Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 7. 6. 2022
online
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: Marie Lhotová
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola zápisu schůze z 3. 5. 2022
2. Setkání s instituty
 termín pro další setkání a info Rafael institutu, který se z 1. 3. 2022 omluvil (ponecháno
na dobu po volbách-předat novému výboru)
3. Volby výboru ČPtS 2022
 volební komise: H. Strnadlová, P. Junek, A. Grambal
 zvolení kandidáti (9)
o 1. prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. (86 hlasů ze 142)
o 2. PhDr. Marie Pečená (66 ze 142)
o 3. MUDr. Jan Lorenc (62 ze 142)
o 4.-5. Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D. (59 ze 142)
o 6. PhDr. Karel Koblic (56 ze 142)
o 7. PhDr. Vojtěch Černý, PhD. (52 z 142)
o 8. PaedDr. Martina Richterová Těmínová (51 z 142)
o 9. PhDr. Magdalena Frouzov (50 ze 142) (při rovnosti počtu hlasů dle volebního
řádu ČLS rozhoduje los)
 ostatní kandidáti, kteří splnili kriterium přijetí
o 10. MUDr. Olga Kunertová (50 ze 142)
o 11. MUDr. František Matuška (49 ze 142)
o 12. PhDr. Jiří Libra (48 ze 142)
o 13. MUDr. Ludmila Dušková (45 ze 142)
o 14.-15. MUDr. Jan Kubánek, PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová (36 ze 142)
o 16. PhDr. Ivo Oral (16 ze 142)
 v září nebo na VH proběhnou volby do etické a revizní komise – J. Praško se domluví se
členy
 P. Žufníčková umístí na web výsledky včetně jmen těch, kteří se do výboru nedostali
 P. Žufníčková pozve všechny na společnou schůzi 13. 9. 2022
 P. Žufníčková zjistí na ČLS, jak dlouho se musejí archivovat hlasovací lístky (dle volebního
řádu lze vznášet námitky do 1 měsíce od vyhlášení výsledků voleb)
 jaký je postup, když se někdo vzdá svého místa ve výboru? – zjistí P. Žufníčková
4. Info o reakci nebo nereakci slovenských kolegů na protest proti „posudku“ kolegyně
Ščibrányiové pro EAP
 schůzka proběhla na PT konferenci v Bratislavě (2. - 3. 6. 2022)
 J. Praško požádal, aby se Slovenská psychoterapeutická společnost od dopisu
distancovala – odpověď zašle SPS na ČPtS i do EAP
 termín nebyl stanoven, J. Praško vznese dotaz



pro K. Koblice je distancování se nedostatečné

5. Česko-slovenská psychoterapeutická konference - hodnocení
 kvalitní, vysoká účast
6. Český psychoterapeutický den 7. 5. 2022 - reference a zhodnocení
 účast cca 120 lidí
 vyúčtování od Amepry ještě nepřišlo, ale očekávaný výsledek je cca 0
 zpětné vazby jsou pozitivní
7. Psychoterapeutická konference 2023
 zřejmě začátek listopadu 2023
 Amepra? – osloví je J. Praško, je potřeba již zajistit místo (Elektra Luhačovice?)
 dát pozor na termíny ostatních konferencí
 zároveň proběhne VH ČPtS (volba etické a revizní komise?)
8. Vědecké schůze
 podzim
o navrhované termíny 7. 10., 14. 10., 21. 10., 4. 11. 2022 – P. Žufníčková zajistí
o téma: Problematika duševního zdraví dětí v kontextu doby
o garant: A. Paloušová, J. Lorenc
 jaro
o preferované termíny 14. nebo 21. 4. 2023
9. Psychosociální podpora
 J. Praško poslal řediteli VZP žádost o schůzku, zatím bez odpovědi
10. Psychopatologie pro psychoterapeuty on-line (webináře)
 K. Kalina – závislosti – 8. 6. 2022 od 17:00 do 20:00 hod.
o zatím 23 přihlášených
 přednášející má 7 kreditů
11. Vázaná živnost
 byl těsně zvolen termín psychoterapeutické poradenství těsně před poradenskou
psychoterapií
 vzniknou dvě větve jedné živnosti: psycholog. a psychoterap. poradenství a psycholog.
diagnostika; diskutují se podmínky
 psychologové žádají o upřesnění vzdělání na stupeň Mgr.
 čeká se na domluvu MPO s MZ
12. Internetové nabízení psychoterapie
 J. Kubánek zapracuje poslední připomínky a zašle výboru
 do 14 dnů se všichni k textu vyjádří, aby byl připraven v podobě finálního návhu pro nový
výbor
 výbor diskutoval název „Online psychoterapeutická konzultace“ nebo „Online
psychoterapeutická intervence“
13. Vzdělávací program lékařské psychoterapie
 prošla vzdělávací radou, budou se zapracovávat drobné připomínky




text není zatím k dispozici
dát novému výboru podnět, aby se hlídaly podmínky výkonu činnosti

14. Hospodaření 2021
 RK se sejde 22. 6. 2022
15. Stížnost na J. Berku
 vyjádření etické komise obdrželi J. Berka a J. Praško
 J. Praško požádal etickou komisi, aby informovala stěžovatele, informuje též Š.
Gjuričovou, aby výsledek jednání EK nezasílala výboru ČPtS
 bude potřeba zkontrolovat stav jednacího řádu EK – téma pro nový výbor?
16. Noví členové
 žádní noví členové
17. Ostatní
 Kongres IFP 9. - 11. 2. 2023 v Maroku (https://ifpwcp2023.com) - bylo by dobré, kdyby se
někdo z výboru přihlásil k aktivní účasti, nabídl workshop nebo více lidi sympozium
 výbor informován o odpovědích na dotazy, které přišly emailem

Další termíny schůzí výboru ČPtS: 13. 9. 2022 prezenčně starý i nový výbor
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

