
Zpráva o činnosti
PS ČLS JEP

4.11.2021



Evidovaných členů k 1.11.2021 – 1075

Členem se může stát psychiatr, psycholog, zájemce z příbuzných oborů, kteří chtějí
svojí činností podporovat rozvoj psychiatrické péče. 
Každý člen PS může být členem jakékoli sekce PS i více najednou, a to bez dalšího 
poplatku.

Členský poplatek - 500,- Kč
zahrnuje předplatné časopisu společnosti Česká a slovenská psychiatrie, Zpravodaj a
snížené poplatky na konference pořádané PS.

Obecné informace



Psychiatrická společnost sdružuje 16 sekcí

Sekce psychofarmakologická – předseda – MUDr. Venclíková Simona, Ph.D.
Sekce psychosomatická – předseda – doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D.
Sekce klinických a lékařských psychologů -předseda-prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
Sekce dětské a dorostové psychiatrie – předseda – MUDr. Petra Uhlíková
Sekce pro alkohol a jiné toxikomanie – předseda – MUDr. Popov Petr
Sekce pro soudní psychiatrii – předseda – doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
Sekce pro psychiatrickou sexuologii – předseda –MUDr. Petra Sejbalová
Sekce sociální psychiatrie – předseda – MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
Sekce psychoterapeutická – předseda – prim. MUDr. Juraj Rektor
Sekce gerontopsychiatrická – předseda – doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.
Sekce biologické psychiatrie – předseda – doc. MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D.
Sekce pro hypnózu – předseda – Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
Sekce ambulantní péče – předseda – MUDr. Zdeněk Šolle
Sekce pro poruchy příjmu potravy – předseda – prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Sekce lůžkové psychiatrie – předseda – prim. MUDr. Jan Tuček
Sekce mladých psychiatrů – předseda – MUDr. Zuzana Pecháčková



Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. - předseda, mezinárodní vztahy
Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. - místopředseda, minulý předseda
MUDr. Simona Papežová - místopředseda, budoucí předseda
Prim. MUDr. Petr Možný - vědecký sekretář
MUDr. Martin Hollý, MBA - pokladník, styk s veřejností
Prim. MUDr. Juraj Rektor - člen výboru, vnitřní záležitosti společnosti
MUDr. Erik Herman, Ph.D. - člen výboru, činnost sekcí
Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA - člen výboru, věda a výzkum
Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. - člen výboru, vzdělávání
Prim. MUDr. Petr Popov, MHA - člen výboru, etika
MUDr. et PhDr. David Vaněk - člen výboru, legislativní záležitosti

REVIZNÍ KOMISE
Prim. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. - předseda revizní komise
MUDr. Ondřej Pěč - člen revizní komise
Prim. MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. - člen revizní komise

Složení výboru společnosti



Na začátku roku 2022 proběhnou volby 
• budoucího předsedy na volební období 2025-2028,
• členů výboru PS a revizní komise PS na volební období 2022-2025

Složení volební komise:
prim. MUDr. Juraj Rektor – předseda
doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D. - členka
prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. - člen

HARMONOGRAM
15.11. - 31.12.2021 - nominace kandidátů na nové členy výboru a budoucího předsedu výboru
1. - 31.1.2022 – získat souhlasy kandidátů a sestaví se kandidátka
1. - 28.2.2022 - volební kampaň
1. - 31.3.2022 - korespondenční a elektronické volby
1. - 15.4.2022 - sčítání hlasů a vyhlášení výsledků

Volby do výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP



• schůze výboru 1x/měsíc
• participace na legislativních procesech v rámci přípravy zákonů a vyhlášek
• MZ ČR - členy pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, vzdělávání v 

psychoterapii 
• VZP a další pojišťovny - intenzivní spolupráce na kultivaci úhradových mechanismů v 

oblasti psychiatrické péče
• ÚZIS - odborná garance nad tvorbou registrů pro RPP

- průběžná konzultace dat týkající se segmentu psychiatrické péče
• SÚKL - vypracování stanovisek k novým léčivým přípravkům nebo k hodnocení 

současného portfolia a k zařazení jednotlivých přípravků (oblast preskripčních a 
indikačních omezení)

• výběrová řízení na nová ambulantní pracoviště, lůžková zdravotnická zařízení a ředitele 
státních zdravotnických zařízení 

• pronájem kanceláře pro sekretariát s menší zasedací místností

Činnost výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP



• hlavním cílem - zajistit odbornou garanci pro iniciální nastavení procesů řízení a průběh 

implementace Strategie reformy psychiatrické péče

• zástupce v řídících strukturách reformy (Výkonný výbor, Odborné rady) a v pracovních 

skupinách v rámci projektů řešících realizaci reformních kroků (PS k udržitelnému 

financování, PS týkající se kvality péče), v krajích byli nedílnou součástí procesů odborní 

garanti z řad členů Psychiatrické společnosti, jednání s MZ ČR, MPSV, MMR, Msp, kanceláří 

WHO

• Zastoupení v Radě vlády pro duševní zdraví

• Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030

Reforma psychiatrické péče



• Aktivity 

Členové výboru se aktivně účastnili pracovních skupin implementace reformy psychiatrické 

péče na Ministerstvu zdravotnictví.

• Tiskoviny

Oficiální publikace PS, časopis Česká a slovenská psychiatrie, průběžně publikovala zprávy o 

průběhu reformy, včetně úvodníků věnovaných tématu reformy a spoustu vědeckých článků.

• Semináře 

• Tiskové konference a mediální rozhovory

Reforma psychiatrické péče





• Medaile za zásluhy o rozvoj oboru psychiatrie

• Heverochovy medaile

• Kuffnerova cena

• Cena Výboru PS ČLS JEP (cestovní grant)

• Novinářská cena

• Cena YOUNG AUTHOR AWARD

Ceny a granty



PhDr. Darja Kocábová (90)

Čestné členství PS ČLS JEP

Čestná medaile ČLS JEP



• účast na konferenci ČNPS v Jeseníku

• Vědecké schůze, tzv. „Purkyňky“ – prezenčně a on-line

• On-line vzdělávání

• XIII. Sjezd psychiatrické společnosti 2020 – on-line

2021:

• XIII. mezinárodní interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě (online 15.-17.4.2021)

• 36. Konference sociální psychiatrie, Plzeň 16.-18.9.2021

• 19. česko-slovenský psychiatrický sjezd 24.-25.9.2021 (Bratislava/online)

• 43. česko-slovenská konference soudní psychiatrie, Praha 2.-4.12.2021 

Odborné konference a semináře



Program zajištěný pracovníky PK FN Brno (do 29.06.2022 - 4 kredity ČLK)

Dialektická behaviorální terapie - Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D., Mgr. Bc. Pavel Theiner, Ph.D.

Aktuální možnosti farmakoterapie deprese dle doporučených postupů - doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.

https://www.medicinskevzdelavani.cz/

Program zajištěný pracovníky PK FN Plzeň (do 29.06.2022 - 7 kreditů ČLK)

Psychosomatická medicína v ČR v roce 2021 - doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.    

COVID: Prediktory konspiračních teorií a ochoty k vakcinaci -Vojtěch Pišl, MSc.  

Vliv vážného napadení na psychiatrickou hospitalizovanost lidí s vážným duševním onemocněním - Mgr. Karolína Mladá

https://www.medicinskevzdelavani.cz/

Program zajištěný pracovníky PK FN Olomouc (do 21.2.2022 - 15 kreditů)

https://www.edumedic.cz/

PARTNEŘI  

Vědecké schůze, tzv. „Purkyňky“ – ONLINE

https://www.medicinskevzdelavani.cz/
https://www.medicinskevzdelavani.cz/
https://www.edumedic.cz/


• Časopis – Česká a slovenská psychiatrie

• Zpravodaj

Odborné tiskoviny, publikace a časopis



• Média – pravidelné tiskové zprávy

• Internetové stránky (www.psychiatrie.cz; www.ceskapsychiatrie.cz) 

Propagace přednáškami, tiskem, mediálně a prostřednictvím 
internetu a webových stránek

http://www.psychiatrie.cz/
http://www.ceskapsychiatrie.cz/


• WPA

• EPA

• EFPT

• SPS SLS

Aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce v oboru





• pokračovat ve své činnosti a propagaci oboru 

• pokračovat  v podpoře reformy péče o duševní zdraví

• účast na konferenci ČNPS v Mariánských Lázních, 

• uspořádat setkání s uživateli psychiatrické péče a veřejnosti

• XIV. sjezd Psychiatrické společnosti, Mikulov

• řešení problematiky pregraduálního vzdělávání, motivace studentů k volbě oboru 

psychiatrie

• řešení koncepce a standardu ochranného léčení

• spolupráce s ADSKC při tvorbě koncepce krizové péče

Plán na rok 2022
ve spolupráci s budoucí předsedkyní



Děkuji za pozornost
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