Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 4. 9. 2018
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Jiří Berka, Vojtěch Černý, Magdalena Frouzová, Kamil Kalina, Karel Koblic, Jan Kubánek,
Marie Lhotová, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško, Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni: Ludmila Dušková
Hosté: Olga Holeyšovská
__________________________________________________________________________________
1.

Volby a změny ve výboru ČPtS
 výbor volil orgány:

o volba předsedy
Na předsedu byli nominováni 3 kandidáti - PhDr. Karel Koblic, MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D. a prof. MUDr.
Ján Pavlov Praško, CSc.
Kandidaturu přijal jediný kandidát – prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
Hlasování: 5 hlasů pro, 2 hlasy proti, 3 se zdrželi hlasování
Hlasování bylo tajné.
Závěr: za předsedu byl zvolen prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
o

volba místopředsedů

PhDr. Karel Koblic
Hlasování: 7 hlasů
PhDr. Alena Paloušová
Hlasování: 6 hlasů
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
Hlasování: 5 hlasů
Hlasování bylo tajné. Každý člen výboru napsal na hlasovací lístek dvě jména ze tří kandidátů.
Rozhodovalo pořadí hlasů.
Závěr: za místopředsedy byli zvoleni PhDr. Karel Koblic a PhDr. Alena Paloušová.
o

volba vědeckého sekretáře

Jediný kandidát - Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
Hlasování: 10 hlasů pro
Hlasování bylo veřejné.
Závěr: za vědeckého sekretáře byl zvolen Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

 upravit webové stránky a aktualizovat email výboru – zařídí P. Žufníčková
2.

Vědecko pracovní schůze 5.10.2018
 garant L. Dušková, program visí na webu
 umístit na stránky textový výstup z minulé vědecké schůze – A. Paloušová, J. Kubánek pošlou
texty do 14 dnů k úpravě O. Pěčovi, ten přepošle P. Žufníčkové

3.

Vědecko pracovní schůze jaro 2019
 5.4.2019 – P. Žufníčková zarezervuje Lékařský dům a vyvěsí termín na web
 všichni budou přemýšlet o tématu

4.

Nařízení vlády, certifikovaný kurz
• novela nařízení vlády – vznik nástavbové atestace z psychoterapie pro klinické psychology
• certifikovaný kurz - k dnešnímu dni 14 přihlášených

5.

Schvalovací komise – nejasnosti (otázky komise) a odměny
• je potřeba vyřešit úložiště – P. Žufníčková, A. Paloušová

6.

EAP změny vedení, Bělehrad
• nový prezident Charles Cassar z Malty
• další setkání 18.-20.10.2018 v Bělehradě – K. Koblic a J. Praško
• Vídeň 21.-23.2.2019

7.

Návrh ČAP na setkání s EAP
• dále bude řešit J. Praško jako nový předseda

8.

Reforma, síť a psychoterapie, novela SZV
• K. Koblic a O. Pěč informovali o aktuální situaci

9.

Terapeut neurovývojových poruch
(http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc HYPERLINK
"http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=86444"& HYPERLINK
"http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=86444"value=86444)
• výbor zašle do senátu nesouhlasné stanovisko – O. Pěč vytvoří návrh

10. Pracovní skupina pro psychoterapii v sociálních službách
• K. Koblic skupinu kontaktoval, ale zatím bez reakce
11. GDPR
• výbor obdržel od ČLS dokumenty, se kterými se seznámil
12. Europsy – Paloušová
• sděleny informace, je potřeba dál sledovat vývoj
13. Psychiatrický sjezd – Koblic, Pěč, Praško
• sděleny postřehy, pozitivní dojem
14. 32. československá psychoterapeutická konference Jeseník 13.-16.11.2019
• předběžná informace je umístěna na webových stránkách
• je potřeba začít přemýšlet nad programem a hosty, prezentace s diskusí 30 minut, návrh
bloku kratších prezentací pro mladé

• O. Pěč: uvítal by zahraniční řečníky – platilo by se ubytování a letenky
• výbor odsouhlasil úhradu ubytování a konf. poplatku pro 2 účastníky z vedení slovenské
společnosti
• P. Žufníčková nebude mít možnost konferenci organizovat, hledat náhradu
15. Hospodaření 2017
• výsledek hospodaření společnosti: -64 576,22 Kč
• výsledek akcí před zdaněním: 61 401,30 Kč
• k převodu do FONDu JEP celkem: -3 174,92 Kč
• stav FONDu JEP k 1.1.2018: 501 112,89 Kč
• K. Kalina: před projednáváním příštího hospodaření navrhuje zajistit stanovisko revizní
komise – P. Žufníčková zařídí
16. Noví členové
• 3 přihlášky, chybí doporučení – P. Žufníčková bude kontaktovat
17. Ostatní
• adiktologická konference 2.-6.6.2018 – možnost zúčastnit se? – uzávěrka bývá do 31.1.2019
• výbor vzal na vědomí informaci, že revizní komise kooptovala Marii Lhotovou
Další termíny schůzí výboru ČPtS:
2.10., 6.11., 4.12.2018
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: Ján Praško, Karel Koblic

