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Úvod 

Asociace manželských a rodinných poradců ČR, z.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 

poskytované v poradnách spadají pod odborné 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. 2018 sdružovala Asociace manželských a rodinných poradců 159 -  

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, 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. Tyto dokumenty se pravidelně inovují v souvislostí s vývojem společnosti a 

potřeb manželského a rodinného poradenství.  

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

např. Českomoravská psychologická společnost, Unie psychologických asociací, 

Česká asociace pro psychoterapii, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 

Asociace klinických psychologů ČR, Česká asociace pracovníků linek důvěry ČR, 

Národní vzdělávací fond, Bílý kruh bezpečí, CEKAS, Asociace občanských poraden, 

Asociace poraden pro lidi se zdravotním postižením, Asociace 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. 2018 evidovala AMRP 159 členů - manželských a rodinných poradců 

s psychologickým vzděláním, manželských a rodinných poradců jiného humanitního 

vzdělání s dlouhodobým psychoterapeutickým výcvikem, případně poradců jiného 

zaměření (právník apod.) a sociálních pracovnic. Nejvyšší počet členů měla tradičně 

oblast Jihomoravský kraj a Vysočina, dále Středočeský kraj  a Praha. Členská 

základna zůstává v posledních letech více méně stejná. Cennou devizou je, že se 

díky změně Stanov podařilo zjistit skutečný počet členů, tedy těch, kteří platí členské 

♦ 
  

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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příspěvky a více nebo méně se do činnosti AMRP zapojují či ji podporují nebo aspoň 

sledují. 

Dvě třetiny členů pracují pouze v neziskové sféře (nejčastěji jako zaměstnanci 

„klasických“ manželských poraden, obvykle příspěvkových organizací), téměř 20% 

členů poskytuje své služby pouze v soukromé sféře a 10% členů svou práci dělí mezi 

zaměstnání v neziskové sféře a soukromou praxi.  
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Volené orgány AMRP  

Od května 2016, kdy proběhly volby do orgánů, pracují tyto v novém složení. 

Prezidium 

Darina Skokanová – prezidentka 

Mgr. Pavel Rataj – viceprezident 

Mgr. Jiří Procházka – tajemník 

Mgr. Tomáš Blaha (kooptován) 

Mgr. Martina Jirovská 

Mgr. Peter Kollár 

Mgr. Jana Slavíková (kooptována) 

Stavovská rada 

PhDr. Petra Nebesová – předsedkyně 

Mgr. Petr Doležal 

Mgr. Jiřina Kozoňová 

PhDr. Marcela Škábová 

Mgr. Monika Novotná 

Etická komise 

PhDr. Adéla Doležalová 

PhDr. Hana Chmelařová 

Mgr. Zbyšek Mohaupt 

PhDr. Ludmila Piňosová 

Doc.,PhDr., Ph.D. Dana Štěrbová 

Revizní komise 

PhDr. Marek Hošek 

Mgr. Jana Kotková 

PhDr. Jaromír Zýka 

Výbor sekce sociálních pracovnic - ve volbách 2016 nebyla pozice obsazena. 
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Zpráva o činnosti volených orgánů AMRP  

za rok  2018 
 

Zápisy z jednotlivých setkání orgánů najdete na webových stránkách www.amrp.cz. 

 

Prezídium 

V roce 2018 došlo v pořadí ke druhé změně členů Prezidia AMRP oproti složení, 

které vyšlo z voleb. Od počátku roku přestala v Prezidiu pracovat Zuzana 

Vostrovská. Na březnovém setkání byla za novou členku všemi hlasy zvolena Jana 

Slavíková. Následně až do prosince 2018 pracovalo Prezidium v již nezměněném 

složení: Darina Skokanová (prezidentka), Pavel Rataj (viceprezident), Jiří Procházka 

(tajemník) a členové Martina Jirovská, Peter Kollár, Tomáš Blaha a Jana Slavíková.  

Celkem se uskutečnilo 6 samostatných setkání Prezidia, z toho 2 v Brně (7.3., 11.9.) 

a 4 v Praze (19.2., 13.4., 11.6. a 6.11). Jedno setkání (12.12.) bylo částečně 

uskutečněné jako společné se Stavovskou radou.  

Činnost Prezidia v roce 2018 měla několik hlavních témat a úkolů. Zejména v první 

polovině roku si velkou pozornost a značnou část vynaloženého úsilí vyžádala 

příprava a propagace 14. konference AMRP. Dalšími důležitými tématy byla 

prezentace oboru a AMRP, navazování a udržování kontaktů, které umožní ovlivnění 

novelizace ZoSS, řešení platů MRP, kteří pracují v poradnách, revize stanov AMRP, 

vize a cíle AMRP. Pokračovali jsme v zapojení do tvorby koncepce rodinné politiky. 

Podařilo se navázat aktivní spolupráci s UPA, ČAP a stali jsme se kmenovými členy 

v sekci pro psychoterapii v rámci APSS. Svou aktivní účastí na celé řadě kulatých 

stolů a zapojení do pracovních skupin se členové Prezidia podíleli na propagaci 

AMRP a osvětové činnosti za obor.  

Konference 2018 

V roce 2018 pořádala AMRP svou 14. konferenci s podtitulem: Mezilidské vztahy – 

co nás rozděluje a co nás spojuje. Organizační tým jako hlavní koordinátor vedl 

Peter Kollár, který vedl přípravu a realizaci celkového konceptu konference. Sestavil 

strukturu a program konference, vedl komunikaci s aktivními i pasivními účastníky i 

vyjednávání s hotelem (podmínky spolupráce, ubytování a stravování účastníků, 

konferenční prostory). Oslovil a dojednal vystoupení hudebních skupin v rámci 

kulturního programu a zhostil se role dj.. Zastupovala ho Martina Jirovská, která 

měla dále na starost poplatky, faktury a postery. Tomáš Blaha v roli webmastera 

zajišťoval veškeré technické zázemí konference. Darina Skokanová jako 

http://www.amrp.cz/
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prezidentka AMRP, měla na starost oslovování významných členů za účelem získání 

podpory a záštity pro konferenci, psaní projektů a vyřizování akreditací a následné 

vyúčtování celé konference. Pavel Rataj zajišťoval spolupráci s médii.  

V mnohém doznala konference výrazných změn. Bylo vybráno nové místo konání 

v malebném prostředí Jeseníků v hotelu Dlouhé Stráně. Po dlouhých letech byla 

konference s účastí kolegů ze Slovenska a poprvé se konala v Olomouckém kraji. 

Konference získala záštitu Ladislava Oklešťka, hejtmana Olomouckého kraje, a Mgr. 

Zdeňka Brože, starosty Města Šumperka. Byla akreditována Slovenskou komorou 

psychológou a Asociací klinických psychologů ČR.   

Program konference probíhal v programových blocích.  

Tematicky konference rozdělena do těchto sekcí 

- rodičovství po partnerském rozchodu (spolupráce s OSPOD, Cochem, 
mediace, případy dobré praxe) 

- párové a rodinné poradenství a terapie (motivace klientů do párové terapie, 
klasické a moderní přístupy „poradce“) 

- komunikační technologie a mezilidské vztahy – pomáhají nám nebo nás 
rozdělují) 

- práce s intimitou v rámci párové terapie 

- různé formy soužití (trendy vývoje moderní rodiny)   

V auditoriu se v průběhu konference vystřídalo na 200 zájemců o problematiku 

manželství, partnerství, rodičovství, nejčastěji z řad psychologů, sociálních 

pracovníků, lékařů, právníků a dalších oborů.  Na konferenci vystoupilo s celkem 35ti 

odbornými příspěvky 44 odborníků z České republiky a Slovenska.  

Konference byla zarámována slavnostním úvodem a slavnostním zakončením, 

kterého se vždy zúčastnili významní hosté. V úvodu mezi ně patřila MUDr. Eva 

Matyášová, poslankyně Parlamentu České republiky, Mgr. Pavel Podivínský, vedoucí 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Olomouckého kraje. Dalšími významnými hosty byli Mgr. Ivo Brát, ředitel Centra 

intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje a čestný člen AMRP, a 

Mgr. Tomáš Ján, MBA ředitel Centra sociálních služeb Praha, který byl uveden do 

Síně slávy jako nový čestný člen AMRP. Další významné osobnosti z MPSV, 

Olomouckého kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje a Magistrátu města 

Olomouc musely ze závažných důvodů svou účast na poslední chvíli odvolat. 

Závěrečná slova pronesl Mgr. Zdeněk Brož, senátor ČR a starosta Města Šumperka.  

Po oba večery byla konference zpestřena kulturním programem. Ve středu proběhl 

společenský večer ve stylu 30. let 20. století včetně kostýmů přítomných při swingové 

hudbě skupiny Django Jet. Ve čtvrtek vystoupila přerovská hudební skupina 
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Arrhythmia (4 viloncelisté a hráč na bicí nástroje), která předvedla jak klasické, tak 

rockové podání známých skladeb.   

Účastníci, kteří využili možnost hodnocení konference (70 vyplněných dotazníků), 

nejvíce oceňovali organizaci konference a kulturní a odborný program.     

MPSV  

V průběhu roku se uskutečnilo několik jednání s MPSV.  V únoru (19.2.2018) jednala 

s ministryní Hanzlíkovou a jejím týmem Darina Skokanová. 23.2.2018 se setkal Pavel 

Rataj s tehdejší ředitelkou odboru rodinné politiky a odboru stárnutí Mgr. Janou 

Maláčovou a s Mgr. Štýbrovou. Účelem těchto jednání byla spolupráce AMRP a 

MPSV a žádost o záštitu MPSV pro konferenci. P. Rataj se zúčastnil otevření diskuse 

k tématu „dvouleté děti do školek“ a v dubnu diskutoval v Senátu na téma Jak 

opatření MPSV ovlivňuje rozvodovost manželství. 

Pavel Rataj se dál účastnil na Kulatém stolu při příležitosti Mezinárodního dne 

rodin v rámci Rodinné politiky a primární prevence MPSV s tématy Ohrožení 

rodin v ČR v 21. Století? a Jak podpořit rodiny v obtížných situacích z pohledu 

veřejné správy (23.5. 2018 MPSV). V prosinci (4.12.2018) byl účasten jednání 

platformy projektu MPSV „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a 

rodinného života na úrovni krajů“   

V říjnu zaslala prezidentka Darina Skokanová dopis nové ministryni Maláčové se 

žádostí o osobní jednání, jehož předmětem mělo být prohlubování spolupráce AMRP 

a MPSV a opakovaná žádost o řešení nerovnosti odměňování MRP. Do konce roku 

2018 se setkání nepodařilo uskutečnit ani získat konkrétní příslib z ministerstva na 

tuto schůzku.  

Opakované, však nevyslyšené, byly snahy o získání přístupu na MPSV k procesu 

novelizace ZoSS, který by měl být dovršen v roce2019.    

Platy MRP 

Téma nerovnosti platového zařazení MRP v rámci sociálních služeb se v průběhu 

roku dostalo na jednání Prezidia opakovaně. Hned v únoru byly projednány možnosti 

jak postupovat. Jako prioritní jsme se snažili vyvíjet úsilí na přehodnocení nových 

platových tarifů, ve kterých chybí pozice MRP, kterou jasně definuje zákon č. 

108/2006 Sb. V principu jsme se tak snažili hájit svébytnost a rovnoprávnost oboru 

MRP v sociálních službách. V reakci na žádost Mgr. Prokopa, ředitele centra 

psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, o podporu ve snaze 

narovnání platových podmínek MRP, jsme oslovili všechny předsedy oblastních 

sdružení pro získání mandátu k zastupování při jednání s MPSV. V dubnu jsme 

zaslali novou výzvu k projednání této záležitosti na MPSV, odkud přišlo další 

zamítavé stanovisko. Vzhledem k tomu, že z jejich odpovědi vyplývalo neporozumění 
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našeho cíle, rozhodli jsme se dál ve snaze pokračovat. Z důvodu personálních změn 

na MPSV jsme byli nuceni řešení pozdržet a na konci roku 2018 znovu Darina 

Skokanová požádala novou paní ministryni Maláčovou o osobní setkání. Zároveň byl 

odeslán dopis se žádostí o řešení této problematiky MUDr. Evě Matyášové, 

poslankyni Poslanecké sněmovny. Možnost jsme viděli v žádosti podání 

poslaneckého návrhu na projednání změny o narovnání nespravedlnosti 

v odměňování MRP v rámci sociálních služeb. Do konce roku 2018 jsme neobdrželi 

žádnou odpověď.  

Stanovy AMRP 

Vzhledem k opakované úpravě legislativy a nutnosti reagovat ve stanovách na 

současnou situaci, se stala změna stanov jedním ze zásadních témat Prezidia pro 

rok 2018. Původní předpoklad, že celý proces bude trvat několik měsíců, se velmi 

rychle ukázal jako nesplnitelný.  

Hlavním předkladatelem návrhů změn a následně pověřen konečnou formulací 

upravených částí byl Jiří Procházka. Změny se týkaly čestného členství AMRP, 

přijímání nových členů definování podmínek řádného členství, úpravy podmínek pro 

zánik členství, zánik členství vyloučením, podmínky, za kterých může Prezidium 

rozhodnout o hlasování „per rollam“ (korespondenčně nebo prostřednictvím 

technických prostředků), kooptace nového člena do volených orgánů, změny v 

zakládání oblastních sdružení, celoživotním vzdělávání a kvalifikačních stupňů, nové 

vymezení a zpřesnění procesu odvolání proti rozhodnutí etické komise.  Konečná 

úprava znění nových stanov byla dopracována v říjnu a v listopadu bylo spuštěno 

hlasování o navržených změnách stanov AMRP.  

Webové stránky 

V roce 2018 pokračovalo rozšiřování, modernizování a aktualizování webových 

stránek. Díky šikovnosti a vysoké míře angažovanosti Tomáše Blahy se staly webové 

stránky naprosto nepřehlédnutelným počinem proměny v AMRP. Nabízí možnost 

informovanosti a kontaktu s děním v rámci AMRP pro členy, odborníky i veřejnost, 

umožňují sdílení a aktivní zapojení do dění pro všechny členy. Zásadní měrou se 

podílí na prezentaci AMRP a jejich aktivit směrem ke svým členům i veřejnosti a 

aktuálnímu dění v oboru.  

Propagace AMRP, účast na kulatých stolech a besedách, odborná 

spolupráce  

Jiří Procházka 
 

 Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (Úřad 

vlády ČR, Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů Odbor 
rovnosti žen a mužů) 20. 2. 2018, 8. 10., 3. 12.  
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 Regionální platforma Středočeského kraje v projektu Krajská rodinná 
politika (MPSV, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí) – odborná 
spolupráce na přípravě Metodiky rodinné politiky na krajské a místní úrovni 
(20. 3., 18. 9. 2018) 

 podPROUDem: Rodiny v tranzici (transgender rodiče a děti; Filip Loski, Mgr. 

Jiří Procházka, Andrea Orsáková, Michaela Zemanová, Patra, Praha, 28. 2. 
2018) 

https://www.facebook.com/events/159184324737416/ 

https://youtu.be/QNGC_I8v9xk 

 Febiofest: On/a (They) – tematická diskuze k filmu o nebinární genderové 
identitě, trans* dospívání a trans* aktivismu (17. 3. 2018, Praha) 

 Festival Na hlavu (Národní ústav duševního zdraví): Ne-hetero, coming 
out a stigma? (RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D., Mgr. Jiří Procházka, 29. 4. 2018, 

Městská knihovna v Praze) 

https://www.facebook.com/events/1882209338743961/ 
 Mezipatra na Prague Pride - Diskuze: Gender v plenkách (Jiří Procházka, 

socioložka Lucie Jarkovská, vedoucí workshopů pro queer-teens Glynis Hull-
Rochelle, moderuje Bára Šichanová) Kasárny Karlín, Praha, 9. 8. 2018 (1,5h) 
https://www.praguepride.cz/cs/festival/program/event/21-mezipatra-gender-v-
plenkach 

Pavel Rataj 

 Konference o rodině - Národní centrum pro rodinu - vystoupení v Senátu 
ČR na téma: Je manželství stabilizující prvek partnerství? (16.4.2018) 

 Kulatý stůl při příležitosti Mezinárodního dne rodin, Rodinná politika a 
primární prevence (MPSV) 

o Ohrožení rodin v ČR v 21.století? 
o Jak podpořit rodiny v obtížných situacích z pohledu veřejné zprávy.  

(23.5.2018 MPSV, Praha)  
 Krajská regionální platforma Krajská rodinná politika - slaďování pracovního 

a rodinného života, příklady dobré praxe… Prezentace AMRP.  
(18.9.2018 MPSV, Praha) 

 Den rodinné terapie - téma: Co je to rodina? (Praha, Lékařský dům, SOFT, 
9.10.2018) 

 Jednání ohledně ratifikace Istanbulské úmluvy Rady Evropy, která je proti 
násilí ve vztazích (především pak proti násilí na ženách). Aktivní účast na 
setkaní s poslanci, senátory, zástupci měst a krajů (Praha, Poslanecká 
sněmovna, 16.10.2018) 

 Jednání platformy projektu MPSV „Koordinace opatření na podporu 
sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (Praha, 4. prosince 

2018, MPSV)  
 
 

 

https://www.facebook.com/events/159184324737416/
https://youtu.be/QNGC_I8v9xk
https://www.facebook.com/events/1882209338743961/
https://www.praguepride.cz/cs/festival/program/event/21-mezipatra-gender-v-plenkach
https://www.praguepride.cz/cs/festival/program/event/21-mezipatra-gender-v-plenkach
https://www.praguepride.cz/cs/festival/program/event/21-mezipatra-gender-v-plenkach


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 

ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 

11 
 

Darina Skokanová 

 14. 6. - účast na kulatém stolu v Poslanecké sněmovně 
organizovaném  předsedkyní výboru pro sociální politiku PS Ing. Radkou 
Maxovou z iniciativy a ve spolupráci s o.p.s. Woman for Woman. Tématem 
bylo výživné 

Tomáš Blaha 

 Krajská rodinná politika - Praha, kulatý stůl (11. 4. 2018) 

Jana Slavíková 

 jednání skupiny pro psychoterapii v rámci APSS - červen a prosinec 
2018 - možnosti, skutečnost a budoucnost poskytování psychoterapie v 
sociálních službách 

Martina Jirovská 

Ačkoli se neúčastnila jednání vedených za AMRP či Prezidium, velkou měrou se 
podílela na chodu celého Prezidia a provozních záležitostech s tím spojených. Na 
starost měla veškerou agendu a práci kolem správy členské základny AMRP.  

 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

V roce 2018 se podařilo navázat užší spolupráci s dalšími oborovými organizacemi. 

Vzhledem k vnějším okolnostem, zejména potřebě jasně definovat poskytování 

psychoterapeutické péče a poradenství v rámci sociálních služeb a potřebě dál 

usilovat o legislativní ukotvení poskytování psychoterapie a poradenství v ČR 

obecně, jsme se, v rámci možností prezidia, snažili o hledání způsobů jak vyjádřit své 

názory a stanoviska k těmto tématům. 

Důležitým momentem byla opakovaně avizovaná novela zákona č. 108/2006 sb., 

která je možností a cestou jak psychoterapii legislativně ukotvit v sociálních službách 

a zároveň zajistit její bezpečné užití. Vzhledem k tomu, že se AMRP se stala stálým 

členem pracovní skupiny pro psychoterapii v sociálních službách v rámci APSS, měli 

jsme možnost práci této skupiny ovlivňovat. 

Tlak na většinu odborné veřejnosti vytvářela snaha ČLS JEP znovu v legislativě 

svázat pojem psychoterapie a psychoterapeut pouze a důsledně se zdravotnictvím, 

respektive jmenovitě pouze s profesí klinického psychologa, která byla dovršena 

vydaným Nařízením vlády č. 164/218 Sb., kterým se mění podmínky pro poskytování 

psychoterapie na území ČR a činí tak psychoterapii výlučnou disciplínou oboru 

zdravotnictví.  
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Za prezidium jsme se účastnili celé řady jednání. Svá stanoviska a názory k dění 

kolem těchto témat jsme vyjádřili připojením k výzvě „4P“ vydané pracovní skupinou 

pro psychoterapii v sociálních službách pod APSS, Vydáním a zveřejněním jasného 

vlastního stanoviska Prezidia AMRP v listopadu a následně v prosinci 2018. Všechny 

tyto kroky jsme vždy aktuálně komunikovali se členy a veřejností prostřednictvím 

webu, na kterém jsou uveřejněny.  

Stížnosti 

Prezídium se na podzim začalo zabývat odvoláním stěžovatelky proti závěru Etické 

komise. Vzhledem k tomu, že jde o proces, který se stal v historii AMRP poprvé, i 

vzhledem k tomu, že odvolání podle Stanov řeší jako nejvyšší orgán AMRP Valná 

hromada, která se schází jednou za 2 roky a členové jsou z celé České republiky, 

nebyla celá záležitost uzavřena do konce roku. Stěžovatelka byla o průběžných 

krocích informována. 

Závěrem 

Máme za to, že celoroční usilovná práce všech členů Prezidia přinesla výsledky 

v podobě naplnění vytčených plánů z loňského roku, viditelné a úspěšné 

reprezentování členů vůči dalším subjektům a navázání mnoha aktivních forem 

spolupráce, která má za úkol dále pečovat a rozvíjet obor manželského a rodinného 

poradenství a ustanovit AMRP jako respektovaného partnera v odborných diskusích 

s dalšími oborovými uskupeními v ČR. Dále bychom se rádi zaměřili na 

konkretizování vizí a cílů AMRP a ujasnění a zpřesnění kvalifikačních požadavků na 

MRP tak, aby bylo možné na jejich základě garantovat vysoký standard odborníků a 

ochranu pro uživatele jejich služeb. 

 

Za Prezidium zpracovala Jana Slavíková 

 

Stavovská rada 

 

Shrnutí činnosti Stavovské rady 2018 

Stavovská rada pokračovala v naplňování vize vytvoření kompetenčního modelu 

manželského a rodinného poradce.  Jako nástroj sestavila anketní dotazníky a 

požádala členy AMRP  o elektronické či písemné vyplnění na konferenci. Dotazníky 

mapovaly především oblasti, o které mají členové zájem ve vztahu k AMRP. 

V současné době dochází k podrobnější analýze výsledků, které budou umístěny na 

webu. Anketa rovněž posloužila jako odrazový můstek k plánované analýze postojů 
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členů AMRP ve vztahu k profesi manželského a rodinného poradce. Pro tuto analýzu 

vytvořila obsáhlejší dotazník s otevřenými otázkami, který byl členy SR otestován na 

pilotních pracovištích. Dalším krokem bude rozeslání dotazníku všem členům přes 

předsedy oblastních sdružení a následná analýza.  

Dále se SR zabývala již standardně žádostmi o jednotlivé kvalifikační stupně, 

udělila kvalifikace I. i II. stupně a rovněž stupeň supervizora. 

K pravidelným činnostem SR patří i revize kvalifikačních požadavků a preambulí 

tak, aby zohledňovaly náročnost profese, aktuální situaci v oboru i možnosti a 

motivaci členů.  Například k žádosti o udělení kvalifikačního stupně již není nutné 

dokládat vyjádření OS, Stavovská rada má možnost si členství ověřit aktuálně přes 

webové stránky AMRP. Žadatel tedy pouze v žádosti uvede, zda je či není členem 

AMRP. Žádosti o uznání kvalifikačních stupňů lze zasílat mailem. Byl zrevidován 

institut uznání supervizora ad hoc, který je i nadále v platnosti. Byl upraven oddíl 

týkající se statusu poradce bez certifikace – MRP je povinen doložit, že již zahájil 

přípravu na získání kvalifikace Certifikovaný manželský a rodinný poradce I. stupně.  

Byla projednána žádost o uznání výcvikového kurzu Psychoanalytická párová a 

rodinná terapie. Výcvikový kurz byl  SR schválen na základě  posouzení obsahu 

kurzu a vyjádření frekventantů z řad řádných členů AMRP.  

Dále se SR zabývala kurzem Základní opory poradce, který byl některými členy 

mylně zaměněn za kurz Propedeutiky. V této otázce iniciovala komunikaci 

s lektorkou kurzu, přičemž došlo k úpravě zavádějící anotace kurzu.  

SR posoudila PC program „Archipelago“ program práce s dítětem s rozvodovým 

traumatem. Na základě prostudování metody a osobní prezentace autorky byl 

program vyhodnocen a doporučen jako vhodná terapeutická pomůcka.  

SR pravidelně spolupracuje s Prezidiem v otázkách legislativy, vymezení oboru a 

výlučnosti MRP, přístupu v přijímání nových členů, úprav kvalifikačních požadavků, 

lobingu a profesnímu směřování Asociace. Součástí spolupráce je i pravidelná 

komunikace s webmasterem, jejímž předmětem jsou především úpravy dokumentů a 

zpřístupnění informací srozumitelnou a jednoduchou formou. 

V roce 2019 bude SR pokračovat ve většině činností, kterými se zabývala v roce 

2018. SR plánuje dokončit úpravy a rozeslat dotazník navazující na první anketu se 

zaměřením na kompetenční model MRP. V diskusi a spolupráci s Prezidiem 

přetrvávají témata míry otevřenosti AMRP vůči novým zájemcům o členství a 

nastavení přijímacích kritérií, profesionalizace orgánů AMRP a lobbing. Prioritním 

tématem se stává vymezení výlučnosti a specifikace oboru MRP vůči jiným 

příbuzným oborům, například psychoterapii a dále legislativní zakotvení 

manželského a rodinného poradenství.  
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Za Stavovskou radu AMRP zpracovala PhDr. Petra Nebesová 

Revizní komise 

Revizní komise prezidia  AMRP pracovala v roce 2018 ve složení: 

Mgr. Jana Kotková – předsedkyně RK 

PhDr. Marek Hošek – člen RK 

PhDr. Jaromír Zýka – člen RK 

V roce 2018 byly provedeny následující kontroly: 

 dne 18.12.2018 v Praze kontrola OS Střední Čechy – nebyly shledány 

nedostatky či nesrovnalosti 

 dne 18.12.2018 v Praze kontrola hospodaření Prezidia AMRP ČR – nebyly 

shledány nedostatky či nesrovnalosti 

Revizní komise kontroly provedla ve složení Mgr. Kotková a PhDr. Hošek, PhDr. 

Zýka. 

Na rok 2019 je v rámci plánu kontrolních činností plánovaná kontrola hospodaření 

Asociace AMRP ČR a jednoho oblastního sdružení. 

Za Revizní komisi zpracovala Mgr. Jana Kotková 

 

Etická komise 

Etická komise pracovala ve složení: Hana Chmelařová, Dana Štěrbová, Ludmila 

Piňosová, Magdalena Dostálová, Adéla Doležalová, Zbyšek Mohaupt. 

V roce 2018 nastala změna ve složení: 

Předsedkyně Magdalena Dostálová z Etické komise odstoupila, na její místo 

nastoupil Zbyšek Mohaupt. Od odstoupení předsedkyně Etická komise pracovala bez 

zvolení nového předsedy. 

V roce  2018 byly řešeny 2  stížnosti. 

První řešila Hana Chmelařová, druhou Adéla Doležalová. 

Etická komise se v roce 2018 fyzicky nesešla. Řešení stížností bylo vedeno e-

mailovou komunikací. 
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Za etickou komis zpracovala Adéla Doležalová 

Zpráva o činnosti oblastních sdružení AMRP 
 

Zde přinášíme zprávu o činnosti některých oblastních sdružení AMRP.  

Oblastní sdružení Středočeského kraje 

Oblast Střední Čechy měla okolo 37 členů a členek ze soukromého sektoru a 

příspěvkových organizací. Měli jsme několik společných skupinových supervizí 
s Bohumilou Bašteckou a Klárou Ježkovou. Také intervizi na téma Naše stíny a slabá 
místa v práci s klienty a jak si na ně svítíme. Další dvě setkání oblasti byla věnována 
tématům Práce v terapeutickém páru a Cochemský model. V květnu 2018 se mnozí 
účastnili konference AMRP. 
  

Zpracoval Jirka Procházka 

 

 

Statistika za rok 2018 

V letošním roce jsme oslovili opět pouze poradny, jejichž alespoň někteří 

zaměstnanci jsou členové AMRP. 

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

vyčíst žádné zásadní změny oproti předchozím rokům. Podíl klientů, kteří si přejí 

zůstat v anonymitě, zůstává trvale poměrně nízký. Nicméně není plošně jednoznačně 

definováno, kdo je „anonymní klient“, různé poradny mohou mít mírně odlišná 

kritéria. Tam, kde poradna poskytuje i služby intervenčního centra, je samozřejmě 

počet anonymních klientů vysoký (např. viz Centrum poradenství pro rodinné a 

partnerské vztahy ve Zlíně).  

Některé poradny vykazují 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. 
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Finanční zpráva 
Zpráva o hospodaření AMRP 

z.s. za rok 2018 

    

 Výsledek hospodaření za rok 2018 (zaokrouhleno):     33 554 Kč  

    

 Náklady    

 Materiál 53 782 Kč  

 Cestovné, jízdné 11 474 Kč  

 Služby  173 529 Kč  

 Mzdové náklady - DPP 96 600 Kč  

 Ostatní náklady 920 Kč  

                                          celkem 336 305 Kč  

    

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

 Položka Ostatní náklady představuje náklady na bankovní poplatky, kurzovou ztrátu.                       

    

 Výnosy   

 Tržby za služby  204 209 Kč  

 Dotace 80 000 Kč  

 Přijaté dary 17 250 Kč  

 Členské příspěvky 68 400 Kč  

                                          celkem 369 859 Kč  

    

 Zůstatky na rozvahových účtech spolku :   

    

 Aktivní účty    

 Pokladna OS Slezsko 0 Kč  

 Pokladna OS Zlínsko 9 800 Kč  

 Pokladna OS Střední Čechy 5 422 Kč  

 Pokladna OS Severní Čechy 8 063 Kč  

 Pokladna OS Praha 18 793 Kč  

 Pokladna OS Jižní Čechy 15 302 Kč  

 Pokladna OS Střední Morava 14 888 Kč  

 Pokladna OS Jižní Morava a Vysočina 8 013 Kč  

 Pokladna centrála 6 736 Kč  

 Hotovost celkem 87 017 Kč  

 Peníze na cestě 5 100 Kč  

 Běžný bankovní účet Fio banka 127 242 Kč  
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 Běžný bankovní účet Fio banka (JMK a Vysočina) 1 138 Kč  

 Běžný bankovní účet Fio banka (Střední Čechy) 7 450 Kč  

                                         celkem 215 416 Kč  

    

 Pasivní účty ( zdroje spolku)   

 Vybrané členské příspěvky na rok 2019 41 200 Kč  

 Omylné platby 500 Kč  

 Vlastní jmění 174 808 Kč  

 Fondy ze zisku  4 500 Kč  

 Nerozdělená ztráta -16 882 Kč  

 Výsledek hospodaření r. 2018 33 554 Kč  

                                         celkem 237 680 Kč  

    

Kontaktní údaje 
 

Prezident Darina Skokanová, Poradna pro rodinu Přerov, SSP 
Olomouc, příspěvková organizace, Velká Dlážka 44, 752 
02 Přerov 
skokanova@ssp-ol.cz, darina.skokanova@seznam.cz 

Viceprezident Mgr. Pavel Rataj, Poradna pro rodinu, Mánesova 53, 
Praha, ravelus@seznam.cz 

Tajemník Mgr. Jiří Procházka, Centrum psychologicko-sociálního 
poradenství středočeského kraje, Viktora Huga 5, Praha 5 
centrumpsp-prahazv@seznam.cz 

Účetní Firma: Ing. Marie Kozlová;  
účetnictví zpracovává Renata Mikulcová 
kontakt: marie.kozlova@tiscali.cz  

Fakturační údaje Asociace manželských a rodinných poradců ČR, z.s. 
V. Huga 4, 150 00 Praha 5 
IČO:00539384 
Číslo účtu: 20536021 / 0100 
 

 

 

Výroční zprávu zpracovala: Jarmila Mikulíková 

mailto:skokanova@ssp-ol.cz
mailto:centrumpsp-prahazv@seznam.cz
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