NÁVRH
Stanovy České psychoanalytické společnosti, z.s.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU
1. Název spolku: Česká psychoanalytická společnost, z.s. (dále jen „ČPS“ nebo „Spolek“).
2. Sídlem ČPS je Praha. Adresa sídla ke dni přijetí tohoto úplného znění stanov je: Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín,
186 00. Změna adresy sídla je možná i bez změny těchto stanov rozhodnutím Rady ČPS.
3. IČ 00550213
4. Česká psychoanalytická společnost z.s. je zapsaná ve Spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. L847.

II. POSLÁNÍ
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 asociace (International
Psychoanalytical Association – IPA) a Evropské psychoanalytické federace (European Psychoanalytical Federation
– EPF).
2. ČPS je členem Mezinárodní psychoanalytické asociace (International Psychoanalytical Association, dále jen
IPA) a Evropské psychoanalytické federace (European Psychoanalytical Federation – EPF). ČPS ve svém
rozhodování v organizačních, odborných a etických otázkách se řídí českým právním řádem a s ohledem na
specifické problémy psychoanalýzy jsou respektována i pravidla a doporučení IPA a EPF.
3. Posláním ČPS je rozvoj psychoanalýzy, prohlubování psychoanalytické teorie a praxe a šíření
psychoanalytických poznatků, seznamování odborné i laické veřejnosti s psychoanalýzou, s možnostmi
psychoanalytické léčby psychických potíží a s uplatněním psychoanalytického myšlení při porozumění širším
společenským a kulturním jevům.
III. NÁPLŇ ČINNOSTI
1. Náplň činnosti musí odpovídat poslání spolku.
2. Hlavní náplní ČPS je:
a) sdružování a spolupráce psychoanalytiků za účelem rozvíjení a prohlubování psychoanalytické teorie a
praxe
b) organizování psychoanalytického tréninku a vzdělávání v psychoanalýze
c) poskytovat zázemí pro vzdělání v psychoanalýze, další profesní rozvoj a kolegiální odbornou výměnu mezi
členy ČPS
d) mezioborová spolupráce s dalšími odborníky z v oblasti teorie, klinické praxe a výzkumu
e) organizování a zajišťování odborných seminářů, kurzů, přednášek, odborných sympozií a konferencí;
f) publikační činnost, vydávání periodických i neperiodických odborných publikací.
3. Další formy a podoby činnosti stanovuje v souladu s cíli spolku rada ČPS, která o tom informuje členy Spolku,
a členové společnosti prostřednictvím Rady nebo členské schůze.
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IV. ČLENSTVÍ
1. Členství v ČPS se rozlišuje na
a) řádné
b) prozatímní
c) čestné
d) mimořádné
e) emeritní.
2. O přijetí za člena ČPS nebo o změnu typu členství rozhoduje (bere na vědomí u emeritního členství) vždy
Členská schůze na základě písemné žádosti žadatele, v případě čestného členství na základě návrhu řádným
členem prostřednictvím Rady. Na jakýkoliv druh členství není právní nárok. Členství vzniká dnem rozhodnutí
Členské schůze.
a) Řádné členství lze získat na základě ukončeného psychoanalytického vzdělání v Psychoanalytickém
institutu ČPS, případně v jiném institutu uznaném IPA.
b) Prozatímní členství je vyhrazeno kandidátům PI ČPS, a to nejdříve po uplynutí dvou let od zařazení do
teoretického vzdělávání, v případě, že o členství projeví zájem.
c) Čestné členství je vyhrazeno pro domácí a zahraniční psychoanalytiky (členství v IPA není podmínkou) a
případně také pro další odborníky, kteří se významně zasloužili o rozvoj psychoanalytického myšlení a
poznání.
d) Mimořádné členství je možno přiznat osobám, které nesplňují kritéria pro statut řádného, prozatímní nebo
čestného člena, ale které se účastní činnosti ČPS, např. vyučují v Psychoanalytickém institutu ČPS, jako
uprchlíci z válečných zón, kde jsou kandidáty nebo členy místních organizací IPA, se podílejí na odborném
programu.
e) Emeritní členství je vyhrazeno členům ČPS, kteří ukončili aktivní psychoanalytickou činnost a přispěli
k fungování a rozvoji ČPS.O status emeritního členství žádá uvedený člen. V takovém případě Rada a následně
Členská schůze tuto skutečnost bere na vědomí a typ členství žadateli změní.
V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
1. Řádný člen má právo:
a) účastnit se organizační a odborné činnosti ČPS
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti ČPS
c) rozhodovat prostřednictvím orgánů ČPS
d) volit a být volen (nebo jmenován) do orgánů ČPS (za splnění podmínek uvedených v těchto stanovách)
e) odstoupit z funkce během volebního období
f) být informován o všech akcích, jednáních, rozhodnutích a výsledcích činnosti ČPS a podílet se na nich
g) jednostranně ukončit své členství v ČPS.
2. Prozatímní člen má právo:
Platí všechny body a) - g) jako u řádného člena s tím, že některá jeho práva (ohledně možnosti volit a být volen)
jsou omezena podmínkami, specifikovanými v těchto stanovách.
3. Čestní, mimořádní a emeritní členové nemají hlasovací právo a nemohou být voleni do orgánů ČPS. Mohou se
účastnit všech odborných akcí.
4. Člen má povinnost:
a) dodržovat vnitřní předpisy ČPS, tj. její Stanovy, Organizační řád a Etický kodex, a plnit rozhodnutí jejích
orgánů
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b) jednat v souladu s posláním a cíli ČPS a svou činností tyto cíle naplňovat
c) aktivně podporovat činnost ČPS a podílet se na ní
d) platit členské příspěvky ve výši a termínu určeném Členskou schůzí. Osvobození jsou členové čestní,
mimořádní a emeritní
e) řádně vykonávat funkci, do které byl zvolen nebo jmenován.
5. Členství v ČPS zaniká oznámením člena o vystoupení Radě ČPS, rozhodnutím Členské schůze o vyloučení,
úmrtím člena, zánikem ČPS.

VI. 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 (dále jen PI ČPS)
3. Členská schůze
a) Členská schůze je nejvyšším orgánem ČPS.
b) Členskou schůzi svolává Rada pravidelně 1x za rok v měsíci v lednu a také v říjnu volebního roku; a případně
svolává mimořádnou Členskou schůzi na základě rozhodnutí Rady či požadavku nejméně 1/3 řádných a
prozatímních členů ČPS, a to kdykoliv v průběhu kalendářního roku. Členská schůze se svolává nejméně 15
dnů před termínem konání písemnou pozvánkou rozeslanou elektronickou poštou nebo dopisem.
c) Členská schůze (řádní a prozatímní členové) zejména:
- určuje směřování ČPS, které je pro Radu ČPS závazné
- volí a odvolává členy Rady ČPS a PI ČPS
- rozhoduje hlasováním o výši členských příspěvků a školném v PI ČPS
- schvaluje uzávěrku a zprávu o hospodaření
- schvaluje a upravuje Stanovy a další závazné vnitřní předpisy ČPS.
Dále pak (pouze řádní členové):
- rozhoduje o přijetí či vyloučení všech druhů členů
- volí a odvolává tréninkové analytiky
- rozhoduje o příslušných disciplinárních opatřeních proti členům ČPS
- rozhoduje o likvidaci a zrušení (fúzi, rozdělení, či zrušení) ČPS. Viz VIII, bod 3.
d) Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů ČPS, kteří jsou dle stanov v dané
věci oprávněni volit. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasujících členů přítomných (fyzicky nebo
online) v době usnesení. Hlasování v personálních otázkách probíhá tajně. Pokud se nesejde potřebné
množství členů, svolává Rada náhradní Členskou schůzi, kde rozhodují nadpoloviční většinou ve všech
případech pouze přítomní členové oprávnění dle stanov v dané věci volit. Náhradní 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) Členské schůze jsou neveřejná, kromě členů ČPS na nich však mohou být přítomni také ti kandidáti PI ČPS,
kteří nejsou prozatímními členy. Z 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.
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4. Rada ČPS
a) je výkonným a statutárním orgánem ČPS, Radu navenek zastupuje prezident nebo víceprezident.
b) Rada ČPS zejména: organizuje a zajišťuje činnost společnosti ve shodě s usneseními Členské schůze,
předkládá roční uzávěrku spolu se 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
- koordinátor odborných aktivit
- organizační koordinátor
- ředitel Psychoanalytického institutu
- pokladník
- zástupce kandidátů.
d) Prezident jako reprezentant ČPS je volen na Členské schůzi řádnými a prozatímními členy na tříleté funkční
období. Může se jím stát pouze řádný člen ČPS. Volba prezidenta probíhá na lednové Členské schůzi
kalendářního roku, na jehož konci mandát předchozího Prezidenta končí. Návrh kandidátky zpracovává
volební komise jmenovaná Radou a kandidátní listina je součástí pozvánky na uvedenou Členskou schůzí. Před
vlastní volební Členskou schůzí mohou být organizovány „předvolební“ diskuse nad představami a programy
kandidátů. 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 na Členské schůzi řádnými a prozatímními členy rovněž na tříleté funkční
období. Do Rady mohou být voleni pouze řádní a prozatímní členové ČPS, výjimkou je zástupce kandidátů,
kterého do volby navrhují kandidáti. Víceprezidentem a Ředitelem PI ČPS se může stát pouze řádný člen.
Volba probíhá stejným způsobem jako volba prezidenta na členské schůzi v říjnu kalendářního roku
předcházejícímu funkčnímu období zvolených členů Rady. Rada zahajuje svou činnost v lednu roku
následujícího.
f) Na Členské schůzi jsou rovněž řádnými a prozatímní členy voleni Koordinátor výboru pro tréninku PI ČPS a
Koordinátor výboru pro výuku PI ČPS, kteří mohou ředitele PI v Radě zastupovat. Volba probíhá stejným
způsobem jako volba členů Rady na členské schůzi v říjnu kalendářního roku předcházejícímu funkčnímu
období zvolených koordinátorů tréninku a výuky.
g) Mandát prezidenta, ředitele Institutu a koordinátorů výborů pro tréninku a pro výuku trvá bez přerušení
nejvýše jedno volební období.
h) Rada je usnášeníschopná, pokud je na jejím jednání přítomná prostá většina členů vykonávajících mandát.
Rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
i) 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.
j) Jednání Rady ČPS jsou přístupná všem členům. Z jednání Rady se pořizuje zápis, který bude k dispozici
členům (zaslán e-mailem a zavěšen na webových stránkách).
5. Etická́ komise (dále jen EK)
a) Etická́ 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.
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6. Výbory a pracovní skupiny
Rada může dle potřeby nebo na návrh členů ČPS jmenovat výbor či pracovní skupinu nebo navrhnout volbu jejich
složení Členské schůzi ČPS, například interdisciplinární výbor, konferenční výbor, ediční radu apod.
Do těchto uskupení mohou být voleni řádní a prozatímní členové ČPS s tím, že prozatímní členové nemohou
těmto uskupením předsedat.
7. Psychoanalytický institut ČPS (dále jen PI)
a) Organizuje trénink a vzdělávání kandidátů v psychoanalýze (a psychoanalytické psychoterapii). Poskytuje
zázemí pro podporu a vzdělávání zájemců o funkci tréninkových a supervizních psychoanalytiků. Rozhoduje
o přijímání uchazečů o výcvik v psychoanalýze, organizuje a provádí jejich výuku a trénink, řeší otázky jejich
pokroku v osvojování, rozvíjení a prohlubování psychoanalytického myšlení a klinické praxe, doporučuje
kandidáty po absolvování všech části výcviku k přijetí do ČPS.
b) PI je tvořen tréninkovými, supervizními a výukovými analytiky. V čele PI stojí Koordinační výbor PI (ředitel,
koordinátor výboru pro trénink a koordinátor výboru pro výuku).
c) Ředitel, koordinátor výboru pro trénink a koordinátor výboru pro výuku a jsou voleni a odvoláváni Členskou
schůzí společnosti řádnými a prozatímními členy. Mohou se jimi stát jen řádní členové, koordinátorem
tréninku pak jen tréninkový a/nebo supervizní analytik.
d) Tréninkový a/nebo supervizní analytik je volen a odvoláván členskou schůzí společnosti výhradně řádnými
členy. Může se jím stát jen řádný člen. V odůvodněných případech může být kooptován Koordinačním
výborem PI, kooptace musí být co nejdříve potvrzena řádnou nebo mimořádnou členskou schůzí.
e) Chod institutu je určen Organizačním řádem.
f) Institut pro svoji činnost využívá hmotného a personálního vybavení ČPS, výši školného schvaluje Členská
schůze na návrh ředitele institutu, školné je příjmem ČPS.
VII. 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 a náplně činnosti ČPS stanovených v článku II a III.
těchto Stanov a k úhradě nákladů s tím spojených, a vždy v souladu s příslušnými právními předpisy.
VIII. 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 a 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.
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IX. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
1. Tyto stanovy schválila Členská schůze konaná dne XYZ s účinností od 1.1.2023. Tyto Stanovy nahrazují v plném
rozsahu Stanovy ze dne 24. 11. 2016.

Dne xx. xx. 2022
XXX, Prezident ČPS, z.s.
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