
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

A. Obecná část 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované 
právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
 
Dosavadní právní úprava obsahuje pro léčbu pacientů s PAS (poruchami autistického spektra) 
výčet nelékařských zdravotnických pracovníků používajících pouze jednu metodu 
(behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika, behaviorální technik), což je 
nesystémové řešení a zvýhodňující tuto jednu metodu oproti jiným používaným za tímtéž 
účelem. 
Návrh tohoto zákona proto zavádí výčet dalších dvou nových nelékařských zdravotnických 
pracovníků, kteří při své činnosti s pacienty s PAS využívají některé z následujících metod: 
 

• metoda ABA s tituly BCBA - využívá přísně strukturovaný behaviorální přístup, 
sleduje procesy učení, které chápe jako chování, které mění a podporuje správné 
chování. Je vhodná u PAS a dalších neurovývojových poruch, využívá evidence based 
technik. 

 
• metoda Behaviorální terapie - využívá metodiku ABA a evidence based technik. Nemá 

titul BCBA, metoda víceméně totožná s výše jmenovanou, podmínky výcviku a studia 
podobné. 

 
• metoda Kognitivně behaviorální terapie - kombinuje behaviorální a kognitivní 

psychoterapii, pracuje s úzkostnými a bipolárními poruchami a také s PAS, využívána 
od 14-ti let věku, v ČR rozšířená. 

 
• metoda TEACCH -  známá jako strukturované učení - využívá vizualizaci a 

předvídatelnost. Byla vypracována především pro pacienty s PAS, využití u dalších 
poruch chování, u ADHD, (evidence based), v ČR rozšířená. 

 
• metoda OTA: terapie založená na vztahu a naturalistickém přístupu, sdílení emocí na 

podkladě vývojové psychologie, využívá behaviorální evidence - based techniky, 
vychází z evidence based metody VTI, v ČR rozšířená.  

 
• metoda VTI pracuje s videozpětnou vazbou a posiluje pozitivní vzorce chování a 

upravuje podmínky učení na základě znalosti vývojové psychologie. Je využívaná u 
PAS i dalších neurovývojových poruch (evidence based), v ČR rozšířená. 

 
• metoda DIR Floortime - terapie hrou: vývojová terapie založená na vztahu podporující 

učení. Využívá se u PAS, výzkumy na univerzitách, v ČR jsou již první terapeuti. 
 

• metoda Millerova - terapie hrou, využívá naturalistický přístup a sleduje zájmy dítěte, 
radostnost ze spoluprožívání jako podporu učení, v ČR zatím málo používaná. 

 
• metoda Early Start Denver Model: vývojový model u PAS pro děti do 2 let s přesahem 

z center do rodinného prostředí. Tato metoda má popsány případy vystoupení z 
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klinického obrazu poruchy po uplynutí 2 let v terapii u dětí ve věku okolo 4 let, 
(evidence based), v ČR zatím chybí. 

 
• metody rodinné terapie - v ČR široce rozšířené, pracují s rodičovským stresem a 

přesměrovávají fokus rodiny z problému, kterým je dítě, na systém rodiny a její 
zdroje, tím zpětně působí na well-being dítěte a optimalizuje tak prostor pro učení. 

 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky  
 
Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  

 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána 
 
Na právní úpravu řešenou tímto návrhem se nevztahují žádné mezinárodní smlouvy, kterými 
je Česká republika vázána.  
 
 
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, na rozpočty krajů a obcí (ostatní veřejné rozpočty) 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet, ani na ostatní veřejné 
rozpočty, neboť je předpoklad, že uchazeči o toto vzdělání by si studium hradili z vlastních 
finančních prostředků. 
 
5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky vyplývajícími pro Českou 
republiku z členství v Evropské unii 
 
Návrh zákona není v rozporu s právními akty Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie, obecnými právními zásadami práva Evropské unie ani s legislativními záměry 
a návrhy předpisů Evropské unie. 
 
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na 
podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady, včetně dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, a dopady na životní prostředí  
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na podnikatelské prostředí ČR, ani sociální 
dopady. 
Navrhovanou právní úpravou dojde k spravedlivému a vyváženému způsobu právní 
reglementace.  
Navrhovaná úprava nebude mít dopady na životní prostředí. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Z navrhované právní úpravy neplynou nepříznivé důsledky pro ochranu soukromí a osobních 
údajů.  
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
Vzhledem k obsahu právní úpravy nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke 
korupčnímu jednání.   
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9. Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen  
Navrhovaná právní úprava nemá vliv na rovné postavení mužů a žen, a proto je z tohoto 
hlediska neutrální. 
 

B. Zvláštní část 
 
K Čl.I. 
Záměrem navrhované právní úpravy je umožnit zajištění uplatnění i jiných metod práce 
s pacienty s poruchami autistického spektra (PAS) než jsou zajištěny v rámci odborností 
nelékařských zdravotnických pracovníků behaviorální analytik, asistent behaviorálního 
analytika a behaviorální technik. 
 
K Čl.II. 
Účinnost zákona se navrhuje patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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