Zápis z výboru České psychoterapeutické společnosti ze dne 6.11.2012
Přítomni:
Slavíčková, Kožnar, Berka, Vyhnálek, Paloušová, Kratochvíl, Kubánek, Koblic, Pěč, Brodová, Gjuričová, Praško
1. Certifikovaný kurz – proběhl, 16 účastníků. Mirka Bubela od roku 2013 již nebude připravovat kurzům
zázemí, hledáme náhradu. Vyúčtování příště.
2. Vědecká schůze dne 19.10.2012 – celkem 82 účastníků, na webové stránky umístíme prezentace a fotky
z akce. Dr. Paloušová se pokusí sehnat podklady od přednášejících.
3. Vědecká schůze 2013 – 18.1.2013 – připravuje dr. Berka. Je třeba měsíc dopředu oznámit členům
společnosti. Dr. Koblic pošle obecné informace, na komunikaci naváže dr. Berka, který pošle s odvoláním na
dopis předsedy institutům již konkrétní informace s dead linem. Skladba by mohla být stejná jako říjnová
schůze, tzn. 4 přednášky po 20 minutách a odpolední panel. Dr. Pěč požádá o akreditaci akce.
4. Členství – Dr. Koláčková, Mgr. Neumannová - schváleni
Mgr. Hošek – v jeho přihlášce chyběly podpisy 2 doporučujících členů společnosti. Požádáme ho o doplnění. Pak
je možné schválení.
5. Inzeráty – výbor řešil otázky, jak dlouho nechávat viset na webu www.psychoterapeuti.cz inzeráty. Na
základě hlasování většinově zvítězila doba na 3 měsíce.
Výbor odsouhlasil vyvěšení inzerátu dr. Rokytové, dr. Berka umístí na stránky. Dr. Rokytové bude ČLS odeslána
faktura.
6. Proces schvalování – termíny jsou 12.11. a 19.11.2012. Místo konání je Dětská psychiatrická klinika,
stážovna. Máme celkem 5 pozvaných institutů. Jedna žádost se bude řešit v nepřítomnosti žadatele z důvodu
jeho omluvy z obou termínů. Institut ISZ-MC poslal měsíc po termínu, výbor odsouhlasil, že nebude zařazen do
současného schvalovacího procesu. Dále výbor diskutoval o vzdělání lektorů. Výbor navrhuje akceptovat
slovenské zdravotníky. Prof. Praško zjistí stanovisko Psychiatrické společnosti a dr. Koblic stanovisko AKP.
K případné účasti ostatních cizinců se vrátíme na dalších dvou schůzích. Manipulační poplatek zůstává 5000 Kč
jako v loňském roce, obešleme všechny žadatele.
7. Institut Dialog zaslal dopis s námitkou ke zveřejňování výcvikových programů na webových stránkách. Výbor
po opakované diskusi většinově (3 se zdrželi) publikování schválených programů na webových stránkách
odsouhlasil.
8. Anima – zaslala žádost o sdělení důvodu neudělení akreditace. Na setkání dne 5.12.2011 bylo stanovisko
řečeno, vysvětleny důvody neudělení akreditace. Poté posílala písemné vyjádření dr. Gjuričová. Nejasné, zda
komise odpověděla na odvolání Animy na jaře 2012. Dr Koblic tedy odepíše znovu, ale na jasném stanovisku se
nic nezměnilo. Důvodem je kvalifikace lektorů a také zpětné zastřešení již probíhajícího výcviku, což není
možné.
9. Etická komise, resp. MUDr. Lorenc požádal o výrobu razítka společnosti. Souhlas, na razítku bude ještě nápis
„etická komise“.
10. Článek (historie psychoterapie 1948 – 1989) - mladí psychoterapeuti navrhli tento článek zpracovat, dr.
Koblic jim přepošle text, který již připravil prof. Kratochvíl. Část článku se nabídla připravit dr. Gjuričová. Prof.
Kratochvíl navrhuje oslovit doc. Horta a dr. Olgu Marlinovou. Výbor požádá, aby mladí psychoterapeuti zaslali
hotový článek ke shlédnutí.

11. Připomínka M. Stibůrka k nejasnému ukončování členství (a tady potřebném počtu hlasujících na valné
hromadě) – ČLS řeší dle stanov.
12. Adresář – dr. Berka ověří u pana Krse, jak adresář funguje a aktualizuje se.
13. Stanovy – dr. Kubánek navrhnul nové stanovy, postupně budou projednávány jednotlivé body tak, aby bylo
možné svolat valnou hromadu a stanovy schválit. Část projednána – pokračování.
14. Výbor projednával hospodaření společnosti v 1. pololetí 2012, rozdány podklady – příště.
15. Výbor pověřuje Dr Pěče a Dr Koblice návrhem rozpočtu pro rok 2013 pro ČLS.

Zapsala: Petra Horáková
Zkontroloval: dr. Pěč a dr. Koblic

