
ZÁKON 
ze dne …………2019, 

kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

Čl. I 
 

   V zákoně č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., 
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona  
č. 105/2011 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., 
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 201/2017 Sb., zákona č. 284/2018 Sb. a zákona  
č. 176/2019 Sb., se za § 21c vkládá nový § 21d, který včetně nadpisu zní: 
 

 „§ 21d 
Odborná způsobilost k výkonu povolání terapeuta neurovývojových a behaviorálních 

poruch 
 

      
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání terapeuta neurovývojových a behaviorálních 

poruch se získává absolvováním 
 
a) akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie nebo akreditovaného 

magisterského studijního oboru speciální pedagogika, a akreditovaného programu 
celoživotního vzdělávání Speciálně pedagogické a psychosociální intervence  
u neurovývojových a behaviorálních poruch, a akreditovaného kvalifikačního kurzu 
terapeut neurovývojových a behaviorálních poruch, nebo 

b) akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie nebo akreditovaného 
magisterského studijního oboru speciální pedagogika, a akreditovaného kvalifikačního 
kurzu behaviorální analytik. 

 
(2) Za výkon povolání terapeuta neurovývojových a behaviorálních poruch se považuje 

činnost v rámci preventivní, léčebné a rehabilitační péče v oboru terapie neurovývojových 
a behaviorálních poruch. Tyto činnosti provádí terapeut neurovývojových a behaviorálních 
poruch na základě indikace dětského a dorostového psychiatra, psychiatra nebo psychologa 
ve zdravotnictví způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.“. 
 

 
Čl. II 

 
Účinnost 

 
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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