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Stanovy
   

Preambule
Institut rogersovské psychoterapie a poradenství, dále jen "institut") je 
občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a 
všech souvisejících nebo tento zákon nahrazujících předpisů.

Institut se zaměřuje zejména na oblast vzdělávání v oblasti psychoterapie a 
poradenství, výchovy a vzdělávání, lékařství, sociální práce, managementu, 
mezikulturních komunikací a podobně.

Institut uplatňuje psychologické přístupy k člověku tak, jak je rozpracoval ve svém 
díle Carl Rogers (dále jen "PCA").

Část I.

Základní ustanovení

I. Poslání institutu
Institut organizuje a provádí pro své členy a jiné osoby výcvikovou činnost, 
(včetně supervize) s cílem předání zkušeností ze své práce a rozšíření nových 
poznatků z oblasti jeho působení.

Institut vede své členy k dodržování základních etických a humanistických 
principů.



Institut organizuje a zabezpečuje svou činnost k naplnění svého poslání a svých 
cílů, vytváří pro ni lidské, odborné, prostorové a jiné zdroje.

Institut se zapojuje do všech aktivit a systémů, které mohou napomoci jeho 
rozvoji, zejména pak do svazů, asociací a jiných sdružení. Zároveň nabývá účasti 
na majetku jiných osob, pokud je to prospěšné k zabezpečení jeho činnosti.

Institut hájí zájmy svých členů i osob jeho zájmy dotčených vůči jiným osobám 
zejména ostatním organizacím, obcím, politickým stranám a hnutím, církvím, 
státu a orgánům státní moci a správy.

Institut využívá všech možností daných právním řádem, k upevnění své 
samostatnosti, k rozmnožení počtu svých členů a svého majetku.

Institut seznamuje své členy s děním uvnitř i vně institutu, dbá na osvětu a 
dostatečnou informovanost členů.

II. Sídlo a působnost institutu
Sídlo institutu je v Praze 4, Sládkovičova 1238

Institut působí v rozsahu celé  České republiky

Část II.

Organizace institutu a správa jeho záležitostí

I. Orgány institutu

l. Orgány institutu jsou:

a) valná hromada

b) gremium

II. Valná hromada

l. Valná hromada je nejvyšším orgánem institutu a je tvořena všemi členy.

2. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změně stanov,

b) rozhoduje o vydání interních předpisů institutu,

c) rozhoduje o zvýšení či snížení členských příspěvků,

d) volí a odvolává členy gremia,

e) schvaluje roční účetní závěrku,



f) rozhoduje o použití zisku institutu zjištěného účetní závěrkou,

g) rozhoduje o zrušení institutu,

i) zřizuje fondy institutu, stanoví pravidla jejich tvorby, čerpání a správy,

j) rozhoduje o strategii činnosti institutu,

k) schvaluje rozpočet institutu pro následující období (zpravidla hospodářský 
rok)

l) rozhoduje o majetkových účastech institutu v obchodních společnostech a 
ostatních subjektech a o účasti ve svazech, asociacích a zájmových 
sdruženích,

m) rozhoduje o sloučení s jiným subjektem.

3. Valná hromada rozhoduje o všech dalších otázkách, které si vyhradí, a o 
věcech, které spadají do její kompetence podle těchto stanov nebo podle 
zákona.

4. Řádná valná hromada se koná jednou ročně.

5. Valnou hromadu svolává gremium.

6. Gremium je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:

a) požádá-li o to nejméně 1/3 řádných členů institutu,

b) jestliže zjistí, že institut je po dobu delší než 3 měsíce platebně neschopný.

7. Valná hromada se svolává do sídla institutu, pokud nebude písemnou 
pozvánkou určeno jiné místo konání.

 8. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, která musí být doručena 
všem řádným členům zapsaným v seznamu členů.

9. Jednání valné hromady a způsob voleb upravuje jednací a volební řád, který 
valná hromada schválí na návrh gremia.

10. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina 
členů s hlasem rozhodovacím.

11. Principem usnášení valné hromady je konsesus. K hlasování přistoupí valná 
hromada až tehdy, není-li možno přijmout rozhodnutí konsensem přítomných.

12. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných s hlasem 
rozhodovacím. Při rovnosti hlasů se může přihlédnout k výsledku hlasování 
členů s hlasem poradním.

K rozhodnutím o věcech uvedených v odst. 2 písmena a,e,f,g,l je zapotřebí 
dvou třetin hlasů přítomných členů s hlasem rozhodovacím.

13. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím ruky, pokud valná hromada 
nerozhodne jinak.

14. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá gremium náhradní valnou 
hromadu tak, aby se konala do 3 týdnů od původního termínu. Náhradní valná 
hromada musí mít stejný pořad jednání. Pro její usnášení schopnost neplatí 
omezení podle odst. 10.



Vyžadují-li to okolnosti, může původní valná hromada rozhodnout nadpoloviční 
většinou přítomných o tom, že hlasování náhradní valné hromady proběhne 
jiným způsobem bez fyzické přítomnosti (per rollam), např. dopisem, faxem 
nebo dálnopisem.

III. Gremium

l. Gremium je nejvyšším výkonným orgánem institutu.

2. Gremium volí ze svých řad předsedu institutu, který za institut jedná a 
podepisuje.

3. Gremium rozhoduje o všech záležitostech institutu, pokud nejsou podle zákona 
nebo těchto stanov svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady.

4. Gremium zajišťuje řádný chod institutu a jeho vedení.

Gremium zejména:

a) vykonává rozhodnutí valné hromady,

b) prostřednictvím prezidenta vykonává práva a povinnosti dané pracovně 
právními předpisy vedoucímu organizace, vykonává pravomoci 
zaměstnavatele,

c) zabezpečuje řádné vedení účetnictví institutu,

d) předkládá valné hromadě roční účetní závěrku s návrhem na použití zisku,

e) předkládá valné hromadě zprávy o stavu majetku institutu,

f) do 30 dnů od skončení valné hromady vyhotovuje a rozesílá zápis o valné 
hromadě,

g) určuje počet pracovníků a stanovuje zásady jejich odměňování,

h) rozhoduje o přijetí nebo poskytnutí úvěru,

i) schvaluje organizační řád institutu, ve kterém stanoví zejména systém 
pracovních míst, práva a povinnosti vyplývající z pracovního zařazení, 
kompetence vedoucích pracovníků.

5. Gremium se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

6. Členové gremia jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných 
informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo institutu způsobit 
škodu.

7. Gremium má minimálně 3 členy. Předseda je volen na 2 roky. Funkční období 
členů gremia trvá 4 roky a neskončí do té doby, než je zvolen nový člen 
gremia.

8. Pokud počet členů gremia klesne o jednoho člena, může gremium jmenovat 
(kooptovat) náhradního člena do doby konání nejbližší valné hromady. Tato 
valná hromada pak zařadí do svého programu potvrzení nového člena volbou. 
Předchozí činnost tohoto člena v gremiu do potvrzení valnou hromadou se 
započítává do trvání jeho funkčního období.



9. Gremium se schází podle potřeby, nejméně však jednou do měsíce, a svolává 
je předseda zpravidla do sídla institutu.

10 Gremium rozhoduje konsensem, popř. nadpoloviční většinou všech svých 
členů. V případě rovnosti hlasů platí, že hlas předsedy se počítá dvakrát.

11. Ostatní podrobnosti o jednání grémia upravuje jednací řád schválený valnou 
hromadou.

                                  Část III.

Členství v institutu

I. Základní ustanovení
l. Členem institutu se může stát jakákoliv fyzická osoba, která se chce podílet na 

činnosti institutu a hodlá respektovat tyto stanovy, řídit se jejich zásadami a 
nést odpovědnost z členství vyplývající, pokud splňuje podmínky určené těmito 
stanovami a je přijata.

2. Pro vznik členství se stanoví následující podmínky:

- vysokoškolské vzdělání,

- ukončený dlouhodobý výcvik v PCA

- kladné rozhodnutí gremia o přijetí.

3. Členství je časově neomezené, pokud není stanoveno jinak.

II. Vznik členství
1. Uchazeč se stává řádným členem institutu rozhodnutím grémia o přijetí na 

základě jeho písemné přihlášky.

2. Ve výjimečných případech může institut rozhodnout o přijetí uchazeče, který 
nesplňuje všechny předpoklady stanovené v čl. II odst. 2.

III. Členská práva
l. Každý člen má následující práva pokud není stanovami určeno jinak:

a) účastnit se přímo nebo prostřednictvím zmocněnce (delegáta) rozhodování o 
zásadních věcech institutu,

b) volit své zástupce do orgánů institutu,

c) být volen do orgánů institutu,

d) hlasovat o jiných otázkách na valné hromadě, podávat návrhy a požadovat 
vysvětlení,

e) účastnit se činnosti institutu,



f) být pravidelně informován o stavu činnosti institutu a jeho majetku,

g) obdržet odměnu za svůj výkon v případě, že to právní předpisy připouštějí a 
je-li to v možnostech institutu,

h) obdržet odměnu za opatření finančních nebo jiných prostředků pro institut, a 
to v obvyklé výši.

2. Ustanovení odst. 1 se vztahuje na členy s hlasem poradním přiměřeně s 
přihlédnutím k tomu, že nemají právo jakýmkoli způsobem hlasovat o 
záležitostech institutu a nemohou tedy ani volit ani být voleni do jeho orgánů.

IV. Povinnosti členů
1. Každý člen má následující povinnosti:

a) dodržovat stanovy a ostatní předpisy institutu,

b) dodržovat etické zásady vyplývající ze zaměření institutu,

c) platit členské příspěvky,

d) oznamovat institutu každou potřebu provedení oprav a údržby majetku 
institutu,

e) chovat se hospodárně a běžné problémy vyplývající z činnosti institutu řešit 
iniciativně a sám.

V. Členské příspěvky
1. Tyto stanovy upravují otázku členských příspěvků rámcově, stanoví základní 

principy jejich vybírání a hospodaření s nimi.

2. Výši členských příspěvků stanoví každoročně gremium.

Nejvyšší orgán institutu může rozhodnutí gremia změnit, pokud je výše 
členských příspěvků nepřiměřená, nebo zrušit, jsou-li členské příspěvky 
vyměřeny v rozporu se stanovami nebo zákonem.

VI. Zánik členství
1. Členství v institutu zaniká:

a) úmrtím člena, u právnických osob jejich zánikem,

b) vystoupením člena,

c) vyškrtnutím člena,

d) vyloučením člena.

2. Vystoupení člena je vázáno na jeho svobodné rozhodnutí. Člen je pouze 
povinen zaslat institutu písemné oznámení o vystoupení, a to i bez udání 
důvodu. Členství zaniká dnem doručení oznámení.

3. Vyškrtnutí člena je jednostranný akt institutu, ke kterému je oprávněno pouze 
gremium. Vyškrtnutí je možno provést tehdy, když se po dobu nejméně 



jednoho roku člen aktivně neúčastní činnosti institutu a nebo neplatí členské 
příspěvky.

4. Vyloučení člena je krajní opatření, které může provést pouze gremium, a to 
pouze z důvodů daných těmito stanovami.

Člen může být vyloučen pokud:

a) zvlášť hrubě porušuje členské povinnosti, 

b) opakovaně méně závažným způsobem porušuje členské povinnosti, ačkoli 
byl na možnost vyloučení upozorněn,

c) dopustil se úmyslného trestného činu a byl za jeho spáchání pravomocně 
odsouzen,

d) je s jeho členstvím spojena existence pracovního poměru k institutu a jeho 
pracovní poměr byl institutem okamžitě zrušen,

e) se dopustil násilí nebo pohrůžky násilí vůči jinému členovi,

f) porušil etické normy platné pro oblast působnosti institutu.

Gremium rozhodne o vyloučení podle okolností jednotlivého případu. Vyloučení 
nemůže být časově omezeno.

Část IV.

Hospodaření institutu

I.Účetní období
Účetním obdobím institutu je kalendářní rok.

II. Roční účetní závěrka
1. Po skončení účetního období, nejpozději však do jednoho měsíce, sestaví 

gremium roční účetní závěrku.

2. Roční účetní závěrku spolu s návrhem na použití zisku nebo krytí ztrát institutu 
předloží gremium ke schválení valné hromadě.

3. Roční účetní závěrku spolu s návrhem na použití zisku nebo krytí ztrát zveřejní 
gremium způsobem v institutu obvyklým.

III. Majetek institutu
1. Majetek institutu tvoří zejména:

a) členské příspěvky,

b) hodnoty vytvořené činností institutu,

c) příspěvky a dotace od státu a obcí,



d) příspěvky a dary od jiných právnických a fyzických osob,

e) odkazy,

f) nemovitý majetek.

2. Veškeré nakládání s majetkem institutu je v pravomoci gremia. Bez souhlasu 
valné hromady však nesmí gremium zcizit nemovitý majetek institutu, ani jej 
zatížit pohledávkami a břemeny třetích osob, ani jím ručit za jiné osoby.

Část V.

Zrušení a likvidace institutu

I. Zrušení a zánik institutu
1. Institut se zrušuje:

a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady nebo dnem, kdy toto 
rozhodnutí bylo přijato,

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR nebo soudu o zrušení institutu, a to 
dnem v rozhodnutí uvedeným,

c) rozhodnutím valné hromady o sloučení, splynutí nebo rozdělení institutu 
nebo jeho transformaci v jinou právní formu.

2. Institut zaniká dnem výmazu z registru ministerstva vnitra.

II. Likvidace institutu
1. Nepřejde-li zrušením institutu celé obchodní jmění na jednoho nebo několik 

právních nástupců, provede se likvidace institutu.

2. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidátor sestaví konečnou účetní závěrku 
ke dni skončení likvidace a předloží ji valné hromadě spolu s návrhem na 
vypořádání majetkového zůstatku.

3. Po uspokojení věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi jednotlivé členy podle 
klíče schváleného valnou hromadou.

Část VI.

Závěrečná ustanovení
Doplňování, změna a účinnost stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada.

2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat řádný člen nebo 
gremium.



3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.
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