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Zprávy České společnosti KBT 03/2021 

Červen 2021 

Vážené členky a vážení členové české společnosti KBT,  

ve čtvrtek 24. 6. 2021 se na psychiatrické klinice v Olomouci sešlo vedení ČSKBT ve složení MUDr. Petr 

Možný, předseda, PhDr. Daniela Pupíková, místopředsedkyně, MUDr. Aleš Grambal, sekretář, prof. MUDr. 

Ján P. Praško CSc., zástupce pro vzdělávání a MUDr. Jiřina Kosová, členka Dozorčí rady. Jednání vedl 

předseda ČSKBT Dr. Možný. Jednání se týkalo těchto bodů: 

 

Aktuální údaje ohledně členské základny ČSKBT.  

Současný počet členů ČSKBT je 262, jejich seznam je na stránkách www.cskbt.cz. Pět členů ani po 

opakovaných upozorněních již 2 roky nezaplatilo členský příspěvek, což je podle Stanov ČSKBT důvodem 

k ukončení členství.  

 Výbor ČSKBT tedy rozhodl, že pokud těchto 5 členů nezaplatí dlužné členské příspěvky ani po dalším 

upozornění do 30. 6. 2021, bude jejich členství v ČSKBT ukončeno. 

 Dále výbor ČSKBT rozhodl o ukončení členství v ČSKBT jednoho člena, který ve své přihlášce nepravdivě 

uvedl, že absolvoval pětiletý výcvik v KBT a požádal o zařazení do Adresáře terapeutů KBT. 

 

Změna Stanov ČSKBT 

• Přítomní členové výboru ČSKBT prodiskutovali návrh úprav znění Stanov ČSKBT, ve kterých je přesněji 

popsán proces voleb do představenstva ČSKBT, tak, aby odpovídal současné situaci (důraz na elektronický 

způsob volby) a aby po dalších volbách opět nenastaly problémy se zápisem nového složení představenstva 

ČSKBT u Krajského soudu v Brně, jak k tomu došlo po volbách v roce 2018. 

• Výbor ČSKBT se po diskuzi shodl, že součástí navrhovaných změn Stanov ČSKBT bude i zpřísnění 

kritérií ohledně členství v ČSKBT. Ve Stanovách bude uvedeno, že každý zájemce o členství bude muset 

uvést jména dvou stávajících členů ČSKBT, kteří jeho členství doporučí. 

• Výbor ČSKBT následně schválil návrh nového znění Stanov ČSKBT a pověřil předsedu ČSKBT MUDr. 

Možného, aby tento návrh rozeslal všem členům ČSKBT s žádostí, aby se vyjádřili k jejich znění a aby jej 

schválili. Podle současného znění Stanov bude návrh nového znění Stanov schválen, pokud jej schválí 

aspoň dvě třetiny členů ČSKBT, kteří se do procesu schvalování zapojí. Termín ukončení hlasování 

o změně Stanov ČSKBT byl určen na 31. 8. 2021.  

Stačí poslat na adresu moznyp@centrum.cz e-mail s textem „Stanovy ČSKBT – návrh schvaluji/ 

neschvaluji“.  

 

Čestné členství v ČSKBT 

• Výbor ČSKBT se shodl, že nabídne čestné členství několika dlouholetým členům ČSKBT. Jedná se o tyto členy: 

MUDr. Miroslav Novotný, PhDr. Jaroslav Veselý, MUDr. Petr Možný a Prof. MUDr. Ján P. Praško CSc.  
 

Volby do výboru a dozorčí rady ČSKBT 2022 

• Již na podzim 2021 je třeba začít s přípravou voleb nového výboru a dozorčí rady ČSKBT na období 2022-

2026. Výbor ČSKBT pověřil předsedu Dr. Možného, aby oslovil všechny členy ČSKBT s žádostí o sdělení 

jmen uchazečů, kteří by ve volbách kandidovali.  

Předseda Dr. Možný oznámil, že se již nebude ucházet o místo na kandidátce, a to z důvodu pokročilého věku 

a potřebě předat vedení ČSKBT mladší generaci. Vyslovil přesvědčení, že se mezi 258 členy ČSKBT najde 

dostatek ochotných jedinců, kteří budou mít zájem podílet se na vedení ČSKBT v následujících letech. 
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Granty pro členy ČSKBT 

• Výbor ČSKBT se rozhodl, že vypíše granty na podporu účasti členů ČSKBT na zahraničních konferencích. 

Půjde o tři granty ve výši 20.000 Kč (celkem tedy 60.000 Kč), přesné podmínky vypracuje Prof. Praško 

a budou uveřejněny na stránkách ČSKBT. Jakmile k tomu dojde, budete všichni upozorněni e-mailem. 

 

12. česká konference KBT 

• Termín konání je 21. – 23. října 2021 v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. V současné době je 

přihlášeno 226 účastníků.  

Program zahrnuje 15 přednášek a 15 workhopů, z nichž dva jsou již naplněny. Oproti minulé informaci 

přibyl jeden nový workshop Mgr. Dvořáka „Na všímavosti založený program zvládání stresu“, který, 

troufám si tvrdit, je přínosný nejen pro klienty, ale i pro terapeuty. 

V příloze najdete předběžný program, anotace workshopů a seznam přihlášených.  

Pokud by se ještě někdo z vás chtěl přihlásit, údaje, jak to udělat najdete na přiložené pozvánce. 

 

Přeji všem příjemné prožití letních měsíců, krásné dovolené, a těším se, že se s mnoha z vás setkám osobně na 

konci října 2021 na konferenci v Kroměříži. 

 

S přátelským pozdravem 

 

MUDr. Petr Možný 

předseda ČSKBT 
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