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Úvodní slovo předsedy 
 

Vážení členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP, 

 

tak jako každý rok, i tentokrát Vám výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP skládá 

účty v podobě Výroční zprávy. Nejvýznamnější událostí v životě společnosti byly volby do 

výboru a 18. česko-slovenský psychiatrický sjezd, který se uskutečnil v Brně, ve dnech 25.-27. 

září 2019. Aktivity společnosti jsou podrobně popsány na dalších stránkách této zprávy, na úvod 

mi dovolte stručně představit členskou základnu, výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP a 

odborné sekce PS. 

 

Počet našich členů se pohybuje trvale nad hodnotou jednoho tisíce. Od minulé valné 

hromady konané na XII. Sjezdu Psychiatrické společnosti v Mikulově v roce 2018, pracoval 

výbor Psychiatrické společnosti a současně i výbor České psychiatrické společnosti, z.s. ve 

složení: doc. MUDr. Anders (předseda), MUDr. Hollý (minulý předseda, místopředseda), prof. 

MUDr. Mohr (budoucí předseda, , místopředseda, člen pověřený zahraniční agendou), MUDr. 

Možný (vědecký sekretář), MUDr. Simona Papežová (pokladník), prim. MUDr. Rektor 

(místopředseda, vnitřní záležitosti), MUDr. Herman (člen pověřený činností péčí o sekce), a 

členové: Prof. MUDr. Raboch, prof. MUDr. Hana Papežová, MUDr. Vaněk a prof. MUDr. 

Praško. V revizní komisi zasedali:  MUDr. Syrovátka (předseda), dalšími členy byli MUDr. Pěč 

a MUDr. Tuček. 

 

V květnu 2019 proběhly volby do výboru PS ČLS JEP, funkce se ujal předseda zvolený 

v roce 2016 a členem výboru se také dle stanov stal odstupující předseda. Na tomto místě bych 

rád poděkoval všem členům předchozího výboru i revizní komise za skvěle odvedenou práci.  

 

Děkujeme rovněž sponzorům, kteří v roce 2019 podpořili činnost a aktivity 

Psychiatrické společnosti a jejích sekcí. Jmenovitě: Lundbeck, Janssen, nadace J&T, nadace 

RSJ a další. 

 

 

Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. 

předseda 
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1. Obecné informace 

a. Členství 

Psychiatrická společnost má trvale okolo 1.100 registrovaných členů. Členem 

Psychiatrické společnosti se může stát jak psychiatr, tak i psycholog, v některých případech 

společnosti přijímá i zájemce z příbuzných oborů, kteří chtějí svojí činností podporovat rozvoj 

psychiatrické péče. Členský poplatek je ve výši 500,- Kč a zahrnuje předplatné časopisu 

společnosti Česká a slovenská psychiatrie, zpravodaj, snížené poplatky na konference pořádané 

PS. Splatnost se provede na základě zaslané výzvy sekretariátu ČLS JEP. Registrovaní členové 

se mohou dále bezplatně hlásit do sekcí, počet není omezen. 

b. Seznam sekcí 

Psychiatrická společnost v současné době sdružuje 16 sekcí: 

Sekce psychofarmakologická – předseda – prim. MUDr. Venclíková Simona, Ph.D. 

Sekce psychosomatická – předseda – doc. MUDr. Pánková Růžena, CSc. 

Sekce klinických a lékařských psychologů -předseda-prof. PhDr.et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. 

Sekce dětské a dorostové psychiatrie – předseda – prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. 

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 – prim. 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 – PhDr. Marie Pečená 

Sekce ambulantní péče – předseda – MUDr. PhDr. Vaněk David 

Sekce pro poruchy příjmu potravy – předseda – prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. 

Sekce lůžkové psychiatrie – předseda – prim. MUDr. Jan Tuček 

Sekce mladých psychiatrů – předseda – MUDr. Pavel Trančík 

c. Volby do výboru Psychiatrické společnosti ČLS 

JEP 

Výbor Psychiatrické společnosti na své schůzi 7. 11. 2018 vyhlásil volby do orgánů a 

funkcí Psychiatrické společnosti ČLS JEP a zahájil proces voleb. Volby proběhly formou 

kombinovanou, tj. elektronicky a korespondenčně. Byla zvolena volební komise ve složení: 

prof. MUDr. Pavel Mohr, PhD. - předseda, doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. a doc. MUDr. Ilja 

Žukov, CSc. Volil se budoucí předseda na volební období 2022-2025, výbor PS a revizní komise 

PS na volební období 2019-2022. Volby proběhly řádně bez problémů. Dne 16.4.2019 volební 

komise sečetla všechny hlasy a následně vyhlásila výsledky. 

 

 

 

 



 
 

str. 5 

 

Nově zvolený výbor je ve složení: 

 

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 

Prim. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. - předseda revizní komise 

MUDr. Ondřej Pěč - člen revizní komise 

Prim. MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. - člen revizní komise 

d. Výbor PS ČLS JEP 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se scházel jedenkrát měsíčně, zápisy ze 

zasedání byly průběžně vyvěšovány na webových stránkách společnosti a publikovány 

v časopise Česká a slovenská psychiatrie. 

 

Tradičně se konaly pravidelné vědecké schůze ve Vondráčkově posluchárně 

Psychiatrické kliniky na Praze 2, s dopoledním programem zdravotnických zařízení ČR a 

odpolední prezentací některé ze sekcí PS. Účast na schůzích byla honorovaná kredity 

celoživotního vzdělávání ČLK.   

 

Zástupci výboru se opakovaně zapojovali do legislativních procesů v rámci přípravy 

zákonů a vyhlášek, byly členy pracovních skupin MZ ČR v rámci reformy psychiatrické péče 

(RPP), intenzivně spolupracovali s VZP a dalšími pojišťovnami na kultivaci úhradových 

mechanismů v oblasti psychiatrické péče, neboť úzce souvisí s postupem RPP. V rámci 

spolupráce s ÚZIS byla prováděna odborná garance nad tvorbou registrů pro RPP a byla 

průběžně konzultována data týkající se segmentu psychiatrické péče. Průběžně nadále 

docházelo ke komunikaci se SÚKL, který žádal odbornou společnost o vypracování stanovisek 

k novým léčivým přípravkům nebo k hodnocení současného portfolia a k zařazení jednotlivých 

přípravků. Šlo především o oblast preskripčních a indikačních omezení. 

e. Sekretariát 

Sekretariát byl i tento rok spravován paní Lenkou Knesplovou. Podařilo se zorganizovat 

pod společností konferenci Sekce mladých psychiatrů EFPT, předatestační kurzy 

psychoterapie, kurzy LEAP a další. Hledali se nové prostory pro kancelář. Ke konci roku byla 

ukončena spolupráce s účetní paní Lenkou Havlíkovou a od začátku roku následujícího bude 

společnosti spolupracovat s paní Kateřinou Hrochovou. 
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2. Rozvoj oboru psychiatrie a odborné péče o osoby s 

duševními poruchami 

a. Reforma psychiatrické péče 

i. Informace (RPP) 

Hlavním cílem společnosti v oblasti Reformy psychiatrické péče (RPP) bylo zajistit 

odbornou garanci pro iniciální nastavení procesů řízení a průběh implementace Strategie 

reformy psychiatrické péče.  Společnost měla své 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 – např. PS k 

omezovacím prostředkům, individuálnímu plánování), v krajích byli nedílnou součástí procesů 

odborní garanti z řad členů Psychiatrické společnosti.  Členové výboru Psychiatrické 

společnosti se pravidelně účastnili jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem 

práce a sociálních věcí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem spravedlnosti, 

kanceláří WHO, aktivně se podíleli na přípravě Národního akčního plánu pro duševní zdraví 

2020-2030.  

ii. Aktivity (RPP) 

Členové výboru se aktivně účastnili pracovních skupin implementace reformy 

psychiatrické péče na Ministerstvu zdravotnictví. 

iii. Tiskoviny (RPP) 

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

zprávy o průběhu reformy, včetně úvodníků věnovaných tématu reformy a spoustu vědeckých 

článků.  

iv. Semináře (RPP) 

leden 2019 

16. - 20. 01. 2019 

61. česko-slovenská psychofarmakologická konference 

„Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie“ 

Místo konání: Lázně Jeseník 

Web: http://www.cnps.cz/index.php/cs/61konferenceuvod 

 

únor 2020 

plánujeme Setkání s uživateli psychiatrické péče a veřejností na 19.2.2020 od 15.30 ve 

Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky, Praha 2 

 

  

http://www.cnps.cz/index.php/cs/61konferenceuvod
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v. Tiskové konference a mediální rozhovory 

(RPP) 

• Duševně nemocní často končí v nemocnici, i když to nepotřebují 

ČTK ČESKÉ NOVINY, ozdravotnictvi.cz, Český rozhlas, MEDNEWS.cz, čtidoma.cz | 

28. 11. 2019 

• Dvacet týmů do terénu, útlum léčeben, nové léky. 25 let dat o psychiatrické péči 

ukazuje, jak se přesunuje z uzavřených oddělení domů  | iRozhlas | 12.2.2019 

b. Výběrová řízení 

Výběrových řízení na nová ambulantní pracoviště, lůžková zdravotnická zařízení a 

ředitele státních zdravotnických zařízení se nesčetněkrát zúčastnili zástupci Psychiatrické 

společnosti ve všech krajích České republiky. 

c. Internetové stánky – Doporučené postupy 

V předchozím roce byly zřízeny samostatné internetové stránky, kde jsou postupně 

zveřejňovány bezplatně Postupy psychiatrické péče tak, aby byly stále dostupné a aktuální. 

V roce 2019 stránky navštívilo 3.737 osob a to jak prostřednictvím desktopu, tak i mobilu a 

tabletu. 

 

d. Ceny a granty 

V uplynulém období společnost ocenila publikace v soutěži Kuffnerova cena a 

Novinářská cena. Na letošním Sjezdu uspořádala soutěž Cena výboru a Cena za nejlepší poster. 

i. Zlatá medaile ČLS JEP 

Na návrh výboru PS ČLS JEP byla udělena Zlatá medaile ČLS JEP prof. MUDr. Jiřímu 

Rabochovi, DrSc. 

ii. Medaile za zásluhy o rozvoj oboru 

psychiatrie 

Výbor PS ČLS JEP se rozhodl udělit medaili za zásluhy o rozvoj oboru psychiatrie 

zasloužilým osobnostem stojícím mimo obor psychiatrie. V roce 2019 byla medaile udělena 

všem laureátům především za iniciaci reformy psychiatrické péče v České republice. 

 

 

 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dusevne-nemocni-casto-konci-v-nemocnici-i-kdyz-to-nepotrebuji/1826200
https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/dusevne-nemocni-casto-konci-v-nemocnici-i-kdyz-to-nepotrebuji/
https://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/dusevne-nemocni-casto-konci-v-nemocnici-i-kdyz-to-nepotrebuji
https://www.mednews.cz/dusevne-nemocni-casto-konci-v-nemocnici-i-kdyz-to-nepotrebuji/
https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/dusevne-nemocni-casto-konci-v-nemocnici-i-kdyz-nepotrebuji-55072
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/psychiatrie-lecebny-reforma-psychiatricke-pece-schizofrenie_1902120600_jab
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/psychiatrie-lecebny-reforma-psychiatricke-pece-schizofrenie_1902120600_jab
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Medaili za zásluhy o rozvoj oboru psychiatrie převzali: 

 

PhDr. et Mgr. Jan Bodnár, LLM. (VZP) 

MUDr. Martin Holcát, MBA FN (Motol) 

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. (TOP 09) 

PhDr. Ivan Duškov (UJOP) 

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (ÚZIS) 

 

O výtvarnou podobu medaile se zasloužila paní MgrA. Kristýna Krsková. 

iii. Heverochovy medaile 

V roce 2019 společnost předala 22 Heverochových medailí k jubileu našich členů. Jejich 

seznam je zveřejněn na internetových stránkách www.psychiatrie.cz.  

iv. Kuffnerova cena 

Do soutěže o Kuffnerovu cenu za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou 

tiskem v roce 2018 byly přihlášeny k datu 15. 4. 2019 tyto publikace: 

 

1. Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání 

Autor: Hana Papežová et al. 

Vročení: 2018 (ISBN 978-80-204-4904-7) 

 

2. ADHD variabilita v dětství a dospělosti 

Autor: Ptáček Radek, Ptáčková Hana 

Vročení: 2018 (ISBN 978-80-246-2930-8) 

 

3. Můžeme to, co umíme?  

Autor: Petr Bartůněk, Radek Ptáček (eds.) 

Vročení: 2018 (ISBN 978-80-204-5311-2) 

 

Vítězem se stal prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. s publikací „ADHD variabilita v dětství 

a dospělosti“. 

v. Novinářská cena 

Do soutěže o Novinářskou cenu se přihlásilo 6 novinářů. Hodnotící komise pověřená 

Psychiatrickou společností ČLS JEP ocenila za nejlepší novinářský počin podporující 

psychiatrickou problematiku v roce 2018 sérii článků redaktora Mgr. Petra Třešňáka 

publikovaných v týdeníku Respekt. 

vi. Cena výboru PS „Cestovní grant“ 

Cenu výboru PS ČLS JEP získal pan MUDr. Antonín Šebela (NÚDZ) za vlastní výzkum 

a přednášku prezentovanou na 18. česko-slovesném psychiatrickém sjezdu: „Screening deprese 

http://www.psychiatrie.cz/
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a úzkostných poruch v perinatálním období v prostředí gynekologicko-porodnického oddělení: 

pilotní data a kvalitativní šetření“. Soutěže se dále zúčastnil MUDr. Matěj Kasal (ÚVN) s prací 

„Nekuřácké psychiatrické oddělení - Bourání mýtů a předsudků“ a Martina Vňuková MSc. (PK 

1.LF UK a VFN) s prací „Jaký dopad má ADHD symptomatologie na každodenní život“. 

vii. Cena za nejlepší poster 

Na 18. česko-slovenském psychiatrickém sjezdu v Brně byla cena za nejlepší poster 

udělena MUDr. Igor Riečanskému. 

3. Pořádání a podílení se na pořádání odborných 

konferencí a seminářů  

Zástupci společnosti se aktivně účastnili mnoha konferencí, na kterých šířili dobré 

jméno Psychiatrické společnosti a cíle reformy psychiatrické péče. Společnost pořádala nebo 

spolupořádala mnohé konference a odborné semináře. 

 

leden  

16. - 20. 01. 2019 

61. česko-slovenská psychofarmakologická konference 

„Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie“ 

Místo konání: Lázně Jeseník 

Web: http://www.cnps.cz/index.php/cs/61konferenceuvod 

 

duben 

04. - 06. 04. 2019 

12. mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě 

Místo konání: Praha 

Web: http://www.ecinstitut.cz/xi-konference-ppp 

 

červen 

12. - 15. 06. 2019 

XVIII. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí 

Místo konání: Luhačovice 

Web: http://www.kongres-luhacovice.cz 

 

červenec  

10. - 14. 07. 2019 

27. mezinárodní konference Evropské federace mladých lékařů ve specializační přípravě EFPT 

Místo konání: Praha 

Web: http://efpt.eu/prague2019/ 

 

září 

12. - 14. 09. 2019 

26. Česko-slovenská soudně-psychiatrická konference 

Místo konání: Hotel Most Slávy, Trenčianské Teplice, Slovenko 

http://www.cnps.cz/index.php/cs/61konferenceuvod
http://www.ecinstitut.cz/xi-konference-ppp
http://www.kongres-luhacovice.cz/
http://efpt.eu/prague2019/
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25. - 27. 09. 2019 

18. česko-slovenský psychiatrický sjezd 

Místo konání: Hotel INTERNACIONAL, Brno 

Web: https://akce.psychiatrie.cz/ 

 

říjen 

11. - 12.10.2019  

IX. Freudovy dny v Příboře, Téma: Poruchy příjmu potravy 

Místo konání: Příbor, Masarykovo gymnázium 

Web: www.freudovydny.cz 

 

listopad  

14.11.2019  

"Stárnutí populace a jeho dopady na zdravotnictví" 

Mezioborová konference IPVZ 

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 

 

13. - 16.11.2019  

32. ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCE 

Kompetence a osoba psychoterapeuta 

Místo konání: hotel Jana, Přerov 

Web: www.psychoterapeutickakonference2019.cz 

 

Další akce, semináře a konference jsou uvedeny u jednotlivých sekcí 

4. Pořádání a podílení se na pořádání akcí na podporu 

vzdělávání odborníků působících v oblasti psychiatrické 

péče 

a. Vědecké schůze (tzv. „Purkyňky“) 

Každou první středu v měsíci mimo ledna, července a srpna byly pořádány Vědecké 

schůze, kterých se pokaždé průměrně účastnilo 80 posluchačů  z řad psychiatrů, psychologů a 

psychiatrických sester. 

 

2019 Datum 

konání 

10:00 – 12:00 

Program 

zdravotnických zařízení 

13:00 – 15:00  

Program  

sekcí Psychiatrické spol. 

ÚNOR 06.02.2019 PL Lnáře Psychofarmakologická 

BŘEZEN 06.03.2019 PO VN Olomouc Dětská a dorostová psychiatrie 

DUBEN 03.04.2019 NÚDZ Praha Sexuologická psychiatrie 

KVĚTEN 15.05.2019 100.výročí založení Společnosti pro studium duše a nervstva 

PS ČLS JEP, ČNS ČLS JEP, SNN ČLS  JEP 

ČERVEN 05.06.2019 CDZ Přerov Soudní psychiatrie 

https://akce.psychiatrie.cz/
http://www.freudovydny.cz/
http://www.psychoterapeutickakonference2019.cz/
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ZÁŘÍ 04.09.2019 PATEB Jemnice Pro alkohol a toxikománie 

ŘÍJEN 02.10.2019 DPL Louny Psychoterapeutická 

LISTOPAD 06.11.2019 PN Opava Poruchy příjmu potravy 

PROSINEC 04.12.2019 DPS Ondřejov Praha Pro hypnózu 

 

b. Předatestační kurzy 

Psychiatrická společnost pokračovala v pořádání každoročních předatestačních 

psychoterapeutických kurzů v Praze a Olomouci. Vynakládalo úsilí v optimálním nastavení 

vzdělávacího programu v psychiatrii prostřednictvím zástupců PS v akreditační komisi MZ ČR. 

Opakovaně se zabývalo problematikou vzdělávání a zatraktivněním oboru pro mladé lékaře. 

Odborníci Psychiatrické společnosti se spolupodíleli na vzdělávacích aktivitách pořádaných 

Českou neuropsychofamakologickou společností nebo Institutem pro další vzdělávání ve 

zdravotnictví. 

c. On-line vzdělávání 

Společnost zabezpečila on-line vzdělávání ve spolupráci s portálem Edumedic, a v této 

činnosti bude nadále pokračovat a natáčet další přínosné přednášky, které lze sledovat i z 

pohodlí domova. 

d. Workshopy LEAP 

Společnost pořádala prožitkový workshop LEAP – „Komunikace s pacientem bez 

náhledu onemocnění a jak ho motivovat k léčbě“ a přednáška o antipsychotikách, určený pro 

lékaře psychiatry s maximálním počtem 20-25 účastníků v kurzu. Účastníci obdrželi certifikát 

o absolvování workshopu. Psychiatrická společnost pořádala workshop s pomocí edukačního 

grantu společnosti Janssen. Workshop byl pro účastníky zdarma.  

 

Uskutečněné workshopy: 

Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno – 21.3.2019 

Psychiatrická nemocnice Jihlava – 14.5.2019 

Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni – 6.6.2019 

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy – 3.12.2019 

Psychiatrická nemocnice Kroměříž – 17.12.2019 

 

e. 18. Česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno 

V termínu 25. - 27. 9. 2019 se v hotelu International v Brně konal 18. Česko-slovenský 

psychiatrický sjezd s mottem "Po stopách česko-slovenské psychiatrie na cestě do 

budoucnosti". V tomto období jsme si připomněli stoleté výročí samostatné Československé 

psychiatrie a na brněnském sjezdu jsme připravili několik příležitostí vzpomenout si na 

významné osobnosti našeho oboru, jejich oblasti zájmu a ukázat, kam se vývoj posunuje v 
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dnešní době. Na programu se podílely obě národní odborné společnosti a díky tomu jsme měli 

možnost navštívit sympozia věnovaná K. Náhunkovi, J. Molčánovi, E. Guensbergerovi, I. 

Žuchovi, J. Fleischerovi, K. Matulayovi, V. Novotnému, R. Přikrylovi, Z. Myslivečkovi, Z. 

Klimovi, P. Zvolskému, O. Vinařovi a J. Švestkovi. 

 

Hned v úvodu sjezdu zaznělo sympozium "Psychiatrická péče v roce 2020", na kterém 

vystoupili zástupci Ministerstva zdravotnictví (Ivan Duškov, Pavlína Žílová, Daniela 

Matějková, Lenka Krbcová-Mašínová), Ministerstva práce a sociálních věcí (Jan Vrbický), 

ÚZIS (Ladislav Dušek), projektu Destigmatizace (Dana Chrtková) a Psychiatrické společnosti 

(Simona Papežová, Martin Hollý, Martin Anders). Představili přehled aktuálního dění v 

reformě péče o duševní zdraví v jednotlivých jejích oblastech (akutní i následná lůžková péče, 

centra duševního zdraví, rozvoj nových služeb, Národní akční plán i aktuální úhradová vyhláška 

pro obor psychiatrie, informační potenciál Národního zdravotnického informačního systému 

etc.). Vzpomínání a reforma se nesly jako červená nit i dalšími sympozii, která organizovaly 

jednotlivé sekce či partnerské společnosti: ČNPS, SBP, sekce dětské a dorostové psychiatrie, 

poruch příjmu potravy, návykových látek a ambulantních psychiatrů. Velmi zajímavé bylo 

sympozium organizované prof. Bankovskou Motlovou s názvem "Psychiatrem být či nebýt. Jak 

se budoucí lékaři rozhodují o volbě specializace", kde zazněly jednak výsledky šetření mezi 

mediky stran atraktivity oboru psychiatrie, jednak též osobní zkušenost začínající psychiatričky, 

které dokladují, že mezi důležité faktory, které přispívají k volbě našeho oboru, je brzká osobní 

zkušenost s klinickou praxí a osobní přístup lékaře, který studentovi obor představuje a může 

fungovat jako vzor. Což je výzva pro nás na klinikách, bez zvýšeného zájmu nových lékařů o 

psychiatrii není rozvoj oboru možný. 

 

Záštitu sjezdu propůjčila i Evropská psychiatrická asociace (EPA), která na sjezdu 

zorganizovala sympozium "Unmet needs in the long-term treatment of serious mental illness - 

from remission to recovery". Přednášeli prof. Höschl, prof. Pečeňák, prof. Vahip (Turecko, chair 

EPA-council of National Psychiatric Associations), dr. Beezhold (UK, EPA executive 

committee). Věnovali se komorbiditám bipolární afektivní poruchy, depresivní poruše s 

psychotickými příznaky, rezistentní depresivní poruše a patofyziologii schizofrenie se 

zaměřením na imunitní procesy. 

 

Plenární přednášku přednesl prof. Berthold Lannguth z univerzity v Regensburgu na téma 

"Brain stimulation for the treatment of psychiatric disorders: current status and recent 

developments", ve které nás provedl přehledem vývoje metodiky a důkazů o účinnosti zejména 

repetitivní transkraniální magnetické stimulace. Druhou plenární přednášku na téma "Prečo a 

ako sa prebúdzame: evolúcia spánku a mozgu" přednesl Mgr. Tomáš Eichler, t. č. z vídeňské 

univerzity, který se pokusil zobecnit své animální experimenty zaměřené na studium 

mechanismů spánku a bdění. 

 

Přednášky v pdf k reformě psychiatrické péče jsou uveřejněny na internetových stránkách 

Psychiatrické společnosti (Odborné akce / Zprávy z odborných akcí - 

https://www.psychiatrie.cz/oa-zpravy-z-odbornych-akci/3428-18-cesko-slovensky-

psychiatricky-sjezd-brno). Také jsou zde umístěna videa celých plenárních přednášek. 

 

V průběhu sjezdu jsme tradičně ocenili osobnosti, které přispívají k rozvoji oboru psychiatrie, 

i odbornou úroveň příspěvků na sjezdu. Kuffnerovu cenu za nejlepší publikaci s psychiatrickou 

tematikou vydanou v roce 2018 rada Kuffnerovy ceny pověřená výborem Psychiatrické 
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společnosti ČLS JEP udělila za publikaci "ADHD variabilita v dětství a dospělosti" autorů 

Radek Ptáček a Hana Ptáčková. Cena byla podpořena společností Mylan. Novinářskou cenou 

za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2018 byl 

hodnotící komisí pověřenou Psychiatrickou společností ČLS JEP oceněn redaktor Mgr. Petr 

Třešňák za články vydané v týdeníku Respekt. Do soutěže o Cenu výboru Psychiatrické 

společnosti ČLS JEP pro mladé psychiatry se přihlásili tři uchazeči - A. Šebela s projektem 

skríningu perinatálních a postnatálních afektivních poruch, M. Kasal s projektem nekuřáckého 

psychiatrického oddělení a M. Vňuková s projektem hodnocení dopadu symptomů ADHD na 

každodenní život. Cenu získal A. Šebela. S vývěskovým sdělením se sjezdu zúčastnilo 15 

kolegů. Cenu za nejlepší poster získali dva z nich, kteří se umístili na prvním místě se stejným 

počtem bodů: N. Hlaváčová (SAV Bratislava) - Vplyv vortioxetínu a paroxetínu na zmeny 

hladín monoamínov a melatonínu v epifýze v animálnom modeli depresie - a I. Riečanský (SAV 

Bratislava) - Úloha theta oscilácií v sémantickej kognícii. 

 

V číslech sjezd vypadal takto: navštívilo jej 503 registrovaných účastníků, 243 odborníků z 

České republiky, 154 ze Slovenské republiky, 4 z jiných zemí, 341 z nich byli lékaři, 46 do 35 

let věku, z nelékařských pracovníků bylo 21 účastníků. K oboru psychiatrie se hlásilo 328 

účastníků, ke specializaci psychosomatika 75 účastníků, 22 bylo přítomných z oboru 

gerontopsychiatrie, 17 z adiktologie, 166 účastníků bylo členem České nebo Slovenské 

psychiatrické společnosti. Program probíhal ve 3 paralelních sálech v prostředí 

čtyřhvězdičkového hotelu, každý den bylo zajištěno plnohodnotné občerstvení a probíhal 

společenský program. 

 

Děkujeme všem kolegům za to, že na sjezd vážili cestu, všem garantům sympozií a 

přednášejícím za přípravu skvělého odborného programu, všem, kteří se podíleli na organizaci 

sjezdu, a v neposlední řadě partnerům, zejména těm zlatým, firmám Lundbeck a Gedeon 

Richter, za podporu, která umožnila v takovéto podobě kongres uspořádat. Zdá se, že má smysl 

pokračovat v tradici pořádání společných sjezdů a vytvářet tak příležitost pro milá osobní 

setkání a udržení povědomí, co se v našich oborech děje na východ i západ od řeky Moravy. 

Proto se můžeme za dva roky těšit na další setkání na Slovensku. 

 

Za organizátory sjezdu 

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. 

 

5. Vydávání a podílení se na vydávání odborných 

tiskovin, publikací a časopisů 

a. Odborné tiskoviny 

V roce 2019 nebyly pod hlavičkou Psychiatrické společnosti vydány žádné odborné tiskoviny. 

b. Publikace 

c. V roce 2019 nebyly pod hlavičkou Psychiatrické 

společnosti vydány žádné odborné 
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publikace.Časopis – Česká a slovenská 

psychiatrie 

Psychiatrická společnost vydává 6x ročně časopis Česká a slovenská psychiatrie. 

Současná redakční rada pracuje ve složení: MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D. (Vedoucí redaktor), 

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. (Zástupce vedoucího redaktora),  

Členové: doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., Plzeň; MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D., Košice; 

prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Brno, MUDr. Michal Goetz, Ph.D., Praha; prof. PhDr. A. 

Heretik, CSc., Bratislava; prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., Praha; MUDr. Ľubomíra 

Izáková, PhD.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D., Plzeň; doc. PhDr. Jana Kocourková, Praha; MUDr. 

Mária Králová, PhD., Bratislava; doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D., Hradec Králové; prof. 

PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Praha; prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., Praha; MUDr. Ludvík 

Nábělek, Ph.D., Banská Bystrica; prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. Bratislava; prof. MUDr. 

Jaroslav Pokorný, DrSc., Praha; doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., Hradec Králové; prof. MUDr. 

Alexandra Šulcová, CSc., Brno; prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., Praha 

 

Na časopisu spolupracujeme se Slovenskou psychiatrickou společností SLS. 

d. Zpravodaj 

Jedenkrát měsíčně mimo letních měsíců vycházel zpravodaj, kde byly uveřejňovány 

aktuální informace týkající se oboru, cen a grantů, aktualit jednotlivých sekcí a další. Součástí 

byl kalendář významných konferencí, domácích i zahraničních a inzerce pracovních míst. 

6. Propagace činnosti spolku přednáškami, tiskem, 

mediálně a prostřednictvím internetu a webových stránek 

a. Přednášky 

i. Slavnostní vědecká schůze ke 100 letům 

založení Purkyňovy společnosti pro studium 

duše a nervstva 

Letošní rok 2019 byl pro společnost významný, připomněli jsme si 100 let od založení 

Společnosti pro studium duše a nervstva, ze které následně vznikla Psychiatrická společnost 

ČLS JEP, Česká neurologická společnost ČLS JEP a Společnost pro návykové nemoci ČLS 

JEP. K této příležitosti jsme uspořádali zahradní setkání. Vzhledem k tomu, že původní 

společnost se rozpadla na 3 další odborné společnosti, uspořádali jsme program se všemi a 

prezentovali vzájemnou spolupráci i po letech rozdělení původního spolku. Zástupci všech tří 

současných společností pak společnou rukou zasadili na zahradě Psychiatrické kliniky Praha 2 

pamětní strom. 

 

Program slavnostní schůze:  
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Purkyňova společnost pro bádání o duši a nervstvu – 100 let Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

(prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická společnost ČLS JEP) 

 

Od Sekce pro studium alkoholismu ke Společnosti pro návykové nemoci (prim. MUDr. Petr 

Popov, MHA, Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP) 

 

Začátek a konec Purkyňovy společnosti pro studium duše a nervstva z pohledu neurologie (prof. 

MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN, Česká neurologická společnost ČLS JEP) 

 

Předání medailí za zásluhy o rozvoj oboru psychiatrie 

Zasazení stromu a odhalení pamětní desky 

 

Velmi děkujeme partnerům, kteří tuto akci podpořili: 

Mylan, Angelini, Lundbeck, Glenmark, Sandoz, Servier. 

b. Média 

Psychiatrická společnost navázala spolupráci s panem Mgr. Janem Červenkou, který pomáhá 

utvářet mediální obraz Psychiatrické společnosti a komunikovat aktuální témata veřejnosti 

pomocí tiskových zpráv a kontaktů s médii:  

• O svátcích pijí i lidé, kterým pak hrozí otrava | 12.12.2019 

ČTK ČESKÉ 

NOVINY, zdravi.euro.cz, drogy.doktorka.cz, www.mednews.cz, www.msn.com, www.li

dovky.cz, www.zdravezpravy.cz, www.fintag.cz, www.ceskatelevize.cz, www.idnes.cz 

• Žukov: Psychiatrická péče tu má stigma. Češi často nehledají pomoc, aby nebyli za 

šílence | Info.cz | 12.12.2019 

• Duševně nemocní často končí v nemocnici, i když to nepotřebují 

ČTK ČESKÉ NOVINY, ozdravotnictvi.cz, Český rozhlas, MEDNEWS.cz, čtidoma.cz | 

28. 11. 2019 

• Tisková konference k prevenci sebevražd 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Lidové 

noviny, Právo, Prima, iDnes, Aktuálně, Deník.cz, Euro, Zdravotnický deník | 10. 9. 2019 

• Duševní nemocí trpí každý pátý Čech, říká nový předseda Psychiatrické společnosti 

profesor Pavel Mohr  | ATYP magazín | 8. 7. 2019 

• Dvacet týmů do terénu, útlum léčeben, nové léky. 25 let dat o psychiatrické péči 

ukazuje, jak se přesunuje z uzavřených oddělení domů  | iRozhlas | 12.2.2019 

 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lekar-o-svatcich-piji-i-lide-kterym-pak-hrozi-otrava/1831873
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lekar-o-svatcich-piji-i-lide-kterym-pak-hrozi-otrava/1831873
https://zdravi.euro.cz/lekar-o-svatcich-piji-i-lide-kterym-pak-hrozi-otrava/
https://drogy.doktorka.cz/o-svatcich-hrozi-lidem-otravy-alkoholem
https://www.mednews.cz/lekar-o-svatcich-piji-i-lide-kterym-pak-hrozi-otrava/
https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/lifestyle/l%C3%A9ka%C5%99-o-sv%C3%A1tc%C3%ADch-pij%C3%AD-i-lid%C3%A9-kter%C3%BDm-pak-hroz%C3%AD-otrava/ar-AAK3I7k?li=BBOoZca
https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/o-svatcich-piji-i-lide-kterym-pak-hrozi-otrava-varuje-lekar.A191212_163548_ln-zdravi_ape
https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/o-svatcich-piji-i-lide-kterym-pak-hrozi-otrava-varuje-lekar.A191212_163548_ln-zdravi_ape
https://www.zdravezpravy.cz/2019/12/22/o-vanocnich-svatcich-se-v-cesku-pije-vic-nez-kdy-jindy/
https://www.fintag.cz/2019/12/22/spotreba-alkoholu-v-cesku-roste-hlavne-o-svatcich/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058271223
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/alkohol-svatky-otrava-riziko-lekari.A191212_145401_domaci_zaz
https://video.info.cz/strunc/zukov-psychiatricka-pece-tu-ma-stigma-cesi-casto-nehledaji-pomoc-aby-nebyli-za-silence-43865.html
https://video.info.cz/strunc/zukov-psychiatricka-pece-tu-ma-stigma-cesi-casto-nehledaji-pomoc-aby-nebyli-za-silence-43865.html
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dusevne-nemocni-casto-konci-v-nemocnici-i-kdyz-to-nepotrebuji/1826200
https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/dusevne-nemocni-casto-konci-v-nemocnici-i-kdyz-to-nepotrebuji/
https://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/dusevne-nemocni-casto-konci-v-nemocnici-i-kdyz-to-nepotrebuji
https://www.mednews.cz/dusevne-nemocni-casto-konci-v-nemocnici-i-kdyz-to-nepotrebuji/
https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/dusevne-nemocni-casto-konci-v-nemocnici-i-kdyz-nepotrebuji-55072
https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-predstavilo-narodni-akcni-plan-prevence-sebevrazd_17776_1.html
https://www.nudz.cz/files/pdf/2019-09-media-ln.pdf
https://www.nudz.cz/files/pdf/2019-09-media-ln.pdf
https://www.nudz.cz/files/pdf/2019-09-media-pravo.pdf
https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/v-cr-se-stanou-4-sebevrazdy-denne-smutnou-statistiku-ma-vylepsit-akcni-plan
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/svetovy-den-prevence-sebevrazd-ministerstvo-zdravotnictvi-prevence-priznaky.A190910_102841_domaci_blj
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sebevrazda-je-druhou-nejcastejsi-pricinou-smrti-mladych/r~42957720d3ae11e98776ac1f6b220ee8/
https://www.denik.cz/zdravi/problem-jmenem-sebevrazda-vlastni-rukou-zemre-kazdym-rokem-1300-cechu-20190910.html
https://zdravi.euro.cz/sebevrazda-je-druha-nejcastejsi-pricina-smrti-od-15-do-24-let/
https://www.zdravotnickydenik.cz/2019/09/vysoky-pocet-sebevrazd-cesku-ma-pomoci-snizit-narodni-akcni-plan/
http://www.atypmagazin.cz/2019/07/08/dusevni-nemoci-trpi-kazdy-paty-cech-rika-novy-predseda-psychiatricke-spolecnosti-profesor-pavel-mohr/
http://www.atypmagazin.cz/2019/07/08/dusevni-nemoci-trpi-kazdy-paty-cech-rika-novy-predseda-psychiatricke-spolecnosti-profesor-pavel-mohr/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/psychiatrie-lecebny-reforma-psychiatricke-pece-schizofrenie_1902120600_jab
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/psychiatrie-lecebny-reforma-psychiatricke-pece-schizofrenie_1902120600_jab
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c. Internetové stránky 

Sekretariát společnosti ve spolupráci se členy výboru a sekcí zajišťuje aktuálnost 

webových stránek. V druhé polovině roku 2019 členové výboru aktualizovali texty jednotlivých 

statických stránek. Stránky jsou obsáhlé a poskytují informace jak odborné veřejnosti, tak i 

uživatelům psychiatrické péče a široké veřejnosti. 

7. Aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce v oboru 

Ze zahraničních aktivit bychom rádi upozornili na úspěch předsedy Sekce mladých 

psychiatrů MUDr. Trančíka, který vykonával post prezidenta EFPT. Dalším úspěchem je 

vykonávání funkce Vice-Presidenta IACAPAP panem MUDr. Michalem Goetzem.  

a. WPA 

Zástupci PS se účastnili akcí pořádaných Světovou psychiatrickou asociací, jejímž členem je 

Psychiatrická společnost.  

 

b. EPA 

Prof. Mohr se aktivně účastnil zasedání Rady národních psychiatrických asociací (NPA) 

EPA v Bruselu a na 27. Evropském psychiatrickém kongresu ve Varšavě ve dnech 6.-9.4. 2019. 

Na 18. československém psychiatrickém sjezdu v Brně PS uspořádala společně s EPA odborné 

sympozium, na němž přednášeli předseda NPA EPA Simavi Vahip a generál tajemník EPA 

Julian Beezhold.  

 

c. EFPT 

Velmi pozitivně z řad odborné veřejnosti, mladých psychiatrů z České republiky i 

z ciziny bylo hodnoceno Fórum EFPT, které se konalo 10. - 14. 07. 2019. Velký dík patří 

především hlavnímu organizátorovi akce MUDr. Pavlu Trančíkovi, avšak i celému českému 

organizačnímu týmu. 

 

d. SPS SLS 

Se Slovenskou psychiatrickou společností SLS nadále velmi úzce spolupracujeme, jak 

na vydávání časopisu, tak i na oboustranných účastech na sjezdech obou společností. Navázali 

jsme na tradici a i v roce 2019 byl zorganizován 18. česko-slovenský psychiatrický sjezd 

v Brně. 
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8. Sekce a jejich činnost 

a. Činnost sekcí 

Na podzim proběhla první schůzka předsedy výboru PS ČLS JEP s předsedy sekcí PS, 

na které jednotliví předsedové prezentovali svou činnost a případnou potřebu spolupráce 

s výborem PS. Na základě dohody, zaslali výroční zprávy, které jsou uveřejněné na stránkách 

www.psychiatrie.cz na stránkách sekcí. 

b. Volby 

Během funkčního období nynějšího výboru proběhly volby do většiny sekcí. Volby do 

neobnovených výborů sekcí proběhnou do konce roku 2019. Za uplynulé 3 roky se konaly 

volby do většiny sekcí a volby do neobnovených výborů ještě proběhnou do konce roku 2019.  

 

c. Konference a semináře 

• Sekce psychosomatická 

 

• Sekce dětské a dorostové psychiatrie 

Výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie byl velmi činný v získávání finanční 

podpory. Pro činnost své sekce získal dary od nadace J&T, nadace RSJ a dalších. 

 

NADACE J&T darovala finanční prostředky na podporu kvality péče o dětské pacienty 

s duševními poruchami a prevence duševních onemocnění v pediatrické populaci, 

konkrétně na zorganizování 23. mezinárodní konference IACAPAP 2018 a projektu 

zvýšení dostupnosti a úrovně péče o děti s duševní poruchou a v jejím riziku. Prioritou 

nadace J&T jsou rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a pěstounské 

rodiny.  

 

NADACE RSJ poskytla finanční prostředky na zorganizování 23. mezinárodní 

konference IACAPAP 2018 a činnost sekce na rozvoj oboru dětské a dorostové 

psychiatrie, vzdělávání a podporu mladých psychiatrů se zaměřením na děti a dorost. 

 

 

Děkujeme Všem dárcům za prostředky, sekce je využije zodpovědně a účelně. 

 

• Sekce pro soudní psychiatrii 

• 26. Česko-slovenskou soudně-psychiatrickou konferenci, Trenčianské 

Teplice, Slovesnko12. - 14. 09. 2019 

 

• Sekce biologické psychiatrie 

• XVIII.celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí,  

Luhačovice - 12. - 15. 06. 2019 

http://www.psychiatrie.cz/
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• Sekce pro hypnózu 

• Pravidelné Kroměřížské kurz hypnózy profesora Kratochvíla 

• Sekce pořádá spoustu další kurzů a tréninků, seznam je uveřejněn na 

internetových stránkách sekce 

 

• Sekce pro poruchy příjmu potravy 

• 12. mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a 

obezitě, Praha - 04. - 06. 04. 2019 

 

• Sekce mladých psychiatrů 

• Mezinárodní konference Fórum EFPT,  Praha - 10. - 14. 07. 2019 
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9. Plány na rok 2020 

Psychiatrická společnost hodlá nadále pokračovat ve své činnosti a propagaci oboru a v 

podpoře reformy péče o duševní zdraví. 

V lednu 2020 se zástupci Psychiatrické společnosti tradičně zúčastní konference ČNPS 

v Jeseníku, na které budou prezentovat aktuality reformy. V únoru 2020 plánujeme Setkání s 

uživateli psychiatrické péče a veřejností, přesně dne 19.2.2020 od 15.30 ve Vondráčkově 

posluchárně Psychiatrické kliniky, Praha 2. 

Největší akcí roku 2020 bude XIII. sjezd Psychiatrické společnosti, který je plánován 

na červen v Mikulově a v jehož rámci budou uděleny tradiční ceny, čestné členství a uskuteční 

se Valná hromada společnosti.  

Sekretariát jedná s vedením VFN a Psychiatrické kliniky o pronájmu místností 

vhodných pro kancelář sekretariátu s menší zasedací místností, případná rekonstrukce prostor 

by měla proběhnout v roce 2020.  

 

10. Závěr 

Psychiatrická společnost ČLS JEP bude i nadále pokračovat v odborné garanci RPP, 

rozvíjet vědecké poznání oboru a aplikovat jej do kvalitní psychiatrické péče dostupné všem 

obyvatelům. V následujících letech se bude zaměřovat především na zvýšení atraktivity oboru, 

vzdělávání mladých lékařů a rozvíjení mezioborové spolupráce s dalšími oblastmi moderní 

medicíny. 

 

Prosíme Vás, abyste své případné dotazy, připomínky a podněty výboru PS ČLS JEP 

zasílali na e-mailovou adresu sekretariat@psychiatrie.cz 

 

Stejně tak Vás prosíme o nahlášení změny příjmení, adresy či akademických titulů na 

e-mail: cle@cls.cz 

 

Přejeme všem členům společnosti pevné zdraví a mnoho pracovních úspěchů! 

 

Za výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

 

 

  
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. 

předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

 

mailto:sekretariat@psychiatrie.cz
mailto:cle@cls.cz

