Zápis ze schůze výboru ČPS ze dne 5.6.2012
Omluveni: prof. Praško, dr. Vyhnálek
1. Diskuse o akreditacích a jejich odmítnutí, dodržování kriterií (na základě několika ústních podnětů).
2. Certifikovaný kurz – výbor bere na vědomí vyúčtování 3 běhů, termín dalšího běhu (29.10.-2.11.2012),
upřesňuje rozsah kasuistiky na 15-20 stran a ukládá Dr. Brodové urychleně pořádat o recertifikaci (rozšíření
počtu přednášejících) - do konce června.
3. Doc. Kožnar se informuje o cestě ke specializaci pro Dr. Hubálka. Předpokládáme, že Dr. Hubálek splňuje
podmínky, Dr. Paloušová zjistí, zda je nezbytná aktuální praxe ve zdravotnictví.
4. Mantinely psychoterapie – dr. Koblic napsal text „Mantinely poskytování psychoterapie“. Text byl výborem
většinově odsouhlasen ke zveřejnění jako podklad pro další diskuzi.
5. Dopis Brněnského institutu psychoterapie – nová pravidla schvalování výcvikových programů. BIP namítá
proti stanovení věkové hranice (minimálně 23 let) a proti povinnosti sepsat smlouvu mezi kandidátem a
institutem a žádá revokaci. Výbor po diskusi na nových podmínkách trvá. Dr. Gjuričová připraví návrh smlouvy,
kde budou uvedeny povinné body. Na dopis odpoví dr. Koblic.
6. Dotaz kolegyně na podmínky výkonu psychoterapeutické praxe zodpoví Dr. Koblic (institut
psychoterapeutické praxe v právním prostředí ČR neexistuje, „postačující“ pregraduální kvalifikace není
definována, absolutorium výcviku samo o sobě nezakládá žádná oprávnění – až jeho završení (ve zdravotnictví
např. absolvování certifikovaného kurzu zakončeného zkouškou).
7. EAP – na žádost o EAP o vyjádření ke členství Obce daseinsanalytické odpověděl prof. Praško s tím, že její
reprezentanti nejsou členy ČPS ČLS.
8. Výzva časopisu EJ of mental Health ke zpracování historie psychoterapie v ČR od roku 1948 do roku 1989
zatím nenalezla svého adresáta.
9. Skálova cena za roky 2009 – 2011 nebyla udělena, v termínu nepřišel žádný návrh. Výbor vyhlašuje cenu za
roky 2011 a 2012. Návrhy posílat do 30. dubna 2013. Dr. Berka umístí na webové stránky.
10. Dr. Koblic tlumočil informaci předsedy etické komise MUDr. Lorence o práci komise.
11. 14. konference psychosomatické medicíny v Liberci – dr. Chvála navrhuje, aby byla ČPS spolupořadatelem
akce. Výbor souhlasí a zdarma budeme akci inzerovat na webu. Zajistí dr. Berka. Výhoda spolupořadatele
z minulosti se bohužel zrušila.
12. Sympozium ČPS na sjezdu ve Špindlerově Mlýně proběhne v sobotu 9. 6. 2012 od 14,30 do 16 hodin. Výbor
neodsouhlasil úhradu konferenčního poplatku přednášejícím.
13. Dotazy časopisu Psychoterapie – dr. Paloušová připravila odpověď na dopis dr. Roubala a otázky redakční
rady. Návrh odpovědi připravil i prof. Kratochvíli. Výbor po diskusi většinově odsouhlasil poslat odpověď dr.
Paloušové.
14. Vědecká schůze se uskuteční na podzim 19. 10. 2012. Je třeba zjistit, zda je zamluvena místnost.
Proběhnou 2 bloky: a) obecné přednášky, souhrnný referát a právní osvěta (Jak stát zachází s omezením výkonu
profese?) a b) řešení otázky soukromé praxe. Dr. Paloušová osloví JUDr. Macha, zda by přišel na schůzi výboru
2. 10. 2012. Petra Horáková zarezervuje místnost na další vědecké schůze výboru - leden a říjen 2013 (pátky).
15. Žádost o členství – Demjanenko, Gazdová, Skácelová, Machajová - výbor odsouhlasil.

Dále p. Sudík – učitel, požádáme ho, aby vyplnil přihlášku dle pravidel ČLS JEP a měl doporučení 2 členů
společnosti. Poté výbor rozhodne o jeho přijetí/nepřijetí.
16. Prof. Praško obdržel žádost od Williho Roese, zda by se mohl stát členem ČPS. Má certifikát EAP, původní
vzdělání má pedagogické a chce vykonávat psychoterapii. Vzhledem k tomu, že splňuje kritéria, může být po
podání přihlášky a doporučení 2 stávajících členů přijat za člena. K možnosti vykonávat psychoterapii se výbor
vyjadřovat nebude. Odpoví prof. Praško.
17. Hospodaření 2011 – Dr Koblic vyjasnil s ČLS JEP chybné zaúčtování položek a platby za telefony předchozí
sekretářky, jinak k vyúčtování a hospodaření nemá výbor námitek. Čekáme na vyjádření revizní komise. Je třeba
hlídat platbu členství v EAP a také kontrolovat, zda jsou ČPS přiřazeny správné položky. K přehledu hospodaření
se vrátíme ještě v září.

Příště: 4.9.2012.
Zapsala: Mgr. Petra Horáková
Zkontroloval: dr. Koblic, dr. Pěč

