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Jednání Výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

4. 11. 2015 

Přítomni:  

Výbor PS: Dr. Hollý, Prof. Höschl, Prof. Raboch, Prof. Papežová, Prof. Praško, Doc. Anders, Dr. 

Rektor, Dr. Vaněk, Dr. Možný 

Revizní komise: Dr. Syrovátka, Dr.Žižka 

Hosté: Dr. Tuček 

Další:  Ing. Kamarádová, Guarant 

  p. Knesplová, sekretářka 

Omluveni: Dr. Herman, Prof.Češková, Prof. Mohr 

 

1. Kontrola zápisu  

Dr. Hollý: Dopisy na ÚZIS ohledně spolupráce jsou hotové. Jednal na MZ s JUDr. Policarem o 

vyhlášce 271/2012 o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Podle JUDr. Policara lze 

znění této vyhlášky změnit, je třeba, aby PS podala konkrétní návrh. 

Dr. Vaněk: Je ochoten se toho ujmout a vytvořit tento návrh. Bude se snažit změnit formulaci „neléčené, 

recidivující a chronické“ duševní nemoci tak, aby text zohledňoval aktuální psychický stav. 

Dr. Hollý: JUDr. Policar jej ujistil, že propojení registrů ÚZIS a ZP, díky nimž by bylo možné 

zjistit, který lékař se léčí pro duševní nemoc, není podle stávajícího zákona možné. 

Dr. Vaněk: Ovšem informace o duševní nemoci lékaře se od psychiatra dostane k praktickému 

lékaři, který má povinnost informovat zaměstnavatele. 

Dr. Hollý: JUDR. Policar považuje za problém spíše to, že je velmi obtížné zbavit zdravotně či 

psychicky nezpůsobilého lékaře možnosti vykonávat  lékařské povolání. 

Dr. Rektor: V případě takového podezření by měl praktický lékař podat podnět na soud a ten by měl 

rozhodnout na základě znaleckého posudku, který si vyžádá. Tento postup ale trvá velmi dlouho. 

Dr. Hollý: Probere s JUDr. Policarem, do které vyhlášky  by bylo vhodné tento požadavek začlenit 

Dr. Vaněk: Chtěl by do znění vyhlášky 271/2012 začlenit požadavek funkčního postižení, které by 

se týkalo neschopnosti výkonu lékařského povolání. 

Prof. Praško: Problém s výkonem povolání není ani tak u lékařů v zaměstnaneckém poměru, ale 

hlavně u soukromých ambulantních lékařů, kteří nejsou pod vnější kontrolou. 

Dr. Rektor: Je to podobný problém jako u omezení způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Dr. Hollý: Tyto dva problémy by nespojoval, ale zde ke změně vyhlášky došlo a podařilo se zkrátit 

dobu prokazatelné abstinence na 12 měsíců. 

Výbor PS pověřil Dr. Vaňka, aby zformuloval návrh na změnu znění vyhlášky 271/2012 ohledně 

podmínek způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.  

Dr. Hollý: Až se výbor PS shodne na vhodné úpravě, sejde se opět JUDr.Policarem a projedná 

s ním tento návrh. 

Dr. Hollý: Členem skupiny MZ pro Alzheimerovu demenci se stal doc. Jirák, jako náhradník je 

prim. Franková.  

 Volební komise PS se sešla minulý týden, předsedou byl zvolen doc. Jirák. Další setkání volební 

komise se uskuteční dnes odpoledne. 
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 Debata o samostatném vzdělávání v oboru psychoterapie pokračuje. Mgr. Podhrázský z odboru 

vzdělávání MZ by chtěl svolat schůzku ohledně návrhu na vzdělávání psychologů podle 

vyhlášky, která upravuje vzdělávání psychiatrů.    

 

2.      SRPP 

a.      Konference 23.11. v Praze bude bez účasti M. Muijena, bude však zastoupen 

Dr. Hollý: Kulatý stůl k reformě bude, ale bez účasti M. Muijena, místo něj přijede prof. Martin 

Brown. Je to aktivita nového týmu již bez Mgr. Duškova, gestorem SRPP na MZ bude Mgr. 

Ptáčková-Melicharová, koordinátorem SRPP na MZ bude ing. Martin Doležal. 

Prof. Prof. Höschl: Ti jsou zárukou, že žádná reforma nebude. 

 

b.      2.11. bylo téma reformy na expertní skupině Viszegrádské čtyřky 

Dr. Hollý: Referoval o SRPP na sezení V4. 

Dr. Možný: Byla Dětská psychiatrie schválena jako samostatný lékařský obor? 

Dr. Hollý: Snad ano, i když v Hospodářských novinách byla zpráva, že nikoli. Může jít ale o 

úmyslnou chybu novináře, protože proti samostatnosti oboru Dětská psychiatrie byl silný odpor, 

zejména z strany ČLK, konkrétně MUDr.Kubka.  

Dr. Hollý: Z MPSV se v listopadu přesune na MZ 1.8 mld Kč na SRPP, jde o tzv. „měkké“ peníze, 

určené na edukační programy a školení. Výzva na investice, určené pro implementaci SRPP, se 

vypíše v květnu 2016, budou to tzv. „tvrdé“ peníze, určené např. i na stavební práce. Výzva bude 

trvat 4 roky, během kterých o ně bude možné požádat – mohou být použity pro CDZ, PO, 

rozšířené ambulance, snad i pro psychiatrické nemocnice – ale v těch jen na rozvoj akutní 

lůžkové péče či vlastních CDZ. 

Prof. Höschl: Ze strany MZ nelze očekávat, že by SRPP prosadilo. To by si musela PS zřídit vlastní 

implementační skupinu, na to ale nemá personální kapacitu, ani peníze, ani čas. 

Prof. Praško: Jednal s ing. Doležalem z MZ, který mu sliboval, že SRPP se určitě uskuteční. Neví, 

zda je to realistické, připadal mu až nadměrně optimistický a zdůrazňující své známosti. 

Prof. Höschl: Cílem úředníků MZ je dostat sem peníze z EU na psychiatrickou reformu, ale pak je 

využít pro sebe a pro udržení vlastních míst. 

Dr. Hollý: Také jednal s ing. Doležalem, se kterým se také na mnohém dohodl, ale pak zjistil, že na 

pozdějším jednání na MZ náměstkyně Ptáčková-Melicharová hodně věcí ze SRPP proškrtala a 

ing. Doležal je nehájil. 

Dr. Rektor: Navrhuje zvýšit tlak ze strany výboru PS na jednání s úředníky MZ, aby byli nuceni 

SRPP prosazovat. 

Dr. Hollý: V předchozím období Mgr. Duškovovi na MZ bránili v činnosti a jednání, zatímco ing. 

Doležal je nyní velmi aktivní a navštěvuje jednotlivé kraje, kde jedná o SRPP. Proto v současné 

době nelze tvrdit, že MZ se nesnaží SRPP prosadit. Je třeba situaci na MZ sledovat a prosazovat 

konkrétní kroky, např. ke zřízení CDZ, navýšení plateb ze strany ZP a další. 

 

c. Zpráva z jednání Předsednictva ČLS JEP 

Prof. Raboch: Na Předsednictvo ČLS jednalo o přijetí Společnosti ART terapií za člena ČLS JEP. 

Žádost byla podepsána 51 osobami, mezi nimi nebyl žádný lékař. Předsednictvo ČLS chce 

vyjádření PS, zda této žádosti vyhovět, zamítnout ji nebo doporučit, aby se stát se členem 

některé jiné odborné společnosti. 

Dr. Rektor: Existují i další uskupení podobného zaměření, např. v rámci Psychoterapeutické 

společnosti.  
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Dr. Hollý: V minulosti bylo zamítnuto přijetí do ČLS např. Psychosomatické společnosti, jejímiž 

členy jsou psychiatři.  

Prof. Höschl: ČLS je společnost lékařská, proto ART terapie nemá nárok na přijetí. 

Dr. Rektor: Z 50 doporučujících osob většina vůbec nepracuje ve zdravotnictví. Doporučuje 

navrhnout, aby Společnost ART terapií požádala o přijetí do Pst společnosti – případně jako 

zvláštní sekce. Nebo mohou vstoupit do Psychiatrické společnosti a působit v rámci 

psychoterapeutické sekce. 

Výbor PS se rozhodl nedoporučit přijetí Společnosti ART terapií do ČLS JEP, s tím, že mohou 

požádat o přijetí do PSt jako sekce, případně písemně požádají o přijetí do PS. 

Stanovisko výboru PS bude na předsednictvu ČLS JEP tlumočit Prof. Raboch. 

 

c.      Komise pro ochranné léčení 

Dr. Hollý: Na Ministerstvu spravedlnosti jednala skupina pro ochranné léčení. Jednalo se navýšení 

peněz pro Psychiatrické ambulance, ve kterých by byly uskutečňovány OL. Snad by i nějaké 

peníze mohly přijít pro psychiatrické nemocnice, ve kterých také probíhá výkon OL. 

 

3.      Akreditační komise psychiatrie a dětské a dorostové psychiatrie 

Dr. Hollý: MZ žádá nominaci do akreditačních komisí, pokračovat již nemohou prof. Prof. Höschl, 

nechce už být v komisi Pavlovský a Libiger. Má být vybráno 7 členů za Psychiatrii a 5 za 

Dětskou psychiatrii. 

Prof. Praško: On nechce být členem AK. 

Prof. Papežová: Navrhuje za Psychiatrii Prof. Mohra, prof. Kašpárka, Dr. Tučka a Dr.Honse, prof. 

Látalovou, prof. Prof. Papežová, Dr. Dr. Rektora a Dr. Zrzaveckou.  

Prof. Höschl: Je to hrozné, protože komise jen formálně schvaluje žádosti zařízení o akreditaci a 

trvá to celý den. 

Dr. Rektor: On v komisi být nechce.  

Prof. Papežová: Dr. Libiger navrhoval, že by členové komise měli zdravotnická zařízení 

navštěvovat. 

Prof. Praško: Loni na podzim se stalo, že nebyli lékaři připuštěni k atestaci, šlo o chirurgy z FN 

Olomouc. 

Výbor PS schválil nominaci Prof. Mohra, Prof. Kašpárka, Dr. Tučka a Dr.Honse, Prof. Látalovou, 

Prof. Papežové, a Prim. Zrzavecké. 

Prof. Papežová: Navrhuje do AK Dětské psychiatrie – Dr. Uhlíková, Doc. Stárková, Dr. Theiner, 

Dr. Matýs a někdo z PK Motol – např. Dr. Koutek nebo Dr. Hrdlička.  

Výbor PS schválil nominaci Dr. Uhlíková, Doc. Stárková, Dr. Theiner, Dr. Matýs a Dr. Koutek. 

 

4.      Nominace do Magistrátních komisí Prahy k výběrovým řízením pro psychiatrické ambulance 

Dr. Hollý: Dostal žádost z magistrátu, zájem projevili Dr. Herman, Dr. Vaněk, Dr. Syrovátka, Doc. 

Anders a Prof. Papežová.  

PS výbor schválil nominaci všech jmenovaných.  
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5.      Konference 

a.      Psychiatrická sjezd ve Špindlerové Mlýně 2016 

Dr. Hollý: Příští týden bude schůze organizačního výboru, který vede Doc. Anders. Ten rozešle 

zprávu o přípravě sjezdu členům výboru PS. 

 

6.      Volby do psychoterapeutické sekce + výboru PS 

Dr. Rektor: Volby do sekce pst PS: Byl uzavřen příjem kandidátů, je jich 10, volit se bude 7 členů 

výboru. Členové sekce dostanou emailem zprávu do 15. 11., do 30. 11. dostanou přístupové 

kódy. Od 1. do 15.12. 2015 proběhnou volby, výsledky budou vyhlášeny do 20.12.   

 Volby do výboru PS: Volební komise si zvolila jako předsedu Doc.Jiráka. Do 20.11. vyhlásí 

volby, informace bude součástí řádného Zpravodaje PS. Do konce roku 2015 lze podávat návrhy 

kandidátů, do konce ledna 2016 je třeba získat souhlasy kandidátů. Budou spuštěny webové 

stránky voleb, od 1.2.2016 zde bude neveřejná část, jen pro členy PS. Zde budou uvedeni 

kandidáti, jejich představení a diskuse. 

 

7.      Úprava stanov ČPS o.s. 

Dr. Rektor: Upozorňuje, že na příštím Výboru PS se bude osobně podepisovat souhlas se změnou 

Stanov. Stanovy je třeba změnit podle nového Občanského zákoníku, ČPS bude „zapsaný 

spolek“. Jednal s advokáty, kteří připraví nové znění Stanov, rozešle je členům výboru PS. 

V budoucnu by chtěl sloučit Psychiatrie Praha 2008 a ČPS. Nejdříve je ale nutné změnit i 

stanovy Psychiatrie Praha na zapsaný spolek a poté ji bude možné sloučit s Českou 

psychiatrickou společností. 

 

8.      DH-Bio 

Dr. Hollý: Rozeslal členům Výboru PS materiál výboru pro Bio-etiku Evropské komise ohledně 

ochrany práv duševně nemocných při nedobrovolných hospitalizacích.  

Dr. Možný: Přečetl si materiál a není v něm nic, co by nebylo v našich zákonech již uvedeno. Žádné 

připomínky ke znění návrhu nemá. 

Dr. Vaněk: Je pacient s uloženou sexuologickou OL povinen se podrobit léčbě antiandrogenem? 

Dr. Hollý: Podle našich zákonů je povinen se podrobit léčebnému režimu, pokud to odmítá, tak 

může být převeden do detence nebo stíhán pro maření úředního rozhodnutí. 

Dr. Žižka: V PN Dobřany stoupl letos počet uložených OL o 70%.  

PS výbor schválil odpověď, že nemá k návrhu žádné připomínky. 

 

9.      Různé 

Prof. Raboch: Přinesl 3 výtisky knihy WHO o zdravotní péči v ČR, jsou k dispozici.  

Dr. Hollý: Rozhodl se, že PS nepodá žádost o grant na tvorbu Standardu rozšířené PA, který 

vypsalo MZ, protože na MZ vytvořili takové zadání, že nelze práci skupiny pro tvorbu Standardu 

rozšířené PA zaplatit, náklady lze uplatnit až od ledna 2016. 

 Předal členům výboru PS plán odborných schůzí PS ČLS na rok 2016. 

Dopis ze SUR-KUŠ dostal na starost k vyřízení Prof. Praško, který na něj jménem výboru PS 

odpoví. 

Doc. Anders: Dostal někdo pozvánku na schůzi ohledně zajištění komunitní péče v Praze? 



5 

 

Dr. Hollý: On ji dostal, nebylo to určeno výboru PS, ale jednotlivým odborníkům v Praze. On se 

nezúčastní, protože se téhož dne účastní schůze na MZ ohledně udržitelného financování 

psychiatrické péče, kde se bude jednat o DRG. 

Dr. Tuček: Má již připravené návrhy, které ukazují, že se PO v systému DRG nemůže být v zisku. 

Dr. Hollý: Na MZ i na ZP je ochota změnit systém způsobu placení akutní psychiatrické péče, je 

třeba připravit návrh jak. 

Ing. Kamarádová: Připravuje nabídku pro sponzory na rok 2016, hledá způsoby, jak podpořit firmy, 

aby byly ochotny poskytnout peníze, přičemž se inspirují u jiných odborných společností. Např. 

v Gastroenterologické společnosti po změně složení výboru došlo k tomu, že členové výboru při 

jednání se zástupci farmaceutických firem je přímo směrují na ing. Kamarádovou z Guarantu a ti 

jsou pak ochotnější ji vyslechnout a poskytnout odborné společnosti více peněz. 

 S partnerskými firmami se komunikuje podrobněji, nejen obecné poděkování. Na setkání 

s firmami se jedná přímo o plánech společnosti na další roky a vyjednává se, jaké akce jsou 

firmy ochotny podpořit, např. kursy vzdělávání mladých lékařů. Firmy, které nebyly partnery, se 

samy hlásily se zájmem stát se novými partnery. 

Doc. Anders: V gastroenterologii jsou ovšem nové terapie, které jsou finančně hodně náročné a 

firmy mají zájem se prosadit na trhu. 

Ing. Kamarádová: Možná by stálo za to snížit nejnižší částku za partnerství a mít těchto 

partnerských firem více. Pomohlo by, kdyby na schůze PS chodilo více mladých lékařů, nikoli 

50 účastníků, většinou v důchodovém věku. 

 Firmy mají zájem se prosadit na trhu a peníze dávají odborné společnosti, nikoli Guarantu. 

Dr. Rektor: Je třeba se rozhodnout, zda snížit základní částku za partnerství. 

Prof. Praško: Na schůzích PS nejsou moc lákavé přednášky, spíše jednotlivá pracoviště prezentují 

sami sebe, ale řečníci nejsou známí a netáhnou.  

 Možná dát do programu praktické edukační přednášky pro lékaře v přípravě k atestaci, např. jak 

správně vyšetřit pacienta, jak léčit určitou poruchu. 

Dr. Hollý: Kdo by přednášející platil? Teď jim PS neplatí ani cestovné. 

Prof. Praško: Muselo by se připravit curiculum těchto výukových přednášek, které by na sebe 

obsahově navazovaly. Přednášející by byli z klinik či psychiatrických nemocnic. 

Ing. Kamarádová: Pošle všem členům výboru text ohledně nápadů, jak zlepšit spolupráci s firmami. 

Prof. Praško: Kursy „Minimum pro psychoterapii“ a „Minimum pro farmakoterapii“ již fungují, 

ještě by mělo vzniknout curiculum kursu „Minimum všeobecné psychiatrie“, kde by byl nácvik 

psychiatrického vyšetření, diferenciální diagnostiky a vytvoření terapeutického plánu. 

Dr. Hollý: Mohlo by se využít toho, že v roce 2018 vznikne nová klasifikace ICD 11 a bude zájem 

o nové vzdělávání v oblasti diagnostiky. 

 

10.   Přijetí nových členů 

Žádosti o členství -  MUDr. David Hnídek, PA Česká Lípa -  schváleno; mgr. Matonohová, 

farmaceutka z Prahy; je odloženo, ať písemně zdůvodní, proč chce být členem.  

 

11.   Prosincové schůzi 2. 12. 2015 bude předsedat doc. Martin Anders. 

 

Zapsali MUDr. Možný a paní Knesplová 


