
 

 

 

  
 

 

 
 

Úplné znění stanov účinné dnem 12. 10. 2017 

 
Stanovy spolku Česká asociace pro psychoterapii, z.s. 

1) Preambule 

1. Česká asociace pro psychoterapii, z.s. (dále jen “ČAP”) je samostatný, nezávislý a v duchu 
Štrasburské deklarace o psychoterapii otevřený odborný spolek, založený dle zákona č. 
83/1990 Sb. o sdružování občanů. ČAP působí na území celé České republiky.  

2. Členové ČAP chápou psychoterapii jako vědeckou disciplínu, jejíž praktikování je 
nezávislou a svobodnou profesí. 

3. Psychoterapie je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků 
kvalifikovaným odborníkem – psychoterapeutem (jak jej dále vymezují tyto stanovy) v 
souladu s vědeckými poznatky. Psychoterapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či 
udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít život subjektivně spokojený, a to 
především v aspektech osobních, pracovních, zdravotních a sociálních. Cílem 
psychoterapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění resp. zmírnění 
psychického či fyzického utrpení jedince. 

 

2) Základní údaje 
 

1. Název: Česká asociace pro psychoterapii, z.s. 

2. Zkratka názvu: ČAP 

3. Sídlo: Praha 

 

3) Poslání a cíle 
 

1. Prosazovat rozvoj, rozšiřování a veřejné uznání psychoterapie jako samostatné a na 
rezortech nezávislé profese. 

2. Prosazovat začlenění psychoterapie do právního systému České republiky včetně přijetí 
samostatného zákona o psychoterapii, který bude určovat kritéria pro vzdělávání a 
samostatný výkon profese psychoterapie tak, aby byla slučitelná s normami EU, a který 
zajistí psychoterapeutům rovné postavení v různých rezortech. 

3. Sdružovat psychoterapeuty všech škol, směrů a přístupů bez ohledu na oblast či rezort, 
kde psychoterapii praktikují, ať již jako zaměstnanci nebo jako osoby samostatně 
výdělečně činné. 

4. Získávat pro členství ty profesionály, kteří dosud svou práci psychoterapií nenazývali či 
dokonce nesměli nazývat, ačkoli jejich činnost i její odborná úroveň naplňuje definici 
psychoterapie (viz preambule odst. 3). 

5. Podílet se na řešení otázek spojených s výkonem psychoterapeutické praxe a  s 
postavením psychoterapeutů ve všech příslušných rezortech, institucích a orgánech. 

6. Přispívat ke zvyšování kvality psychoterapie nejen u svých členů, ale prostřednictvím 
osvěty, sdělování a zpřístupňování informací a případně i školení se zasloužit o zvýšení 
odborné úrovně poskytované psychoterapie v ČR obecně. 

7. Spolupracovat s dalšími organizacemi sdružujícími psychoterapeuty ve všech otázkách, 
které odpovídají duchu a smyslu ČAP. 

8. Informovat pravidelně členy ČAP i odbornou veřejnost o dění na poli psychoterapie. 



 

 

9. Podporovat otevřenou odbornou diskusi a výměnu informací. 

 

4) Členství 
 

1. Členem ČAP se může stát fyzická osoba (individuální členství) nebo OSVČ či právnická 
osoba (organizační členství), která podá přihlášku do ČAP, hodlá se podílet na realizaci 
cílů a poslání ČAP a zaváže se řídit stanovami, příp. etickým kodexem a ostatními 
vnitřními předpisy ČAP. 

2. Individuální členství je trojího druhu: 

a) řádné členství – řádný člen ČAP kromě podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku 
splňuje požadavky stanovené v Podmínkách pro členství v ČAP a při podání přihlášky 
jejich splnění prokáže nebo požádá o individuální posouzení své kvalifikace 
(grandparenting) a je přijat za řádného člena ČAP, 

b) kandidátní členství – člen-kandidát zatím nesplňuje požadavky stanovené v 
Podmínkách pro členství v ČAP, ale splňuje požadavky uvedené v odst. 1 tohoto 
článku a má zájem stát se řádným členem ČAP. Kandidátní členství je časově 
omezeno na dobu 3 let ode dne prvního rozhodnutí výboru ČAP o přijetí za 
kandidátního člena ČAP. Na žádost kandidátního člena ČAP může výbor trvání 
kandidátního členství jednou prodloužit, nejvýše však o další 3 roky. 

c) čestné členství – čestným členem ČAP se může stát fyzická osoba, která přispěla 
k naplňování účelu ČAP, jejímu rozvoji a/nebo realizaci její činnosti a/nebo svým 
osobním přínosem se zasloužila o rozvoj psychoterapie. O jmenování čestného člena 
ČAP rozhoduje výbor na návrh kteréhokoliv řádného člena ČAP. 

3. Členství v ČAP (vyjma členství čestného) vzniká schválením přihlášky výborem po 
zaplacení členského příspěvku (zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet 
ČAP). Čestné členství vzniká rozhodnutím výboru o jmenování čestným členem spolku. 

4. Členství zaniká 

a) vystoupením člena, 

b) vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru zejména z důvodu  

1. vážného porušení základních povinností člena (viz odst. 5 tohoto článku), 

2. nesplněním podmínek pro trvání členství v ČAP 

3. při více než ročním prodlení se zaplacením členských příspěvků nezaplacením 
členského příspěvku ani v náhradní lhůtě stanovené výborem, 

c) úmrtím nebo zánikem člena. 

5. Člen má zejména právo 

a) podílet se na činnosti ČAP, 

b) volit a být volen do orgánů ČAP, 

c) podílet se na řízení ČAP přímo nebo prostřednictvím volených orgánů ČAP, 

d) podávat návrhy a připomínky k činnosti ČAP, 

e) vznášet dotazy a požadovat vysvětlení k činnosti orgánů ČAP a obdržet od orgánů 
ČAP odpověď, 

f) být zapsán do seznamu psychoterapeutů certifikovaných ČAP (neplatí pro 
organizační členy), 

g) jmenovat svého zástupce na zasedání valné hromady ČAP (neplatí pro individuální 
členy), 

h) využívat veškeré informace a produkty ČAP, 

i) v průběhu 3 let věnovat alespoň 1 hodinu práce ČAP. 

6. Člen je zejména povinen 

a) přispívat k naplňování cílů a poslání ČAP, 

b) dbát o udržování a rozvoj své profesní kvalifikace, 

c) řídit se Etickým kodexem ČAP a při své činnosti směřovat k naplňování klíčových  

kompetencí evropského psychoterapeuta, 

 



 

 

d) plnit usnesení orgánů ČAP, 

e) na žádost výboru jmenovat svého zástupce do poradního nebo expertního orgánu 
ĆAP (neplatí pro individuální členy), 

f) platit členské příspěvky. 

7. Čestný člen ČAP má právo účastnit se zasedání orgánů ČAP s hlasem poradním a nemá 
povinnost platit členské příspěvky. Jinak mu náleží všechna práva a povinnosti dle 
předchozích odstavců. 

8. Výši členského příspěvku a jeho splatnost stanoví valná hromada nadpoloviční většinou 
hlasů přítomných členů spolku. Výše členských příspěvků je platná a účinná ode dne 
schválení valnou hromadou. 

9. Seznam členů  

a) ČAP vede seznam členů ČAP pro svou vnitřní potřebu. Seznam členů ČAP není 
veřejně přístupný. 

b) Vedení seznamu členů zajišťuje výbor ČAP, a to v elektronické podobě. 

c) Zápisy v seznamu členů provádí osoba pověřená výborem ČAP. 

10. Podrobnosti o kvalifikačních podmínkách vzniku a trvání členství v ČAP stanoví  Podmínky 
členství v ČAP. 

 

5) Organizační struktura 
 

Orgány ČAP jsou 
1. valná hromada, 

2. výbor a předseda, 

3. odborná rada 

 

1) Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČAP. 

2. Valná hromada je svolávána podle potřeby spolku, nejméně však jednou ročně na 
výroční schůzi.  

3. Zasedání valné hromady mají právo se zúčastnit individuální členové ČAP a jmenovaní 
zástupci organizačních členů ČAP. Právo účasti na zasedání valné hromady mají členové 
ČAP, kteří byli zapsáni v seznamu členů ČAP ke dni odeslání pozvánky na zasedání valné 
hromady. Právo hlasovat na valné hromadě mají ti členové ČAP, kteří nejpozději v den 
konání zasedání valné hromady zaplatili členské příspěvky na běžný rok.. 

4. Organizační člen ČAP je povinen oznámit výboru do 14 dnů před konáním zasedání valné 
hromady, kdo bude jeho jmenovaným zástupcem na zasedání valné hromady.  

5. Do působnosti valné hromady patří zejména: 

a) určovat hlavní zaměření činnosti spolku, 

b) rozhodovat o změně stanov, 

c) schvalovat a měnit Organizační řád ČAP, 

d) na návrh výboru schvalovat a měnit Podmínky členství v ČAP, 

e) na návrh odborné rady schvalovat a měnit Etický kodex ČAP, 

f) volit z členů ČAP členy výboru a dalších orgánů ČAP a případně je odvolávat, 

g) projednávat výroční zprávu, zprávu o hospodaření a schválit výsledek hospodaření za 
uplynulý rok, 

h) projednat plán činnosti a rozpočet na následující rok, 

i) rozhodnout o přeměně spolku, 

j) rozhodnout o zrušení spolku s likvidací.  

6. Valnou hromadu svolává výbor nejméně jeden měsíc před plánovaným termínem konání 
valné hromady. Z pozvánky na valnou hromadu musí být zřejmé místo, čas a pořad 
zasedání valné hromady. 

 



 

 

7. Výbor je povinen svolat valnou hromadu, požádá-li o to alespoň 1/5 všech členů ČAP, a 
to do dvou měsíců ode dne doručení jejich návrhu výboru. Jestliže výbor nesvolá valnou 
hromadu v této lhůtě, je oprávněn svolat ji na náklady spolku kterýkoliv z  členů, který o 
svolání valné hromady žádal. 

8. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny všech 
členů ČAP. 

9. Valná hromada rozhoduje tak, že organizační členové hlasují odděleně od individuálních 
členů. První hlasují organizační členové. Rozhodnutí je organizačními členy přijato, 
jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných zástupců organizačních členů. 
Následuje hlasování individuálních členů. Rozhodnutí je individuálními členy přijato, 
jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných individuálních členů. Výsledek 
hlasování organizačních členů má pro potřeby sloučení s výsledkem hlasování 
individuálních členů váhu poloviny hlasů individuálních členů. Výsledky obou hlasování se 
sloučí tak, že výsledek hlasování organizačních členů se v hodnotě poloviny hlasů 
přítomných individuálních členů připočte k počtu hlasů individuálních členů buď pro, 
nebo proti přijetí rozhodnutí, podle výsledku hlasování organizačních členů. 

10. Valná hromada přijímá rozhodnutí a usnesení většinou rozhodujícího počtu hlasů 
přítomných členů. Členy orgánů volí valná hromada prostou většinou rozhodujícího 
počtu hlasů přítomných členů. 

11. K přijetí rozhodnutí o zrušení ČAP s likvidací nebo o přeměně ČAP je třeba třípětinová 
většina rozhodujícího počtu hlasů přítomných členů ČAP. 

12. Pokud valná hromada na svém zasedání není usnášeníschopná, koná se náhradní valná 
hromada 10 minut po skončení původního zasedání valné hromady. Náhradní valná 
hromada je usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoliv počtu řádných členů ČAP a může 
rozhodnout pouze o záležitostech ČAP uvedených v pořadu jednání, který byl uvedený v 
pozvánce na valnou hromadu. 

13. Valná hromada je oprávněna rozhodovat rovněž způsobem per rollam (poštou, faxem, e-
mailem). V případě hlasování per rollam je usnesení přijato, hlasovala-li pro ně 
nadpoloviční většina všech členů. Podrobnosti hlasování per rollam upravuje vnitřní 
předpis. 

 

2) Výbor a předseda 

1. Výbor je výkonným orgánem ČAP, který řídí činnost ČAP v době, kdy nezasedá valná 
hromada. 

2. Výbor má lichý počet členů (nejméně pět), je volen valnou hromadou, které se zodpovídá 
ze své činnosti. Funkční období členů výboru je čtyřleté. Funkce členů výboru nezanikne 
dříve, než dojde ke zvolení nových členů výboru valnou hromadou. Nikdo nemůže být 
zvolen za člena výboru více než dvakrát za sebou. 

3. Členové výboru si na své první schůzi volí ze svého středu předsedu ČAP. 

4. Výbor se schází alespoň jedenkrát za dva měsíce. Schůzi výboru svolává zpravidla 
předseda ČAP, jinak člen výboru pověřený tím předsedou. První schůzi výboru po zvolení 
nových členů výboru svolává odstupující předseda ČAP tak, aby se konala nejpozději do 
15 dnů od zvolení nových členů výboru. 

5. Do působnosti výboru patří zejména: 

a) volit ze svých členů předsedu ČAP, 

b) hospodařit s prostředky ČAP, 

c) spravovat majetek ČAP, 

d) svolávat valnou hromadu, 

e) schvalovat přihlášky členů spolku a jmenovat čestné členy spolku, 

f) rozhodovat o vyloučení člena ze spolku z důvodu vážného porušení základních 
povinností člena a/nebo stanov spolku, 

g) vydávat vnitřní předpisy závazné pro všechny členy spolku. 

 

 

 



 

 

6. V případě, že člen ČAP podá návrh na zrušení rozhodnutí výboru dle odst. 5. písm. e) 
soudem se po dobu do rozhodnutí soudu o návrhu člena pozastavuje členství člena v ČAP 
a tato skutečnost se vyznačí v seznamu členů ČAP. Člen, o jehož členství soud rozhoduje, 
nemá po dobu do rozhodnutí soudu rovněž nárok na uvedení v seznamu 
psychoterapeutů garantovaných ČAP. 

7. Jednání výboru jsou přístupná členům spolku. Člen se účastní jednání výboru s hlasem 
poradním a je povinen respektovat pořad jednání výboru i jednací řád zavedený pro 
jednání výboru. Člen je oprávněn předem nahlásit svůj příspěvek do pořadu jednání 
výboru. 

8. Výbor je oprávněn rozhodovat rovněž způsobem per rollam (poštou, faxem, e-mailem). 
V případě hlasování per rollam je usnesení přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční 
většina všech členů výboru. Podrobnosti o hlasování per rollam upravuje vnitřní předpis. 

9. Za výkon funkce člena výboru může být poskytnuta odměna stanovená výborem s 
ohledem na rozsah práce člena ve výboru a výsledky hospodaření ČAP. 

10. K zajištění plnění svých úkolů je výbor oprávněn vytvářet poradní a expertní orgány. 
Podrobnosti o fungování takových orgánů zřízených výborem upravuje Organizační řád 
ČAP, popř. v nespecifických případech je stanoví výbor usnesením. 

11. Výbor je oprávněn jmenovat delegáty ČAP na jednání, která se týkají psychoterapie a 
psychoterapeutů. 

12. Předseda je statutárním orgánem ČAP.  

13. Předseda řídí činnost výboru a zastupuje ČAP navenek. Předseda jedná za ČAP 
samostatně. Předseda podepisuje za ČAP tak, že k názvu spolku a označení své funkce 
připojí svůj podpis.  

14. Funkční období předsedy se shoduje s funkčním obdobím výboru, jehož je členem. 
Funkce předsedy nezanikne dříve, než dojde ke zvolení nového předsedy. 

 

3) Odborná rada 

1. Odborná rada zejména dohlíží na dodržování etického kodexu ČAP členy ČAP a v souladu 
s Etickým kodexem ČAP postihuje jeho porušení členem ČAP. Odborná rada předkládá ke 
schválení valné hromadě návrh znění a změn etického kodexu ČAP, vyjadřuje se 
k odborným otázkám souvisejícím s psychoterapií, vydává doporučení pro výkon dobré 
psychoterapeutické praxe, pořádání výcviků a činnost supervizorů a zajišťuje proces 
certifikace výcviků. 

2. Odborná rada má minimálně pět členů. Členem odborné rady musí být vždy alespoň 
jedna žena a jeden muž. Zvolení členové odborné rady si mezi sebou zvolí bez 
zbytečného odkladu předsedu. 

3. Členem odborné rady může být zvolen individuální člen ČAP, který je plně svéprávný, 
bezúhonný a spolehlivý. Funkce člena odborné rady je neslučitelná s funkcí člena výboru. 

4. Členové odborné rady jsou voleni valnou hromadou na funkční období čtyř let. Nikdo 
nemůže být zvolen za člena odborné rady více než dvakrát za sebou. 

5. Jednání odborné rady svolává a řídí její předseda. K platnosti usnesení je třeba souhlasu 
většiny všech jejích členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Odborná 
rada je oprávněna rozhodovat rovněž způsobem per rollam (poštou, faxem, e-mailem). 

6. Podnět k jednání odborné rady se podává předsedovi OR písemně prostřednictvím 
formuláře, který je dostupný na webových stránkách spolku. OR je povinna vyjádřit se k 
podnětu do 30 dnů od doručení. 

7. Odborná rada je oprávněna postihnout člena ČAP, u něhož bylo shledáno porušení 
etického kodexu ČAP, zejména: 

a) napomenutím, 

b) dočasným vyškrtnutím ze Seznamu psychoterapeutů  

c) uložením povinnosti absolvovat určitý počet hodin supervize, 

d) návrhem podaným výboru na vyloučení člena z ČAP. 

 

 

 



 

 

8. Postih ukládá Odborná rada s ohledem na závažnost porušení etického kodexu ČAP. 
Shora uvedené možnosti postihu člena ČAP může Odborná rada vzájemně kombinovat. 
V odůvodněných případech může Odborná rada rozhodnout, že k nápravě porušení 
etického kodexu ČAP došlo již samotným projednáním věci odbornou radou a další postih 
za porušení etického kodexu ČAP neuložit. 

9. Za výkon funkce člena odborné rady může být poskytnuta odměna stanovená výborem 
ČAP s ohledem na rozsah činnosti odborné rady a výsledky hospodaření ČAP. 

10. Odborná rada zřizuje na podporu plnění svých úkolů Etické kolegium jako svůj poradní 
orgán. Členem etického kolegia může být svéprávná fyzická osoba zkušená v oblasti etiky. 
Členy etického kolegia jmenuje předseda odborné rady na návrh členů odborné rady 
nebo výboru, a to na dobu nejdéle do skončení funkčního období členů odborné rady.  

11. Zanikne-li funkce člena odborné rady před skončením jeho funkčního období, mohou 
zbylí členové odborné rady kooptovat náhradního člena do nejbližšího zasedání valné 
hromady, která zvolí nového člena odborné rady. 

 

6) Zásady hospodaření 
1. ČAP je právnickou osobou a její hospodaření, včetně vedení účetnictví se řídí platnými 

právními předpisy ČR. 

2. Zcizit nebo zatížit nemovitý majetek ČAP lze platně, pouze pokud se zcizením nebo 
zatížením souhlasí všichni členové výboru. 

3. Při zrušení spolku s likvidací jmenuje likvidátora výbor spolku.  

4. O naložení s likvidačním zůstatkem ČAP rozhodne na návrh likvidátora valná hromada 
ČAP. Valná hromada není návrhem likvidátora vázána.  

 

7) Přechodná a závěrečná ustanovení 
1. Tyto stanovy schválila valná hromada ČAP dne 12. 10. 2017, tyto stanovy nabývají 

účinnosti schválením. 

 
V Praze dne 12. října 2017 

 
 

 
.................................................... 

PhDr. Jiří Drahota 
předseda 

České asociace pro psychoterapii, z. s. 
 
 

 

 

 

 
 


