
  

 

Institut postgraduálního 

vzdělávání ve zdravotnictví 

Ruská 85, 100 05 Praha 10 

ZÁPIS Z PORADY Č. 4 

KOMISE PRO SCHVALOVÁNÍ 

PSYCHOTERAPEUTICKÝCH VÝCVIKŮ 

15.12.2021 
 

Přítomni: 

PhDr. Pavel Král (PK), Ph.D., MUDr. Přemysl Suchomel (PS), PhDr. Dagmar Konečná (DK), 

MUDr. Olga Kunertová (OK), Mgr. Michal Pernička (MP), Ph.D., PhDr. Ing. Marie Lhotová, Ph.D. 

(ML), PhDr., MUDr. Juraj Rektor (JR), Ing. Marie Hajduková, Bc. Andrea Glendová (AG) 

Nepřítomni: 

Mgr. Jan Kulhánek (JK), Helena Strnadlová (HS), Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. (JPP) 

Program jednání: 

1) Úvodní diskuse 

 PK seznamuje členy komise s ukončením spolupráce s MH a současně představuje AG, jakožto 

novou tajemnici komise pro schvalování psychoterapeutických výcviků. 

 MP informuje členy komise, že INCIP zašle přepracovanou žádost o schválení komplexního 

psychoterapeutického výcviku, a to v průběhu následujícího týdne.  

 MP konstatuje absenci přijatých žádostí o schválení komplexního psychoterapeutického výcviku 

a vznáší dotaz ohledně stavu nových kritérií pro schvalování psychoterapeutického výcviku. PK 

seznamuje členy komise o vyjasněných nesrovnalostech v terminologii a jejich zaslání na MZ, 

současně s návrhem kompromisu v zásadních bodech. PK informuje o návrhu plánované schůzky 

pracovní skupiny pro tvorbu „nových kritérií“ v průběhu ledna 2022, kde navrhne prodloužení 

platnosti „stávajících kritérií“ a o výsledku jednání bude informovat členy komise. 

2) Schvalování žádosti o dílčí změnu - INSTEP s.r.o. 

 MP navrhuje u žádosti o doplnění týmu supervizorů požádat o dodatečné informace u některých 

z navrhovaných osob a odložit hlasování o schválení dílčích změn ve výcviku do doby, než žadatel 

upřesní požadované informace. Komise bude následně o výsledku rozhodovat per rollam.  

Členové komise potvrzují. 

Za odeslání požadavku na upřesnění žádosti zodpovídá: MP 

Termín: prosinec 2021 

3) Revize úkolů z minulých jednání komise 

 Zpoplatnění posouzení žádostí v případě odstranění nedostatků žádosti a přepracování žádosti 

A to konkrétně: opětovné posouzení 1x – 1.000 Kč, opětovné posouzení 2x – 2.000 Kč, opětovné 

posouzení 3x a více – 3.000 Kč. 

 PK informuje o stavu – v současné době v řízení, avšak předběžně schváleno ze strany vedení 

IPVZ. Platnost nového ceníku a zveřejnění na webových stránkách IPVZ v lednu 2022. 

Za schválení změn vedením IPVZ zodpovídá: PK 

Za zveřejnění na webových stránkách zodpovídá: AG 



  

 

 Změna Jednacího řádu 

MP připomíná odsouhlasené návrhy změn členy komise: 

- doplnění hranice usnášeníschopnosti komise na 6 členů, 

- doplnění možnosti odnětí schválení psychoterapeutického výcviku komisí. 

 PK informuje členy komise o požadavcích MZ na komisi. PK předá požadavky MZ členům 

komise. Návrhy změn v Jednacím řádu, jak ze strany komise, tak ze strany MZ budou předány 

řediteli IPVZ ke schválení. 

Zodpovídá: PK 

4) Stanovení termínů pro komisi 

 Termín zasedání komise: 8.6.2022 od 14:00 hod. (on-line Zoom meeting) 

 Termín zaslání žádostí o schválení: nejpozději do 15.3.2022 

 Termín zasedání komise: 13.12.2022 od 14:00 hod. (prezenčně v prostorách IPVZ) 

 Termín zaslání žádostí o schválení: nejpozději do 15.9.2022 

Za zveřejnění informace o termínech na webových stránkách zodpovídá: AG 

Za rezervaci místnosti pro prezenční zasedání komise zodpovídá: AG 

 

 

Zápis vyhotovil a verifikoval: 

Zápis vyhotovil: Ing. Marie Hajduková Zápis verifikoval: Mgr. Pernička, Ph.D. 

Dne: 15.12.2021  15.12.2021 

 


