
Zápis z výboru sekce ambulantní psychiatrie PS ČLS JEP 

19.1.2023 

Přitomni: Taťána Fabiniová, Martin Hollý, Jan Knopp, Michaela Novotná, Simona Papežová, Juraj 

Rektor, Jiří Syrovátka.  

Nepřítomni: Erik Herman, Zdeněk Šolle 

J.Rektor – přivítal přítomné, zahajuje a vede schůzi, žádá o souhlas vést schůzi do chvíle než bude 

zvolen předseda, souhlas dostal. Je přítomných 7 členů, E.Herman a Z.Šolle se neozvali, nereagovali 

na výběr termínu ani na pozvánku na ZOOM.  Programem je volba vedení sekce a nastínění činnosti 

sekce. Hlasování nemůže být tajné, budeme volit aklamací. Žádá souhlas s programem. Všichni 

přítomní souhlasí.  

S.Papežová – je potřeba naplnit program – volbou předsedy a zahájení činnosti, byli jsme k tomu 

vyzvaní ČLS. 

J.Rektor – je rád, že je přítomen J. Syrovátka, S. Papežová také cení jeho přítomnost ve výboru, další 

členové výboru též.  

Zahájena volba předsedy  

M.Novotná navrhuje Simonu Papežovou.  

Simona Papežová přijímá po zvážení, zejména vzhledem k posledním týdnům. Říká, že je 

přesvědčena, že většina věcí bude tvořena a prosazována společně.  

Hlasováním byla S.Papežová  zvolena jednohlasně předsedkyní sekce.  

J.Rektor navrhuje 2 místopředsedy – Jana Knoppa za moravské regiony a Jirku Syrovátku, zejména 

kvůli kontaktům se SASem.  

J.Syrovátka netrvá na funkci místopředsedy, ale kandidoval zejména kvůli jeho angažmá v Sdružení 

ambulantních specialistů (SAS), kde je místopředsedou.  

S.Papežová návrh na  J. Syrovátku podporuje a další vyjadřují také podporu.  

J.Syrovátka souhlasí.  

J. Knopp přijímá nominaci také. 

Hlasování: J. Knopp – souhlas plného počtu přítomných; J. Syrovátka -  souhlas plného počtu 

přítomných. 

M. Hollý nabízí, že bude dělat zápisy. 

J.Rektor gratuluje zvoleným a předává vedení schůze předsedkyni sekce.  

S.Papežová  převzala vedení schůze a nastoluje agendu – kdy a jak se bude výbor potkávat, jestli není 

dobré se nadále potkávat i online. Navrhuje hybridní formu – online i osobně (v nižší frekvenci). 

J.Rektor – navrhuje využívat online formu jednou měsíčně a jednou za 3 měsíce osobně.  

J.Knopp – souhlasí s kombinací, ostatní též. 

S.Papežová – únor online, březen online, duben osobně, potom jsou Luhačovice, ale tam moc lidí 

nejezdí, v listopadu je konference Psych. společnosti i Psychiatrie v praxi.  



5.4. osobně v 10 hodin v kanceláři PS 

7.6. osobně v 10 hodin v kanceláři PS 

Přes léto pokud to bude třeba, podzimní termíny upřesníme. 

M. Novotná nabízí své prostory na osobní setkání, kdyby to nešlo v zasedačce PS 

J.Syrovátka navrhuje on- line středy nebo čtvrtek k večeru, středa nevyhovuje M.Novotné.  

Dohoda na čtvrtku.  Čas kolem 18 hod.  

Příště 23.2. v 19 online 

Další 16.3. v 18 online 

 

Společná adresa výboru: 

S. Papežová požádá ředitelku sekretariátu PS, aby aktualizovala společnou adresu výboru sekce 

sekceap@psychiatrie.cz a aby aktualizovala webové stránky sekce. 

Je třeba poslat adresu sekce členům, aby mohli zasílat dotazy aj 

 

Komunikace se členy sekce: 

Členům budeme posílat pravidelně informace z jednání výboru 

M. Novotná – navrhuje poslat za výbor  informační dopis členům, poděkovat za hlasy, info k úhradám 

- bonifikace, hodnoty bodu, pravidla komunikace s výborem. Simona připraví návrh. Také se 

shodujeme na zařazení doporučení  dát plnou moc SAS k dohodovacímu řízení. Diskuse nad pravidly 

plných mocí. Bude upřesněno v dopise, všichni se k tomu vyjádří. 

S.Papežová – je také důležité, aby se otevřela diskuse s členstvem, i když aktuálně nemáme jasná 

témata. Vyzývá ke generování témat.  

J.Rektor – navrhuje setkání s členy  přes Zoom. Mohou se tak snáze zúčastnit lidé z regionů.  

Setkání s členy je obtížné dělat v hybridní formě, protože nemáme konferenční vybavení. 

J.Syrovátka má dobrou zkušenost se setkáními v Praze po Purkyňce.  

Je shoda na pokusu obnovit tato setkání, která byla přerušena covidem.  

J.Syrovátka také navrhuje využít firemní sympozium s tím, že by mám firmy nechalay prostor na 

setkání.  

Dobrý nápad, ale otázkou je, zda to není výběrové sympozium. Vzhledem k této skutečnosti tuto 

variantu zamítáme. 

 

Účast sekce na odborných akcích: 

S. Papežová: Kongresy by měly být také příležitostí k setkání  s členy. Navrhuje sympozia přihlásit do 

Olomouce, je otázkou zda i na Československý sjezd. 

mailto:sekceap@psychiatrie.cz


 

M.Hollý navrhuje sympo na Československém psychiatrickém sjezdu v Brně  a setkání s členy sekce 

(workshopovou formou) na Konferenci ambulantní psychiatrie v Olomouci. 

Shoda na tomto návrhu. 

 

Různé: 

J.Syrovátka – předsedové si předávali mailové adresy členů sekce i ostatních osob, kterým se posílaly 

informace.  

S.Papežová  se domnívá, že nám sekretářka společnosti předá maily na členy sekce ambulantní 

psychiatrie. Bránila by se posílat poštu nečlenům (nevyžádaná pošta, GDPR?). J. Syrovátka – souhlasí, 

dávat info na web, vyzvat členy Psych. společnosti, aby se stali členy sekce ambulantní péče. 

S.Papežová  – předáme Výboru Psych. společnosti návrh na stanovení  pravidel pro aktualizaci 

seznamu členů na webových stránkách PS.  

M.Novotná navrhuje aktualizaci v intervalu 1x za čtvrtletí.  

J.Rektor – je potřeba také aktualizovat volební řád a organizační řád sekcí.  

J. Syrovátka – tyto řády jsou přes 10 let staré, nereflektují již současnost.  

Požádáme výbor společnosti, aby zvážil aktualizaci těchto řádů.  

 

Zapsal: M. Hollý, 23.1.2023 

 


