
ZPRÁVA  O ČINNOSTI  ČERVEN 2008 – LISTOPAD 2009 

 

výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP pro valnou hromadu PS. 

Kongres PS v Karlových Varech,  5. – 8. 11. 2009 

 

 

Do června 2009 výbor Psychiatrické společnosti a současně i výbor České psychiatrické 

společnosti, o.s. vyvíjel činnost ve sloţení: prof. Raboch (předseda), MUDr. Baudiš (vědecký 

sekretář), prof. Hőschl (místopředseda), prof. Češková (místopředsedkyně), prim. Rektor 

(pokladník) a členové: prof. Kratochvíl, prof. Libiger, MUDr.Bašný,  doc. Praško a prim.  

Tůma. V revizní komisi zasedali: MUDr. Hermann a prof. Drtílková. Členkou výboru byla 

přechodně i prof. Drtílková, členy revizní komise krátkodobě prim.  

Seifertová a MUDr.Holanová z Brna.  

 

Od 3. června 2009 pracoval nově zvolený výbor Psychiatrické společnosti a současně i výbor 

České psychiatrické společnosti, o.s. v tomto sloţení: prof. Raboch (předseda), doc. Přikryl 

(vědecký sekretář), prof. Hőschl (místopředseda pověřený zahraniční agendou), prim. Rektor 

(místopředseda pro vnitřní záleţitosti a pověřený funkcí pokladníka). Dalšími členy výboru 

byli zvoleni prof. Papeţová, prof. Češková, MUDr. Bašný, prof. Drtílková, Doc. Vevera, 

MUDr. Doubek a Doc. Praško. Předsedou revizní komise byl zvolen MUDr. Ţiţka, dalšími 

členy jsou prof. Kratochvíl a MUDr. Anders.  

 

Podrobné zápisy z jednání výboru PS byly pravidelně vyvěšovány na webové stránce 

Psychiatrické společnosti a publikovány  v našem časopise. 

 

Psychiatrická společnost patří stále mezi velké Společnosti České lékařské společnosti a počet 

našich členů se pohybuje trvale kolem čísla 1.100. V minulém roce jsme zrušili členství 48 

našim členům pro neplacení členských příspěvků. Bohuţel u většiny členů převaţuje určitá 

pasivita včetně členského práva volit si své zástupce do výborů Společnosti a výborů sekcí, 

podílet se na diskuzi při tvorbě zásadních otázek české psychiatrie jako jsou např. doporučené 

postupy psychiatrické péče, koncepce psychiatrické péče v ČR nebo psychiatrická legislativa.  

 

I v uplynulém období docházelo, bohuţel k úmrtím některých aktivních a zaslouţilých členů 

naší Společnosti. Dne 13. října 2009 zemřel ve věku nedoţitých  84 let  prof. MUDr. Jan 



Mečíř, DrSc.  Profesor  Jan Mečíř zastával 17 let funkci předsedy Psychiatrické společnosti 

ČLS JEP (1973-1990).  V letech 1984 aţ 1990 byl  přednostou Psychiatrické kliniky 1. LF 

UK a VFN. Profesor Jan Mečíř  byl nositelem  celé řady vyznamenání a medailí. I 

v posledních letech se zúčastňoval dění na Psychiatrické klinice a v Psychiatrické společnosti, 

byl např. členem grémia pro udělování Kuffnerovy ceny Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 

 

Největším mezinárodním úspěchem byla Světová psychiatrická konference v Praze pod 

záštitou prezidenta republiky za účasti více neţ 6 000 odborníků. Zahraniční ohlasy byly bez 

výjimky kladné. Ekonomický zisk nám umoţnil zahájit řadu nových projektů včetně na 

standardů psychiatrické péče prezentované na této konferenci, další udělování cestovního 

grantu pro mladé psychiatry a vyhlášení nové, „novinářské“ ceny. 

 

Národní sjezd ve Špindlerově Mlýně proběhl úspěšně za účasti asi 550 našich členů za účasti 

ministryně Stehlíkové, poslance B. Šťastného, prezidenta WPA M. Maje i ředitele VZP P. 

Horáka a to jak po odborné, tak ekonomické i společenské stránce. 

 

Psychiatrická společnost dále zorganizovala prostřednictvím svých sekcí nebo jako 

spoluorganizátor několik dalších úspěšných konferencí, jako např. soudní psychiatrie, sociální 

psychiatrie, duševního zdraví mládeţe či psychoterapie. 

 

Výbor s potěšením hodnotil otevření nové budovy psychiatrické kliniky FN v Hradci Králové 

(12.1.2009), které je svým koncepčním řešením odváţné, novátorské, progresivní a vyhovuje 

snahám o moderní a důstojnou psychiatrickou péči. 

 

Výbor PS opakovaně řešil problematiku časopisu.  Šéfredaktor MUDr. Anders zdůraznil, ţe 

ekonomický deficit časopisu souvisí především s úbytkem inzerce a reklam, coţ je 

dlouhodobý nepříznivý trend. Hlasováním výboru bylo rozhodnuto, ţe od 1.1.2009 bude 

časopis vydáván Psychiatrickou společností. Výbor nesouhlasil s převedením časopisu na 

digitalizovanou formu na stránkách ČLS. Důvodem je omezení a rozmělnění inzerce a tím 

oslabení časopisu. Výbor opakovaně diskutoval o dalším postupu ve vztahu k ČLS. 

Podmínky, původně stanovené vedením ČLS (za přenechání vydavatelských práv ¾-1 milion 

Kč ročně) byly pro výbor nepřijatelné. Po opakovaných jednáních mezi PS a ČLS byla 

podepsána smlouva o předání práv k časopisu Česká a Slovenská psychiatrie do rukou PS. 

Aktuálně probíhají jednání o podmínkách smlouvy s nakladatelstvím Galén, předmětem 



jednání jsou především podmínky odpovědnosti za případnou ztrátu časopisu. Výbor PS 

souhlasí se sníţením periodicity časopisu na 6 čísel ročně a vyzývá členskou základnu 

k publikování v časopise.  Pokladník prim. Rektor konstatoval, ţe za rok 2008 činila negativní 

bilance našeho časopisu cca 480.000 Kč. Letošní ztráta časopisu České a Slovenské 

psychiatrie se pohybuje ve výši cca 160.000,- Kč za prvních 5 čísel. V reakci na tuto 

skutečnost výbor PS navrhuje redukci plánovaných letošních čísel na šest, aby se předešlo 

případnému nárůstu ztráty. 

 

Výbor PS se na svých schůzích zabýval také situací v dětské a dorostové psychiatrii. Prim. 

Čihák referoval o současném problematickém postavení pedopsychiatrie, přednesl poţadavek 

pedopsychiatrické sekce, aby byla pedopsychiatrie samostatným základním oborem.  

Psychiatrická společnost tento poţadavek pedopsychiatrické sekce podporuje. Výbor vzal na 

vědomí snahu o relativní osamostatnění oboru pedopsychiatrie při zachování společného 

základního kmene výuky s dospělou psychiatrií. Upozornil na moţná rizika zcela 

samostatného základního oboru. Předseda sekce dětské a dorostové psychiatrie PS prim. 

Čihák  informoval o současné situaci v pedopsychiatrii vzniklé snahou části pedopsychiatrů 

sdruţených v ADDP, zaloţit samostatnou odbornou společnost. Výbor PS se jednomyslně 

usnesl, ţe pedopsychiatrická sekce zůstává nadále součástí Psychiatrické společnosti ČLS 

JEP. Výbor PS vţdy podporoval a bude podporovat oprávněné poţadavky oboru 

pedopsychiatrie na zlepšení ohodnocení nákladnější péče v pedopsychiatrii. Výbor PS ani 

výbor pedopsychiatrické sekce PS, nebudou bránit případnému vzniku samostatné Dětské 

psychiatrické společnosti v rámci ČLS JEP. 

 

Prof. Libiger se, v úzké spolupráci s prim. Tůmou, věnoval nové legislativě v oblasti 

postgraduálního vzdělávání. Novelizací zákona 95/2004 o získávání odborné způsobilosti  

124/2008, 189/2008 Sb. bylo lépe  definováno postavení rezidentů a rámcově určeno jejich 

financování. V návrhu postgraduálního studia bylo MZd určeno 5 rezidenčních míst pro celou 

ČR. Výbor vyjádřil s tímto počtem zásadní nesouhlas. Prof. Libiger představil poslední verzi 

vzdělávacího programu s tím, ţe první kmenový rok bude zaměřen na všeobecnou praxi, 

uchazeč absolvuje stáţe na interně, chirurgii, ARO a dětském lékařství. Tyto obory jsou 

povinné, proto nebyla MZ ČR přijata snaha o výměnu některého z oborů za psychiatrii bliţší 

neurologii. Druhý rok kmenové praxe by měl vést k získání základních psychiatrických 

kompetencí Praxe bude probíhat v akutním psychiatrickém zařízení pečujícím o celé 

spektrum akutních stavů a v akreditovaném ambulantním zařízení. Zkouška po absolvování 



dvou letech kmenové praxe bude provedena formou testu certifikovaného PS a uznáním 

kompetencí ze strany supervizora. Pokud se týká vzdělání v psychoterapii je vedle 

standardního psychoterapeutického výcviku navrţena také moţnost absolvování 

psychoterapeutického kurzu v rozsahu  80 hodin + dalších 60 hodin supervidované praxe 

včetně vypracování čtyř kazuistik z toho jedné supervidované.  

 

Po opakovaných jednáních s politiky, poslanci i plátci jsme dosáhli navýšení pojistného plánu 

VZP na rok 2009 o 13,5 %, coţ se projevilo v navýšení paušálu na léky v rámci akutní 

nemocniční péče a v hospodaření psychiatrických léčeben. 

 

Zástupci psychosomatické sekce přednesli svůj návrh na realizaci programu „Základní 

psychosomatické péče v ČR“, který by měl rozšířit znalosti a tím péči u nepsychiatrických 

odborníků o psychosomatické aspekty. Návrh se soustřeďuje na výcvik v psychosomatice. 

Výbor vítá tuto iniciativu a  bude podporovat vzdělávání v tomto směru. 

 

Výbor se rozhodl ocenit prim. MUDr. Josefa Hašta (PO Trenčín) za dlouhodobou vynikající 

odbornou činnost, za letitou organizační a nakladatelskou práci a  za prohlubování 

vzájemných česko-slovenských vztahů. Jednomyslně rozhodl o jeho volbě za čestného člena 

Psychiatrické společnosti ČLS. 

 

Psychiatrická společnost řeší na zadání MZd ČR projekt WHO zaměřený na ukazatele kvality 

psychiatrické péče a na zadání ČLS projekt zaměřený na nové posuzování invalidity. 

 

Konference „Destigmatisation and improving the quality of Care in Psychiatry“ byla 

pořádaná EU při příleţitosti českého předsednictví v květnu 2009 v Čestlicích u Prahy. 

Účastí konferenci poctili prezident WPA, zástupci Evropské komise, poradce pro duševní 

zdraví WHO, ministryně zdravotnictví a zástupci MZ ČR,  ředitel VZP, zástupci PS, 

Asociace sester a další domácí i zahraniční odborníci.Konferencí pronikala verbální podpora 

všech zúčastněných pro další rozvoj psychiatrie. 

 

Výbor psychiatrické společnosti oceňuje výsledky práce sekcí a podporuje aktivity sekce 

mladých psychiatrů.  

 

 



V Brně 2. listopadu 2009 

 

Za výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

 

Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D..   prof. MUDr. Jiří. Raboch, DrSc., 

        vědecký sekretář                                  předseda 

 

                                               Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

 

    

 


