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Valné hromadě předsedal prof. J. Raboch, před-
seda Psychiatrické společnosti. Účast 46 členů.

V úvodu zazněla 5minutová videoznělka Světo-
vého kongresu WPA v Praze. Byl schválen pro-
gram valné hromady. Předsedající konstatoval, že
shromáždění není podle stanov usnášeníschopné,
a tedy bude mít pouze informativní charakter.

Vědecký sekretář dr. Baudiš přednesl zprávu
výboru Psychiatrické společnosti o činnosti za
období 2006-2007. In extenso je publikována na
psychiatrie.cz. 

Pokladník prim. Rektor podal zprávu o finanč-
ním hospodaření. Výbor měl poměrně vysoké příj-
my (sjezd ve Špindlerově Mlýně, časopis) a nízké
výdaje (redukce danění). V r. 2006 byl zisk 993 000
Kč, v r. 2007 zatím negativní bilance časopisu. Ve
fondu ČPS-APA je 117 000 Kč. Stále nás postihuje
nevýhodně danění zisku z příjmů za časopis.

Zprávu revizní komise přednesl dr. Hermann
(místopředseda). Komise neshledala v činnosti
výboru nepravosti.

Prof. Raboch předestřel administrativní a eko-
nomický stav a očekávaný vývoj Psychiatrické spo-
lečnosti v rámci ČLS JEP. Výbor stále protěžuje
osamostatnění společnosti. Povinností přibývá,
bez profesionálního sekretariátu je již lze sotva
zvládnout. Vznikla dvě občanská sdružení: „Psy-
chiatrie, Praha, 2008“ k usnadnění financování
světového kongresu WPA v Praze a „Česká psychi-
atrická společnost, o.s.“ jako servisní organizace,
která se ve spolupráci s Guarant International,
s.r.o., věnuje administrativě, organizaci, propaga-
ci, sponzoringu, event. vydávání časopisu. Spolu-
práce s ČLS JEP někdy vázne a komplikuje se,
společnost je omezena ve svých ekonomických
aktivitách. To vše by měla zlepšit samostatná
právní subjektivita společnosti. Stále ale přichází
v úvahu zůstat v částečném svazku s ČLS JEP za
nových podmínek (ekonomické osamostatnění,
zvýšená a produktivnější činnost sekretariátu
ČLS a jejího Nakladatelského a tiskového středis-
ka). Dosavadní jednání s ČLS nebyla příliš úspěš-
ná. To vše předpokládá přeregistraci členů Psychi-
atrické společnosti do „České psychiatrické
společnosti, o.s.“ v r. 2008. Tuto situaci považuje
výbor za velmi závažnou a žádá členy o vyjádření
názoru. Nejhorším a zcela nevýhodným scénářem
by mohlo dojít k rozštěpení na dvě odlišné společ-
nosti. 

V diskusi prim. Rektor objasnil  finanční, ekono-

mické i praktické důvody výborem doporučované
zásadní změny. Dr. Baudiš připomněl důvody his-
torické. Dr. Bašný referoval o sjezdu ČLS JEP
v lednu 2007, kde na nátlak členstva předsednic-
tvo ČLS slíbilo zabývat se možností přijímat práv-
nické osoby za členy ČLS. Dr. Berka pohovořil ve
prospěch osamostatnění společnosti. Prof. Raboch
uvedl rizika vzniku dvou samostatných společnos-
tí pro českou psychiatrii. Dr. Baudiš popsal
nezbytnost event. odhlášení se z ČLS JEP a při-
hlášení se k členství v nové společnosti. Dr. Pěč
upozornil na osudy ostatních odborných společnos-
tí ČLS JEP. 

Dále diskutovali dr. Bašný, prim. Rektor, ing.
Závišek, dr. Baudiš. Prim. Možný doporučoval
uskutečnit informační kampaň pro členy Psychia-
trické společnosti. Doc. Pacelt se dotázal na publi-
kování v časopisu Česká a slovenská psychiatrie
a na jejího nakladatele. Dr. Přikryl projevil obavy
o právo vydávání časopisu. Dr. Anders vysvětlil
situaci s časopisem Česká a slovenská psychiatrie,
kdy probíhá jednání o změnu na nakladatelství
Galén. Prim.Možný se dotázal na praktické dopa-
dy navrhované změn pro členy společnosti.
Prof. Raboch vysvětlil, že hlavní pozitivní změny
by se dotkly práce výboru. Pro členy by k zásadním
změnám nedošlo (časopis jako součást členství, tok
informací by zůstal, postgraduální výuka rovněž,
organizace sjezdů, sekcí aj. beze změn, vše za
pomoci Garant Internationa, s.r.o. V úvahu při-
chází možnost jednoročních prázdnin od členského
poplatku). Jedinou „povinností“ by byla přeregis-
trace členů.

Po diskusi k otázce nové společnosti bylo při-
stoupeno k informativnímu hlasování o dosavadní
činnosti výboru Psychiatrické společnosti a o po-
kračování v popsaném směru. Pro hlasovalo 45
osob, proti nebyl nikdo, 1 člen se hlasování zdržel.

V diskusi o další činnosti výboru se ing. Pospíšil
dotázal na použití přebytku finančních prostřed-
ků. Prof. Raboch odpověděl, že budou použity na
podporu mladých psychiatrů k účasti na kongre-
sech a k zahraničním cestám (jako doposud),
k platbě za konferenční poplatky při vybraných
akcích, na vzdělávací granty, jako rezerva na pře-
chodné období aj. Prim. Možný kritizoval postup
ČLK, která za udílení akreditace vybírá nepřimě-
řené poplatky.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.

Zápis z valné hromady Psychiatrické společnosti,
která se konala u příležitosti 
13. česko-slovenského psychiatrického sjezdu
(Brno, hotel Voroněž, 13. září 2000)
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