Stanovy České psychoanalytické společnosti z.s.
I. Úvodní ustanovení
1.
2.
3.
4.

Název: Česká psychoanalytická společnost z.s.
Sídlo: Praha
IČ 00550213
Česká psychoanalytická společnost z.s. (dále jen ČPS) je zapsaná ve spolkovém rejstříku
pod sp. zn. L847 vedenou u Městského soudu v Praze
II. Cíle a činnosti ČPS

1. ČPS navazuje na činnost Studijní skupiny pro psychoanalýzu, založené v Praze v roce
1936, která působila za okupace a v letech totality neoficiálně. ČPS je členem
Mezinárodní psychoanalytické společnosti (International Psychoanalytical Association IPA) a Evropské psychoanalytické federace (European Psychoanalytical Federation EPF).
2. ČPS je členem Mezinárodní psychoanalytické společnosti (International Psychoanalytical
Association, dále jen IPA) a Evropské psychoanalytické asociace (European
Psychoanalytical Federation – EPF). ČPS ve svém rozhodování v odborných a etických
otázkách, v odůvodněných případech i organizačních, jedná v souladu se stanovami IPA a
doporučením příslušné komise IPA při respektování českého právního řádu.
3. Cílem ČPS je rozvoj psychoanalýzy jednak formou prohlubování praxe a znalostí v
psychoanalýze mezi členy, jednak seznamováním veřejnosti s psychoanalýzou a šíření
poznatků o ní prostřednictvím publikační činnosti, organizací odborných setkání a
konferencí.
4. Dalším cílem je organizace psychoanalytického tréninku a vzdělávání.

III. Členství
1. Členství v ČPS se rozlišuje na řádné, čestné, emeritní a hostující
2. O přijetí za člena ČPS, a to jakéhokoliv druhu, rozhoduje vždy Členská schůze a na
jakýkoliv druh členství není právní nárok. Členství vzniká dnem rozhodnutí Členské
schůze
3. Řádné členství lze získat na základě ukončeného psychoanalytického vzdělání
v Psychoanalytickém institutu ČPS, případně v jiném institutu uznaném IPA. O vzniku
členství rozhoduje Členská schůze ČPS na základě písemné přihlášky žadatele.
4. Čestné členství je vyhrazeno pro významné domácí a zahraniční psychoanalytiky.
5. Emeritní členství je vyhrazeno členům ČPS v seniorním věku, pokud o něj požádají.
6. Hostující členství je vyhrazeno členům zahraničních společností IPA, kteří vykonávají
psychoanalytickou praxi v ČR a nesplňují kritéria pro přijetí za člena ČPS.
IV. Práva a povinnosti člena ČPS
1. Člen má právo:
a. účastnit se organizační a odborné činnosti ČPS.
b. rozhodovat prostřednictvím orgánů ČPS

c. volit a být volen do orgánů ČPS (za splnění podmínek uvedených v těchto
stanovách)
d. odstoupit z funkce během volebního období.
e. být informován o všech rozhodnutích a výsledcích činnosti ČPS a podílet se na
nich
f. jednostranně ukončit své členství v ČPS.
2. Čestní, hostující a emeritní členové nemají hlasovací právo a nemohou být voleni do
orgánů ČPS. Mohou se účastnit všech odborných akcí.
3. Členství v ČPS zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím
4. Člen má povinnost:
a. zachovávat vnitřní předpisy ČPS (zejména tyto Stanovy a Etický kodex) a plnit
rozhodnutí jejích orgánů
b. aktivně podporovat činnost ČPS a podílet se na ni
c. Platit včas členské příspěvky ve výši a termínu určeném Členskou schůzí.
Osvobození jsou členové hostující, čestní i emeritní.
d. Řádně vykonávat funkci, do které byl zvolen nebo jmenován.
e. Jednat v souladu se zájmy ČPS.

V. Orgány, zvláštní instituce a správa ČPS
1. Orgány ČPS jsou Členská schůze, Rada ČPS a Etická komise.
2. Zvláštní institucí ČPS je Psychoanalytický institut ČPS
3. Členská schůze
a. Členská schůze je nejvyšším orgánem ČPS.
b. Zasedání Členské schůze svolává Rada pravidelně 1x za rok v měsíci lednu;
případně mimořádně na základě rozhodnutí Rady či požadavku nejméně 1/3 členů
ČPS, a také v říjnu volebního roku. Členská schůze se svolává nejméně 15 dnů
před termínem konání písemnou pozvánkou rozeslanou elektronickou poštou nebo
dopisem.
c. Členská schůze zejména: určuje směřování ČPS, volí a odvolává členy orgánů a
zvláštních institucí ČPS, rozhoduje o přijetí či vyloučení všech druhů členů, volí a
odvolává tréninkové analytiky, rozhoduje hlasováním o výši členských příspěvků a
školném v Psychoanalytickém institutu, schvaluje uzávěrku a zprávu o
hospodaření, schvaluje a upravuje Stanovy a další závazné vnitřní předpisy ČPS,
rozhoduje o příslušných disciplinárních opatřeních proti členům ČPS, rozhoduje o
likvidaci a zrušení ČPS.
d. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů ČPS (členové čestní,
hostující a emeritní nemají hlasovací právo). Usnesení se přijímá většinou hlasů
členů přítomných v době usnesení. Hlasování v personálních otázkách probíhá
tajně. Pokud se nesejde potřebné množství členů, svolává Rada náhradní zasedání
Členské schůze, kde rozhodují ve všech případech pouze přítomní členové prostou
většinou. Náhradní zasedání Členské schůze se svolává novou pozvánkou ve lhůtě
15 dnů ode dne konání neusnášeníschopné Členské schůze a musí se konat
nejpozději do šesti týdnů od uvedeného dne.
e. Jednání Členské schůze jsou neveřejná. Z jednání Členské schůze pořizuje člen
určený Radou stručný zápis. Zápis musí obsahovat minimálně datum, čas a místo
konání, seznam přítomných členů, přijatá usnesení a názory nesouhlasné
s přijatými usneseními těch členů, kteří požádali o zaprotokolování.

4. Rada ČPS
a. je výkonným a statutárním orgánem ČPS.
b. Rada ČPS zejména: organizuje a zajišťuje činnost společnosti ve shodě s
usneseními členské schůze, předkládá roční uzávěrku spolu se stručnou zprávou o
hospodaření společnosti, navrhuje výši členských příspěvků, zajišťuje archivaci a
předávání dokumentů společnosti, vede seznam členů ČPS, organizuje vědecké
schůze společnosti, zajišťuje řádné vedení účetnictví ČPS a řádné fungování ČPS a
to administrativní, ekonomické i právní.
c. Členy rady jsou: prezident, prezident budoucí (po svém zvolení v průběhu
posledního roku funkčního období Rady), viceprezident, sekretář organizační,
sekretář pro vědeckou činnost, ředitel Institutu a pokladník.
d. Prezident jako reprezentant ČPS je volen na tříleté funkční období, volba
prezidenta probíhá na lednové Členské schůzi kalendářního roku, na jehož konci
končí mandát předchozího Prezidenta, návrh kandidátky zpracovává volební
komise jmenovaná Radou a kandidátní listina je součástí pozvánky na uvedenou
Členskou schůzí. Po svém zvolení se budoucí prezident stává členem Rady ČPS.
Výkon funkce zahajuje spolu s novou Radou v lednu následujícího roku.
e. Ostatní členové Rady jsou voleni rovněž na tříleté funkční období. Volba probíhá
stejným způsobem jako volba prezidenta na mimořádné Členské schůzi v říjnu
kalendářního roku předcházejícímu funkčnímu období zvolených členů Rady.
Rada zahajuje svou činnost v lednu roku následujícího.
f. Mandát Prezidenta a Ředitele Institutu trvá bez přerušení nejvýše na jedno volební
období.
g. Rada je usnášeníschopná, pokud je na jejím jednání přítomná většina členů
vykonávajících mandát. Rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
h. Jednání jménem ČPS může činit Prezident sám, nebo dva jiní členové Rady, ale
vždy na základě příslušeného rozhodnutí Rady, jedná-li se o jednání pro ČPS
závazné.
i. Jednání Rady ČPS jsou přístupná všem členům. Z jednání Rady se pořizuje zápis.
5. Etická komise (dále jen EK)
a. Etická komise je volena Členskou schůzí ČPS a je nejméně tříčlenná. EK volí ze
svého středu předsedu EK.
b. EK se řídí Jednacím řádem EK ČPS (IPA).
c. O disciplinárních opatřeních rozhoduje Členská schůze spolku na podkladě návrhů
EK předaných Radě. Disciplinární opatření jsou důtka, pokuta, podmíněné
ukončení členství, ukončení členství.
6. Psychoanalytický institut ČPS
a. Uskutečňuje výcvik a vzdělávání kandidátů, přípravu a další vzdělávání
tréninkových analytiků. Rozhoduje o výběru uchazečů o výcvik v psychoanalýze,
organizuje a provádí jejich výuku a výcvik, organizuje závěrečné zkoušky,
doporučuje absolventy k přijetí do ČPS.
b. Ředitel institutu je volen a odvoláván Členskou schůzí společnosti. Vedoucí
tréninkového výboru je volen a odvoláván tajným hlasováním tréninkovými
analytiky prostou většinou ze všech tréninkových analytiků.
c. Tréninkový analytik je volen a odvoláván členskou schůzí společnosti. V
odůvodněných případech může být kooptován tréninkovým výborem, kooptace
musí být potvrzena členskou schůzí v termínu nejbližšího zasedání.
d. Chod institutu je určen Organizačním řádem.

e. Institut pro svoji činnost využívá hmotného a personálního vybavení ČPS, výši
školného schvaluje Členská schůze na návrh ředitele institutu, školné je příjmem
ČPS.
VI. Majetek ČPS
1. ČPS získává svůj majetek
a. Z členských příspěvků
b. Ze studijních poplatků (školné)
c. Z příjmu z vlastní činnosti (včetně organizování konferencí, seminářů apod.)
d. Z příspěvků a darů jiných fyzických nebo právnických osob
e. Z případných dotací a jiných zdrojů (granty, pokuty, subvence, pronájem, dědictví)
2. Získaný majetek bude vždy použit výlučně k zajištění cílů činnosti ČPS, stanovených v
článku II. Těchto Stanov a k úhradě nákladů s tím spojených, a vždy v souladu s
příslušnými právními předpisy
VII. Fúze, rozdělení, zrušení, likvidace a zánik
1. Při fúzi, rozdělení, zrušení, likvidaci a zániku ČPS se postupuje v souladu s občanským
zákoníkem, není-li pro konkrétní záležitosti v těchto Stanovách rozhodnuto jinak
2. Členská schůze svolaná za účelem rozhodnutí o fúzi, rozdělení, zrušení, likvidaci, nebo
zániku je usnášeníschopná, účastní-li se jí minimálně 2/3 všech řádných členů
3. K jednání o fúzi, rozdělení, zrušení, likvidaci nebo zániku ČPS musí být svolaná
mimořádná Členská schůze s tímto jediným předmětem jednání.
4. Pozvánka musí být prokazatelně doručena všem řádným členům nejméně měsíc předem,
důvod svolání musí být na pozvánce jednoznačně uveden.
5. ČPS zaniká výmazem ze Spolkového rejstříku
VIII. Závěrečné ustanovení
1. Schválením těchto Stanov se dosavadní asociovaní a řádní členové stávají řádnými členy
podle těchto stanov
2. Tyto stanovy schválila Členská schůze dne 24. 11. 2016. Tyto Stanovy nahrazují v plném
rozsahu Stanovy ze dne 20. 3. 2008

Dne 24. 11. 2016

PhDr. Marin Mahler
Prezident ČPS z.s.

