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1. Zápis z minulé schůze
 kontrola i zveřejnění zápisu proběhlo dle dohody, bez připomínek
2. Diskuze k volbám
 ČLS prohlásila volby za neplatné, p. Mach se odmítl vyjádřit
 návrh opakovat volby na příštím zasedání výboru: 8 hlasů pro, 1 hlasů proti, 1 se zdržel
hlasování
3. Práce nového výboru
 výbor opět připraví své programové prohlášení
4. Vědecko pracovní schůze 5. 10. 2018
 L. Dušková podala informace o průběhu - kladné hodnocení i od účastníků
5. Certifikovaný kurz
 K. Koblic: proběhl poslední certifikovaný kurz pro klinické psychology, úspěšně
6. Vědecko-pracovní schůze 5. 4. 2019
 téma „Diagnostika a indikace v psychoterapii“ – umístit na web
o možné přednášky: M. Frouzová – formulace problému, R. Telerovský – OPD systém
 garant L. Dušková
 K. Kalina zažádá o kredity pro lékaře, klinické psychology a sestry prostřednictvím ČLS
minimálně 1 měs. předem
 garant kreditů za AKP H. Strnadlová
 Psychosomatickou společnost vyrozumí L. Dušková
7. 32. československá psychoterapeutická konference Jeseník 13. - 16. 11. 2019
• téma „Kompetence v psychoterapii a osoba psychoterapeuta“
• možní řečníci – prof. John C. Norcross, Nancy McWilliams, doc. Mgr. Ladislav Timulák, PhD.,
p. Bosch
• možná organizace Amepra, kancelář ČLS, Petra Horáková (poplatky, ubytování, občerstvení,
péče o řečníky, organizace na místě...) – P. Žufníčková se pokusí najít v archivu tehdejší nabídky
• oslovit 3 vybrané organizace a porovnat náklady
• nápady na diskusní fóra či panely na konferenci: nežádoucí účinky v psychoterapii a ve
výcviku; integrace v psychoterapii (možno též použít jako témata pro další vědecko-pracovní
schůze)

8. EAP schůze 18. - 20. 10. 2018 v Bělehradě
 sděleny informace o nových zákonech o psychoterapii (Malta, Chorvatsko) – J. Praško zašle
odkaz na web EAP, J. Praško a K. Koblic informují o aktuálních tématech a diskusích EAP
 ČAP je ochotna začít znovu jednat – po vyjasnění stanoviska výboru nominovat min. 3 osoby
za ČPtS pro jednání
 další setkání Vídeň 21. - 23. 2. 2019
9. Schvalovací komise
 v současné chvíli se projednává cca 9 žádostí
 A. Paloušová navrhne nový způsob odměňování
 žádost doc. Roubala – P. Žufníčková požádá na ČLS o vrácení poplatku na základě podkladů
od p. Roubala
10. Atestace z psychoterapie u klinických psychologů
 schůzka na IPVZ (P. Král) 25. 10. 2018 (referuje J. Praško), Koblic informuje o návrhu Dr. Krále
změnit kriteria schvalování výcviků, ale výbor nemá informace - J. Praško pošle výboru podklady
– připomínky zaslat zpět do 10 dnů
 termín příštího setkání středa 28. 11. 2018 ve 14:00 opět v IPVZ
11. Certifikovaný kurz pro lékaře?
 funkční kurz se připravuje (PN Bohnice se zástupci odborných společností)
 atestace není v zákoně, snaha přesunout klinickou psychoterapii z nelékařského (96) do
lékařského (95) zákona s cílem jedné psychoterapie pro klinické psychology i lékaře
12. Hospodaření
• 2017 - ke schválení revizní komisí chybí poslední položka za pronájem Břehové z roku 2013 –
P. Žufníčková dohledá podklady
• 2018 – P. Žufníčková komunikuje s ČLS, následně zašle hopodaření výboru a revizní komisi
13. Stížnost na nečlena společnosti – informace o možnosti stížnost adresovat ČLK
14. Ostatní
• skladování šanonů – na příště
• úprava ceníku inzerce – letáky apod. – na příště
• Bulletin Kolibřík – na příště
• rozhovor Život za zdí – s rozhovorem souhlasil J. Praško – poslat jim informaci
• inventura - emailem
Další termíny schůzí výboru ČPtS:
4.12.2018 od 13:00 pro výbor (organizace konference), P. Žufníčková ve 14:00
Zapsala: Petra Žufníčková

