Zápis ze schůze výboru prosinec 2010
1. Po diskuzi je korigován bod č. 7 listopadového zápisu- místo "Kožnar vytvoří výbor pro tuto novou
organizaci" na "Kožnar bude styčnou osobou výboru pro tuto novou organizaci".
2. Odpověď týkající se úhrad psychoterapie (zpracovali Koblic a Pěč) na MZ a ČLS JEP je přílohou zápisu.
Radovská rozešle Výboru vyzývací dopis.
3. Archiv ČPS bude uložen na adrese sekretariátu. Dále Kožnar informuje o kladné ekonomické situaci
společnosti.
4. Kožnar vypracuje zprávu o činnosti společnosti v předchozím volebním období (zprávu z Valné hromady),
Radovská požádá Drahotu o vypracování revizní zprávy.
5. Schválení (8 hlasů pro, 1 se zdržel) výše členských příspěvků ČPS bez navýšení 350Kč, důchodci a členové na
mateřské dovolené po podání žádosti sníženo na 100Kč.
6. Výbor bere na vědomí, že valná hromada nezvolila tříčlennou revizní komisi. Nabízí se oslovit ty členy
společnosti, kteří byli voleni do výboru a nebyli zvoleni (Drahota, Soukupová), případně členy revizní komise
minulé a informovat o tomto kroku členy společnosti. Revizní komise – Hellerová osloví Krombholze a
Radovská Drahotu, Soukupovou a Frouzovou s žádostí o členství v RK.
7. Přijetí nových členů jednohlasně – Mgr. Tomáš Galan, Mgr. et Mgr. Aleš Borecký,
PhDr. Jaroslav Skalička.
8. Gjuričová informuje o udělení akreditace psychoterapeutickému výcviku v biosyntéze, výbor odhlasoval
odměnu pro členy Akreditační komise ve výši 1000Kč.
9. Výbor ohlasoval zvýšení platu sekretářky na 100Kč za hodinu.
10. Výbor schválil, že sekretariát nebude podávat vyžádané kontakty.
11. Proběhla inventura ČPS.
12. Radovská zjistí na sekretariátu ČLS je-li právně možno podávat informace o člentví v ČPS.(zjištěno, že lze
podat pouze inforamci, že osoba je členem, ale nesmí podat osobní údaje).
13. Stanovy ČPS – Výbor konstatoval, že není jasné, zda ČPS má schváleny vlastní stanovy, jejichž návrh visí na
www. Radovská požádá p. Kotíkovou o dohledání na ČLS, Kožnar a Vyhnálek se pokusí vyhledat v archívu ČPS.
Podobně etický kodex.
14. Webové stránky- Výbor stále hledá náhradu za MUDr. Rektora (Brodová, Berka ,Radovskáwww.medicus.cz). Berka bude odborným dohledem nad přihláškami do seznamu psychoterapuetů na
webových stránkách (Radovská zjistí člentví v ČPS).
15. Výbor jendohlasně odsouhlasil nákup multifunkčního sceneru (+fax...), cena do 3000Kč.
16. Volby do Etické komise – proběhnou korespondenční cestou, 2 kola, Koblic napíše úvodní dopis.
17. Dotaz Krajského úřadu Ústí nad Labem týkajícího se rozporu výkonu psychoterapie na základě
živnostenského listu – odpoví Pěč a Koblic.
18. Certifikovaný kurz pro lékaře – termín nového běhu 21.3.-25.3.2011, garantem je Kožnar, kontaktní
osobou Lea Brodová (informace předá Kocourková), Kožnar vyhotoví finanční kalkulaci, je třeba zajistit
administrativu a prostory v Břehové. Odpověď na dotaz z IPVZ na certifikovaný kurz pro nelékaře vyhotoví
Kožnar.

19. Na lednovou schůzi
a) Purkyňky- plán akcí na celý rok, návrhy na vědecký program, lepší inzerce
b) Standardy – Hellerová a Pěč osloví autory širších textů o dodání materiálů (na web), diskuze
c) Odborné sekce
d) Omlouvá se Berka a Praško
20. Koblic žádá podle jednacího řádu návrhy k programu na lednovou schůzi nejméně týden dopředu.
21. Kožnar prohlašuje, že se nebude angažovat v zakládání psychoterapické společnosti pro nezdravotníky.

