
Zápis ze zasedání valné hromady  
České arteterapeutické asociace, z.s. 

 
se sídlem Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 61385921 

zapsané do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka  6239  
konané dne 11.11.2016, 14 hodin na adrese  

Společenské centrum, Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4 
(dále jen „Spolek“) 

 
 

 
Program: 

14.00     "Art Cup" se vzájemným představením 

14:15     Valnohromadění - aktuální informace o časopisu Arteterapie, zpráva kontrolní komise o hospodaření 
společnosti - schválení účetní závěrky, zpráva etické komise, změna stanov - nové znění ke stažení zde (rozdělení 
druhů členství na běžné, garantované, profesní), hlasování o navýšení čl. poplatku na 800,- Kč, přijetí čestných členů - 
Ingrid Hanušová, Miroslav Huptych, Darja Kocábová, Alena Koblicová, Marie Lhotová, Helena Strnadlová; diskuse nad 
dalším směřováním asociace 

15.25     Občerstvující přestávka  

15:45     "This is my cup of tea / Toto je můj šálek čaje" (rozdělení do pracovních skupin) 

16:00     3 kreativní pracovní skupiny (identita arteterapeuta, vzdělání arteterapeuta, asociace) 

17:30     Občerstvující přestávka  

18.00     "Cupping together / Spoluhrníčkování" s výstupy ze skupin v plénu 

18:50     "Decupping / Odhrníčkování" s ukončením (předpokládané ukončení 19:00 hod.) 

 
1. Zahájení 
 
Valnou hromadu zahájila svolavatelka – paní Beate Albrich. Konstatovala, že je přítomno 18% členů a tedy že valná 
hromada není usnášeníschopná. Valná hromada byla znovu svolána na 14:30 hod. Bylo přítomno 18% členů. 
 
Jako předsedkyně zasedání valné hromady byla navržena Beate Albrich 
 
Hlasování:  
Pro: 29 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Paní Beate Albrich byla zvolena předsedkyní zasedání valné hromady. 
 
Jako zapisovatelka zasedání valné hromady byla navržena tajemnice společnosti Petra Žufníčková 
 
Hlasování:  
Pro: 29 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Petra Žufníčková byla zvolena zapisovatelkou zasedání valné hromady. 
 
 
2. Zpráva o činnosti České arteterapeutické asociace, zpráva o hospodaření 
 
- seznámení členů ČAA s dosavadní činností společnosti 

 představení nových webových stránek - Andrea Hlubučková 

 představení Facebookového profilu - Blanka Tomková 

 seznam supervizorů na webu - Andrea Hanzlová 

 situace o vydávání časopisu Arteterapie - Sylva Dobalová 
o vyšlo poslední tištěné číslo (není vyloučeno, že v budoucnu opět tištěné číslo vznikne, nyní se ale 

https://gallery.mailchimp.com/3be798fcdc49f55257f8fdf9c/files/Stanovy_2016_11_11.pdf


neplánuje) - pomoc nabídla paní Václava Marcineková 
o v časopise je bibliografie - umístíme v pdf na web 
o možná časem by mohly vycházet v tištěné podobě sborníky jednotlivých článků 

 
- zpráva o hospodaření společnosti za rok 2015 - Kateřina Pešková 

 hospodaření společnosti je ztrátové, což způsobuje vydávání časopisu Arteterapie, bez tohoto nákladu by bylo 
hospodaření ziskové 

 detailní informace viz příloha č.2 tohoto zápisu 
 

- zpráva o arteterapii v zákoně - Marie Lhotová 

 novela nebyla schválena o jeden hlas 

 28.11.2016 bude druhé čtení zákona 

 další na programu je řešení zákona o sociálních službách 

 cílem je umělecký terapeut 
 
- činnost společnosti do budoucna 

 ČAA plánuje pořádat různé pracovní skupiny (viz aktuální zasedání), workshopy, skupiny a pod. - i možnost 
supervize 

 
3. Přijetí čestných členů - změna z běžného členství na čestné 
 
Ingrid Hanušová 
Miroslav Huptych 
Alena Koblicová 
Darja Kocábová 
Marie Lhotová 
Evžen Perout 
Helena Strnadlová 
 
Hlasování:  
Pro: 24 
Proti: 0 
Zdržel se: 5 
 
 
4. Rozhodnutí o změně obsahu stanov Spolku 
 
Předsedkyně zasedání předložila ke hlasování rozhodnutí o změně obsahu stanov Spolku ve znění, které je přílohou č. 1 
tohoto zápisu. 
 
Hlasování:  
Pro: 16 
Proti:  
Zdržel se: 13 
 
Usnesení: Valná hromada rozhodla o změně obsahu stanov Spolku ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto zápisu. 
 
 
5. Hlasování o navýšení členského poplatku na 800,- Kč 
 
Hlasování:  
Pro: 29 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
6. Práce v pracovních skupinách 
 

 účastníci byli rozděleni na tři pracovní skupiny s názvem Identita, Vzdělávání, Asociace 

 na závěr proběhla diskuse o výstupech z jednotlivých skupin 



 
7. Závěr  
 
Předsedkyně zasedání konstatovala, že všechny body pořadu zasedání valné hromady byly projednány a poděkovala 
přítomným za účast na jednání. 
 
 
V Praze dne 11.11.2016 
 
 
-------------------------------------- 
Beate Albrich, předsedkyně zasedání 
 
 
 
-------------------------------------- 
Petra Žufníčková, zapisovatelka 
 
  



Příloha č. 1 

 

Stanovy České arteterapeutické asociace, z.s. 
 
 

Čl. I Základní ustanovení 
 

1.1. Název spolku je „Česká arteterapeutická asociace, z.s.“ (dále jen „Spolek“). 
 
1.2. Sídlo Spolku je Praha. 
 
1.3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou. 
 
 

Čl. II Účel Spolku 
  

2.1. Účelem Spolku je sdružovat arteterapeuty a zájemce o arteterapii, podporovat a rozvíjet odbornou a profesní úroveň 
členů, napomáhat možnostem uplatňování arteterapie ve všech adekvátních oblastech a usilovat o zvyšování úrovně 
etického povědomí v oblasti arteterapie. 
 
2.2. Za tímto účelem vykonává Spolek hlavní činnost. Předmětem hlavní činnosti Spolku je: 
 
2.2.1. péče o odborný a osobní růst členů (shromažďování a šíření odborné literatury, pořádání vzdělávacích programů, 
konferencí, vydávání časopisu Arteterapie a dalších neperiodických tiskovin), 
2.2.2. ve spolupráci s dalšími subjekty stanovování podmínek k získání kvalifikace odborného arteterapeuta, 
2.2.3. spolupráce s jinými organizacemi podobného zaměření u nás i v zahraničí, 
2.2.4. činnost směřující k ochraně veřejnosti před nekvalifikovaným výkonem profese a klamavou reklamou, 
2.2.5. formulace vědeckých a odborných stanovisek v oboru arteterapie,  
2.2.6. reprezentace svých členů při jednáních s institucemi ČR i se zahraničím a hájení zájmů oboru. 
 
 

Čl. III Členství  
 

3.1. Spolek má čtyři druhy členství: běžné, garantované, profesní a čestné. Běžným členem Spolku se mohou stát české 
i zahraniční fyzické i právnické osoby, které podají písemnou přihlášku, vyjádří souhlas s účelem a stanovami Spolku, 
mají písemné doporučení dvou členů ČAA a zaplatí členský příspěvek. O přijetí za běžného člena rozhoduje výbor 
Spolku. Seznam členů Spolku je zveřejněn na internetových stránkách Spolku. Zápis nového člena bude do 
seznamu členů proveden po přijetí do Spolku. Pokud člen nesouhlasí, aby jeho jméno bylo zveřejněno na 
internetových stránkách Spolku, poznamená tuto skutečnost v přihlášce.  
 
3.2. Garantovaným členem Spolku se stává běžný člen, který splnil následující požadavky pro udělení 
garantovaného členství Spolku:  

1. vstupní vzdělání: ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního, či uměleckého směru – 
psychologické, zdravotnické, sociální, pedagogické, umělecké;  
2. vzdělání v arteterapii: a) výcvik s arteterapeutickým zaměřením (v rozsahu alespoň 500 hodin) 
garantovaný ČAA, nebo ukončené vzdělání v arteterapii (Bc.), b) arteterapeutické kurzy (vzdělávání, 
konference, workshopy apod.) garantované ČAA v rozsahu 150 hodin; 
3. supervize: celkem 50 hodin supervizní práce, z nichž je alespoň 20 hodin skupinové 
arteterapeutické supervize a 20 hodin individuální arteterapeutické supervize; 
4. praxe: alespoň 2 roky přímé arteterapeutické praxe (500 hodin arteterapie). 

O udělení garantovaného členství rozhoduje výbor Spolku na základě podané žádosti a přiložených dokladů o splnění 
požadavků pro udělení garantovaného členství. 
 

 
3.3. Profesním členem Spolku se stává běžný nebo garantovaný člen, který splnil následující požadavky pro udělení 
profesního členství Spolku:  

1. vstupní vzdělání: ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního, či uměleckého směru – 
psychologické, zdravotnické, sociální, pedagogické, umělecké; 



2. psychoterapeutický výcvik: ukončený komplexní psychoterapeutický výcvik (sebezkuše-nost + 
teorie + supervize) akreditovaný ČLS, ČAP, EAP; 
3. vzdělání v arteterapii: a) výcvik s arteterapeutickým zaměřením (v rozsahu alespoň 500 hodin) 
garantovaný ČAA, nebo ukončené vzdělání v arteterapii (Bc.), arteterapeutické kurzy (vzdělávání, 
konference, workshopy apod.) garantované ČAA v rozsahu 250 hodin; 
4. supervize: celkem 150 hodin supervizní práce, z nichž je alespoň 50 hodin skupinové 
arteterapeutické supervize a 50 hodin individuální arteterapeutické supervize; 
5. praxe: alespoň 5 let praxe v pomáhajících profesích, z toho minimálně 2 roky přímé 
arteterapeutické praxe (500 hodin arteterapie); 
6. další průběžné vzdělávání. 

O udělení profesního členství rozhoduje výbor Spolku na základě podané žádosti a přiložených dokladů o splnění 
požadavků pro udělení profesního členství. 
 
3.4. Čestným členem se může stát významný odborník z příbuzného oboru nebo osoba, která má prokazatelné zásluhy 
o rozvoj arteterapie, která vyjádří souhlas s účelem a stanovami Spolku. O přijetí za čestného člena rozhoduje valná 
hromada. 
 
3.5. Člen má právo volit a být volen do všech orgánů, navrhovat změny a doplňky ve stanovách a hlasovat o nich, 
účastnit se akcí, které Spolek organizuje, podílet se na tvorbě plánů a koncepcí Spolku, využívat informace a materiály 
Spolku. 
 
3.6. Člen je povinen jednat ve shodě s účelem Spolku, napomáhat realizaci jeho poslání, dodržovat stanovy, etický 
kodex a platit členské příspěvky. 
 
3.7. Čestný člen nemá povinnost platit poplatky a vykonávat činnosti ve prospěch ČAA, ale dodržuje stanovy, etický 
kodex, respektuje usnesení ČAA, chrání zájmy ČAA. Může volit a být volen.  
 
3.8. Členství zaniká: 
 
a) písemným oznámením člena dnem doručení do sídla Spolku, 
 
b) vyloučením pro závažné porušení stanov a etického kodexu, poškozování dobré pověsti Spolku, poškozování zájmů a 
činnosti Spolku, zneužívání informací, střet zájmů, činnost poškozující Spolek. Návrh na vyloučení může v písemné formě 
podat kterýkoliv člen Spolku, v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod vyloučení. Návrh na vyloučení podává 
etická komise nebo kontrolní komise a o vyloučení rozhoduje výbor asociace. Člen může do patnácti dnů od doručení 
rozhodnutí v písemné formě (formou doporučeného dopisu na adresu člena sdělenou Spolku) navrhnout, aby 
rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Valná hromada, 
 
c) nezaplacením členského příspěvku do 31. 12. daného roku, 
 
d) úmrtím člena či zánikem právnické osoby člena. 
 
 
 

ČI. IV Orgány Spolku 
 
Orgány Spolku jsou: 
 
1. Valná hromada 
2. Předseda Spolku 
3. Výbor Spolku 
4. Kontrolní komise 
5. Etická komise 
 
4.1. Valná hromada  
4.1.1. Je nejvyšším orgánem Spolku, tvořeným všemi členy. O zasedání valné hromady jsou všichni členové informováni 
písemnou pozvánkou s uvedením místa, času a pořadu zasedání zaslanou e-mailem, příp. na vyžádání člena poštou 
nejméně 14 dní před termínem zasedání.  
 



4.1.2. Valnou hromadu svolává výbor nejméně jednou za rok. Je povinen svolat ji také v případě, kdy o to požádá nejméně 
1/3 členů nebo kontrolní komise.  
 
4.1.3. Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nejméně poloviny členů. Nesejde-li se ve stanovenou hodinu 
potřebný počet členů, je po půl hodině usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu členů, ale jednat smí pouze o programu 
uvedeném v pozvánce. V tomto případě je usnesení platné, hlasuje-li pro ně dvoutřetinová většina přítomných, jinak 
rozhoduje prostou většinou hlasů.  
 
4.1.4. Valná hromada rozhoduje zejména o změně stanov, o přijetí a změnách jednacího řádu a etického kodexu Spolku, 
výši členských příspěvků, plánech a koncepci Spolku, volí a odvolává členy výboru a kontrolní komise, přijímá zprávu o 
hospodaření a zprávu o činnosti, schvaluje účetní závěrku. Předseda výboru zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné 
hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím 
pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu 
předsedal, jaké případné další činovníky valná hromada zvolila, jaké usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý 
člen Spolku může nahlížet do zápisu ze zasedání valné hromady, a to v sídle Spolku. 
 
4.2. Předseda výboru  
 
4.2.1. Je statutárním orgánem Spolku. Předseda výboru zastupuje Spolek navenek samostatně. Předseda výboru svolává 
a řídí jednání výboru a v mezidobí rozhoduje o běžných otázkách činnosti a řízení. 
 
4.3. Výbor  
 
4.3.1. Je výkonným orgánem Spolku, voleným na 2leté období. Je 7členný, na prvním zasedání volí předsedu a 2 
místopředsedy, kteří v nepřítomnosti předsedy přibírají jeho pravomoci. Výbor řídí činnost Spolku mezi valnými 
hromadami, je povinen plnit usnesení valné hromady a rozhodovat o věcech, o nichž valná hromada nerozhodla. 
 
4.4 Kontrolní komise  
 
4.4.1. Je tříčlenná.  
 
4.4.2 Členové kontrolní komise jsou voleni valnou hromadou, funkční období je dvouleté. 
 
4.5 Etická komise 
 
4.5.1 Je tříčlenná. 
 
4.5.2 Členové etické komise jsou voleni valnou hromadou, funkční období je dvouleté. 

4.5.3 Připravuje návrhy na změnu etického kodexu Spolku, které následně předkládá valné hromadě ke schválení. 

4.5.4. Projednává veškeré stížnosti na působení členů Spolku, provádí zjištění a předkládá výsledky Výboru.  

 
 

Čl. V Zásady hospodaření  
 

5.1. Finanční zdroje Spolku jsou: 
 
5.1.1. členské příspěvky a poplatky,  
 
5.1.2. převzatý majetek, 
 
5.1.3. prostředky na obhájené projekty, za získané granty, 
 
5.1.4. příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 
 
5.1.5. příjmy z darů, sponzorování a další formy podpory. 
 



5.2. Při hospodaření se Spolek řídí obecně platnými právními předpisy. 
 

 
ČI. VI Závěrečná ustanovení  

 

6.1. K rozhodnutí o zrušení Spolku s likvidací nebo k rozhodnutí o přeměně Spolku je třeba souhlasu dvoutřetinové 

většiny členů přítomných na valné hromadě. Likvidační zůstatek je možno předat pouze fyzické nebo právnické osobě, 

jejíž účel je blízký účelu Spolku.  

 

6.2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou. 
 
 
Schválení stanov valnou hromadou ČAA proběhlo dne: 11. 11. 2016. 
 
 
  



Příloha č. 2 

Zápis č. 1/2016 z jednání kontrolní komise výboru  

České arteterapeutické asociace 
 
Datum jednání:   21. 10. 2016 
Přítomni:  Veronika Lejcarová, Kateřina Pešková 
Omluveni:   Petr Bachtjan 
Přizváni:   Petra Žufníčková, tajemnice ČAA 
 
Program jednání: 1. kontrola účetních dokladů ČAA za rok 2015 
   2. kontrola zápisů z jednání výboru ČAA za rok 2015  
 
Kontrolní komise výboru ČAA se sešla v plánovaném termínu. Petra Žufníčková předložila kontrolní komisi k nahlédnutí 
kompletní účetnictví za rok 2015, zprávu o hospodaření od Věry Koukalové a zápisy z jednání výboru ČAA za rok 2015. 
 
Účetnictví za oba roky je kompletní, soupis přijatých i vydaných faktur souhlasí dle přiložených dokladů. Za oba roky 
bylo podáno daňové přiznání finančnímu úřadu.  
 
K dnešnímu dni je na účtech ČAA 165 680,21 Kč (17 641 + 148 039,21) a v pokladně 4 952,- Kč. Hospodaření ČAA je 
ztrátové, toto je způsobeno zejména vydáváním časopisu. Rozdíl mezi náklady a příjmy výroby a distribuce časopisu je -
76 232,- Kč. Oproti tomu samotné hospodaření společnosti je ziskové (výnosy 85 769,- Kč, náklady 41 889,- Kč, rozdíl + 
43 880,- Kč). 
 
Výbor ČAA se schází pravidelně 1x za měsíc, zápisy z jednání výboru ČAA jsou kompletní a přehledně informují o 
činnosti výboru. 
 
Usnesení: Kontrolní komise shledala účetnictví ČAA jako kompletní, účetní doklady jsou přehledně evidovány. Stav 
pokladny odpovídá předložené výčetce ke dni 21. 10. 2016. Činnost výboru je přehledně dokumentována v zápisech 
z jednání. 
 
V Praze dne 21. 10. 2016 
 
Podepsáni: 
      
………………………………..  ……………………………… 
Veronika Lejcarová  Kateřina Pešková 
 
……………………………... 
Petra Žufníčková 
 
  



Výstup z valné hromady: 
 
1. Pracovní skupina „identita arteterapeuta“: 
Identitu arteterapeuta tvoří: 

 využití tvořivosti v různých oblastech činnosti 

 skrytá, dílčí identita arteterapeuta v ČR (arteterapeut je oficiálně zaměstnáván v jiných profesních zařazeních) 

 inspirace (Lidová škola umění  – dnes Základní umělecká škola, vzory učitelů a osobností během života) 

 osobnost arteterapeuta jako člověka 

 zkušenost s výtvarnými prostředky 

 tolerance 

 hravost 

 osobní příběh 

 spojitost s výtvarným uměním  

 spojitost s léčebným procesem 

 spojitost s českou kulturou 

 pokora 

 empatie 

 vlastní tvorba 

2. Pracovní skupina „česká arteterapeutická asociace“: 
ČAA by měla vůči svým členům: 

 být kreativním spolkem, poskytujícím svým členům možnost vzdělávání, nové podněty a inspiraci 

 zajistit legislativní ukotvení oboru arteterapie v zákonech ČR 

 ctít právo na svobodu projevu ve spolku 

 být profesionálním spolkem, ukazovat možnosti odborného růstu 

 být komunitou umožňující sdílení a společné aktivity svých členů 

 zprostředkovávat informace o zahraničních aktivitách v oboru 

 zajistit průhledné finanční hospodaření spolku 

 podporovat nastavení optimálního finančního ohodnocení svých členů 

ČAA by měla vůči ostatním institucím a okolnímu světu: 

 být transparentní, prezentovat vysoký potenciál oboru arteterapie, jeho formu, obsah, strukturu, tvar a 

směřování 

 podporovat a vyjadřovat hodnotu arteterapie 

 prezentovat arteterapii jako léčebnou metodu 

 prezentovat arteterapii jako aktivní, rozvíjející se a využitelný obor 

 prezentovat arteterapii jako legitimní obor s etickými pravidly 

 prezentovat strukturu vzdělávání v arteterapii a strukturu ČAA 

 zajišťovat dialog a mezioborovou spolupráci s ostatními institucemi a asociacemi 

 
3. Pracovní skupina „vzdělávání arteterapeuta“: 
Vzdělávání nyní: 

 hranice vzdělání v arteterapeutické profesi není jasně stanovená 

 vzdělávání probíhá také sdílením a předáváním zkušeností mezi arteterapeuty 

 vzdělání obohacuje také vlastní tvorba arteterapeuta 

 arteterapeutické vzdělání je obohaceno o oblasti, které současné školství příliš nepodporuje: tvořivost, 

schopnost intuice, neverbální vyjádření 

 důležitou součástí vzdělání je sebezkušenostní výcvik, supervize a praxe 

 v arteterapeutickém vzdělání jsou patrné dostředivé tendence 

 současný systém vzdělávání nemá disciplínu 

 současný systém vzdělávání se prolíná se vzděláváním jiných v jiných profesích 



Arteterapeutům chybí: 

 profesní setkávání a sdílení (i supervizní) 

 podpora seberozvoje a rozvoje intuice 

 jasná struktura vzdělání arteterapeuta, jeho ucelenost, pravidla a hranice 

 průbojnost a ukázněnost 

 „pevná půda pod nohama“ – ukotvení profese a její zázemí 

 „otevřené dveře“ k arteterapeutické práci v organizacích 

 


