výbor nadále obsazen. 

Za Výbor sekce sociálních pracovnic  

Lenka Vyskočilová, Dis.  

 

 

Statistika za rok 2015 

V letošním roce jsme oslovili pouze poradny, jejichž zaměstnanci jsou členové AMRP, 

shromážděné údaje jsou zhruba poloviční oproti statistice v loňském roce, která zahrnovala 

všechny manželské a rodinné poradny v ČR (viz Výroční zpráva AMRP za rok 2014).  

Ze statistických údajů (viz tabulka v příloze), které se podařilo shromáždit, nelze vyčíst žádné 

zásadní změny oproti předchozím rokům. Procentuelní podíl mužů a žen zůstává přibližně 

stejný (33% mužů a 55% žen), mírně stoupá počet dětí účastnících se konzultací v poradnách 

(letos 12%, v roce 2012 7%), což může být ovlivněno rozšířením služeb pro pěstounské 

rodiny. Mírně klesá počet anonymních klientů. Stále více poraden vykazuje zvlášť případy, 

při nichž probíhá spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dítěte. Stabilizuje se podoba 

poskytování služeb pěstounským rodinám. Některé poradny poskytují své služby ve dvou až 

třech režimech – „klasické“ manželské a rodinné poradenství jako sociální služba, uzavírání 

dohod a doprovázení pěstounů v rámci sociálně-právní ochrany (někde do tohoto režimu 

spadají i soudně nařízené rodinné terapie) a služby intervenčního centra. 

procentuelní zastoupení mužů, žen a dětí 

rok muži ženy děti 

2015 33 55 12 

2014 35 55 10 

2013 34 57 9 

2012 34 59 7 
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Zpráva o hospodaření AMRP, o.s. za rok 2015 

 

  

    

 Výsledek hospodaření za rok 2015 (zaokrouhleno):     -54 234 Kč  

    

    

 Náklady    

 Materiál 44 111 Kč  

 Cestovné, jízdné 13 301 Kč  

 Reprezentace 418 Kč  

 Služby  18 249 Kč  

 Mzdové náklady - DPP 5 882 Kč  

 Ostatní náklady 13 673 Kč  

                                          celkem 95 634 Kč  

    

 Položka Služby představuje náklady na poštovné, účetnictví, kopírování  a ostatní služby. 

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

příspěvky. 

    

  

    

 Výnosy   

 Tržby za služby  200 Kč  

 Členské příspěvky 41 200 Kč  

                                          celkem 41 400 Kč  

    

 Zůstatky na rozvahových účtech sdružení:   

    

 Aktivní účty    

 Pokladna OS Slezsko 0 Kč  

 Pokladna OS Zlínsko 6 169 Kč  

 Pokladna OS Střední Čechy 15 725 Kč  

 Pokladna OS Severní Čechy 7 305 Kč  

 Pokladna OS Praha 23 043 Kč  

 Pokladna OS Západní Čechy 0 Kč  

 Pokladna OS Jižní Čechy 10 486 Kč  

 Pokladna centrála 4 605 Kč  

 Hotovost celkem 67 333 Kč  

 Běžný bankovní účet u KB 92 214 Kč  

 Zálohy zaplacené - právní služby 7 260 Kč  

 Příjmy příštích období 250 Kč  

                                         celkem 167 057 Kč  
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 Pasivní účty ( zdroje sdružení)   

 Závazky - DPP 5 000 Kč  

 Závazky - srážková daň 882 Kč  

 Vybrané členské příspěvky na rok 2016 30 400 Kč  

 Vlastní jmění 137 461 Kč  

 Fondy 47 548 Kč  

 Výsledek hospodaření r. 2015 -54 234 Kč  

                                         celkem 167 057 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 do ledna 2016: 

PhDr.Marek Kolařík, PhD.,  

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

Olomouc  

marek.kolarik@post.cz  

 

Od února 2016: Mgr. Daniela Mitášová, Manželská a rodinná   

poradna Bratislavská 2, Brno 

daniela.mitasova@centrum.cz  

 

 

Zpracovala: Mgr. Daniela Mitášová 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 

ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY     
 
 

13 
 

Příloha k výroční zprávě – statistika za rok 2015 

 

o
b

la
st

Název pracoviště

Počet

aktivních

 případů

Počet 

uživatelů 

(osob, 

které v 

daném 

roce 

navštívily 

poradnu)

Počet 

mužů

Počet 

žen

Počet 

dětí do 

18 let

Počet 

"konzulta

cí" (tj. 50 

a více 

minut) 

Počet 

"interven

cí" (tj. 30 - 

60 minut) 

Počet 

anonym

ních 

klientů

Domácí 

násilí – 

počet 

případů

OSPOD 

– počet 

případů

NRP - 

počet 

případů

Počet 

úvazků na 

pozici 

manželský 

a rodinný 

poradce / 

z toho 

členů 

AMRP

Počet 

úvazků na 

pozici 

sociální 

pracovnice 

/ z toho 

členů 

AMRP

Psychocentrum Jihlava 682 1 241 1 298 1 725 573 5 900 33 6 75 244 2,6 / 3 1,45 /1

Psychocentrum Žďár nad 

Sázavou
323 634 550 785 364 3 055 5 7 118 12 3 / 3 0

Psychocentrum Třebíč 248 420 256 587 164 1 684 30 8 25 2  / 1 1  

Psychocentrum Havlíčkův 

Brod
130 172 178 307 13 1 278 2 3 7 1 0

Psychocentrum Pelhřimov 171 218 156 375 36 1 221 5 2 10 1 0

Poradna pro rodinu a 

mezilidské vztahy Znojmo
170 176 64 112 3 696 7 5 1,13 / 1 1

MRP Bethesda, Brno 784 1 115 312 787 16 15 170 19 4 6 2 5,45 / 3 1

MRP Buzkova, Brno 424 607 230 341 36 4 248 63 3 / 3 1

MRP Bratislavská, Brno 369 370 198 331 39 5 264 8 55 10 2,5 / 2 1

MRP Táborská, Brno 488 630 228 402 1 6 901 5 5 17 0 3,1 / 3 1

Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské 

vztahy ve Vyškově

288 637 159 294 184 1 266 795 7 63 3 / 2 1

Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské 

vztahy Blansko

306 605 231 263 111 699 3 658 13 0 92 18 1,5 / 2 0,5

Ji
žn

í Č
ec

h
y

Středisko pro rodinu a 

mezilidské vztahy a Linka 

důvěry Č. Budějovice 

368 596 247 328 21 2 794 12 6 6 1,8 1

P
ra

h
a Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské 

vztahy CSSP

3 246 1 209 1 993 44 16 088 57 328 22,5 / 9 2

Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské 

vztahy Most 

167 236 80 127 29 1 641 8 2 18 0 1 0

Poradna pro rodinu a 

mezilidské vztahy Ústí nad 

Labem

279 579 174 374 31 2 300 7 8 18 10 1,5 / 3 1,5 / 1  

Manželská a předmanželská 

poradna Litoměřice
164 244 97 141 6 774 260 22 38 1 / 1 1

Poradna pro NRP Ostrava 150 946 299 352 295 4 251 12 53 1,12 0,38

Rodinná a manželská 

poradna Bruntál
85 141 50 82 9 515 9 2 8 0,46 0,41

Rodinná a manželská 

poradna Frýdek-Místek
373 571 210 329 32 1 890 2 1,8 0,44

Rodinná a manželská 

poradna Karviná
284 764 255 448 61 1 620 4 1 28 11 2,36 0,48

Rodinná a manželská 

poradna Nový Jičín
336 606 223 297 86 1 860 4 0 49 17 1,72 0,47

Rodinná a manželská 

poradna Opava
336 445 207 360 191 1 547 0 18 3 12 87 1,81 0,57

Centrum psychologicko-

sociálního poradenství 

Středočeského kraje

2 721 3 784 1 012 1 964 552 17 910 256 23 177 17,65 / 13 9,75 / 3

Beroun 321 460 2 420 4 10 2,25 / 2 1 / 1

Kolín 280 468 2 180 2 64 1,85 / 3 1 / 1

Kutná Hora 164 267 1 221 2 5 1 1

Mladá Boleslav 437 670 2 442 4 17 2,25 1,25

Nymburk 174 244 705 1 10 1 1

Praha Z-V 480 636 3 620 3 58 4 / 4 1,5

Příbram 527 557 3 460 5 9 3 1

Rakovník 338 482 1 862 2 4 2,3 / 4 2 / 1

Poradna pro rodinu Šumperk 141 215 79 121 15 810 1 28 8 17 1 1

Poradna pro rodinu Přerov 296 584 191 261 132 2 439 20 36 73 11 1,4 / 2 0,5

Poradna pro rodinu 

Prostějov
165 274 101 173 39 644 787 42 29 2 / 1 1 / 1

Poradna pro rodinu Olomouc 469 204 265 51 2 315 35 12 3 1

Z
lín

sk
o Centrum poradenství pro 

rodinné a partnerské vztahy 

Zlín

1 340 1 813 620 1 084 109 6 389 277 88 6,4 / 4 4,6

Ji
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m
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y
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