
Zápis ze sněmu Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) 
8. září 2016, 11.00 – 12.30 hod., PedF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc  

 

 

1.  Sněm zahájil předseda ČMPS Daniel Heller. Poté byl jednohlasně zvolen předseda sněmu Pavel 

Michálek, do mandátové-návrhové komise byli jednohlasně zvoleni Václav Holeček, Petra 

Špačková a Marek Šulc. Komise ověřila oprávněné přítomné k hlasování – 42 členů. 

 

2. Předseda Daniel Heller přednesl Zprávu o činnosti za období 2014-2015. Přítomní ji vzali na 

vědomí. 

 

3. Předseda sněmu Pavel Michálek přednesl za nepřítomnou hospodářku ČMPS Blanku Šestákovou 

Zprávu o hospodaření ČMPS. Zpráva byla jednohlasně schválena. 

 

4. Členské příspěvky. Následně proběhla diskuse o finanční situaci ČMPS a výši členských 

příspěvků. Rada ČMPS navrhla zvýšení na 500 Kč, slevu pro pregraduální studenty do 26 let – 200 

Kč. Pro již nepracující seniory zůstává členský příspěvek ve výši 100 Kč, pro členy/členky na RD 

ve výši 150 Kč. Návrh byl bez dalších úprav přijat. 

 

5. Přítomní se jednohlasně usnesli na změně názvu ČMPS v souladu s novým Občanským 

zákoníkem (NOZ), tedy Českomoravská psychologická společnost, zapsaný spolek. Užívána bude 

zkratka z.s. 

 

6. Dalším zásadním bodem programu bylo projednání návrhu nových Stanov ČMPS, které byly 

aktualizovány a uvedeny do souladu s NOZ. Návrh byl uveřejněn v červnu v členském bulletinu pro 

široké připomínkování. Poslední verze byla představena na sněmu. 

Přítomní návrh jednohlasně schválili. 

 

7. Přítomní dále hlasováním potvrdili stávající členy Rady ČMPS ve funkcích a pokračování 

volebního období (2014-2018). Současně schválili v počtu hlasů 39, 3 se zdrželi, že statutárním 

zástupcem ČMPS je předseda.  

 

8. Sněm zvolil jednohlasně Josefa Líznera, nar. 15. 11. 1938, bydliště Uzbecká 1412, Praha 10,  

člena dosavadní revizní komise, kontrolorem ČMPS. 

 

9. Odborné sekce při ČMPS 

V nově schválených stanovách mají sekce ČMPS popsány způsob fungování. Rada ČMPS 

uveřejnila v členském bulletinu výzvu, kdo by měl zájem vést sekce, které již delší dobu nevykazují 

činnost. Zájemci o vedení sekcí se krátce představili – Tomáš Nikolai projevil zájem vést sekci 

neuropsychologie, Radka High sekci pedagogické psychologie, Ondřej Bezdíček sekci obecné a 

teoretické psychologie, k sekci klinické psychologie se přihlásila Hana Jahnová. Všichni čtyři 

zájemci byli přítomnými schváleni.      

 

10. Etický kodex 

Předseda sněmu podal zprávu o postupu prací na novém znění Etického kodexu. Přítomní ji vzali na 

vědomí. 

 

11.  Závěr  

Mandátová-návrhová komise seznámila přítomné účastníky sněmu s návrhem usnesení sněmu 

(příloha zápisu). Přítomní usnesení sněmu jednohlasně schválili.  

 

Zapsala: J. Kotrlová 

Ověřil: D. Heller 



Usnesení sněmu ČMPS, 8. 9. 2016, Olomouc  

 

1. Sněm ČMPS vzal na vědomí zprávu o činnosti za roky 
2014-2015. 

2. Sněm ČMPS schválil všemi hlasy zprávu o hospodaření 
(42).  

3. Sněm rozhodl o výši členských příspěvků od roku 2017 
všemi hlasy (42) takto: 

- Plnocenný:    500 Kč 

- Pro studenty do 26 let:  200 Kč  

- Pro seniory zůstává:  100 Kč 

- Pro členky/členy na RD zůstává: 150 Kč 

 



Usnesení sněmu ČMPS 

 
4. Sněm se usnesl na názvu Českomoravská psychologická 

společnost, z.s., všemi hlasy (42). 

5. Sněm ČMPS se usnesl všemi hlasy na znění Stanov 
ČMPS, které byly aktuálně představeny. 

6. Sněm ČMPS potvrzuje členy Rady ČMPS zvolené podle 
původních Stanov ve funkci, současně potvrzuje, že 
funkční období členů Rady ČMPS zvolené podle 
původních stanov trvá a že dle nových Stanov je 
předseda Rady ČMPS statutárním orgánem  (3 se 
zdrželi, 39 pro, nikdo proti). 

7. Sněm ČMPS zvolil všemi hlasy kontrolora: PhDr. Josefa 
Líznera.  

 



Usnesení sněmu ČMPS 

8) Sněm ČMPS zvolil vedoucí: 
a. Sekce neuropsychologie: dr. Tomáš Nikolai 
b. Sekce pedagogické psychologie: Mgr. Radka High 
c. Sekce klinická: Mgr. Hana Jahnová 
d. Sekce obecné a teor. psychologie: dr. Ondřej Bezdíček 
Schváleno 38 hlasy, všemi přítomnými. 
9) Sněm bere na vědomí zprávu Etické komise. 

 
 


