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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 obdobných 

poradnách, 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. 2019 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. 

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.    

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, 
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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. 2019 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, 

lékař 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 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.  

 

♦ 
  

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  

Od května 2016, kdy proběhly volby do orgánů  a po některých dalších změnách pracují tyto 
ve 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 – předseda 

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  2019 
 

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

Výroční zpráva o činnosti Prezidia AMRP za rok 2019 

V roce 2019 nedošlo ve složení členů Prezidia k žádným změnám. Po celý rok tedy pracovalo 

v obsazení viz str. 4. Velmi obdobné zůstalo i rozdělení kompetencí a z toho vyplývající plnění 

jednotlivých úkolů a povinností v rámci činnosti P.  

Uskutečnilo se 6 setkání Prezidia. Jedno setkání bylo společné se Stavovskou radou a 

předsedy OS. Místem konání byla v tomto roce Praha, v jednom případě Brno.  

Termíny: 27. 2. 2019 – Praha, 25. 3. 2019 – Praha, 15. 4. 2019 – setkání společně se SR a 

předsedy OS – Praha, 20. 5. 2019 – Praha, 23. 9. 2019 – Praha, 20. 11. 2019 – Brno. 

Činnost Prezidia v roce 2019 byla ve znamení uzavření a dořešení úkolů a projektů 

z předešlého roku, plynulého navázání tvorbou nových projektů a pokračováním 

v naplňování vizí a poslání AMRP.  

Z výsledků ankety v řadách členské základny AMRP, uskutečněné na konferenci 2018, 

vyplynula hlavní očekávání, která se zároveň stala hlavními prioritami, které chce Prezidium 

naplňovat v rámci svých vizí a úkolů pro další období. Jednoznačně hlavním úkolem je 

podpora oboru manželský a rodinný poradce a péče o něj, dále pořádání konferencí a 

setkávání odborníků. Třetí prioritou pro členy je podpora vzdělávání, metodická podpora, 

zaujímání postojů a odborných stanovisek v rámci oboru. 

Dořešené úkoly z minulého roku 

1. Mezi první patřilo konečné zhodnocení, vyúčtování a uzavření 14. konference AMRP 

s podtitulem: Mezilidské vztahy – co nás rozděluje a co nás spojuje, konané v květnu 

2018, jejíž příprava a realizace byla vedena týmem, který řídil Peter Kollár. Vzhledem 

k úspěchu a silné pozitivní zpětné vazbě na proběhlou konferenci jsme velmi přivítali 

ochotu Petera znovu se ujmout přípravy a realizace 15. konference AMRP, plánované 

na květen 2020.  

2. V počátku roku se uzavřelo téma platových tarifů pro psychology v poradnách. Jejich 

platové ohodnocení je podle nových platných platových tarifů výrazně nižší, než 

ocenění sociálních pracovníků. Přes veškerou snahu, jednání, psaní dopisů 

s podrobným vysvětlením stávající situace, jsme obdrželi zamítavé stanovisko z MPSV 

s odůvodněním, že není ochotno situaci v současné době jakkoli zvýhodňovat profesi 

psychologa v rámci sociálních služeb oproti jiným profesím. Z tohoto jejich vyjádření 

je zcela zřejmé, že se jednalo o nepochopení našich opakovaných žádostí o 

http://www.amrp.cz/
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„narovnání“ platu a postavení psychologů v sociálních službách, v současnosti naopak 

znevýhodněným oproti dalším profesím. Darina se pokoušela ještě v této záležitosti 

intervenovat přímo u ministryně a opakovaně žádala o osobní jednání. Tato snaha 

však nebyla úspěšná.  

3. Většinou členů (86 z 159) byly hlasováním přijaty nové Stanovy, jejichž úprava byla 

jedním z důležitých úkolů v roce 2018.  

4. V souladu s nově přijatými Stanovami bylo v průběhu dubna uskutečněno hlasování 

Valné hromady (VH) o závěrech Etické komise (EK) ke stížnosti č. 01/2018. VH 

vyjádřila souhlas se závěry EK, Darina jménem prezidia AMRP o závěrech informovala 

doporučeným dopisem stěžovatelku i policii, která měla s vyžádáním této  informace 

výslovný souhlas stěžovatelky, a tím byla tato záležitost vyřešena a uzavřena. 

Úkoly a projekty Prezidia pro rok 2019 

1. Velkým tématem, výrazně diskutovaným a časově velmi dotovaným (zejména Pavel, 

Darina) průběhu celého roku byla snaha o zjišťování aktuálního dění v rodinné 

politice, stavu novelizace zákona č. 108/2006 Sb., žádosti o jednání na MPSV  i 

zapojování do projektů národní rodinné politiky, kulatých stolů a dalších jednáních, a 

to jak na národní úrovni, tak na krajských úrovních (podrobný přehled účasti na 

jednání jednotlivých členů v příloze VZ Prezidia). Výsledky často neodpovídají 

v žádném směru vynaloženému úsilí, času a energii, přesto je nám jasné, že toto je 

nedílnou a velmi důležitou náplní činnosti Prezidia.  

2. V součinnosti se SR byly aktualizovány jednotlivé kvalifikační stupně a možnosti 

jejich dosažení. Aktualizovali jsme podmínky pro přijetí nových členů, na webu byl 

vytvořen nový systém přehlednosti členské základny ve vztahu k dosaženým 

kvalifikačním stupňům (barevné odlišení). Vytvořili jsme metodiku pro příjem nových 

členů, která by měla pomoci při nejasnostech v zařazování do kvalifikačních stupňů. 

Prostřednictvím oslovení předsedů oblastí jsme apelovali na členskou základnu 

k jejich naplňování a podávání žádosti na SR o jejich přidělování. 

3. Vzhledem k tomu, že členské příspěvky nebyly navyšovány velmi dlouhou dobu a 

zároveň inflace velmi navyšuje ceny všech služeb a prostředků pro zachování činnosti 

AMRP, dospěli jsme do fáze, kdy je třeba otevřít otázku výše členských příspěvků. Za 

stávající situace a výše členských příspěvků (jedny z nejnižších napříč asociacemi) 

přestává být únosné financovat byť jen základní provoz AMRP, natož naplňovat plány 

a vize. Po delších jednáních, hledání a zvažování různých možností, se Prezidium 

rozhodlo podat návrh členské základně na zvýšení částky členských příspěvků a 

diskutovat ho v rámci jednotlivých Oblastních sdruženích. Vytvořili jsme dvě varianty 

navyšování. Varianta o 300,- Kč, tedy na 800,- Kč, která umožní stávající provoz a 
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činnost AMRP. Jedná se o variantu zachování stávajícího stavu. Druhá varianta o 500,- 

Kč, tedy navýšení na 1.000,- Kč, je variantou rozvojovou, která umožní provoz AMRP a 

zároveň naplňování očekávání členské základny spojené s pořádáním vzdělávacích 

akcí a setkávání odborníků, osvětovou činnost a propagaci oboru.  

V průběhu konce roku 2019 a začátku roku 2020 bude probíhat jednání o zvýšení 

členských příspěvků na úrovni Oblastních sdružení. Prezidium poskytne předsedům 

oblastí veškerou možnou a potřebnou podporu pro objasnění tohoto opatření. 

Konečné hlasování o této otázce je plánováno na VH v rámci 15. konference v roce 

2020. Nově zvolená výše příspěvků by byla vybírána pro rok 2021. 

4. Důležitým tématem roku 2019 bylo jednání s dalšími oborovými uskupeními a 

asociacemi o vzájemné spolupráci a možnosti společného postupu v připomínkování 

a připojování stanovisek v tématech spojených s vymezováním oboru psychoterapie a 

poradenství v rámci republiky. Vzájemná shoda panuje u spolupráce s ČAP, kde jsme 

jednali o slaďování kvalifikačních požadavků, vzdělávání a možnosti členství na 

základě splnění společných kritérií. V současné době, kdy není možné postupovat 

zejména v souvislosti s nevyjasněností této problematiky na národní úrovni, je vše 

stále v jednání. Rozdílnost názorů naopak stále přetrvává u spolupráce a zejména 

členství AMRP v UPA. Důvodem jsou i reakce z řad členské základny, která z velké 

míry vyslovuje svůj nesouhlas s členstvím v UPA.  

Opakovaně otevíraná otázka spolupráce s dalšími subjekty prozatím nemá jednotnou 

shodu napříč Prezidiem. Zejména se týká míry spolupráce a propojenosti s dalšími 

organizacemi, např. možnosti vzájemného informování na svých webech, 

doporučování akcí či společného pořádání a záštity jednotlivých projektů.   

5. Za jeden z nejvýraznějších počinů Prezidia v roce 2019 lze jednoznačně označit cyklus 

jednodenních konferencí pod společným názvem „Cesta a život partnerství 21. 

století“. Celý tento projekt vznikl s ideou podpory dlouhodobých vztahů.  Hlavním 

organizátorem, motorem a duší projektu je Pavel Rataj, všichni ostatní se podíleli 

podle potřeb, vlastních možností, kompetencí a dovedností. 

Celý projekt byl v roce 2019 pořádán AMRP ve spolupráci s Centrem sociálních služeb 

Praha. Projektu v roce 2019 byla udělena záštita Mgr. Mileny Johnové, radní 

Magistrátu h. města Prahy, Katedry Psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, 

MPSV a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.  

V roce 2019 se v rámci tohoto projektu uskutečnily tři jednodenní konference. První 

se konala 12. 2. 2019 v prostorách Rock Café Praha pod názvem PARTNERSTVÍ a 

MANŽELSTVÍ aneb Je manželství stále atraktivní? Realizována byla v průběhu 

Národního týdne manželství. 
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Druhá konference proběhla 15. 5. 2019 v prostorách Poslanecké sněmovny, při 

příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Nesla název PARTNERSTVÍ a RODIČOVSTVÍ 

aneb Spočívá stabilita rodiny v kvalitním partnerství? 

Třetí, u příležitosti Světového dne duševního zdraví, se uskutečnila 10. 10. 2019 

v prostorách hotelu Krystal Praha. Nesla název PARTNERSKÉ ROZCHODY a ROZVODY 

aneb Rozpadají se vztahy zbytečně?  

6. Na podzim roku byla zahájena příprava voleb do orgánů AMRP na další volební 

období, které proběhnou v rámci 15. konference v květnu 2020. Členy volební komise 

byli zvoleni Pavel, Jiří a Tomáš.  

Přesah do roku 2020 

V příštím roce (2020) se uskuteční 15. konference AMRP, která se bude znovu konat 

v hotelu Dlouhé stráně. Její příprava byla zahájena na podzim 2019. 

Hlavním organizátorem, vedoucím realizačního týmu i duší celé přípravy konference 

je (k naší velké radosti) znovu Peter Kollár. Přípravný tým z Prezidia opět doplňují 

Martina s Tomášem, bez kterých by se celá akce provozně a technicky nedala 

naprosto realizovat. Pavel, Darina, Jana a Jiří budou pružně zajišťovat propagaci, 

podporu, akreditace a všechno, co bude třeba a bude v jejich silách. 

Peter se přípravy ujal téměř okamžitě po dokončení 14. konference a již začátkem 

podzimu 2019 měl téměř dokončenou přípravu preworkshopu EFT, třídenního 

semináře, na který plynule konference naváže a bude tak možné všem jejím 

účastníkům nabídnout přednášku s tímto novým přístupem v párové terapii, vedenou 

Simonou Herb, PhD., poprvé v ČR.  

Jednohlasně Předsednictvo rozhodlo v pokračování projektu „Cesta a život 

partnerství 21. století“.  Pro příští rok bylo rozhodnuto o uspořádání 2 setkání a 

v každém dalším roce další. Je to projekt na podporu dlouhodobých partnerských 

vztahů a rozhodně v něm chceme dál pokračovat a rozvíjet ho.  

Z této zprávy jasně vyplývá, že Prezidium má za sebou rok intenzivní práce, která je 

někdy víc, někdy méně viditelná. Zejména činnost Martiny na správě členské 

základny, vedení účetnictví konferencí a veškeré administrativní podpory je činností, 

která je mravenčí, náročná a viditelná až v okamžiku, kdy by ji přestala vykonávat. 

Stejně jako obětavá, nikdy nekončící a náročná práce Tomáše na správě a vedení 

webových stránek a veškeré zajištění technické podpory pořádaných akcí.  

V příloze jsou uvedeny konkrétní akce, jednání, konference, atd, kterých se  jednotliví 

členové účastnili v průběhu roku 2019. 
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Pod laskavým a obětavým vedením Dariny Prezidium pracovalo v tvůrčí a 

spolupracující atmosféře a s plným nasazením. a 

Příloha VZ za Prezidium 2019 o aktivní reprezentaci členů Prezídia 

Jiří 

 Účast v aktivitách, pracovních skupinách atp. 

 Regionální platforma Středočeského kraje v projektu Krajská rodinná politika (MPSV, 
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí) 

 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)  

 Vládní strategie pro rovnost žen a mužů - pracovní skupina k trhu práce  

Veřejné přednášky, panelové diskuze, spolupráce s médii 

 Debata k filmu Na Chesilské pláži ohledně vztahů a sexuality (13. 3. 2019, Kulturní 
dům Kyje, Praha) 

 Council on International Educational Exchange (CIEE): Identity in the context of 
gender, sexuality and human relationships (Praha, 1. 7. 2019) 

 Mentoring a gender v pomáhajících profesích (panelová diskuze, Gender Studies, 
Praha, 11. 12. 2019) 

 Coming out: pětina Čechů nechce mít homosexuální sousedy (Seznam Zprávy, 
01/2019), Na změnu pohlaví nejlíp reagují přátelé a manželé. Rodičům naopak vadí 
(iDNES, 8. 3. 2019), Rozstřel - pořad iDNES.tv (listopad 2019), Přes čáru - Radio Wave 
(Český rozhlas): „Všichni trans lidé operaci nechtějí.“ Proč Česko vyžaduje sterilizace a 
změní se přístup státu? (listopad 2019), rozhovor pro Heroine: A žila sama šťastně až 
do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog (Veronika Šmídová, 12. 12. 2019)   

 Česká televize (ČT:D) – odborné posouzení k pořadu Doktorka Plyšáková, Queer 
(Česká televize): Seznamka 2.0 (23. 5. 2019) 

 Předmluva k Pavlica, Karel, Viktor Heumann, Charlie Kučera a kol.: Obavy a přání 
trans lidí (Výsledná zpráva z výzkumu realizovaného spolkem Trans*parent v roce 
2018). Transparent 2019 https://www.transparentprague.cz/tet-zprva-z-vzkumu. 

Pavel 

 společné jednání Prezídia s Českou asociací pro psychoterapii a zástupci AMRP 
(Praha, 9. ledna 2019) 

 aktivní účast na uvedení Národního týdne manželství v Senátu ČR (11.2.2019, Praha) 

 konference Partnerství a manželství (12.2.2019, Praha, Rockcafé) 

 jednání se zástupci MPSV, Krajské rodinné politiky pro Prahu a Středočeský kraj - Dr. 
Alexandra Vokurková a Jitka Chrtková - (18.1.2019) 

https://www.transparentprague.cz/tet-zprva-z-vzkumu
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 aktivní účast na konferenci v Poslanecké sněmovně Odborné sociální poradenství 
(pořadatel Asociace občanských poraden (26.2.2019, Praha) 

 jednání s Unií rodinných advokátů - Dr. Dana Kovářová a Dr. Eva Vaňková 

 Jednání s EFT Prague - Párová terapie zaměřená na emoce, Mgr. Eliška Nuslauerová 
(Praha 8.3.2019) 

 Aktivní účast na konferenci Rodina v právu a bezpráví, Unie rodinných advokátů, 
Praha 14.3.2019 

 Konference Cesta k sobě, 6.4.2019, ČASP, Olomouc, aktivní příspěveky Když vztahy 
tahají, Nevěra  

 Kulatý stůl: Rodina v centru pozornosti, 9.4.2019, Praha 5, Koncepce rodinné politiky 
Praha, (Chrtková, MPSV)  

 kulatý stůl: Každá rodina si zaslouží pomoc, ale ne každá si o ni umí říct, 10.4., Lysá 
nad Labem (MPSV, Vokurková) 

 Osobní jednání: Women for women (Jana Skopová, Praha 4, 29.4.2019) - navázání 
možné spolupráce, setkání s Prezidiem 

 Aktivní účast ve dvou panelech na Fóru rodinné politiky,  Brno 14.5.2019 - Jaká je 
budoucnost české rodiny?  

 Setkaní s ministryní Janou Maláčovou, a s náměstkyní Schtocklovou, Brno 14.5. 

 2. konference Cesta a život partnerství v 21. století - Partnerství a rodičovství, 
15.5.2019, PSP ČR, Praha 

 Festival porodu, přednáška na téma Partnerství a rodičovství, 17.5., Praha 

 Kulatý stůl: Rodina není přežitek, Hradec Králové, 21.5.2019, platforma Koncepce 
rodinné politiky (MPSV, Roman Barabáš)  

 Setkání s RNDr. Alexandrou Vokurkovou MPSV, ohledně témat a opatření pro 
podporu stability rodin na úrovni Středočeského kraje 11.6.2019, Praha 

 Osobní jednání s Janou Skopovou - vedoucí Women for Women - ohledně možné 
spolupráce s AMRP, spot kolem rozvodovosti a jejich projektu www.servisvztahu.cz 
(27.8.2019, Praha) 

 Jednání v pracovní skupině Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) - 
skupina Terapeuti - téma: Modely rozvodů s dopadem na dítě. (11.9.2019, Praha - 
Jana Barvíková) 

 “Spanilá jízda” do OS Ústí nad Labem - setkání s členy OS (Louny, Litoměřice, Děčín 
apod.) - (2.10.2019, Ústí nad Labem) 

 benefiční přednáška na téma: Rodičovský konflikt a jeho vliv na děti , pro Krizové 
centrum Prachatice (11.10.2019, Prachatice) 

 Kulatý stůl: Rodina není přežitek II., Hradec Králové, 22.10.2019, platforma Koncepce 
rodinné politiky (MPSV, Roman Barabáš)  

 Aktivní vystoupení na konferenci - Společnost sociálních pracovníků (12.11.2019, 
Praha)  

http://www.servisvztahu.cz/
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 listopad/prosinec 2019 2 x návštěva MPSV - osobní setkání s náměstkyní  

 prosinec navázání spolupráce s ČAPkou - mým pověřením je zkusit postupně na MPSV 
zkusit vyjednat pozici pro psychoterapii  

Jana 

 ČAP - setkání psychoterapeutických institutů ( 6.2.2019 Pražské kreativní centrum 
(Skautský institut) 

 účast v pořadu Sama doma - Národní týden manželství (11.2.2019, Kavčí Hory) 

 setkání pracovní skupiny pro psychoterapeuty v sociálních službách pod APSS – 
příprava na legislativní zakotvení odbornosti psychoterapeuta v sociálních službách 
(červen 2019) 

 Setkání institutů s generálním tajemníkem EAP, pořádá ČAP (23.11.2019) 

Darina: 

 korespondence a setkání s oficiálními představiteli 

4/19 - dopis na MPSV (ministryni Maláčové) 

5/19 - oficiální jednání s poslankyní p. Matyášovou 

9/19 - dopis na MPSV (ministryni Maláčové, Stocklové, Pospíšilovi, Vrbickému) 

12/19 - schůzka na MPSV (Hanzlíková, Vrbický, Štýbrová) 

 připomínkování ZoSS - 12/19 

 setkání s členy EUROPSY - 10/19 (vedla prof. Šulová) 

 dopisy členům AMRP 

6/19 - poděkování za hlasování o Stanovách 

6/19 - poděkování za hlasování ohledně závěrů Etické komise 

10/19 - info o nutnosti zvýšit členské příspěvky  

11/19 - info o platech (Jak to dopadlo) 

 komunikace se stěžovatelkou na závěry EK a s Policií (1-5/2019) 

 10/19 - doplnění Směrnice o hospodaření 

 vedení účetnictví, DPP, DPČ, pokladna 

 Cyklus CZP - aktivní vystoupení v odpoledních hodinách (Open Space) 

 
 

Za Prezídium zpracovala Jana Slavíková 
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Stavovská rada  - shrnutí činnosti za rok 2019   

Stavovská rada (SR) se sešla celkem 5x  a to ve dnech 8. 2., 1. 4., 15. 4. společně s prezidiem 

AMRP, 20. 9.  a 20. 11. 2019. 

K dlouhodobým a pravidelným činnostem SR patří projednávání žádostí o udělení 

kvalifikačních stupňů, kdy členům udělila kvalifikace I., II. stupně i stupně supervizora AMRP.  

Došlo také k vyhodnocení dotazníkového šetření prostřednictvím ankety členů, jež mapovalo 

oblasti, o které mají členové ve vztahu k AMRP zájem.  Z výsledků vyplynulo, že většinu 

nabízených oblastí považují členové za důležité, na předních místech je očekávání členů za 

lobbing oboru, zajištění a realizace vzdělávání, organizace konferenci a odborných setkání.  

Blíže viz 

http://www.amrp.cz/uploads/8/0/8/8/80884700/vyhodnoceni_ankety_ohledne_ocekavani_

clenek_a_clenu_amrp.pdf 

Dále se členové věnovali návrhu týkající se vzdělávání manželských a rodinných poradců 

v souvislosti s chystanou změnou Zákona o soc. službách 108/2006 Sb. v návaznosti na 

společné jednání zástupců AMRP a představitelů ČAP.  

Proběhla aktualizace údajů supervizorů a aktualizace dokumentů Kvalifikační požadavky na 

manželského a rodinného poradce.  

Společně s členy Prezidia proběhlo jednání ohledně provázání vzdělávání s kvalifikačními 

stupni AMRP, začala diskuse k redefinici manželského a rodinného poradenství a vizí do 

budoucna. Nadále pokračují jednání s ČAP.  

Stavovská rada projednala náplň kurzu Jak pracovat s nevěrou v individuální a párové terapii 

a doporučila ho jako součást odborné specializační přípravy dle oddílů B1 a 3, C1 

kvalifikačních požadavků.  

Dále projednává žádost MUDr. Poupětové o zařazení kurzu Poradenská propedeutika do 

povinné součásti kvalifikačního vzdělávání manželských a rodinných poradců. SR o tento kurz 

stojí a na další jednání pozvala MUDr. Poupětovou k diskusi nad náplní kurzu, aby odrážela 

aktuální potřeby vzdělávání.  

SR na základě jednání s prezidiem přistoupila ke změně kvalifikačních požadavků pro 

kvalifikační stupeň Manželský a rodinný poradce AMRP – získávání kvalifikace (bod A 

kvalifikačních požadavků).  

Současný text: 

Absolvent magisterského studia humanitního zaměření nebo absolvent studia lékařství v 

oborech, kde aplikuje manželské a rodinné poradenství (viz preambule) a zahájí přípravu na 

http://www.amrp.cz/uploads/8/0/8/8/80884700/vyhodnoceni_ankety_ohledne_ocekavani_clenek_a_clenu_amrp.pdf
http://www.amrp.cz/uploads/8/0/8/8/80884700/vyhodnoceni_ankety_ohledne_ocekavani_clenek_a_clenu_amrp.pdf
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získání kvalifikace Certifikovaný manželský a rodinný poradce I. stupně (začne plnit 

požadavky stanovené v bodě B.). Podmínkou je řádné členství v AMRP. 

Byl nahrazen novým zněním:  

Absolvent magisterského studia humanitního zaměření nebo absolvent studia lékařství v 

oborech, kde aplikuje manželské a rodinné poradenství (viz preambule) a zahájil přípravu na 

získání kvalifikace Certifikovaný manželský a rodinný poradce I. stupně (začne plnit 

požadavky stanovené v bodě B.), konkrétně bude mít minimálně jeden rok praxe a potvrzení 

o absolvování či zahájení specializovaného vzdělávání v rozsahu minimálně 50 hodin. 

Podmínkou je řádné členství v AMRP.  

Započala práce na redefinici klíčových kompetencí manželských a rodinných poradců, 

srovnávání kompetencí poradců psychologů a sociálních pracovníků.  

 

Za Stavovskou radu zpracovala Monika Novotná 

 

Etická komise 

Etická komise (EK) pracovala ve složení Hana Chmelařová, Adéla Doležalová, Zbyšek 

Mohaupt, Dana Štěrbová, Ludmila Piňosová. Fyzicky se sešla jednou – červen 2019 – kde byla 

zvolena na dokončení funkčního období předsedkyně komise – PhDr. Adéla Doležalová. Do 

té doby byla EK bez předsedy. Ostatní komunikace mezi členy probíhala elektronicky 

EK pracovala na úpravě potřebných materiálů – jednací řád, pokyny pro podávání stížností 

EK. Tyto materiály byly zpracovány a poslány na odsouhlasení Prezidiu AMRP. Na 

zpracovávání materiálů se nejvíce podílel kolega Zbyšek Mohaupt. 

EK plánovala spuštění nových dokumentů k 1. 1. 2020. Jelikož se objevil problém ve sladění 

se Stanovami AMRP, které musí schválit Valná hromada – bude na dokončení a uvedení do 

praxe pracovat až nově zvolená Etická komise. 

V roce 2019 – EK nevyřizovala žádnou stížnost. 

 

Za Etickou komisi zpracovala PhDr. Adéla Doležalová 
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Revizní komise   

Revizní komise prezidia  AMRP pracovala v roce 2019 ve složení 

Mgr. Jana Kotková – předsedkyně RK 

PhDr. Marek Hošek – člen RK 

PhDr. Jaromír Zýka – člen RK 

V roce 2019 byly provedeny následující kontroly: 

- dne 6. 12. 2019 v Praze kontrola OS Praha – nebyly shledány nedostatky či 

nesrovnalosti 

- dne 6. 12. 2019 v Praze kontrola hospodaření Prezidia AMRP ČR – nebyla shledány 

nedostatky či nesrovnalosti 

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

omluven. 

Na rok 2020 je v rámci plánu kontrolních činností plánovaná kontrola hospodaření Asociace 

AMRP ČR a jednoho oblastního sdružení. 

 

Zprávu Revizní komise zpracovala Mgr. Jana Kotková 

 

Zpráva o činnosti oblastních sdružení AMRP 

Zde přinášíme zprávu o činnosti některých oblastních sdružení AMRP.  

Činnost výboru Oblastního sdružení JMK Brno a Vysočina za rok 2019 

Oblastní sdružení (OS) v loňském roce sdružovalo 46 členů.  Oblastní výbor  se sešel celkem 

3x, a to v období mezi sněmy. Sněmy OS proběhly tradičně v letním a zimním období, 

v odborné části se nyní profilují témata týkající se sdílení zkušeností s vlastními postupy, 

metodami či nástroji. Byly zde prezentovány např. způsoby práce se specifickou dětskou 

skupinou – dětí rozvádějících se rodičů, poznatky z posledních výzkumů o střídavé výchovné 

péči. OS také podporuje pravidelné měsíční setkávání poradců formou supervizích skupin 

bálintovského typu. 

Ostatní oblasti poskytly statistické údaje.  
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Statistika za rok 2019 

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. 

Finanční zpráva 

Zpráva o hospodaření AMRP, z.s. za rok 2019 
    

 Výsledek hospodaření za rok 2019 (zaokrouhleno):     31 646 Kč  

    

 Náklady    

 Materiál 3 269 Kč  

 Cestovné, jízdné 12 303 Kč  

 Služby  74 965 Kč  

 Mzdové náklady – DPP 33 704 Kč  

 Ostatní náklady 296 Kč  

                                          Celkem 124 537 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.                       
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 Výnosy   

 Tržby za služby  70 200 Kč  

 Dotace           0  

 Přijaté dary 16 550 Kč  

 Členské příspěvky 69 300 Kč  

 Jiné ostatní výnosy          133 Kč   

                Celkem  156 183 Kč  

 

 
 
Zůstatky na rozvahových účtech spolku :   

    

 Aktivní účty    

 Pokladna OS Slezsko 0 Kč  

 Pokladna OS Zlínsko 10 777 Kč  

 Pokladna OS Střední Čechy 7 370 Kč  

 Pokladna OS Severní Čechy 8 815 Kč  

 Pokladna OS Praha 23 102 Kč  

 Pokladna OS Jižní Čechy 156 712 Kč  

 Pokladna OS Střední Morava 17 738 Kč  

 Pokladna OS Jižní Morava a Vysočina 11 800 Kč  

 Pokladna centrála 3 045 Kč  

 Hotovost celkem 99 359 Kč  

 Peníze na cestě 2 000 Kč  

 Běžný bankovní účet Fio banka 164 500 Kč  

 Běžný bankovní účet Fio banka (JMK a Vysočina) 14 022 Kč  

 Běžný bankovní účet Fio banka (Střední Čechy) 7 000 Kč  

  Náklady příštích období                                       1 268 Kč  

                                         Celkem 288 158 Kč  

 Pasivní účty ( zdroje spolku)    

 Vybrané členské příspěvky na rok 2019 46 400 Kč  

 Výnosy roku  4 900 Kč  

 Vlastní jmění 174 808 Kč  

 Fondy ze zisku  11 672 Kč  

 Závazky k dodavatelům, srážková daň, přijatá záloha 18 732 Kč  

 Výsledek hospodaření r. 2019 31 646 Kč  

                                         Celkem 288 158 Kč  
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Kontaktní údaje    

 

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