Zápis ze schůze představenstva spolku Česká společnost kognitivně behaviorální
terapie, zapsaný spolek
Olomouc, 8. února 2016
Přítomni:
MUDr. Petr Možný, PhDr. Daniela Pupíková, Prof. MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Hynek Jůn
viz Listina přítomných
Program:
1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných
2. Schválení programu
3. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání 14. září 2015.
4. Informace o počtu členů ČSKBT a stav konta ČSKBT k 1.2.2016 - MUDr. Možný
5. Konference ČSKBT v Kroměříž – informace o stavu příprav, programu a přihlášených – MUDr. Možný
6. EABCT kongres ve Stockholmu, 31.8. – 3.9.2016 – finanční příspěvek na účast? – MUDr. Možný
7. Diskuse o využití finančních prostředků ČSKBT v roce 2016
8. Změny webových stránek ČSKBT – obsah, vzhled, MUDr. Možný
9. Schválení odměny za úpravu webových stránek ve výši 5.000 Kč
10. Různé
11. Úkoly, zadané jednotlivým členům výboru ČSKBT
12. Určení data a místa příštího setkání představenstva ČSKBT
Průběh jednání:
1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných
Schůzi zahájil předseda MUDr. Možný a seznámil přítomné s návrhem programu.
Čtyři přítomní se zapsali do Listiny přítomných, omluveni jsou Dr. Stopková, Dr. Pejčochová, Dr. Málková
a Dr.Zbytovský.
2. Schválení programu
Přítomní schválili program navržený MUDr. Petrem Možným.
PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
3. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání 14.9. 2015
Dr. Možný úkoly, zadané na minulém setkání splnil.
Prof. Praško zadané úkoly splnil, s výjimkou toho, aby napsal text, vysvětlující výhody akreditace výcviků
KBT v ČR.
Zápis z minulého jednání byl schválen.
PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
4. Informace o počtu členů ČSKBT a stav konta ČSKBT k 1.2.2016 - MUDr. Možný
K 8. únoru 2016 má ČSKBT 107 členů, z toho jsou 3 čestní členové. V roce 2016 se přihlásili 2 noví
členové. V roce 2015 zaplatilo členské příspěvky 102 členů, tedy všichni!
V roce 2016 již zaplatili členské příspěvky 4 členové.
Na kontě ČSKBT je k 8. únoru 2016 48.061 Kč.
5. Konference ČSKBT v Kroměříž – informace o stavu příprav, programu a přihlášených – MUDr.
Možný
Přípravy KBT konference probíhají bez zádrhelů, oznámení o konání konferenci bylo emailem rozesláno
všem členům ČSKBT i účastníkům výcviku v KBT, také na Slovensku. Budou uveřejněny 4 inzeráty
v odborných časopisech.
K dnešnímu datu je 41 přihlášených, z toho asi polovina ze Slovenska.
Z 12 workshopů je už obsazených 8, z 16 – 18 přednášek je jich obsazených 10.
Přítomní navrhli, aby byli osloveni další KBT odborníci – Mgr. Jana Vyskočilová, PhDr. Petr Štípek, PhDr.
Mariana Štefančíková, s žádostí o příspěvek.
PhDr. Jůn slíbil workshop o zvládání vzteku u dětí, MUDr.Praško workshop o KBT narcistické osobnosti.
6. EABCT kongres ve Stockholmu, 31.8. – 3.9.2016
MUDr. Možný informoval, že ČR byla zařazena do skupiny „bohatých“ zemí, takže účastnický poplatek činí
476 Euro (cca 13.000 Kč), pokud bude zaplacen do 31.3.2016, poté stoupne na 581 Euro (15.700 Kč).
Navrhl, aby ČSKBT přispěla aspoň 2 členům ČSKBT částkou 5000 Kč na uhrazení části nákladů na účast
na tomto kongresu, přičemž přednost by měli ti, kdo budou mít aktivní příspěvek.

Prof. Praško na kongres pojede jako Národní reprezentant ČSKBT a jako takový nebude muset účastnický
poplatek platit.
Přítomní schválil návrh MUDr. Možného na vypsání „stipendia“ pro 2 účastníky kongresu ve výši 2 x 5000 Kč.
PRO: 4; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0
7. Diskuse o využití finančních prostředků ČSKBT v roce 2016
1) Zaplacení členského příspěvku do EABCT ve výši cca 4800 Kč – zajistí Mgr. Pejčochová
2) Zaplacení příspěvku na účast v EABCT kongresu Stockholm ve výši 10.000 Kč.
3) Zaplacení odměny za grafickou úpravu webových stránek ČSKBT – ing. Strnad 2000 Kč, arteterapeutka
E. Rudolfová 3000 Kč.
PRO: 4; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0
8. Změny webových stránek ČSKBT – obsah, vzhled, MUDr. Možný
MUDr. Možný seznámil přítomné se 3 grafickými návrhy změn webových stránek ČSKBT, jak je vytvořili
arteterapeutka PN Kroměříž Emílie Rudolfová a správce stránek ing. Strnad.
Přítomní členové představenstva se dohodli, že MUDr. Možný pošle všechny návrhy emailem všem, tedy i
nepřítomným členům vedení ČSKBT, a na základ jejich většinového názoru zvolí jednu z navržených
variant.
PRO: 4; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0
9. Schválení odměny za úpravu webových stránek ve výši 5.000 Kč
MUDr. Možný navrhnul vyplacení odměny za vytvoření grafického návrhu webových stránek ČSKBT ve
výši 3000 Kč pro arteterapeutku E. Rudolfovou a 2000 Kč pro ing. K. Strnada.
Přítomní návrh MUDr. Možného schválili.
PRO: 4; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0
10. Různé
Prof. Praško opět připomněl, že by bylo vhodné, aby ČSKBT byla akreditována u EABCT, takže absolventi
výcviků v KBT v ČR by mohli tuto kompetenci využívat po celé EU.
Přítomní pověřili prof. Praška, aby napsal text pro členy ČSKBT, ve kterém vysvětlí výhody akreditace, aby
se na Valné hromadě ČSKBT mohlo hlasovat, zda vynaložit potřebných cca 28.000 Kč z konta ČSKBT
na tento účel.
11. Úkoly, zadané jednotlivým členům výboru ČSKBT
MUDr. Možný:
- Napsat Zprávy ČSKBT I/2016, ve kterých uveřejní informaci o příspěvku na účast na EABCT kongresu
ve Stockholmu, informaci o stavu příprav na KBT konferenci a o konání Valné hromady ČSKBT
v průběhu konání 10. české konference KBT v pátek 27.5.2016, informaci o placení příspěvků na rok
2016 ve výši 300,- Kč; informaci o kongresu IACP v Cluji v červenci 2017;
- ve spolupráci s ing.Strnadem aktualizovat webové stránky ČSKBT
Mgr: Pejčochová:
- zaplatit členský příspěvek do EABCT na rok 2016
- zaplatit odměnu za grafický návrh webových stránek ČSKBT – ing. Strnad 2000 Kč, paní Rudolfová
3000 Kč (číslo účtu dodá MUDr. Možný)
Prof. MUDr. Praško:
- napsat text pro členy ČSKBT, vysvětlující výhody akreditace výcviků KBT v ČR u EABCT
Všichni:
- projít si webové stránky ČSKBT a své připomínky a návrhy na zlepšení jejich obsahu napsat MUDr.
Možnému, který je bude realizovat ve spolupráci s ing.Strnadem
12. Určení data a místa příštího setkání představenstva ČSKBT
Příští setkání představenstva ČSKBT se uskuteční v pátek 27. května 2016 od 17:45 do 18:45 hod. v rámci
Valné hromady ČSKBT.
13. Závěr
Předseda MUDr. Možný poděkoval všem přítomným za účast.
Zapsal: MUDr. Petr Možný

