Zápis z jednání Rady ČMPS, 10. 5. 2019, web
Přítomni: PhDr. Hana Georgi, Ph.D., PhDr. Daniel Heller, Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.,
PhDr. Katarína Millová, Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.,
doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Host: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. (EK ČMPS)
Omluveni: PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D., doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
V mezidobí
● 31. 3. 2019 vyšel sborník z Psychologických dnů 2018. Byla schválena odměna
pro dr. Georgi za odvedenou práci na sborníku.
https://cmps.ecn.cz/pd/Psychologicke_dny_2018.pdf
● schválena záštita dvou letních škol, FF UK a Sociologický ústav, konání: září 2019,
kontakt: dr. Petr Soukup, spolupráce na propagaci

1. Dotazy z členstva
-- žádost členky o vyjádření k potřebnosti supervize pro školního psychologa
Diskuse o role supervize v českém prostředí, na webu Českého institutu pro supervizi lze
nalézt užitečné formulace, F. Smolík přislíbil poslat koncept k připomínkám.
-- dotaz na ustanovení nové sekce a zapojení do IPSyNET (na disku, dr. Pitoňák)
Přítomní žádost prostudují a pošlou komentáře do konference.

2. Spolupráce s ČASP
D. Kučera poslal zprávu o schůzce s manažerkou pobočky ČASP České Budějovice a další
náměty k činnosti.
Kontaktní osoby za Radu ČMPS pro ČASP:
Praha: F. Smolík ; Č. Budějovice: D. Kučera ; Olomouc: M. Šucha ; Brno: K. Millová
Na celostátní konferenci ČASP v dubnu 2019 byly k dispozici nové letáčky ČMPS
(zajistil M. Šucha).
3. Sekce
Údaje pro hlavičku - byla vytvořena vzorová, podle ní budou vytvořeny další a spolu s
pravidly používání a s informací o rozpočtu budou rozeslány vedoucím sekcí (opět
připomenout výzvu k nominacím do EK).

4. Hospodaření
Stručný základní přehled připravil P. Michálek s J. Kotrlovou, viz příloha na konci zápisu.
Současně připravili návrh pravidel pro poskytování finanční podpory sekcím (viz příloha).
Bylo rozhodnuto založit nový bankovní účet u Fio banky.

Bankovní účty u ČSOB, divize Poštovní spořitelna, budou v rozumném časovém intervalu
zrušeny.
F. Smolík dále zmínil možnost navýšení dotace u AV. Grantové žádosti se podávají
každoročně na podzim, požadavek navýšení by se musel odrazit v návrhu projektů.
K úvaze je zkusit podat grantovou žádost v programu Inter-Vector (MŠMT, jde o součást
programu Inter-Excelence, http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-vector). Z grantu v
tomto programu byly hrazeny zahraniční cesty na jednání komisí EFPA do roku 2017.

5. Unie PA a EuroPsy
F. Smolík sdělil, že se bude účastnit schůze předsednictva Unie PA v pondělí 13. 5.
Vzhledem k tomu, že EuroPsy je respektovaným standardem v kurikulu psychologie,
považuje za důležité, aby související procesy byly transparentní, tj. např. statut národní
komise pro EuroPSy, její obsazení, jednací řád apod. Bylo by vhodné zapojit sekci pro výuku
psychologie při ČMPS.
P. Michálek uvedl, že ČMPS nemá uhrazené čl. příspěvky za rok 2018. Jde cca o 45 tis. Kč.
Bylo rozhodnuto poukázat 20 tis. Kč jako první splátku, ještě do konce týdne.
J. Kotrlová uvedla, že je potřebné komunikovat s vedením Unie roli ČMPS, resp. co dělá
ČMPS pro Unii a jakou výši čl. příspěvku považuje za únosnou. Je plánována schůzka
s hospodářem Unie.

6. Etická komise ČMPS
P. Michálek informoval, že na podzim končí funkční období třem členům EK, zůstanou dva
současní. Statut stanoví minimální počet pět členů. Jedna stávající členka poslala rezignaci.
Přihlásili se 3 noví zájemci. Kooptace je možná dle dodatku Statutu EK ("Rada ČMPS
rozhodne o kooptaci kandidáta doporučeného Komisí.").
Zazněl návrh, že jedno místo v EK by mohlo být vyhrazeno studentům, tj. že ČASP by
nominovala svého zástupce. Výzvy k nominacím je třeba šířit - jednání Unie PA, akce sekcí,
Zpravodaj.
13. - 15. září se koná výjezdní zasedání EK, budou pozváni předcházející členové EK,
členové Rady ČMPS jsou vítáni.
Na 12.30 byla pozvána dr. Baštecká, zástupkyně Etické komise ČMPS.
Dr. Baštecká stručně představila úlohu EK a objasnila změnu v přístupu ke stížnostem zaměření na etickou reflexi psychologů v rámci konkrétních stížností. Konstatovala, že
v letošním roce je plánována revize etického kodexu (znění z prosince 2017).
V následné diskusi zaznělo mj. do jaké míry může rada ČMPS schvalovat stanoviska EK.
Jsou tu dvě roviny - koncepce a srozumitelnost. Úloha rady ČMPS může být ve sledování
srozumitelnosti a vnitřní konzistentnosti závěrečné zprávy, faktické informace není dost
dobře možné přezkoumávat, v tom by měla mít EK plnou důvěru.

Přítomní pak diskutovali konkrétní závěrečnou zprávu (ZZ), která byla radě předložena před
časem k vyjádření. Úprava ZZ ještě projde kolečkem v EK a bude zaslána radě k
závěrečném vyjádření.
7. Různé
F. Smolík navrhl zřízení tzv. newsletteru formou online, který by byl zasílán členům ČMPS.
Možná varianta by byla zasílat jej na všechny členské adresy s možností se odhlásit (což je
povinnou součástí všech hromadně zasílaných emailů).
Šlo by o sdělení o akcích apod. s frekvencí cca 1x za dva týdny. Pro ČMPS by nyní
pracovala studentka (správa webových stránek, částečně E-psychologie aj.), mohla by mít
na starosti i newsletter.
Zapsala: J. Kotrlová

Příloha 1
K hospodaření
Pravidla hospodaření pro sekce - návrh
Roční rozpočet - 5000 Kč...20 x 5000 = 100 tis.
Podmínky:
- akce musí být zveřejněna ve Zpravodaji
- občerstvení limit 2000 ; honoráře 250 /hod
- účast členů bez poplatku ; ostatní dle uvážení vložné
- prezenční listina z akce
- zpracování výroční zprávy v termínu
- bude k dispozici formulář žádosti a vzor příjmového dokladu
- optimálně plán akcí na daný rok
Členské příspěvky
- do Zpravodaje průběžně: březen složenka a instrukce; červen + září - info o platební
morálce (forma tabulky); listopad + prosinec mailem upomínky
Počet členů - 696
Dluží - 295 (175 tis.) /119 za dva roky/
ČP do Unie PA - 2018 nesplacen
V roce 2018 zaplatilo čl. příspěvky plnocenně 451 členů.
Aktuální stav na účtě: 300 tis. (z toho 160 tis. dotace) /97 tis. sekce PZ/
Granty (v tis.):
Epsy - celkem 60, z toho 42 dotace, CMPS 18
Věda - celkem 169, z toho 118 dotace, CMPS 51
ČP IUPsyS - 17, dotace 17
CMPS celkem k dotaci - 69 ; /projekty celkem 229, dotace 160/

