Praha, 4. září 2021
Vážené kolegyně a kolegové,

výbor ČPtS se po delším zvažování a diskusích rozhodl po dlouhých letech ukončit členství ČPtS ČLS JEP v EAP.
Před lety jsme do EAP vstupovali s potřebou se inspirovat, inspiraci nabízet a vývoj EAP také ovlivňovat.
Relativně se to dařilo, dobře se nám poslouchal pochvalný komentář tehdejšího generálního sekretáře A. Pritze
např. na adresu úhrad psychoterapie ze zdravotního pojištění v ČR (dosud odpovídají úhradám
nejkvalifikovanějšího odborníka poskytujícího v ČR zdravotní péči).
Postupně jsme zvažovali, zda členský poplatek odpovídá našim možnostem a přínosům, ale dlouho převažoval
bonus podpory, kdy jsme se konkrétně seznamovali s tím, že nejen my v ČR se potýkáme s mnoha „odborněpolitickými“ problémy psychoterapie.
Poté EAP přijala za člena další organizaci z ČR – ČAP (která mimochodem nesplňuje stanovená vzdělávací kriteria
EAP) a ČPtS ČLS JEP začala ze strany EAP čelit nejrůznějším překážkám.
EAP:
- odkládala prodloužení členství jako střešní a akreditující organizace
- jednoznačně v posledních letech preferovala druhou českou organizaci (např. přes slib nezasahovat do
české situace prezident a postupně i generální sekretář druhé organizaci vyjádřili podporu účastí na jejích
akcích)
- adresovala ČPtS nepravdivé výtky a kritiky (např. nařčení, že ČPtS brání českým kolegům získat ECP)
- začala nahrazovat věcnou argumentaci ideologickým tlakem (pro postkomunistickou zemi zvláště
nestravitelným) – např. výtkám že ČPtS ČLS JEP nestojí dostatečně pevně za štrasburskou deklarací
- a zejména – zcela nerespektovala právní situaci v ČR.
EAP se zřejmě spokojila s jednou verzí výkladu české situace a nepodařilo se vytvořit prostor, aby se mohla
s českou situací a zejména jejími právními předpisy komplexněji seznámit.
Energie investovaná do členství (a nesmyslného obhajování) začala chybět jinde, např. při dlouholeté snaze
pevněji konstituovat psychoterapii jako seriozní obor.
Po odpovědných úvahách proto převážil závěr, že členství v EAP naší společnosti neprospívá a roční poplatek
1000 Euro můžeme ve prospěch členů využít vhodněji a rozhodli jsme se členství ukončit.
Doufáme však v pokračující rovnoprávné partnerství s EAP.
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