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Zápis ze schůze představenstva spolku Česká společnost kognitivně behaviorální 

terapie, zapsaný spolek 

Olomouc, 16. února  2015  

 

Předseda ČSKBT, z.s. MUDr. Petr Možný svolal schůzi představenstva České společnosti 

behaviorální terapie za účelem projednání změn, provedených předsedou od poslední schůze dne 

20.10.2014 a dalšího programu spolku na rok 2015.  

 

Přítomni: 

Dr. Možný, Dr. Pupíková, Dr. Pejčochová, Prof.Praško, Dr. Zbytovský, viz  Listina přítomných 

 

Program: 

1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných 

2. Schválení programu 

3. Schválení kroků, které předseda ČSKBT MUDr. Možný jménem ČSKBT provedl od října 2014 

4. Schválení uhrazení výdajů, spojených s výše uvedenými kroky 

5. Předání razítek ČSKBT místopředsedkyni a pokladníkovi ČSKBT 

6. Informace předsedy ČSKBT MUDr. Možného o aktuálním stavu bankovního konta ČSKBT 

7. Schválení smlouvy se správcem webových stránek ČSKBT ing. Karlem Strnadem 

8. Změny webových stránek ČSKBT – obsah, vzhled 

9. Svolání Valné hromady ČSKBT v roce 2015 

10. Zaplacení členského příspěvku do EABCT na rok 2015 

11. Návrh na udělení čestného členství ČSKBT prof. S. Kratochvílovi 

12. Schválení přihlášek k členství v ČSKBT 

13. Stanovisko výboru ČSKBT k žádosti prim. MUDr. Novotného o odbornou podporu metody 

EEG biofeedbacku 

14. Různé 

15. Úkoly, zadané jednotlivým členům výboru ČSKBT  

16. Určení data a místa příštího setkání představenstva ČSKBT 

17. Závěr 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných 

Schůzi zahájil MUDr. Petr Možný a seznámil přítomné členy s návrhem programu.    

5 přítomných se zapsalo do Listiny přítomných, omluvili se Dr. Jůn, Dr. Málková a Dr. Stopková. 

 

2. Schválení programu 

Usnesení 1:  

Přítomní schválili program navržený MUDr. Petrem Možným. 

PRO:  5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

3. Schválení kroků, které předseda ČSKBT MUDr. Možného jménem ČSKBT provedl od 

20. října 2014 

Předseda ČSKBT MUDr. Petr Možný seznámil přítomné s kroky, které jménem ČSKBT provedl od 

října 2014:   

- nechal zapsat ČSKBT jako zapsaný spolek u Krajského soudu Hradec Králové 

- nechal vyrobit 3 razítka ČSKBT s poř. čísly 1, 2 a 3 

- zřídil účet u FIO banky č. 2000736164/2010, na který nechal převést částku 27.812 Kč z účtu u 

České spořitelny 
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- aktualizoval Seznam členů ČSKBT a umístil jeho stručnou verzi na webové stránky ČSKBT 

- obeslal emailem všechny členy ČSKBT, uvedené v seznamu členů ČSKBT, s žádostí o zaplacení 

členských příspěvků na rok 2015 ve výši 300 Kč. 

- uzavřel smlouvu o spravování internetových stránek ČSKBT s ing. Karlem Strnadem z Kroměříže 

Usnesení 2: 

Přítomní schválili kroky, které předseda ČSKBT MUDr. Možný provedl od října 2014. 

PRO:  5 PROTI:  0 ZDRŽELI SE: 0  

 

4. Schválení uhrazení výdajů, spojených s výše uvedenými kroky 

Předseda ČSKBT MUDr. Možný požádal výbor ČSKBT o uhrazení výdajů, spojených se zapsáním 

ČSKBT u KS Hradec Králové (kolek na žádosti 1000 Kč) a s výrobou 3 razítek ČSKBT (987 Kč). 

Doklady o těchto výdajích předal pokladní ČSKBT Mgr. Pejčochové. 

Usnesení 3: 

Představenstvo ČSKBT schválilo uhrazení těchto částek předsedovi ČSKBT MUDr. Možnému: 

- 1000,- Kč za kolek na žádosti o zapsání ČSKBT u Krajského soudu v Hradci Králové 

- 987,- Kč za výrobu tří razítek ČSKBT 

PRO:  5 PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0  

 

5. Předání razítek ČSKBT místopředsedkyni a pokladníkovi ČSKBT 
Předseda ČSKBT předal 2 razítka ČSKBT místopředsedkyni ČSKBT PhDr. Pupíkové (razítko č. 2) 

a pokladní ČSKBT Mgr. Pejčochové (razítko č. 3). 

Doklad o předání razítek s podpisy přejímajících založil do dokumentace ČSKBT. 

 

6. Informace předsedy ČSKBT MUDr. Možného o aktuálním stavu bankovního konta 

ČSKBT 

Předseda ČSKBT informoval představenstvo, že dne 12.2.2015 nechal převést částku 27.812 Kč 

z konta u České spořitelny na konto u Fio banky č. 2000736164/2010. Dispoziční právo 

k tomuto účtu má on a zařídí si jej pokladní Mgr. Pejčochová u pobočky v Brně. 

Členské příspěvky na rok 2015 do 16.2.2015 zaplatilo 26 členů, informace o zaplacení členského 

příspěvku je součástí Seznamu členů ČSKBT, který je přístupný na webu www.cskbt.cz. Tento 

Seznam bude předseda ČSKBT aktualizovat jednou měsíčně.  

Stav konta ČSKBT k 16. 2. 2015 je 35.912 Kč. 

Předseda ČSKBT Dr. Možný požádal členy představenstva, aby své členské příspěvky na rok 2015 

zaplatili co nejdříve, pokud to ještě neudělali. 

Současný počet členů ČSKBT je 100. Pokud do června 2015 část současných členů ČSKBT ani po 

upozornění nezaplatí členský příspěvek, bude jim členství v ČSKBT v souladu se stanovami 

ukončeno. V případě výrazného poklesu počtu členů ČSKBT se poté předseda obrátí osobním 

dopisem na některé minulé členy ČSKBT a požádá je o obnovení členství a zaplacení členského 

příspěvku. 

 

7. Schválení smlouvy se správcem webových stránek ČSKBT ing. Karlem Strnadem 

Dr. Možný seznámil členy představenstva se smlouvou, podle které bude ing. K. Strnad 

z Kroměříže vykonávat funkci správce internetových stránek ČSKBT podle pokynů 

představenstva ČSKBT, a za tuto činnost mu bude jednou ročně vyplacena částka 4000,- Kč. 

Usnesení 4:  

Výbor ČSKBT schvaluje smlouvu ohledně spravování internetových stránek ČSKBT s ing. Karlem 

Strnadem v předloženém znění. 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0  

 

http://www.cskbt.cz/
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8. Změny webových stránek ČSKBT 

Prof. Praško: Doporučuje, aby každý člen ČSKBT, který zaplatí členský příspěvek, měl přidělen 

osobní přístupový kód, na jehož základě získá přístup k materiálům, které budou umístěny na 

webové stránky ČSKBT – překlady odborných textů, videa. 

Dr. Možný probere tuto možnost se správcem ing. Strnadem. Také jej požádá, aby na stránky 

ČSKBT umístil některé důležité informace pod ikony – např. přihlášku členství, informaci o 

konání Konference KBT v Lipt. Mikuláši a v Jeruzalémě. 

 

9. Svolání Valné hromady ČSKBT v roce 2015 

Dr. Možný: Podle Stanov ČSKBT svolává představenstvo ČSKBT Valnou hromadu ČSKBT 

nejméně 1x ročně.  

Výbor ČSKBT se shodl, že bude vhodné svolávat Valnou hromadu vždy na KBT konferenci, a to i 

v těch letech, kdy se bude konat na Slovensku. Pověřil předsedu Dr. Možného, aby domluvil 

s Dr. Šlepeckým, organizátorem KBT konference v Liptovském Mikuláši, uvolnění místnosti na 

pátek 29. 5. 2015, kde by se Valná hromada ČSKBT mohla konat.  

 

10. Zaplacení členského příspěvku do EABCT na rok 2015 

Dr. Možný: Je nutno zaplatit do konce března. Mgr. Pejčochová se spojí s L. Kabele, zjistí, jakým 

způsobem platba probíhá, na jaké konto a v jaké výši a uskuteční platbu v nejbližším možném 

termínu. O uskutečnění platby bude informovat všechny členy výboru ČSKBT emailem. 

Usnesení 5: 

Přítomní členové výboru ČSKBT schvalují zaplacení členského příspěvku na konto EABCT. 

PRO:  5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0  

 

11. Návrh na udělení čestného členství ČSKBT prof. S. Kratochvílovi 
Dr. Možný navrhnul, aby bylo čestné členství v ČSKBT uděleno prof. Stanislavu Kratochvílovi 

CSc. z PN Kroměříž za jeho celoživotní podporu KBT přístupu 

Usnesení 6: 

Přítomní členové výboru ČSKBT schválili udělení čestného členství v ČSKBT prof. Stanislavu 

Kratochvílovi CSc. z PN Kroměříž. 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0  

 

 12. Schválení přihlášek nových členů ČSKBT 

MUDr. Jana Peclová (dříve Králová), Praha 

Usnesení 7: 

Přítomní členové výboru ČSKBT schválili členství v ČSKBT MUDr. Jany Peclové z Prahy. 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

13. Stanovisko Výboru ČSKBT k žádosti prim. MUDr. Novotného, Jeseník  

Prof. Praško prostudoval žádost prim. Dr. Novotného o podporu při prosazování metody EEG 

biofeedback v ČR a doporučil výboru ČSKBT, aby mu vyhověl. 

Výbor ČSKBT pověřil prof. Praška, aby napsal text, kterým vyjádří podporu metodě EEG 

biofeedbacku ze strany ČSKBT, který pošle Dr.Novotnému a v kopii předsedovi ČSKBT 

Dr.Možnému 

Usnesení 8: 

Přítomní členové výboru ČSKBT schválili podporu metody EEG biofeedback v ČR a pověřili 

Prof.Praška, aby napsal text pro Dr.Novotného. 

PRO:  5 PROTI:   0 ZDRŽELI SE: 0 
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14. Různé 

- Dr. Praško informoval členy představenstva ČSKBT, že jménem ČSKBT poslal nabídku na 

uspořádání kongresu EABCT v roce 2019 v Praze. 

- Hrazení jízdného na jednání výboru ČSKBT: Dr. Možný navrhl, aby členové ČSKBT vyplnili 

cestovní příkaz, který s doklady o jízdném (nebo s čestným prohlášením o uskutečnění cesty) 

zašlou předsedovi ČSKBT Dr. Možnému. Ten je podepíše a zašle Mgr. Pejčochové, která je 

proplatí na účet uvedený v cestovním příkazu. 

 Výbor ČSKBT se dohodl, že jízdné bude propláceno jen do výše ceny vlakových jízdenek 

2.třídy, cesta osobním automobilem proplacena nebude.  

Dr. Možný pošle formulář cestovního příkazu všem členům představenstva ČSKBT emailem. 

- účast na konferenci KBT v květnu 2015 v Liptovském Mikuláši – informace bude na webu a ve 

Zprávách ČSKBT 1/2015 

- účast na konferenci EABCT v září 2015 v Jeruzalémě, Izrael – informace bude na webu a ve 

Zprávách ČSKBT 1/2015 

- KBT konference v roce 2016 se uskuteční ve dnech 26. – 28. května v Kroměříži 

- Zprávy ČSKBT 1/2015: napíše Dr.Možný, jejich obsahem bude informace o jednání výboru 

ČSKBT a o konání konference KBT na Slovensku, v Izraeli v roce 2015 a v Kroměříži v roce 

2016. 

 

15. Úkoly, zadané jednotlivým členům výboru ČSKBT  

- PhDr. Pupíková: nechat vyrobit diplom čestného člena ČSKBT pro Prof. Kratochvíla. 

- Dr. Možný: - spolu s Dr.Pupíkovou předat prof. Kratochvílovi diplom čestného člena ČSKBT 

 - napsat zápis z dnešního jednání představenstva ČSKBT a rozeslat všem členům představenstva 

 - napsat Zprávy ČSKBT 1/2015 a rozeslat všem členům ČSKBT 

 - domluvit s Dr.Šlepeckým místo, kde se uskuteční Valná hromada ČSKBT dne 29.5.2015 

 - požádat ing. Strnada o změnu vzhledu stránek ČSKBT a probrat s ním možnost přístupu 

k odborným materiálům na základě přidělení osobního hesla. 

 - poslat všem členům představenstva formulář Cestovní příkaz 

 - poslat Dr. Zbytovskému  text přihlášky do ČSKBT 

- Mgr. Pejčochová: - zařídit si přístupové právo k účtu ČSKBT u Fio banky v Brně 

- zaplatit za ČSKBT členský příspěvek do EABCT, informovat o tom členy představenstva  

- Prof. Praško: - napsat text ohledně podpory EEG biofeedbacku, poslat MUDr. Novotnému a 

v kopii Dr.Možnému 

- navrhnout změny webových stránek ČSKBT, jejich obsah a vzhled,  a návrh poslat všem 

členům představenstva ČSKBT k vyjádření 

 

16. Určení data a místa příštího setkání představenstva ČSKBT 

Příští jednání představenstva ČSKBT se uskuteční v rámci Valné hromady ČSKBT v Liptovském 

Mikuláši dne 29. května 2015 od 17:30 hodin. 

Další schůze představenstva ČSKBT se bude konat 14. září 2015 od 13 hodin v Brně, Černopolní 9. 

 

17. Závěr 

Dr. Petr Možný poděkoval přítomným za účast a schůzi představenstva ČSKBT ukončil. 

 

Zapsal:   MUDr. Petr Možný, předseda ČSKBT 


