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Vážený pane ministře,  

dovolujeme si Vám zaslat společnou žádost týkající se naléhavé potřeby navýšení počtu 

klinických a dětských klinických psychologů v České republice. 

Vzhledem k tomu, že téma naší žádosti souvisí s agendou Asociace klinických psychologů České 

republiky (AKP ČR) a s reformou péče duševního zdraví, zaměříme se v následujícím textu i na 

programové prohlášení AKP ČR.  

Klinicko-psychologická péče je dle našeho názoru dlouhodobě silně poddimenzovaná na 

celorepublikové úrovni. V Ústeckém kraji se například dlouhodobě potýkáme s alarmujícím 

nedostatkem odborníků a to především v oborech klinická psychologie a dětská klinická 

psychologie (a psychiatrie). Ústecký kraj je strukturálně postiženým regionem, zatíženým vysokou 

nezaměstnaností, zadlužením obyvatel a sociálním vyloučením. Z toho vyplývá zvýšená potřeba 

podpory duševního zdraví obyvatel našeho regionu.  

V České republice je dle dat AKP ČR momentálně zhruba 931 klinických psychologů (včetně 90 

dětských klinických psychologů). Počty klinických psychologů jsou vzhledem k požadavkům 

z terénu velmi nízké. Podle dat WHO je v rozvinutých evropských zemích 26 klinických 

psychologů na 100 tisíc obyvatel. Takového poměru Česká republika zdaleka nedosahuje.  

Rozšíření sítě klinických psychologů a dětských klinických psychologů nejen v ambulantní, ale i v 

lůžkové péči se vzhledem k celkovému počtu (nepřiměřeně dlouhé objednací doby) a vývoji (velký 

podíl klinických psychologů v důchodovém a předdůchodovém věku) jeví jako zcela nezbytné.  



Posílení klinicko-psychologické péče je reálné. Podle ankety AKP ČR realizované mezi svými 

členy v roce 2019 by zhruba 160 klinických psychologů z celé ČR rádo navázalo smluvní vztahy 

se zdravotními pojišťovnami, tudíž zde velká nevyužitá odborná kapacita existuje.  

Rozšíření sítě klinických psychologů a zvýšení dostupnosti klinicko-psychologické péče je 

v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Na nedostatečné množství klinických psychologů odkazují i další dokumenty, jako např. analýzy 

místní sítě jednotlivých měst - http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/analyzy-siti-sluzeb/, 

komunitní plány či strategické plány sociálního začleňování (např. Statutární město Chomutov a 

další města).  

Vzhledem k výše uvedenému podporujeme Programové prohlášení Asociace klinických 

psychologů ČR pro volební období leden 2019 až prosinec 2022 a to především 

v následujících bodech:  

1/ Zařazení odbornosti psychologa ve zdravotnictví, klinického psychologa a dětského klinického 

psychologa do zákona č. 95/2004 Sb., který odpovídá nárokům praxe a zároveň nárokům 

specializačního a celoživotního vzdělávání.  

2/ Zlepšení podmínek pro poskytování klinicko-psychologické péče, vyjednávání se zdravotními 

pojišťovnami o navýšení dostupnosti péče klinických a dětských klinických psychologů.  

3/ Vytvoření centrálních registrů pro veřejnost k vyhledávání klinických a dětských klinických 

psychologů.  

 

Vážený pane ministře, 

děkujeme za zpětnou vazbu a věříme v rychlý a pozitivní posun ve shora uvedených tématech. 

S úctou za podepsané 

 

 

 

Mgr. Milan Märc  

Náměstek primátora města Chomutova 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

Podpisový arch – Podpora klinických psychologů 


