Zápisy ze schůzí výboru 1.pololetí 2008
Zápis ze schůze výboru 3. 6. 08
1.Kontrola květnového zápisu :
a)Skálova cena dohodnuta
b) shlédnutí webové formy adresáře psychoterapeutů-schváleno.

2.Akreditační komise vyhlašuje další kolo jednání, žádosti mohou zájemci zasílat do 15. 9. 08 na adresu
sekretářky Radovské, schůzka se bude konat 20. 10. 08 od 13.00 hodin, informace bude vyvěšena na webu.

3.Kožnar žádá o kontrolu vyřízení příslibu záštity naší společnosti na konferenci KBT, zajistí Radovská.

4.Chvála prezentuje rozvoj psychosomatiky ve vzdělání lékařů a případnou spolupráci ČPS, Pečená je ochotna
se angažovat.

5.Projednávání stížnosti na p. B.- výbor požádá etickou komisi o posouzení vhodného řešení, odpověď vyřídí
Růžička.

6.Výbor žádá etickou komisi o zveřejnění jednacího řádu a etického kodexu, zajistí Vyhnálek, je třeba vyvěsit na
web, do příslušné formy upraví Radovská.

7.Účast na konferenci v Bruselu zrušena pro pracovní zaneprázdněnost.

8.EAP- Praško oznamuje nutnost vytvoření komise, která by schvalovala nové žádosti, výbor jednohlasně
odhlasoval, že touto komisí bude výbor ČPS.

9.Administrativa – Kožnar žádá vytvořit seznam dlužníků (kteří dluží více než 700Kč) a členů, kteří mají
nenahlášenou změnu adresy, resty dodat k 30. 9.087, po tomto datu budou nereagující členové vyřazeni ze
společnosti, jednohlasně schváleno, vyvěsit na web a přiložit ke zpravodaji (Radovská).

10.Certifikáty o členství v naší společnosti spolu se standardy budou rozeslány ke konci června (Radovská,
Vyhnálek).

11.Koncepce řízené péče – proběhla základní diskuse, výbor se usnesl, že tento návrh omezuje svobodnou
volbu psychoterapeuta, který je pro psychoterapii základní podmínkou, debata přesunuta na září.

12.Pečená referuje o návštěvě na MZ.

13.Sekretariát žádá Růžičku a Hellerovou o dodání standardů ČPS.

14.Další schůze 2. 9. 08
Zápis schůze výboru z 6.5. 2008
1: Dr. Jarolímek rezignoval na členství ve výboru. Vzhledem k tomu, že pracuje na koncepci transformace
psychiatrické péče nabízí výboru spolupráci v této oblasti. Výbor akceptuje.

2:Mailové adresy výboru ověřeny, fungují dobře.

3: Jednací řád Etické komise se připravuje pod redakcí MUDr. Dostálové, předsedkyně stávající Etické komise.

4: Referáty na Psychiatrický sjezd ve Špindlerově Mlýně s psychoterapeutickou náplní jsou uzavřeny

5: Skálova cena za odbornou práci z oblasti psychoterapie – bude třeba doladit zadání s odbornou společností
pro léčbu závislostí

6: Internetový adresář – projekt se zpracovává (Rektor, Pečená)

7: Originální znění požadavků na vzdělávání v psychoterapii EAP v angličtině – zpracovává Praško.

8: Připravují se nová potvrzení o členství v ČPS, která budou rozeslána členům spolu se Zpravodajem, který
bude obsahovat Standardy PT péče.

9: Kredity pro 2. českou a 1. česko-slovenskou konferenci v Gestalt-psychoterapii budou vyjednány se
sekretariátem ČLS JEP.

10: Koncepce psychosomatiky, která byla diskutována na sjezdu v Liberci.

Zápis schůze výboru dne 1. 4. 2008
1) Informace o jednání doc Kožnara s Dr. Jarolímkem

2) Nové interní i externí e-mailové adresy výboru.

3) Problematika prezentace etické komise na webových stránkách a její kontaktní adresa.

4) Psychiatrický sjezd Špindlerův Mlýn – koordinuje Praško (aktivní účast přislíbil Krombholz, Praško,
Kocourková, Chvála), uzávěrka do konce května

5) Návrh udílení “Skálovy ceny” za odbornou práci v oboru psychoterapie (přínos pro psychoterapii) – jednalo
by se o již vytištěné publikace českých autorů za konkrétní období , vyhlášení vždy na psychoterapeutické

konferenci (po 2 letech – nyní za rok 2007-8. Přihlášky by se přijímaly do konce června v roce udělení). Návrh
odměny je 10.000 Kč z fondu ČPS (popřípadě vyhledat sponzory).

6) Internetový adresář psychoterapeutů – vyhledávání dle kraje a jména, zajišťuje Pečená a Rektor, knižní
podoba seznamu psychoterapeutů se prozatím odkládá

7) Různé: Stížnost na p. Ř.
Informace o prezentaci psychosomatiky dr.Chvály
Informace o odborném setkání v Institutu skupinové analýzy dne 27.5.2008 v 15.00 (ul. Řehořova, Praha 3 )
Výbor odhlasoval snížení poplatků do společnosti ČPS na 100Kč –p. Černá (MD), p. Matějková (MD), p. Frčková
(důchodce)
Bylo schváleno zakoupení nového antivirového programu pro potřeby sekretariátu.
Zápis ze schůze výboru dne 4. 3. 2008
1. Doc. Kožnar vyzve dlouhodobě absentující členy výboru ke zvážení jejich dalšího působení ve výboru.

2. byly vytvořeny nové mailové adresy pro korespondenci výboru mezi sebou a pro korespondenci s členy ČPS i
veřejností. Kromě osobních adres členů výboru, které jsou publikované na webu, je hlavní korespondenční
adresou info@psychoterapeuti.cz.

3. P.Radovská zjistí kontakty na zástupkyni Etické komise, které se vyvěsí na web.

4. jednací řád výboru byl definitivně schválen

5. Výbor zamítl možnost členství právnických osob v ČPS. Česká arteterapeutická asociace byla písemně
informována.

6. Celostátní sjezd psychiatrické společnost Špindlerův mlýn ve dnech 12.-15.6.08. ČPS uspořádá sympozium –
Doc. Praško navrhl blok na téma: „Místo psychoterapie v psychiatrické péči“ s referáty o Léčbě úzkostných
poruch, Využití rodinné terapie a další.

7. – změny údajů na webových stránkách lze řešit pouze přes sekretariát společnosti – viz.mailová adresa výše.

8. informace ze schůze EAP veVídni.
a) grandparenting – Akreditace EAP na 5 let udělena ČPS a přihlášeným členům
b) EAP – sdružuje Národní akreditační výbory z evropských zemí
c) vznikají nové modality: Mezinárodní instituty pro akreditaci psychoterapeutických směrů v zemích EU
d) akreditace –V oblasti celoživotního vzdělávání psychoterapeutů je zakotveno mnoho požadavků ( např. na
objem supervizích hodin a druhy supervize, na prezentaci své práce na odborných fórech, účast na seminářích a
kurzech, přednášková a publikační činnost atd) a všechny se hodnotí vždy po 5 letech. Je nutné prodiskutovat,
jaký systém zvolit u nás.
e) příští jednání EAP se koná v Bruselu 13.-14.6. 08. Výbor navrhuje vyslat 3-4 zástupce: Kožnara, Růžičku a další

9. doc. Kožnar navrhl každoroční udělování Skálovy ceny za odbornou práci v oblasti psychoterapie. Finanční
hodnota ceny zatím nebyla upřesněna.

10. zvažuje se knižní podoba nového seznamu psychoterapeutů.

11. na dubnovou schůzi výbor plánuje diskusi k tématu mapování pojmu psychoterapie a možné aplikační
oblasti. Výbor zvažuje připravit na toto téma symposium nebo mailovou či webovou diskusi.

Zápis schůze výboru dne 5.2. 2008
1) Všichni noví členové ČPS, včetně Mgr. P. dostali vyrozumění o svém přijetí od sekretariátu ČLS.
2) Výbor se přiklání k přijetí pravidla, odvolat člena výboru z funkce v případě jeho dlouhodobé, neomluvené
absenci v délce 6 měsíců. Není to v rozporu se stanovami ČLS.
3) Problematiku optimálního vyřizování korespondence výbor dořeší za přítomnosti Kožnara a Radovské.
4) Připomínky k jednacímu řádu výboru poslali Rektor a Vyhnálek. Konečnou verzi jednacího řádu pošle
Paloušová sekretariátu.Nový jednací řád bude k dispozici na březnové schůzi výboru.
5) Členství právnických osob v ČPS : Z 10 přítomných 9 odsouhlasilo zamítavé stanovisko k členství České
arteterapeutické asociace (ČAA) jako právnické osoby v ČPS (1 člen se zdržel). Členové ČAA mají možnost se
přihlásit jako jednotlivci do ČPS, pracovat v sekci arteterapie ČPS. Další informace je možné získat u Darji
Kocábové. Vyhnálek napíše předsedkyni ČAA naše stanovisko do konce února. Výbor se rozhodl 9 hlasy z 10, že
ČPS má jenom individuální formu členství a nebude přibírat právnické osoby.
6) Všichni členové výboru, sekcí, institutů jsou vyzváni ke spolupráci na zajištění odborných programů ČPS v
Lékařském domě i mimo něj. Kromě muzikoterapie (Šimanovský) a symposia rodinných terapeutů v Hejnicích
(Chvála a SOFT) nejsou zatím další nabídky.
7) Proběhla diskuse na téma jako formou vydávat Zpravodaj. Po revizi mailových adres členů ČPS bude možné
posílat aktuální novinky ze společnosti mailovou formou 1x za čtvrt roku.. Pečená zařídí úpravu mailového
formuláře tak, aby se v něm daly dělat opravy např. telefonu, bydliště, mailové adresy atd. Vedle toho 1x za rok
vyjde tištěný Zpravodaj, kde budou informace trvalejšího rázu.
8) Kožnar, Růžička, Praško byli za výbor ČPS vysláni na jednání EAP ve Vídni.
9) Koblic navrhuje vyvěsit na web pravidla, kam a jak dát stížnost na neetické chování člena ČPS a uveřejnit
kontakty na etickou komisi, která spolupracuje s ČPS. Vyhnálek požádá o spolupráci MUDr. Dostálovou, jako
předsedkyni Etické komise.
10). Výbor vzal na vědomí anonymní stížnost na reklamu psychoterapeutických služeb u pana R.S.
11) DŮLEŽITÉ: Psychiatrická společnost ČLS organizuje celostátní psychiatrický sjezd v červnu 2008 ve
Špindlerově mlýně. Motto konference zní: „KAM KRÁČÍŠ PSYCHIATRIE” Pokud někdo z našich kolegů by se chtěl
aktivně zapojit, je možné se přihlásit do symposia psychoterapeutické společnosti u doc. Kožnara.

Zápis ze schůze výboru dne 8. 1. 2008
1) Dr.Vyhnálek podá do 15. 1. zprávu Kožnarovi o vyřízení přihlášky Mgr. P.
2) Výbor diskutuje možnost do budoucna přijmout pravidlo odvolat z výboru jeho člena při jeho dlouhodobé
neomluvené nepřítomnosti ( v délce 6 měsíců). Dr.Vyhnálek prostuduje stanovy ČLS JEP, zda by jim takové
pravidlo neodporovalo
3) Z důvodu optimálního vyřizování korespondence doc.Kožnar nabídl p. Radovské poskytnutí klíče ke své

emailové schránce. P. Radovská bude poštu třídit a po schválení doc. Kožnarem rozesílat určeným členům
výboru. Na příští schůzi je třeba dořešit a určit konkrétní oblasti, za které budou mít jednotliví členové
odpovědnost
4) Dr. Paloušová do 5. 2. připraví návrh jednacího řádu výboru ČPS a rozešle jej před schůzí výboru k
připomínkám, (stanovy ČLS JEP shlédne Dr.Vyhnálek – zda máme možnost jako společnost vytvořit si vnitřní
jednací řád, který by nebyl v rozporu s jednacím řádem ČLS JEP)
5) Počínajíc touto schůzí bude zápis do…dnů poslán určenému členovi výboru, ke kterému se soustředí event.
připomínky a který zkontrolovaný a doplněný text vrátí do dalších …dnů zapisovateli nebo pověřenému
zástupci. Upřesnění po schválení návrhu A.Paloušové
6) Na únorové se schůzi se každý člen výboru vyjádří ke členství právnických osob v ČPS.
7) Oslovujeme všechny členy Společnosti včetně institutů , zda mají zájem zajistit odborný program k prezentaci
na Purkyňkách ČPS v Lékařském domě
8) Zpravodaj – diskuse o důvodech vydávání Zpráv ČPS v tištěné nebo internetové podobě. Od založení
společnosti do konce roku 2007 vyšlo cekem 58 čísel.V roce 2005 výbor ČPS rozhodl, že Zpravodaj bude
vycházet 1x za půl roku.Viz zápis ze 4.1. 2005. Po třech letech lze předpokládat jen minimum členů mimo síť.
Pokud výbor rozhodne pro ukončení tištěné formy, v posledním tištěném čísle informovat o změně.
9) Informace o přijetí nových členů do ČPS bude vždy součástí zápisu ze schůze výboru, zápisy jsou vyvěšeny na
webových stránkách společnosti, společnost nebude jmenovitě rozesílat informaci o přijetí
10) Dr.Hellerová předběžně informovala o jednání na MZ ČR – v budoucnu by měl být institut certifikovaných
kurzů a kreditů, které budou pravděpodobně udělovat komory, univerzity, odborné společnosti – jde o návrh,
který je třeba ujasnit, zatím na MZ v jednání
11) Na příští schůzi by měla začít diskuse o identitě oboru psychoterapie, vzdělávání, definici a standardech
psychoterapeutické práce.

