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1. Kontrola úkolů ze zápisu z června 2020
2. Grantový projekt FF UPOL
 ČPtS se vyjádří, bude-li oslovena v konkrétní záležitosti, garanci projektu neposkytuje
3. Vědecká schůze: Zodpovědnost, pokora a respekt v psychoterapii aneb roviny
psychoterapeutického narcismu. Lékařský dům, 2. 10. 2020
 K. Kalina zařídil akreditaci ČAS a ČLK (ČLK má nový systém bodování kreditů, K. Kalina
ověří u pí. Hanušové na ČLS)
 H. Strnadlová vyřídí kredity AKP
4. Setkání s výcvikovými instituty 13. 10. 2020 od 14:00 do 16:00 hodin
 stále není potvrzené místo, čekáme
5. Český psychoterapeutický den 17. 4. 2021
 místo konání FF UK Praha
 při 200 účastnících je v rozpočtu naplánován drobný zisk
6. Schvalovací komise
 jednací řád – o změně bude rozhodovat VH ČAP (členy schvalovací komise musí být pouze
osoby s dosaženou funkční specializací v psychoterapii nebo nositelé certifikovaného
kurzu v psychoterapii)
 změnit na webu email, kam se mají posílat žádosti o schválení, na
schvalovaci.komise@ipvz.cz
 sekci administrativní poplatek zrušit
7. Pracovní skupina pro psychoterapii
 J. Praško zaslal nominaci A. Paloušové
8. Společné schůzky s psychiatrickou společnosti
 původní zářijový termín byl zrušen, nyní se domlouvá termín náhradní
9. ČAP – společné jednání
 termín setkání 16. 9. 2020 u A. Paloušové
 schůzka bude nahrávána
 body k jednání:
o ujasnit si zápis z poslední schůzky
o společná komise pro návrhy ECP
o spolupráce při organizaci setkání EAP v Praze

o

příprava na širší diskuzi v obou společnostech o hranicích indikací mezi
psychoterapii a psychoterapeutickým poradenstvím

10. Stížnost p. M. J. na člena ČPtS
 řeší etická komise
11. EAP – akreditace
 ČPtS se bude ucházet o statut umbrella organization - diskuse
 J. Praško sepíše návrh dopisu a pošle výboru
12. Hospodaření
 revizní komise se sejde za měsíc a poskytne finální vyjádření k hospodaření 2018
 v hospodaření 2019 je ještě nejasnost s poplatkem 6 000,- za konferenci, bude řešit P.
Žufníčková s ČLS
13. Funkční kurz pro lékaře
 není znám další vývoj, stále se nesešla akreditační komise
14. Implementační karty k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví 2020 - 2030 (NAPDZ)
 str. 88, 89, všichni přečtou a zašlou připomínky do 2. 9. 2020 večer
15. Problémy se žádostmi o ECP
 K. Kalina informoval uchazeče o možnostech uplatnění žádostí
16. Memoranda o spolupráci
 s AKP ČR (V. Černý) – V. Černý nepřítomen
 s Psychiatrickou společností (O. Pěč) – přišlo podepsané, jednu kopii odeslat zpět – P.
Žufníčková
 se Společností pro návykové nemoci (K. Kalina) – existuje scan, K. Kalina pošle znovu
 s Psychosomatickou společností (A. Paloušová) – schůze 5. 10. 2020
17. Noví členové
 Renáta Hanušová
 Iva Lamačová
 Barbora Mechúrová
 tyto uchazečky zatím neodsouhlaseny, P. Žufníčková všem napíše o dodání dvou souhlasů
členů ČPtS
18. Různé
 předsedkyní etické komise byla zvolena Šárka Gjuričová, poslat do EAP – J. Praško
 M. Kryl rezignoval na funkci člena etické komise
 sekce – téma na další poradu – diskuse, zda založit sekci psychoterapeutického poradenství:
zodpovědnost za sekce O. Pěč, ověří stávající stav
Další termíny schůzí výboru ČPtS:
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

