
       S T A N O V I S K O 

Asociace klinických logopedů České republiky  

                 (zkrácená verze) 
k probíhající medializaci případu poskytování logopedické péče za přímou platbu a 

oznámení o podezření z pohlavního zneužívání na otce šestileté dcery „logopedkou“ 

v Klatovech. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento případ s tragickým koncem pro otce dvou malých dětí byl v posledních dnech silně 

medializován i rozsáhle diskutován.  

AKL ČR se zcela distancuje od odborné činnosti  paní Mgr.D.B. , a sděluje, že nejde o 

logopedku ve smyslu, jak tuto profesi chápe laická i odborná veřejnost, ale o speciální 

pedagožku, která nemá žádné zákonné oprávnění k poskytování služby, na jejímž základě 

se s rodinou seznámila a následně pak podala na otce oznámení o pohlavním zneužívání 

jeho šestileté dcery. 

Asociace klinických logopedů ČR žádným způsobem nechce a ani nemůže hodnotit 

oprávněnost nebo neoprávněnost tohoto oznámení, byť skončilo nečekaně tragickou smrtí 

otce dvou malých dětí. 

Logopedická péče, poskytovaná plně kvalifikovaným klinickým logopedem v souladu se 

zákonem č. 96/2004 Sb., je v ČR  hrazena ze  zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že 

klinická logopedie není volná živnost, ale je plně vázána na získání zákonem stanovené 

kvalifikace (atestace, registrace MZ ČR ) podobně jako klinická praxe lékařů,  n e s m í  nikdo 

před získáním zákonem stanovené kvalifikace za logopedické služby ve zdravotnictví 

požadovat přímou platbu  (na rozdíl od plně kvalifikovaného KL s atestací v oboru a s 

registrací MZ ČR).   

Asociace klinických logopedů prostřednictvím svého právního zástupce na paní Mgr.D.B.  

podává  

 trestní oznámení příslušnému státnímu zastupitelství, pro podezření z trestného činu 

neoprávněného podnikání podle § 251 trestního zákoníku. 

Živnostenské oprávnění nemohlo příslušnou osobu opravňovat k výkonu logopedické 

činnosti, která je zdravotní službou. I pokud se sama neoznačovala za "logopedku", 

vykonávala-li logopedickou činnost, ač k tomu nebyla oprávněna a ještě na přímou 

platbu, mohlo jít o trestný čin neoprávněného podnikání.  

Dále podáváme  

 oznámení příslušnému krajskému úřadu pro podezření ze správního deliktu dle § 

114 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Tohoto 

správního deliktu se dopouští ten, kdo poskytuje zdravotní služby bez oprávnění. 



Podle § 114 odstavec 2 písmeno a) téhož zákona lze za toto jednání uložit pokutu 

do 1 000 000 Kč.  

 

PaedDr. Eva Škodová 

       předsedkyně AKL ČR 

V Praze,  dne 28.1.2015 

 

 

   S výše uvedeným textem souhlasí  

PaedDr. Lenka Pospíšilová, soudní znalec v oboru klinická logopedie 

a členka Rady AKL ČR 

 

V Ústí nad Labem, dne 29. 1. 2015 


