
Zápis ze schůze Členského shromáždění

Zápis ze schůze Členského shromáždění spolku Psychočas, z.s. se sídlem Šlechtitelů
813/21, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 089 52 604, zapsaného ve spolkovém rejstříku pod sp.
zn. L 19101 vedenou Krajským soudem v Ostravě (dále jen jako Spolek, Psychočas, nebo
Psychočas, z.s.), která proběhla 8.10.2021 v Olomouci.

Celkový počet členů k datu 8.10.2021 je 98. Celkový počet členů s právem hlasovat je 70.
Počet přítomných členů činil 56 členů s právem hlasovat.

1. Zahájení
Prezidentka Adéla Ostárková zahájila schůzi Členského shromáždění a přivítala všechny
přítomné. Dále představila program Členského shromáždění.

2. Schválení programu Členského shromáždění
Po představení programu Členského shromáždění proběhlo hlasování o schválení programu
Členského shromáždění.

Pro 56

Proti 0

Zdržel se 0

3. Představení aktuálního vedení Organizace
Všem přítomným členům bylo představeno vedení Spolku a Předsednictvo.

4. Rekapitulace činnosti za akademický rok 2020/2021
V akademickém roce 2020/2021 proběhly následující akce:

● Psychotalks (převážně v online podobě)
● Celostátní konference Dítě o něm - pro něj (v online podobě)



● Kurz projektivních metod s Mgr. Zdeňkem Altmanem (v online podobě)
● Kurz dětských projektivních metod s Mgr. Zdeňkem Altmanem (prezenčně)
● DoStředy a adaptační kurzy (prezenčně)
● Buddy projekt (v prezenční i online podobě)
● Soutěže o knižní publikace s Nakladatelstvím Portál (online)

Dále se spolek Psychočas, z.s. stal členem Unie Psychologických Asociací.

5. Prezentace plánu činnosti Spolku na akademický rok 2021/2022
V akademickém roce 2021/2022 jsou v plánu tyto akce:

● Kurz krizové intervence (Osahatsi, z.s.) - Praha, leden až březen 2022
● Kurz krizové intervence (Modrá linka, z.s.) - Brno, březen až květen 2022
● První psychologická pomoc (Moravští lektoři, z.s.) - Olomouc, únor 2022
● Komunikace s člověkem s depresí (Fokus, z.ú.) - Praha, 26. 2. 2022
● Psychiatrické minimum (Fokus, z.ú.) - Brno, 11.-13.3. 2022
● Psychoterapeutické ochutnávky (Psychočas, z.s.) - online, březen/duben 2022
● Kurz relaxačních technik (Škola manažerského rozvoje, s.r.o.) - Ostrava, 16. 10. 2021
● Kurz projektivních metod (Mgr. Zdeněk Altman) - online, leden/únor 2022
● Kurz kresby stromu (Mgr. Zdeněk Altman) - Praha, duben 2022

Od přítomných byl vznesen dotaz ohledně ceny kurzů krizové intervence. Předpokládaná
cena je 24 000,- Kč, přesná částka ještě není stanovena.
Dále byl vznesen dotaz na začátek přihlašování na kurz krizové intervence. Přesné datum
zatím není stanoveno, předpokládaný začátek přihlašování je stanoven na přelom ledna a
února 2022.
Přítomným členem byl návrh na domluvení Kurzu psychologa ve zdravotnictví. Organizace
se pokusí oslovit lektory a domluvit kurz.



6. Hlasování o schválení plánu činnosti Spolku na akademický rok 2021/2022
Přítomní členové Spolku s právem hlasovat hlasovali následovně:

Pro 56

Proti 0

Zdržel se 0

7. Rekapitulace finančního plánu Spolku na akademický rok 2020/2021
Během akademického roku 2020/2021 byli příjmy a výdaje Organizace následující:

Žádný z přítomných členů neměl připomínky ani otázky k finančnímu plánu Organizace za
akademický rok 2020/2021.



8. Schválení finančního plánu Spolku za akademický rok 2020/2021
Přítomní členové Spolku s právem hlasovat hlasovali následovně:

Pro 56

Proti 0

Zdržel se 0

9. Prezentace finančního plánu Spolku na akademický rok 2021/2022

Prezidentka Spolku doplnila informace o jednotlivých skupinách. Externími pracovníky jsou
převážně účetní a poskytnutí právních služeb.
K finančnímu plánu Organizace na akademický rok 2021/2022 nebyly vzneseny žádné
dotazy či připomínky.



10. Hlasování o schválení finančního plánu Spolku na akademický rok 2021/2022
Přítomní členové s právem hlasovat hlasovali následovně:

Pro 56

Proti 0

Zdržel se 0

11. Zpráva revizní komise
Zpráva Revizní komise tvoří Přílohu 1 tohoto dokumentu. Ke zprávě Revizní komise nebyly
vzneseny žádné dotazy či připomínky.

12. Volba Revizní komise
Do volby revizní komise se přihlásili pouze následující 3 kandidáti:

Prvním kandidátem na pozici člena Revizní komise je Barbora Štarhová. Členové pro přijetí
či nepřijetí kandidatury hlasovali následovně:

Pro 56

Proti 0

Zdržel se 0

Barbora Štarhová byla zvolena na pozici člena Revizní komise pro funkční období se
začátkem v akademickém roce 2021/2022.



Druhým kandidátem na pozici člena Revizní komise je Hana Višvaderová. Členové pro
přijetí či nepřijetí kandidatury hlasovali následovně:

Pro 55

Proti 0

Zdržel se 1

Hana Višvaderová byla zvolena na pozici člena Revizní komise pro funkční období se
začátkem v akademickém roce 2021/2022.

Třetím kandidátem na pozici člena Revizní komise je Pavlína Balonová. Členové pro přijetí
či nepřijetí kandidatury hlasovali následovně:

Pro 55

Proti 0

Zdržel se 1

Pavlína Balonová byla zvolena na pozici člena Revizní komise pro funkční období se
začátkem v akademickém roce 2021/2022.

13. Volba tajemníka
Na opakovaně otevřenou pozici Tajemníka se přihlásil pouze jeden kandidát: Dorota
Ciencialová. Členové pro přijetí či nepřijetí kandidatury hlasovali následovně:

Pro 56

Proti 0

Zdržel se 0

Dorota Ciencialová byla zvolena na pozici Tajemnice pro funkční období se začátkem v
akademickém roce 2021/2022.



14. Představení nových Stanov Spolku
Nová verze Stanov tvoří Přílohu 2 tohoto dokumentu. Stanovy byly představeny všem
přítomným členům a byl dán prostor pro otázky a připomínky. Přítomní členi neměli žádné
otázky či připomínky k novým Stanovám.

15. Hlasování o změně Stanov Spolku
Členové pro přijetí či nepřijetí nových Stanov hlasovali následovně:

Pro 56

Proti 0

Zdržel se 0

Nové Stanovy Spolku byly schváleny k datu 8.10.2021 s platností od data schválení
Krajským soudem v Ostravě.

Prezidentka Adéla Ostárková a Viceprezidentka Denisa Hadžiosmanovičová se zavazují, že
po vstupu nových Stanov v platnost, odstoupí ze svých pozic vedení Spolku a vyhlásí nové
volby na pozice Prezident a Viceprezident.

16. Připomínky členů a jiné
Přítomní členi navrhují následující:

● Návrh na udělení Čestného členství
○ PhDr. Martinu Dolejšovi, Ph.D., vedoucímu Katedry psychologie v Olomouci

za podporu studentského spolku Psychočas, z.s.;
○ Mgr. Markovi Malůšovi, Ph.D., bývalému vedoucímu Katedry psychologie v

Ostravě za podporu studentského spolku Psychočas, z.s.
○ Adéle Ostárkové, součsané Prezidentce Spolku, za přínos v rozvoji spolku

Psychočas, z.s.;
○ Denise Hadžiosmanovičové, součsané Viceprezidentce Spolku, za přínos v

rozvoji spolku Psychočas, z.s.



Za Psychočas, z.s., dne 8.10.2021 v Olomouci

____________________________ _____________________________

Adéla Ostárková
Prezidentka

Denisa Hadžiosmanovičová
Viceprezident



Příloha 1: Zpráva Revizní komise za akademický rok 2020/2021





Příloha 2: Znění nových Stanov spolku Psychočas, z.s.














