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Slovo úvodem 

 

Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. byl založen 

v listopadu 2005. Institut užívá zkratku LIRTAPS. 

Institut je pokračovatelem úspěšného působení liberecké pobočky Pražského 

psychoterapeutického institutu (PPI), která věnovala výraznou pozornost rodinné terapii a 

psychosomatické medicíně. To bylo také podnětem k založení nového institutu v této oblasti. 

Zakladatelem Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. byl 

Pražský psychoterapeutický institut o.s. a zakládací listinu podepsal doc. MUDr. Jaroslav 

Skála, jeden z nestorů psychoterapie ve zdravotnictví a dlouholetý předseda Pražského 

psychoterapeutického institutu. LIRTAPS převzal všechny závazky od liberecké pobočky PPI 

a věnuje se především podpoře a rozvoji psychosomatické medicíny ve zdravotnictví a 

rodinně terapeutického přístupu. 

Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. má za sebou 

druhý rok své existence a domníváme se, že úspěšný. Společnost byla realizátorem mnoha 

akcí. Je obtížné označit jeden nejvýznamnější projekt.  

Nutno podotknout, že naše činnost by nebyla možná bez týmu fundovaných a 

obětavých lidí - kolegů a bez zázemí, které nám poskytuje Středisko komplexní terapie 

v Liberci, v jehož prostorách má Institut své sídlo. 

 

Chceme poděkovat všem našim sponzorům, kteří podpořili naši činnost finančními 

dary. Chceme je ujistit, že tyto prostředky byly a případně budou plně využity při naplňování 

poslání společnosti. 

 

O společnosti 

 

Společnost je zřízena za účelem organizování konferencí a seminářů, za účelem 

publikační a propagační činnosti, shromažďování informací a podpory rodinné terapie a 

psychosomatické medicíny. 

Dále se zabýváme oblastí vzdělávání: pořádáme odborné kurzy a výcviky. 

 

Organizační struktura 

 

Vedení o.p.s.: 

Správní rada v uplynulém období 1.1.2007 do 31.12.2007 pracovala v tomto složení: 

předsedkyně  Mgr. Věra Vohlídalová 

http://www.lirtaps.cz/


člen        MUDr. Josef Suchomel 

člen        Doc. ThDr. Miloš Raban 

 

Správní rada se sešla na svých zasedáních v průběhu rok celkem 2x:  

 

Sekretariát o.p.s.: 

ředitel společnosti  Mgr. Jan Knop 

sekretářka   Radka Menclová 

 

 

Pčehled činností vykonávaných v kalendáčním roce 2007 

Institut pokračoval v programech z předchozího roku.  

 Nejvýznamnějším programem a tím, do kterého bylo vloženo nejvíce úsilí a 

pozornosti, bylo pokračování ve výcviku v rodinné terapii  orientovaný na léčbu 

psychosomatických poruch, který je také akreditován pro oblast zdravotnictví 

odbornými lékařskými společnosti ČLS J.E.P. Odborným garantem tohoto výcviku je 

MUDr. Vladislav Chvála. Výcvik je organizován v rytmu školního roku a tak 

frekventanti tohoto výcviku vstoupili v září 2007 do čtvrtého, posledního ročníku. 

Počet účastníků ve výcviku je stabilní:  37, uskutečnilo se během roku 6 víkendových 

setkání, celkem 120 výcvikových hodin. 

 Druhým významným a dlouhodobým programem bylo pokračování Dvouletého 

výcviku v psychoterapii pro pomáhající profese. Odborným garantem tohoto 

projektu byl Mgr.Jan Knop. Tento dvouletý výcvik započal v říjnu 2006, pokračoval 

přes celý rok 2007 a bude dokončen v květnu 2008. Účastníků v tomto výcviku je 

stabilně 19, realizovalo se 7 výcvikových setkání, celkem 120 výcvikových hodin. 

 

Institut pak nadále rozvíjel následující činnosti: 

 Pravidelně  šestkrát za rok vychází internetový bulletin Psych@Som a to 

především zásluhou MUDr. Chvály. Bulletin je volně k dosažení, k přečtení a ke 

stažení na internetových stránkách institutu: www.lirtaps.cz. Je rozesílán stabilně 

asi 250 odběratelům převážně z řad lékařů a psychologů v elektronické verzi, jen 

asi 30 výtisků každého čísla je rozesíláno předplatitelům v tištěné podobě,  Jsme 

nadále spokojeni s tím, že tento bulletin nesponzoruje žádná farmaceutická firma. 

Pod číslem ISSN 1214-6102 je jako odborné médium s pravidelným vydáváním 

registrován web archivem Národní knihovny, kde je součástí databáze. 

 Institut organizuje supervizí setkání pro odborníky z oblasti rodinné terapie, 

garantem tohoto programu je Dr.L.Trapková. 4 supervizní setkání se konala 

střídavě v Praze a v Liberci, celkem se tak uskutečnilo 40 hodin supervize ve dvou 

skupinách po 5 absolventech. 

 Dr.Trapková a Dr. Chvála také zajišťovali další pokračování svého programu 

„Seminář - časová osa“, tento víkendový seminář se konal dvakrát v průběhu 

roku 2007, celkem to obnášelo 40 hodin. O tento seminář je takový zájem, že je 

plně obsazen až do konce roku 2008, ačkoli jsme rozšířili jeho počet na 5 za rok. 

 V průběhu roku také probíhala supervize na základě smlouvy mezi Institutem a 

krajskou nemocnicí v Liberci pro jejich pracovníky, uskutečnilo se celkem 24 

hodin supervize.  

 Institut  vytvořil prostor pro sestavení adresáře pracovišť zaměřených na 

psychosomatický přístup ve zdravotnictví a zpřístupnil je na svých internetových 

stránkách. 

http://www.lirtaps.cz/


 Ve dnech 23.-24.2. 2007 proběhlo kolokvium v Hejnicích pro absolventy všech 

běhů výcviků v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci především 

díky dr.Trapkové. Tato akce je součástí naší péče o absolventy a podporu jejich 

dalšího odborného vývoje.  

 I nadále poskytujeme služby psychosomatické sekci Psychiatrické společnosti  

ČLS JEP, jak vydáváním bulletinu Psych @  Som, tak uveřejňováním informací o 

práci sekce na našich stránkách.  

 Během roku 2007 jsme se podíleli na dlouhodobém projektu dokumentárního 

filmu o psychosomatické medicíně v Čechách ve srovnání s Německem, který 

realizuje pan režisér Slávek Novák. Film je téměř dokončen a již jsme jednali o 

jeho odvysílání ČT.  

 V říjnu 2007 reprezentovali členové lektorského týmu dr.Trapková a dr.Chvála 

mezinárodní konferenci rodinné terapie EFTA v Glasgow, kam byli organizátory 

pozváni, aby přednesli své zkušenosti. Naše organizace tuto cestu podpořila a 

získala na ni finanční prostředky od Nadace Zdraví Preciozy a.s. ve výši 19 000,- 

Tato akce byla organizována mimo původní plán a byla mimořádně úspěšná. Práce 

našich lektorů zde vzbudila značný zájem a byla na evropské scéně dobře přijata.  

 V druhé polovině roku 2007 jsme začali s přípravami 12. celostátní a mezinárodní 

konference psychosomatické medicíny s tématem „Psychosomatická praxe“, která 

se uskuteční v dubnu 2008 zde v Liberci.  

 Během roku 2007 jsme se podíleli na odborných korekturách významné knižní 

publikace německých autorů Tress W., Kruse J., Ott J. (vyd.), Psychosomatische 

Grundversorgung. Stuttgart: Schattauer Verlag 2004, ISBN 3-7945-2209-5, kterou 

překládal pro nakladatelství Portál pan Lubor Špís. MUDr.Chvála se na publikaci 

podílel předmluvou. České vydání Základní psychosomatické péče se může stát 

významným počinem v historii české psychosomatické medicíny. Založili jsme 

pracovní skupinu pro zavedení Základní psychosomatické péče v českém 

zdravotnictví. 

 

 

 Roční účetní závčrka a zhodnocení základní údajč v ní obsažených 

 

 

Výrok auditora  

 

Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, 

vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace „Institutu 

rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s.“ k 31.12.2007 a výsledku 

hospodaření za rok 2007 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České 

republiky. 

 

 Pčehled o penčžních pčíjmech a výdajích 

 

Náklady v druhovém členční 

 

Spotřeba materiálu Kancelářské potřeby 6 278,71 

 Drobný majetek 39 747 

Ostatní služby Lektorné  532 104 



 Nájemné 57 800 

 Režijní náklady  69 148,66 

 Poštovné 2 616,50 

Mzdové náklady Hrubé mzdy 96 000,- 

Zákonné sociální pojištění SP a ZP 33 600,- 

Jiné ostatní náklady Bankovní poplatek, zákon. 

pojištění  

6 178,28 

Náklady celkem  843 473, 15 

   

Výnosy v druhovém členění 

 

Tržby z prodeje služeb Školné, předplatné časopisu 709 015,33 

Tržby za zboží CD kontexty 588,20 

Úrok  256 68 

Přijaté příspěvky Dary 20 100 

Jiné výnosy  700,20 

Výnosy celkem   730 660,47 

 

 Pčehled rozsahu pčíjmč (výnosč) v členční podle zdrojč 

 

Struktura zdrojů: 

 Přijaté dary – Kč 19000,- finanční dar Nadace Preciosa poskytnutý na služební cestu 

lektorů na mezinárodní konferenci EFTA ve skotském Glasgow 

 Kč 1 100,- finanční dary od fyzických osob na tisk a distribuci časopisu 

Psychosom a provoz Institutu rodinné terapie 

 Vlastní příjmy – školné a kurzovné výcviků a seminářů v rámci doplňkové činnosti Kč 

704 443,11 

 Vlastní příjmy – předplatné časopisu Psych@Som a distribuce časopisu Softfórum 

v rámci hlavní  činnosti Kč 4 571,52 

 Vlastní příjmy – prodej CD kontexty v rámci hlavní činnosti Kč 588,20 

 

 Vývoj a konečný stav fondč  

 

Ztráta ve výši Kč 79 426,22 z r. 2006 byla částečně kryta z fondů a částečně kryta z vlastního 

jmění. 

V r. 2007 účetní jednotka vykázala ztrátu ve výši Kč 113000,- . V roce 2007 byla účetní 

jednotka plátcem DPH a právě z tohoto důvodu se jednotka dostala do ztráty.  

Protože za posledních 12 měsíců nepřekročila jednotka povinný obrat Kč 1 mil. byla od 

1.1.2008 zrušena registrace k DPH. 

 

 

Stav a pohyb majetku a závazkč  

 

 O.p.s. nemá žádný dlouhodobý majetek. 

 Společnost pořídila v r. 2007 následující drobný majetek: kopírovací stroj Canon Kč 

15 464,- počítač Kč 10 300,- a kávovar DeLonghi Kč 13 983,-   

 Závazky k 31.12.2007 

 Faktura přijatá Kč 14 000,- Mgr. Knop  - lektorné za čtyřletý výcvik RT v měsíci 

listopadu 2007 



 Faktura přijatá Kč 10 400,-  Mgr. Zemanová – lektorné za dvouletý výcvik v měsíci 

prosinci 2007  

 Faktura přijatá Kč 10 400,- Mgr. Knop – lektorné za dvouletý výcvik v měsíci prosinci 

2007 

 Ostatní závazky – mzdy za 12/07 Kč 10800,- 

      

 

Úplný objem nákladč v členční na náklady vynaložené pro plnční 

obecnč prospčšných služeb,  pro plnční činností doplčkových a na 

vlastní činnost (správu) 

 

 Náklady obecně prospěšné služby: 

- publikační a propagační činnost Kč 41 387,- (dokument o Psychosomatice, 

časopis Psychosom) 

- organizace konferencí, výcviků, seminářů a přednášek Kč 19 261,- 

(Kolokvium Hejnice) 

- spolupráce s dalšími institutu Kč 22 240,- (přednáška ve skotském Glasgow) 

 Náklady na doplňkovou činnost: 

– Čtyřletý výcvik v rodinné terapii Kč 331 346,- 

– Dvouletý výcvik pro pomáhající profese Kč 191 882,- 

– Časová osa Kč 55 040,- 

– Supervize Kč 55 410,- 

– 5- letý psychoterapeutický výcvik Kč 4 440,- 

 Společné náklady – Kč 69 268,- 

 Náklady na správní činnost Kč 53 199,- 

 

 Zmčny zakládací listiny a složení čídících orgánč, k nimž došlo 

v prčbčhu roku 

 

K 1.1.2007 nastala změna ve správní radě organizace.  

 

Ve správní radě ukončila činnost PhDr. Ludmila Trapková a MUDr. Vladislav Chvála. 

 

Předsedkyní správní rady se stala Mgr. Věra Vohlídalová a novými členy správní rady se stal 

Doc. PhDr. Ing Miloš Raban a MUDr. Josef Suchomel. 

 

 

V Liberci 

dne 29.2.2008 

 

 

Zprávu sestavil: Mgr. Jan Knop – ředitel o.p.s. 


