Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 2. 6. 2020
Online meeting
Přítomni: Vojtěch Černý, Ludmila Dušková, Magdalena Frouzová, Karel Koblic, Ondřej Pěč, Alena
Paloušová, Ján Praško, Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni: Jiří Berka, Kamil Kalina, Jan Kubánek
Revizní komise:
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola úkolů ze zápisu z května 2020
 zápis schválen
 výbor opětovně připomíná nezbytnost rozeslání programu a materiálů, které mají být
projednány, s dostatečným předstihem v souladu s jednacím řádem
2. Grantový projekt FF UPOL
 poslán dotaz na upřesnění výzkumu a toho, co by si představovali jako spolupráci s ČPtS
 schůzka předběžně ve středu 10. 6. 2020 s J. Praškem
3. ČAP – další témata k jednání
 J. Praško se spojil s J. Drahotou, nabídnut předběžně termín setkání 16. 6. 2020 nebo
v září
 J. Praško zašle účastníkům jednání za ČPtS emailem návrhy termínů (září 2020)
 body k jednání:
o ujasnit si primárně zápis z minulé schůzky – ČPtS označí v zápisu sporné body a
pošle ČAP
o jak postupovat se společnou komisí pro certifikáty
o společná konference EAP
o návrh, že se budou jednání nahrávat
4. Problémy se žádostmi o ECP
 J. Praško zjistí stav u K. Kaliny
5. Český psychoterapeutický den, 16. nebo 17. duben 2021 – program, organizace
 Filosofická fakulta UK zašle kalkulaci
 varianta uspořádání přes Zoom? - Aneta Šanderová probere s ředitelem Amepry
6. Setkání s výcvikovými instituty v r. 2020
 datum 13. 10. 2020
 prostory v Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie nelze zamluvit, protože v
Ústavu ještě nemají rozvrh na další školní rok
7. Mapování psychoterapie pro ÚZIS
 návrh výboru Psychiatrické společnosti, psychoterapeutická sekce Psychiatrické
společnosti ČLS JEP bude návrh diskutovat zítra (3. 6. 2020) – ČPtS vyjádří potřebu sladit
stanoviska – dopis napíše předseda
 stanovisko ČPtS: znovu obnovit setkávací skupinu – ČPS, ČPtS a AKP
 závěr: ČPtS má zájem společně jednat – J. Praško pošle ČPS vyjádření

8. Memoranda o spolupráci
 s AKP ČR (V. Černý) – prezidium se stále nesešlo
 s Psychiatrickou společností (O. Pěč) – P. Žufníčková bude kontaktovat sekretariát společnosti
 se Společností pro návykové nemoci (K. Kalina) – probíhá, čeká se na fyzický podpis
 s Psychosomatickou společností (A. Paloušová)
9. Stížnost p. M. J. na člena ČPtS
 posláno etické komisi
10. Hospodaření
 rok 2018 – P. Žufníčková zaslala komisi 6. 3. 2020 vypořádání připomínek, čekáme na
vyjádření a na zprávu, komise se sejde začátkem 6/2020
 rok 2019 – ČLS zaslala předběžné výsledky, P. Žufníčková zaslala zpět připomínky, čeká se na
finální verzi
11. Schvalovací komise a její jednací řád
 řád byl cca v polovině května vyvěšen na webu – členové výboru prostudují a připomínky
zašlou do konce týdne J. Praškovi, který bude kontaktovat P. Krále
 je potřeba pohlídat, aby kriteria připravovala jiná komise
 členy schvalovací komise musí být pouze osoby s dosaženou funkční specializací
v psychoterapii nebo nositelé certifikovaného kurzu v psychoterapii
12. Různé
 předsedkyní etické komise byla zvolena Šárka Gjuričová
 J. Praško ověří stav přípravy funkčního kurzu a pošle výboru

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
1. 9. 2020
13. 10. 2020 od 13:00 výbor, od 14:00 setkání s instituty
3. 11. 2020
1. 12. 2020
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

