Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 4. 2. 2020
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Jiří Berka, Vojtěch Černý, Ludmila Dušková, Magdalena Frouzová, Kamil Kalina, Karel Koblic,
Jan Kubánek, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško, Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni:
Revizní komise: Jarmila Tolimatová
__________________________________________________________________________________
1. Zápis z ledna 2020
 schváleno
2. Kontrola úkolů ze zápisu leden 2020
3. Návrh rozpočtu na rok 2020
 schváleno, P. Žufníčková odešle na ČLS
4. Diskuse nad výdělečnými akcemi ČPtS
 každý rok kromě konferenčního uspořádat jednodenní konferenci s workshopy – Český
psychoterapeutický den – účast cca 200 lidí
 datum 6. nebo 27. 11. 2020
 J. Praško osloví Amepru
 všichni promyslí možné místo konání (Green Point Strašnice, Mánes, Emazy, Bohnice, Pedpsy
poradna na Vinohradech...?)
 cena 1 000 Kč early bird, 1 500 Kč plná cena
5. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie
 ve Věstníku MZ ČR již uveden byl, adresa
http://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/2020_4121_11.html; napsat P. Královi o alternativní
přednášející
 je potřeba nominovat dva zástupce výboru do schvalovací komise: H. Strnadlová + do
14.2.2020 všichni pošlou návrhy na člena – včetně souhlasu dotyčné osoby
 A. Paloušová napíše P. Královi ohledně předání agendy certifikovaného kurzu (zejména
doschvalování nových členů v přechodném období) a pošle výboru informace
6. 32. Psychoterapeutická konference – výsledky, hodnocení
 za konferenci příjem 24 885 Kč, bude připsáno na účet
 hodnocení zaslal výboru J. Praško
7. Zasedání EAP Vídeň únor 2020
 zařízeno ubytování pro J. Praška
 situace s ČAP
 J. Praško informuje o Českém institutu Biosyntézy
8. Společná konference s EAP 2022
 J. Praško napsal AKP, že jsme otevření spolupráci a že musíme prodiskutovat podmínky –
otázka finanční garance; je potřeba zvýšit vzájemnou důvěru
 možno domluvit na zasedání ve Vídni – J. Praško podá informace na příštím zasedání výboru



společná komise pro Evropské certifikáty

9. Žádosti o ECP členů SLEA
 tři uchazeči byli doporučeni s tím, že mají podrobně doplnit své výcviky vč. hodin – informuje
K. Kalina – výbor souhlasí
 jeden uchazeč nesplňuje kriteria – informuje K. Kalina
10. Stanoviska k jednání s ČAP (navrhované termíny 4. 3. 17:00, 7. 4. 17:00)
 K. Koblic napsal vyjádření / komentáře k novoroční řeči
 návrh A. Paloušová: projednat konkrétní jednotlivé body; všichni členové výboru napíší
otázky / témata
 L. Dušková bude na schůzi vstupovat v roli mediátora / zapisovatele
11. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie
 předat P. Královi – odpoví J. Praško
12. Záležitosti Etické komise
 K. Kalina zaslal pro inspiraci dokumenty Společnosti pro návykové nemoci
 A. Grambal s předsednictvím prozatím souhlasí
13. Vědecké schůze ČPtS 17. 4. 2020, 2. 10. 2020, návrh témat
 L. Dušková obeslala instituty – k 31. 1. 2020 bez reakce
 program říjnové schůze na příště
14. Smlouvy o spolupráci
 s AKP ČR (V. Černý) – pí. prezidentka připraví návrh (probíhá)
 s Psychiatrickou společností (O. Pěč) – návrh vytvořen, výbor souhlasí. O. Pěč vytiskne a
předloží na příštím zasedání k podpisu
 se Společností pro návykové nemoci (K. Kalina) – souhlas, K. Kalina vytiskne a předloží na
příštím zasedání k podpisu
 s Psychosomatickou společností (A. Paloušová) – souhlas, A. Paloušová připraví návrh
memoranda
15. Dopis od Slovenské psychoterapeutické společnosti (Pavel Černák)
 slovenská kriteria jsou přísnější než česká
 rozeslat institutům dopis P. Černáka o kriteriích – J. Praško pošle Petře text + odkaz na
stránky
16. Postgraduální výcvik
 odpověděla L. Dušková
17. Národní ústav duševního zdraví - dotazníkový průzkum mapující zkušenosti a postoje
pracovníků pomáhajících profesí, týkající se uživatelů psychedelik a konopí
 nesouhlas, odpoví L. Dušková
18. Odměny členům schvalovací komise
 A. Paloušová pošle konkrétní rozpis částek; celková suma cca 30 tis – schváleno
19. Hospodaření – schválení hospodaření + zprávy revizní komise
 J. Tolimatová pošle P. Žufníčkové připomínky revizní komise + případně zprávu za rok 2018
 J. Praško napíše revizní komisi vysvětlení k funkčnímu období

20. Různé
 setkávání s instituty jaro – podzim? – na příště
Další termíny schůzí výboru ČPtS:
3. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6. 2020
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

