Zápis ze schůze výboru 7.10.2014
Přítomni: Paloušová, Kubička, Berka, Kubánek, Kryl, Pěč, Brodová
Omluveni: Koblic, Praško

1.

Psychoterapeutická konference 12.-15.11. 2015, Jeseník: organizační zajištění: Amepra zaslala
kalkulaci 70 000 Kč, Mgr. Horáková spočítala na 58 000 Kč. Oba návrhy v sobě obsahují zajištění
techniky.Výbor rozhodl, že organizaci konference zajistí organizačně Mgr. Petra Horáková ve
spolupráci s dr. Kubánkem. Návrhy tématu konference: „Změna v psychoterapii, „Proces změny v
psychoterapii“. K tématu by se mohly vztáhnout různé přístupy v psychoterapii, ale důležité je i jejich
propojení. Návrh na předsedu programového výboru – dr. Koblic. Dr. Koblic osloví slovenské kolegy
s pomocí při sestavování vědeckého programu. Prof. Kratochvíl čestné prezidentování odmítl. Petra
Horáková požádala prof. Kratochvíla o zaslání programu poslední konference, Petra Horáková rozešle
členům výboru současně se zápisem. Uspořádání jednotlivých panelů bude řešeno na příštích
setkáních výboru. Návrh na plenární přednášející: Halík, Sokol (osloví dr. Paloušová), Gál.
2. Věd. schůze 24.10.2014 – program s pozvánkou na umístěn na webu, pozvánka také poslána členům
společnosti v hromadné korespondenci poštou. Účastníci se hlásí. Dr. Pěč, který se omlouvá z účasti,
zajistí akreditaci a pošle Petře Horákové osvědčení mailem s elektronickým podpisem. Ta vytiskne a dá
na schůzi podepsat panu doktoru Berkovi. Zatím není vyřízen akreditace Asociace klinických
psychologů – prověří dr. Berka. Vědecké schůze pro rok 2015 – návrh termínů: jaro: 24.4 nebo 15.5. a
podzim 25.9. a 2.10. Výbor se rozhodl vzhledem k organizaci psychoterapeutické konference podzimní
termín vypustit. Definitivní rozhodnutí jarního termínu proběhne na listopadové schůzi výboru.
3. Volby revizní komise, disciplinární a etické komise – dr. Kubánek navrhuje spojit disciplinární a
etickou komisi. Také je varianta, že členem disciplinární komise může být předseda výboru společnost,
předseda etické komise a předseda revizní komise. Další člen může být zvolen také ad hoc. Oslovíme
dr. Lorence, zda by chtěl společně se stávajícími členy etické komise pokračovat v práci.
4. Web – některé kapitoly již upraveny, Petra Horáková měla schůzku s dr. Koblicem ohledně
dopracování webových stránek. Jelikož je IT programátor v pracovní neschopnosti, může Petra
Horáková zajistit jen ty úpravy, ke kterým má přístup. Výbor navrhuje, aby si členové rozdělili
jednotlivé sekce, za které budou odpovědni (zatím rozděleno: Certifikovaný kurz – dr. Brodová,
Odborné akce – dr. Berka, EAP – prof. Praško). Po zapracování všech připomínek web ještě jednou.
5. Návrh pracovní skupiny – vzhledem k času necháváme projednání na příště
6. Připomínky k návrhu stanov – dr. Morcinek zaslal 3 připomínky ke stanovám, které výboru přednesl
dr. Kubánek s dotazem, zda je přijmeme. Připomínky se týkají přesné definice délky funkčního období
orgánů, disciplinární komise a povinnost informovat členy společnosti o podávání kandidatury před
volbami. K tomuto tématu se ještě vrátíme příští schůzi.
7. Setkání se zástupci institutů – 4. 11. 2014 od 14 hodin proběhne další setkání se zástupci institutů. Do
programu by bylo vhodné zařadit téma psychoterapeutické konference, práci programového výboru a
dále schvalování vzdělávacích programů.
8. Sekce – muzikoterapie – výbor ČPS bere na vědomí zrušení Sekce muzikoterapie k 26. 10. 2014, jak o
tom dr. Koblice informoval dr. Šimanovský
9. Psychoterapeutická dokumentace – dr. Berka zaslal členům výboru návrh na doporučení. Výbor návrh
prodiskutoval a dospěl k tomuto závěru: Výbor České psychoterapeutické společnosti doporučuje, aby
si terapeut dělal poznámky dle vlastní potřeby práce s klientem.
10. Anketa – anketa, jejíž návrh připravili dr. Kubánek a dr. Kryl nebyla zatím v dopise členům rozeslána.
K obsahu se ještě vrátíme na další schůzi. Anketu lze spojit s volbami, resp. s valnou hromadou, která
proběhne v rámci Psychoterapeutické konference v listopadu 2015.
11. Certifikovaný kurz – doc. Kocourková bude novým odborným garantem (po doc. Kožnarovi). Téma
„Psychoterapie a psychofarmakologie“ bude přednášet prof. Praško a dr. Pěč, prim. Koutek zůstane

12.

13.

14.

15.

pouze u tématu svého. Petra Horáková zjistí u paní Borovičkové na Ministerstvu, jaké materiály je
nutné pro schválení změny personálního obsazení dodat.
Neplatiči – Petra Horáková si vyžádala u ČLS JEP aktuální seznam neplatičů. Požádáme sekretariát ČLS
JEP, aby rozeslali upomínku těm členům, kteří dluží více než 700 Kč, že mohou uhradit dlužnou částku
do konce listopadu, poté je vyřadíme z evidence.
Proces schvalování a schvalovací komise – vzhledem ke změně složení výboru České
psychoterapeutické společnosti je třeba nahradit dr. Gjuričovou, která byla za výbor ČPS členkou
schvalovací komise. Návrh – dr. Paloušová – výbor hlasoval (6 členů pro). Dr. Paloušová s nominací
souhlasí. Petra Horáková jí pošle aktuální kritéria i nové žádosti ke schválení. Je třeba doplnit také
místo za dr. Pavlu Hellerovou, která v komisi zastupovala psychoterapeutickou sekci ČLS JEP. Příští
setkání komise se bude konat na jaře 2015, kam dr. Koblic jako předseda výboru pozve staré a nové
členy schvalovací komise.
Seznam výkonů - Dr. Koblic poslal za naši společnost připomínku k novele Seznamu zdravotních
výkonů. Do návrhu opět nebyla vřazena výjimka pro frekvenci skupinových výkonů po absolvování
denního stacionáře.
Přihlášky nových členů společnosti: Mgr. Milan Milner a Tomáš Řebíček – odsouhlaseni, MUDr.
Dennisa Jasová a Mgr. Jarmila Tolimatová – je třeba doplnit doporučující členy, Petra Horáková je bude
informovat

16. Inzerce – 2 žádosti o uveřejnění inzerátu: Nový výcvik v Gestalt terapii – výbor odsouhlasil s jednou
opravou, Teorie I ČSPAP – odsouhlaseno bez připomínek

Zapsala: Petra Horáková

