Zápis ze schůze výboru ČPS 1.12.2015

Zápis ze setkání výboru ČPS ČLS JEP 1.12.2015 Ústav klinické a patologické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2,
seminární místnost v 1. podlaží Přítomni: Koblic, Paloušová, Brodová, Dušková, Pěč, Horáková, Kubánek
Omluveni: Berka, Praško
1. „šternberská kauza“ – výbor vzal na vědomí odpověď ze strany ČPZP.
2. Konference 2015, shromáždění členů – zápis z valné hromady bude uveřejněn na webových stránkách až v
lednu. Vyúčtování konference bude hotové v lednu.
3. dotazník-anketa – zpracované hodnocení dotazníků předala Mgr. Horáková dr. Krylovi a Kubánkovi a bylo
prezentováno na Valné hromadě. Nové dotazníky budou doplněny do hodnocení.
4. sekretariát – dr. Koblic má v polovině prosince jednání ohledně nové pracovnice sekretariátu. Mgr. Horáková
předá práci během měsíce ledna. Na lednovou schůzi se výboru omlouvá z důvodu psychofarmakologické
konference v Jeseníku.
5. Vědecko-pracovní schůze 2016 – schválené termíny: 1.4.a 21.10.2016 – Mgr. Horáková zajistí rezervaci u paní
Hřibové v ČLS. Dr. Koblic prosí členy výboru, aby promysleli návrhy témat a kdo by se ujmul práce garanta.
6. vyhláška o vzdělávání – dr. Koblic rozeslal členům výboru k vnitřnímu připomínkovému řízení návrh vyhlášky
o vzdělávání. Nepřišla žádná připomínka.
7. psychiatrický sjezd proběhne 9.-12.6.2016, výbor se domluvil na tom, že by bylo vhodné přihlásit sympozium.
8. EAP Vídeň – dr. Koblic oslovil členy výboru, kdo by se za ČPS ČLS JEP chtěl zúčastnit setkání. Dr. Koblic se
nabídnul, že pojede.
9. Paříž – dr. Kryl navrhnul dopis k tragickým událostem v Paříži 13.11.2015. Členové výboru se shodli na tom,
že nebude zejména vzhledem k časovému odstupu publikován, přesto děkuje dr. Krylovi za jeho aktivitu.
10. Dotazník – dr. Řiháček – odkládáme na lednovou schůzi
11. Revizní komise – na základě volby, která proběhla v rámci Valné hromady ČPS ČLS JEP byla zvolena nová
revizní komise ve složení: Tolimatová, Holeyšovská, Pastuchová.
12. Vyúčtování práce pro Certifikovaný kurz – Ing. Netušilová zaslala fakturu za práci pro ČPS ČLS JEP, výbor ji
odsouhlasil a Mgr. Horáková ji nechá proplatit od ekonomického oddělení ČLS JEP. 13. Hospodaření 2014 není
stále odsouhlaseno mezi výborem a sekretariátem ČLS. Sekretariát dohledal jen některé platby účastníků kurzu.
Nutno řešit dále v lednu, event. dohledáním ústřižků platících účastníků /ing. Netušilová/.
13. Výše členských příspěvků se pro rok 2016 nemění, Mgr. Horáková pošle informaci na ČLS JEP.
14. Přihláška za člena – pouze jeden z uvedených „doporučujících“ je členem společnosti. Mgr. Horáková vrátí k
doplnění.
15. Výbor děkuje odcházející sekretářce Mgr. P. Horákové za její práci. Zapsala: Mgr. Horáková

