
Zápis ze schůze představenstva spolku Česká společnost kognitivně behaviorální 

terapie, zapsaný spolek 

Brno, 16. října 2017 

Přítomni:  
MUDr. Petr Možný, PhDr. Daniela Pupíková, Prof. MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Jana Pejčochová 

viz Listina přítomných 

Omluveni: MUDr. Stopková, PhDr. Málková, PhDr. Jůn a MUDr. Zbytovský 

 

Program: 
1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných 

2. Schválení programu 

3. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání 20. března 2016. 

4. Informace o počtu členů ČSKBT a stav konta ČSKBT k 15. 10. 2017  

5. 47. EABCT kongres v Ljublani, Slovinsko, 13. - 16. září 2017 - rekapitulace 

6. 11. česká konference KBT v Kroměříži 24. – 26. května 2018 

7. 48. EABCT kongres v Sofii, Bulharsko, 5 – 8. září 2018 

8. Akreditace ČSKBT u EABCT  

9. Volby do výboru ČSKBT na podzim 2017 – volební listina, volební komise, data voleb, datum vyhlášení 

výsledků 

10. Workshopy zahraničních lektorů v ČR – koho pozvat. 

11. Zprávy ČSKBT 2/2017 – obsah 

12. Různé 

13. Úkoly, zadané jednotlivým členům výboru ČSKBT  

14. 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. Jůn (pracovní povinnosti), Dr. Málková 

(pobyt v zahraničí), Dr. Stopková (nemoc v rodině) a Dr.Zbytovský (pracovní povinnosti). 

 

2. Schválení programu 
Přítomní schválili program navržený písemně MUDr. Možným. 

PRO:  4  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 

 

3. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání 20. 3. 2017 
MUDr. Možný úkoly splnil. 

Prof. Praško žádost o akreditaci ČSKBT u EABCT dosud nenapsal a neposlal. Bude se tomu věnovat do 

konce roku 2018. 

Návrh na doplnění a aktualizaci učebnice KBT (zelená kniha) spoluautorům poslal. Kniha je již zpoloviny 

hotová. Pošle texty k editaci Dr. Možnému. 

Zápis z minulého jednání byl schválen.  

PRO:  4  PROTI: 0   ZDRŽELI SE:  0 

 

4. Informace o počtu členů ČSKBT a stav konta ČSKBT k 15. 10. 2017  
Dr. Možný: K 15. říjnu 2017 má ČSKBT 125 členů, z toho jsou 3 čestní členové.  V roce 2017 se přihlásila 

4 nové členky, Mgr. Koubalíková Sylvie z Českých Budějovic, Mgr. Drahá Kateřina, Olomouc, Mgr. 

Dominika Křenková, Ústí nad Orlicí a Mgr. Alžběta Volfová, Zlín.  

V roce 2017 zaplatilo členský příspěvek 300 Kč 120 členů. 

Nezaplatily Filatová Renata a Ivanovičová Michaela. 

Předseda Dr. Možný jim napíše email s informací, že buď zaplatí členský příspěvek na rok 2017 do konce 

roku nebo zaplatí v roce 2018 600 Kč nebo přestanou být členkami ČSKBT. 

Na kontě ČSKBT je k 15. říjnu 2017 94.012 Kč.  

Příjmy za rok 2017 36.000 Kč členské příspěvky 

Výdaje za rok 2017 8.798 Kč: 4000 Kč – smlouva o údržbě webových stránek, ing. Strnad; 4798 Kč - 

členský příspěvek EABCT. 



Výbor ČSKBT jednomyslně schválil návrh Prof. Praška, aby se čestným členem ČSKBT stal PhDr. Miloš 

Šlepecký ze Slovenska. Předseda Dr. Možný mu napíše email s touto informací a zeptá se jej, zda s tímto 

návrhem souhlasí. 

PRO:  4  PROTI: 0   ZDRŽELI SE:  0 

 

5. 47. EABCT kongres Ljublana, Slovinsko, 13. – 16. září 2017 - rekapitulace 
Zúčastnilo se kolem 12 účastníků z ČR, což je oproti minulosti velký nárůst. Nikdo nebyl zproštěn 

účastnického poplatku, Dr. Možný zaplatil, i když mohl jet jako národní reprezentant. 

Schůze národních reprezentantů EABCT se zúčastnil Prof. Praško. 

Zprávu z účasti zatím nikdo nevypracoval, Dr. Možný má v plánu to udělat, jakmile bude mít čas. 

Materiálů z konference je mnohem více než v minulosti, budou umístěny na stránky ČSKBT – zařídí 

MUDr. Možný ve spolupráci s ing. Strnadem, správcem stránek ČSKBT. 

PRO:  4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

6. 11. česká konference KBT v Kroměříži 24. – 26. 5. 2018 

Organizační výbor povede Dr. Možný, jeho členy bude Dr. Pupíková, Dr. Pašteková, Dr. Bartošová, 

případně další podle potřeby. 

Informace o konání konference spolu s pozvánkou a přihláškou ke stažení bude umístěna na stránky 

ČSKBT – zajistí Dr. Možný ve spolupráci s ing. Strnadem do konce listopadu 2017. 

Výše účastnického poplatku by se měla pohybovat od 500 do 800 Kč. 

Pozvat někoho z jiného zahraničí než ze Slovenska? Dr. Možný je spíše proti, je s tím hodně starostí a 

problémů s dopravou, ubytováním a překladem, nehledě na výdaje.  

Výbor ČSKBT s tímto stanoviskem souhlasil s tím, že zahraniční lektory lze pozvat na workshopy na 

jiné termíny – viz bod 10 zápisu. 

Dr. Možný požádal výbor, aby schválil, že finanční zajištění konference – jak účastnické poplatky, tak 

úhrady za inzeráty v tisku, občerstvení a hudbu - půjde přes konto ČSKBT, nikoli PN Kroměříž jako 

během minulých konferencí. Očekává, že stejně jako v minulosti bude konference finančně zisková. 

PRO:  4 PROTI:  0 ZDRŽEL SE: 0 

 

7. 48. kongres EABCT v Sofii, Bulharsko, 5. 8. září 2018 

Dr. Možný ve spolupráci s Ing. Strnadem zajistí umístění informace o konání kongresu na stránky 

ČSKBT. Budeme také propagovat na výcvicích. 

Výbor ČSKBT rozhodl, že jako Národní reprezentant ČSKBT pojede na kongres v Sofii Prof. Praško. 

PRO:  3 PROTI:  0 ZDRŽEL SE:  1 

 

8. Akreditace ČSKBT u EABCT 

Prof. Praško napíše žádost o akreditaci ČSKBT u EABCT do konce roku 2017. Text předá Dr. Možnému 

k jazykové korektuře do angličtiny. 

  

9. Volby do výboru ČSKBT na podzim 2017 

Dr. Možný oslovil celkem 30 možných kandidátů přímo s rafinovanou podmínkou, že kdo se neozve, 

bude to znamenat, že souhlasí – včetně členů stávajícího výboru a dozorčí rady ČSKBT. 

Souhlas vyslovilo 14 oslovených, ze současných členů výboru – budou opět kandidovat Dr. Možný, Dr. 

Pejčochová, Dr. Pupíková, Prof. Praško a Dr. Zbytovský. Kandidaturu odmítli Dr. Stopková, Dr. Jůn a 

Dr. Málková.  

Předseda Dr. Možný ještě znovu osloví dalších 6 možných kandidátů, do konce října 2017 sestaví 

konečnou kandidátní listinu. 

Volby budou probíhat elektroniky a korespondenčně. 

Začátek hlasování bude od 6. listopadu do 1. prosince. 

Výbor ČSKBT navrhnul volební komisi ve složení Dr. Theiner, Dr. Šimáček a Dr. Uhrová. Dr. Theinera 

a Dr. Šimáčka bude o návrhu informovat Dr. Pejčochová, Dr. Uhrovou bude informovat Dr. Možný. 

Volební komise si zvolí předsedu a určí emailovou a poštovní adresu, na kterou bude možné posílat 

vyplněné volební lístky. V týdnu od 4. do 8. prosince proběhne sčítání hlasů a dne 8. 12. 2017 bude 

volební komise informovat výbor ČSKBT o výsledcích voleb.  

Ten následně v týdnu od 11. do 15.12. 2017 budou informace o výsledku voleb umístěny na stránky 

ČSKBT a rozeslány emailem všem členům ČSKBT.  

PRO: 4 PROTI:  0 ZDRŽEL SE: 0 



10. Workshopy zahraničních léktorů v ČR 
Dr. Možný navrhnul, aby ČSKBT využila peněz na kontě a pozvala ze zahraničí nějakého lektora na 

workshop. Organizaci je schopna zajistit Dr. Bartošová z Brna.  

Návrhy na to, koho pozvat, pošle Prof. Praško Dr. Možnému i s kontaktní emailovou adresou. 

PRO: 4 PROTI:  0 ZDRŽEL SE: 0 

 

11. Zprávy ČSKBT 2/2017 - obsah 
Napíše je MUDr. Možný a rozešle všem členům ČSKBT. Bude v nich informovat: 

- kongresu v Ljubljani 2017 

- o ukončení výcviku Odyssea 

- o zahájení dalšího 5tiletého výcviku Odyssea od podzimu 2018 

- o volbách do výboru a dozorčí rady ČSKBT 

- o EABCT kongresu v Sofii – www.eabct2018.org   

- O KBT konferenci v Kroměříži, 24. - 26 května  2018 

- o akreditaci ČSKBT u EABCT 

 

12. Různé 
Na žádost Dr. Pejčochové diskutovali členové výboru ČSKBT problematiku supervize účastníků KBT 

výcviku a shodl se, že pokud se supervize účastníc více jedinců, nelze všem účastníkům potvrdit stejný počet 

hodin supervize. 

Je třeba rozlišit, kdo prezentoval vlastní kasuistiku a tomu započítat plnou dobu vlastní supervize, 

zatímco ti, kdo kasuistiku neprezentovali, mají nárok na potvrzení účasti na supervizi, nikoli však vlastní 

supervizi. 

Prof. Praško napíše tuto informaci jednak účastníkům výcviku, jednak Dr. Elvíře Némethové do 

Bratislavy, která toto pravidlo nedodržuje a píše všem účastníkům stejný počet supervizích hodin. 

 

13. Úkoly, zadané jednotlivým členům výboru ČSKBT  
MUDr. Možný:  

- napsat email PhDr. Slepeckému  s informací, že byl navržen na čestného člena ČSKBT  a zda s tímto 

návrhem souhlasí – do konce týdne 

- napsat email Bc. Filatové a PhDr. Ivanovičové, aby zaplatily členský příspěvek na rok 2017 do konce roku 

nebo že zaplatí v roce 2018 600 Kč nebo přestanou být členkami ČSKBT – do konce týdne. 

- napsat zprávu o 47. kongresu EABCT v Ljubljani a umístit na stránky ČSKBT do konce listopadu 2017 

- umístit na stránky ČSKBT materiály z kongresu EABCT v Ljubljani 

- umístit na stránky ČSKBT informace o konání 11. konference KBT v Kroměříži ve dnech 24. – 26. 5. 2018 

spolu s pozvánkou a přihláškou ke stažení do konce listopadu 2017 

- napsat Zprávy ČSKBT 2/2017 do konce listopadu 2017 

 

Prof. Praško:  

- napsat žádost o akreditaci ČSKBT u EABCT a poslat Dr. Možnému k jazykové korektuře do angličtiny - 

do konce roku 2017 

- poslat Dr. Možnému návrhy na zahraniční lektory, které by bylo vhodné pozvat do ČR – do konce října 

2017 

- napsat informaci o pravidlech uznávání hodin supervize účastníkům KBT výcviku a Dr. Elvíře Némethové 

do Bratislavy – do konce října 2017 

  

14. Určení data a místa příštího setkání představenstva ČSKBT 
Příští setkání nově zvoleného představenstva ČSKBT svolá předseda Dr. Možný na březen 2018, přesný čas 

a místo zvolí po dohodě s nově zvolenými členy představenstva ČSKBT. 

 

 

Zapsal: MUDr. P. Možný 

http://www.eabct2018.org/

