
 

 

 

 

Členské shromáždění spolku Psychočas, z.s. 
 
Tento dokument je zápisem z Členského shromáždění spolku Psychočas, z.s. se sídlem 
Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 089 52 604, zapsaný ve spolkovém rejstříku 
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, složka 19101 (dále jen jako „Spolek“, či „Psychočas“).  
Počet členů Spolku s právem hlasovat činí 89 a to k datu 21.9.2020. Na Členském shromáždění 
bylo fyzicky přítomno nebo zastoupeno plnou mocí 67 členů Spolku. Na Členském 
shromáždění nebylo přítomno ani zastoupeno plnou mocí 22 členů Spolku s právem hlasovat. 
Na Členském shromáždění Spolku nebyl přítomen žádný pasivní člen. 
Členské shromáždění proběhlo v pátek 25.9.2020 na Katedře psychologie v Olomouci na 
adrese Vodární 6, Olomouc, 779 00. 
 
 

Program Členského shromáždění 
1. Schválení programu ČS 

2. Rekapitulace dosavadní činnosti organizace 

3. Schválení hospodaření pro rok 2020 

4. Předložení rozpočtu pro akademický rok 2020/2021 

5. Schválení rozpočtu pro akademický rok 2020/2021 

6. Předložení plánu činností pro akademický rok 2020/2021 

7. Schválení plánu činností pro akademický rok 2020/2021 

8. Zpráva revizní komise 

9. Připomínky členů 

10. Jiné 

 
 

Jednotlivé body programu 
 

1. Schválení programu Členského shromáždění 

• Prezidentka představila celý program Členského shromáždění 

• Hlasování 
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2. Rekapitulace dosavadní činnosti organizace 

• Únor 2020 

o Založení organizace 

o Úprava vnitřních dokumentů 

o Založení webových stránek 

o Založení bankovního účtu 

o Zavádění pravidel vnitřní komunikace a jednání 

o Založení poboček 

▪ Olomouc, Ostrava, České Budějovice 

o Obsazení pozic 

▪ Neobsazené pozice: Fundraiser, Finanční manažer 

o Nábor členů 

• Březen 2020 až červen 2020 

o Zakládání projektů 

o Organizace a realizace celostátních Online Psychotalks 

o Realizace online workshopu „Jak digitalizovat psychologii?“ ve 

spolupráci se společností Google a psychologem Petrem Kačenou 

o Pokračuje nábor členů 

• Červenec 2020 

o velká schůze Předsednictva 

o doladění komunikace a vnitřních pravidel, rozdělení a vyjasnění 

kompetencí 

• Srpen 2020 

o školení PR týmu 

• Září 2020 

o vznik poboček v Praze a Brně 

o první Členské shromáždění 

 
 



 

 

 
 
 

3. Schválení hospodaření pro rok 2020 

• Příjmy: 208 060,- Kč (k 20.9.2020) 

o Členské příspěvky 

o Sponzorský dar 

o Poplatky za uskutečněné akce 

▪ DoStředy – Olomouc 

▪ DoStředy – Ostrava 

▪ Letní trenérská škola 

▪ Kurz projektivní metody 

• Výdaje: 66 751,- Kč (k 20.9.2020) 

o Právní služby 

o Webhosting – Psychočas 

o Webhosting – Instropekt 

o Poplatky uskutečněné akce: Dostředy – Olomouc, DoStředy – 

Ostrava, Letní trenérská škola 

▪ Ubytování, potraviny, kancelářské potřeby 
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4. Předložení rozpočtu pro akademický rok 2020/2021 

Všechny uvedené údaje jsou plánem hospodaření a výsledné částky se mohou mírně 

lišit. 

 

Výdaje: 

Zaplacení členského poplatku organizaci EFPSA 7 500,- Kč 

Externí pracovníci 100 000,- Kč 

Pronájem prostor 80 000,- Kč 

Kancelářské potřeby 6 000,- Kč 

Propagační materiály 10 000,- Kč 

 
 



 

 

 
 
 

Příjmy: 

Členské poplatky 30 000,- Kč 

Dotace 40 000,- Kč 

Plánované akce 100 000,- Kč 

 
 

5. Schválení rozpočtu pro akademický rok 2020/2021 
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6. Předložení plánu činností pro akademický rok 2020/2021 

• Říjen 

o Mgr. Zdeněk Altman: Kurz projektivních metod (Praha) 

o Psychotalks (Olomouc, Ostrava, České Budějovice) 

o Konference NRKR (Ostrava) 

o Kurz krizové intervence (Olomouc) 

o Vítání prváků (České Budějovice) 

• Listopad 

o Psychotalks (všechny pobočky) 

o PhDr. Michaela Peterková: přednáška na téma Emoce (Olomouc) 

o Kurz krizové intervence (Olomouc) 

o Mgr. et Mgr. Pavel Rataj: přednáška na téma Vztahy (Praha) 

• Prosinec 

o Psychotalks (všechny pobočky) 

o Kurz projektivních metod (České Budějovice) 

o Vánoční večírek (České Budějovice) 

o Psychopárty (České Budějovice) 

o Vánoční večírek (Olomouc)  

• Leden 
o Kurz krizové intervence (Olomouc) 

• Únor 
o Psychotalks (všechny pobočky) 



 

 

 
 
 

o Kurz krizové intervence (Budějovice) 
o Mgr. Zdeněk Altman: Kurz projektivních metod (Olomouc) 

• Březen 
o Psychotalks (všechny pobočky) 
o Kurz krizové intervence (Budějovice) 
o PhDr. Michaela Peterková: přednáška na téma Emoce (Praha) 
o Mgr. Zdeněk Altman: Kurz projektivních metod (Ostrava) 

• Duben 
o Konference Psychočas (Ostrava) 
o Psychotalks (všechny pobočky) 
o Kurz krizové intervence (Budějovice) 
o Pálení čarodějnic (Budějovice) 

• Květen 
o Psychotalks (všechny pobočky) 

• Září 
o Letní trenérská škola 
o DoStředy – Olomouc 
o DoStředy – Ostrava 
o Adaptační kurzy 

 
 
 

7. Schválení plánu činností pro akademický rok 2020/2021 
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8. Zpráva revizní komise 

• Prezidentka představila přítomné členy Revizní komise 

• Prezidentka přečetla zprávu Revizní komise 

o Zpráva Revizní komise je v Příloze č. 1 a je součástí tohoto dokumentu 
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9. Připomínky členů 

a) Poznámka od aktivního člena: Na příštím Členském shromáždění by chtěl více 

popsat jednotlivé projekty u plánu činností na další akademický rok. 

Prezidentka tuto poznámku přijala a slíbila, že ji bude brát v potaz při dalším 

Členském shromáždění. Poznámka byla zaznamenána do zápisu z Členského 

shromáždění. 

 
 

10. Jiné 

• Bez připomínek či dalších poznámek 

 
 
 
 

 
Adéla Ostárková 

prezidentka  



 

 

 
 

Příloha č. 1 
 

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE 

Psychočas, z.s., se sídlem Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 08952604, zapsaný 

ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, složka 19101 

 

Zpráva revizní komise o činnosti spolku Psychočas,z.s. dále jen “Psychočas” nebo “Spolek” 

v roce 2020. 

 

Osnova: 

1. Činnost Psychočasu 

2. Závěr 

 

1. Komise zhodnotila činnost Spolku v roce 2020. Při hodnocení činnosti vycházela z plánu 

práce pro rok 2020, který se usnesl při vzniku Spolku. Vzhledem ke krátké době 

působení Spolku v době sepsání revizní zprávy nebylo možné provést kontrolu zápisů 

ze Členského shromáždění, nicméně byla provedena kontrola zápisu úvodní schůze 

nejen Předsednictva zabývající se nejen nutnou terminologií, ale i shrnutím 

akademického roku a plány na nový a nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Dále 

komise ke zhodnocení využila vlastních postřehů zjištěných při osobní účasti členů 

komise na jednotlivých akcích a schůzí pořádaných Psychočasem. 

Dle plánu a v krátkém čase vznikly nově dvě pobočky Spolku, což je revizní komisí 

hodnoceno velice kladně vzhledem k plánovanému zvýšení finanční rezervy. Zároveň 

se podařilo uspořádat adaptační kurzy pro budoucí studenty prvních ročníků 

 

 



 

 

 

 

psychologie a naplánovat kurzy a přednášky, kterých se členové Spolku mohou 

zúčastnit. Tuto činnost hodnotíme taktéž pozitivně vzhledem ke směřujícímu 

prohloubení vědomostí z oblasti psychologie. Dokumenty (tj. Jednací řád, Stanovy, 

Volební řád a další) byly k náhledu bez problému poskytnuty, Stanovy jsou taktéž 

přístupné pro všechny členy Spolku. O nedostatcích je vedení Spolku informováno a 

sjedná nápravu co nejdříve. K projednání doposud nebyly přijaty žádné stížnosti ze 

strany aktivních či pasivních členů na vedení Spolku. 

 

2. Závěrem revizní komise neshledává žádné závažné prohřešky v dosavadní činnosti a 

plánování, vůči členům ani v oblasti hospodaření Spolku. Doporučuje vedení 

pokračovat ve vytváření finanční rezervy a jakmile to bude časově možné, zveřejnit na 

svých stránkách Etický kodex Spolku, aby byl dostupný pro všechny členy. Zároveň 

odstranit nedostatky ve Stanovách nejpozději do konce následujícího akademického 

roku. 

 

V Olomouci         Dne 20.9.2020 

 

Revizní komise: Libuše Kormaníková, Anna Krovová, Jana Beránková 

Za Spolek převzala: Adéla Ostárková, prezidentka 

 

 

 

 

Libuše Kormaníková, za revizní komisi            Adéla Ostárková, prezidentka 

 


