Zápis z Valné hromady České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP ze dne 20.května 2014
Místo: Lékařský dům, Praha 2, čas jednání: 14.00 - 16.30
Schůzi zahájil a řídil předseda společnosti PhDr. Karel Koblic.
Na úvod konstatováno, že valná hromada byla svolána řádně dle stanov ČLS JEP. Dále bylo prohlášeno, že počet
přítomných členů ani po 10 minutách po zahájení schůze nedosahoval 1/5 členů, tj. 105 členů z registrovaných
všech 520 členů, jak vyžadují Stanovy ČLS pro to, aby byla valná hromada usnášeníschopná. Schůze proto mohla
vyslechnout a diskutovat jednotlivé zprávy, vyhlásit výsledky voleb, nemohla však učinit rozhodnutí ve věci
stanov společnosti, etického kodexu a disciplinárního řádu.
Záznam jednotlivých bodů jednání:
1)

Schválení programu schůze dle pozvánky: hlasování - 1 člen se zdržel, ostatní pro, nikdo proti

2)

Volební komise ve složení drs. Vyhnánek, Lorenc, Slavíčková: hlasování - všichni přítomní pro, nikdo se
nezdržel, nikdo proti

3)

Návrhová komise ve složení drs.Morcínek, Trapková, Jakubů: hlasování - 3 se zdrželi, ostatní přítomní
pro, nikdo proti

4)

Počet členů budoucího výboru. Z důvodu nedostatečné usnášeníschopnosti valné hromady hlasovali
pouze přítomní členové výboru (dle Stanov ČLS). Pro návrh počtu 9 členů budoucího výboru hlasovalo
všech 6 přítomných členů výboru z celkových 11 členů výboru. Všech přítomných 6 členů se vyslovilo
pro počet 9 členů budoucího výboru, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti.

5)

Zprávu o činnosti výboru za uplynulé volební období přednesl Dr.Koblic, následovala diskuse.

6)

Zprávu o hospodaření za minulé volební období přednesl Dr.Pěč, následovala diskuse.

7)

Revizní zprávu přednesl Dr.Kubánek, následovala diskuse.

8)

Zprávu etické komise a uvedení nových návrhů etického kodexu představil Dr.Lorenc, následovala
diskuse.

9)

Verze návrhů stanov ČPS představil Dr.Kubánek,. následovala diskuse.

10) Diskuse o náplni a názvu psychoterapeutických činností ve zdravotnické a nezdravotnické oblasti, dále
o dalším směřování společnosti (zdravotnická či nezdravotnická oblast).
11) Volební komise oznámila výsledek voleb. Bylo konstatováno, že volby proběhly dle Stanov ČLS
korespondenční formou. Celkem komise obdržela 188 obálek, v nichž bylo 190 platných hlasovacích
lístků. Počty hlasů odevzdané jednotlivým kandidátům:
1. PhDr. Karel Koblic (132 hlasů)
2. prof. MUDr. Ján Praško, CSc. (125 hlasů)
3. - 4. MUDr. Lea Brodová (118 hlasů)
3. - 4. PhDr. Alena Paloušová (118 hlasů)
5. MUDr. Ondřej Pěč (115 hlasů)

6. Mgr. Jiří Kubička (109 hlasů)
7. MUDr. Michal Kryl (99 hlasů)
8. MUDr. Jiří Berka (98 hlasů)
9. MUDr. Jan Kubánek (97 hlasů)
10. MUDr. Ludmila Dušková (91 hlasů)
Prvních 9 kandidátů tvoří nový výbor ČPS ČLS JEP pro období 2014 - 2018.
Nedílnou přílohou zápisu je prezenční listina.
Zapsal:

Ověřil:

O.Pěč

K.Koblic

