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Věc: rozklad k prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu
certifikovaného kurzu „Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii“ (zastavení
správního řízení dopisem MZDR-29302/2016-5/ONP ze dne 5.9.2016 - došlo 14.9.2016)
Vážený pane ministře,
MZ ČR zastavilo správní řízení k žádosti o prodloužení akreditace s tím, že jsme po
výzvě neodstranili nedostatky žádosti.
S tímto závěrem nemůžeme souhlasit především z věcných důvodů, zároveň jsme ale
zaznamenali, že MZ ČR v posuzování naší žádosti nepostupovalo korektně, protože nikterak
nereagovalo na naši argumentaci. Navíc v usnesení MZ ČR lze nalézt i pochybení (viz
dále).
MZ ČR pod č.j. MZDR 29302/2016-2/ONP a MZDR 29302/2016-3/ONP ze dne
29.6.2016 (převzali jsme dne 22.7.2016) přerušilo na dobu 30 dnů řízení ve věci žádosti o
prodloužení uvedené akreditace a vyzvalo nás jako žadatele k odstranění nedostatků žádosti a
doložení dokladů.
V termínu (17.8.2016) jsme odpověděli a reagovali na oba vytčené nedostatky.
Naši argumentaci k druhému údajnému nedostatku naší žádosti MZ ČR nevzalo
v úvahu vůbec a v usnesení o zastavení řízení se k ní nevztahuje.
Tento „nedostatek“ totiž odstranit nelze. Kurz slouží k získání zvláštní odborné
způsobilosti, která odpovídá zaměření činnosti dvou zdravotnických povolání – klinického
psychologa a lékaře se specializovanou způsobilostí. Tato způsobilost je pro oba obory
totožná. Je třeba zdůraznit, že dlouhodobě fungující řešení, které je nyní označováno jako
nedostatek kurzu, navrhlo v roce 2009 samo MZ ČR.
I v době, kdy toto řešení samo MZ ČR odborné společnosti navrhlo, si jak odborná
společnost, tak MZ ČR byly vědomy, že akreditace vzdělávacího programu podle zák. č.
96/2004 Sb. i pro lékaře není právně „čistým“ řešením. Vzhledem k odborné nezbytnosti

společně vzdělávat obě kategorie zdravotnických pracovníků však zatím nebylo nalezeno
řešení právně uspokojivější. Kurz vlastně završuje pro obě profese odbornými společnosti
schválené, společné, sdílené, mnohaleté vzdělávání (schválené vzdělávací programy trvají
minimálně 5 let). Proto MZ ČR tento kurz v roce 2009 akreditovalo (a byl tím na popud
MZ ČR převeden ve stejné podobě z IPVZ) a v roce 2013 jej reakreditovalo.
Tak od 90. let stovky lékařů a klinických psychologů do dlouholetého vzdělávání
v psychoterapii vstupují a oprávněně očekávají jeho završení a formalizaci právě tímto
kurzem ukončeným zkouškou. Teprve poté mohou poskytovat samostatně psychoterapii a
ucházet se o smlouvy zdravotními pojišťovnami.
Pokud nedojde k prodloužení akreditace daného kurzu, zanikne způsob, jak tyto
odborníky přivést do praxe. Zároveň se tím prohloubí již nyní alarmující nedostatek
psychoterapeutické péče .
Dosud kurz probíhal 2x ročně s kapacitou 20 frekventantů a vzhledem k rostoucímu zájmu
lékařů a klinických psychologů (nyní na kurz a zkoušku čeká přes 80 odborníků) jsme počítali
se zvýšením frekvence kurzu. Současné právně puristické stanovisko MZ ČR tím pádem
významnou stránku obsahovou a věcnou přehlíží.
Jedna kvalifikace v psychoterapii pro lékaře a klinické psychology má smysl odborně,
má smysl pro pacienty a má samozřejmě smysl pro zdravotní pojišťovny.
Pro úplnost dodáváme, že Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP, Asociace
klinických psychologů ČR a Psychiatrická společnost ČLS JEP podpořeny dalšími celky (i
tehdejší tzv. Vymazalovou komisí MZ ČR) se dlouhodobě snažily najít řešení v převedení
klinického psychologa ze zák. č. 96/2004 Sb. do zák. č. 95/2004 Sb. a vytvořit tak i formálně
právní základ pro společné vzdělávání v psychoterapii, což se zatím neuskutečnilo.
Rozdělení akreditace kurzu podle dvou zákonů (č. 95/2004 Sb. i zák. č. 96/2004 Sb.), které
MZ ČR nyní navrhuje, povede k rozpadu dlouhodobě fungujícího jednotného vzdělávání a
následně i rozrůznění poskytované psychoterapie s riziky dopadu na kvalitu poskytované
psychoterapeutické péče, tedy na pacienty.
Tolik k zásadní stránce obsahově věcné.
Doplňujeme ještě několik výhrad, které vzbuzují dojem předpojatosti MZ ČR:
- v odpovědi ze 17.8.2016 jsme jednu ze dvou vytčených náležitostí na výzvu MZ ČR
upravili. Splnění tohoto vlastního požadavku však MZ ČR v usnesení o zastavení řízení
nebere na vědomí jako splnění, nýbrž to devalvuje vyjádřením „pouze po formální stránce
upravil…“.
- MZ ČR nám v usnesení o zastavení řízení vytýká třetí neodstraněný nedostatek, který v
původní výzvě jako nedostatek formulován nebyl (byl upozorněním, k němuž jsme se
vyjádřili).
- MZ ČR v usnesení o zastavení řízení v rozporu se závěrem akreditační komise uvádí, že
všechny vytýkané náležitosti ze dne 29.6.2016 jsou požadavky akreditační komise. Ta však na

svém řádném zasedání dne 1.6.2016 prodloužení akreditace schválila! Zápis z jednání
akreditační komise také žádné nedostatky, které by měl předkladatel doplnit či
napravit, neobsahuje!
- teprve po jednání akreditační komise byl její zápis v tomto bodě doplněn o formulaci:
„VP určen i pro povolání lékaře – což podléhá zákonu č. 95/2004 Sb. – žadateli bylo
přerušeno řízení a byl vyzván k odstranění nedostatků žádosti“ (zápis schválila 21.7.2016
Mgr. A. Strnadová, MBA). K tomu připomínáme, že výzva k odstranění nedostatků je
datována 29.6.2016 a akreditační komise prodloužení schválila 1.6.2016 – tedy nemohla být
ani informována, že „žadatel byl vyzván…“!!!
Negativní stanovisko MZ ČR k reakreditaci kurzu přináší nejistotu stovkám odborníků,
nijak neprospívá pacientům a je opřené o možná zaujatý, ale jistě formalizující přístup Vašeho
úřadu.
Doufáme, vážený pane ministře, že zejména věcné argumenty přijmete a rozhodnete
o reakreditaci kurzu minimálně do nalezení vhodnějšího řešení. MZ ČR by tak
umožnilo mladším kolegům dokončovat psychoterapeutické vzdělání, nadále získávat
respektovanou psychoterapeutickou kvalifikaci a alespoň pozvolna dále rozšiřovat
psychoterapeutickou péči o pacienty v souladu s reformou psychiatrické péče.
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