
Stanovy
České  společnosti  kognitivně behaviorální terapie, 

zapsaný spolek 
(ČSKBT, z.s.) 

Článek 1.

Název 

1.1. Plný český název spolku zní:  Česká společnost kognitivně behaviorální terapie, zapsaný 
spolek (zkráceně   „ČSKBT,  z.s.“)

1.2. Plný anglický název spolku zní: Czech Society for Cognitive Behavior Therapy, registered 
society (abbreviation „CSCBT, r.s.“ )

Článek 2.

Hlavní náplň činnosti  ČSKBT, z.s.

2.1. ČSKBT, z.s.  je sdružením odborníků, kteří usilují o rozšiřování uplatnění postupů kognitivně 
behaviorální terapie (dále „KBT“) jak v terapii duševních poruch, tak v oblasti poradenství, 
pedagogiky a sociální práce.

2.2. K dosažení tohoto cíle využívá ČSKBT, z.s.  především těchto postupů:

- eviduje odborníky, kteří absolvovali výcvik v KBT a jsou oprávněni ji v praxi uplatňovat

- podporuje výměnu informací mezi odborníky v oblasti KBT

- organizuje odborné konference, semináře a další setkání s tématy rozvíjení teorie KBT       
a uplatňování KBT v praxi

- shromažďuje literaturu, vztahující se ke kognitivně behaviorální terapii, podporuje překládání 
cizích textů o KBT do češtiny a vznik a publikaci původních textů o KBT v odborných 
časopisech a nakladatelstvích

- spolupracuje s akreditovanými instituty v České republice,  poskytujícími ucelený výcvik  
v kognitivně behaviorální terapii, a superviduje kvalitu poskytovaného výcviku v KBT

- spolupracuje s jinými psychoterapeutickými společnostmi v České republice i v zahraničí 

-  spolupracuje  s Evropskou  asociací  kognitivně  behaviorální  terapie  (orig.  European  
Association of Cognitive and Behavior Therapies, EABCT), jejímž je členem a kam platí 
členský příspěvek

-  účastní  se  jednání  o  tvorbě  právních  předpisů,  týkajících  se  poskytování  psychoterapie 
v České republice,  tvorby  doporučených  postupů  v terapii  duševních  poruch  a  dalších 
akreditačních a konkurzních řízení, s cílem hájit odborné zájmy terapeutů, uplatňujících 
kognitivně behaviorální terapii ve své praxi

2.3. ČSKBT, z.s. nevykonává žádnou ekonomicky výdělečnou činnost.
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Článek 3.

Sídlo ČSKBT

3.1. Sídlem ČSKBT, z.s.  je Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Havlíčkova 1265/50, 767 01 
Kroměříž, kde vykonává svoji činnost předseda ČSKBT, z.s.

3.2. Sídlo ČSKBT, z.s.  platí pro čtyřleté volební  období od 1. 6. 2014 do 1. 6. 2018.

 
Článek 4.

Organizace ČSKBT

4.1 Členství

4.1.1. Členem ČSKBT, z.s.  se může stát  plnoletý,  svéprávný a bezúhonný jedinec,  který 
souhlasí se Stanovami ČSKBT, z.s. .

4.1.2. Práva a povinnosti člena ČSKBT, z.s.

- člen má právo účasti na všech akcích, organizovaných ČSKBT,z.s.

- člen má právo být informován o činnosti hospodaření ČSKBT, z.s.

- člen má právo volit orgány ČSKBT, z.s. a sám být do nich volen, vyjádří-li s tím předem 
   souhlas

- člen má povinnost respektovat Stanovy ČSKBT, z.s., řádně platit jednou ročně členský 
    příspěvek, pracovat pro cíle ČSKBT, z.s. a hájit zájmy a dobré jméno ČSKBT,z.s.

- v případě návrhu na pozastavení či zrušení členství v ČSKBT, z.s. má člen právo se  
    osobně   hájit na jednání představenstva ČSKBT, z.s.

4.1.3. Pozastavení a zrušení členství v ČSKBT, z.s.

- členství v ČSKBT, z.s. je automaticky považováno za zrušené, pokud člen ve dvou po 
sobě následujících letech nezaplatí členský příspěvek.

-  členství  v ČSKBT, z.s.  může být  pozastaveno na základě  rozhodnutí  představenstva 
ČSKBT, z.s.,   pokud člen ČSKBT, z.s. závažným způsobem poruší stanovy ČSKBT, 
z.s.. Dotčený člen je  vyrozuměn o pozastavení svého členství spolu s uvedením důvodů 
písemně do 10 dnů od přijetí rozhodnutí. Má právo se písemně i osobně hájit na  
jednání představenstva ČSKBT, z.s..

- představenstvo ČSKBT,z.s. má právo po projednání s dotčeným členem ČSKBT, z.s. 
rozhodnout o zrušení jeho členství v ČSKBT, z.s..

- členství v ČSKBT, z.s. může být zrušeno na základě písemné žádosti člena, adresované 
představenstvu ČSKB, z.s..

- členství v ČSKBT,z.s. zaniká úmrtí člena.

- Jmenný seznam členů ČSKBT,.s. i čestných členů ČSKBT,z.s. vede sekretář ČSKBT, z.s. 
a je veřejně  dostupný se souhlasem všech členů na internetových stránkách ČSKBT, z.s..

-  Každý člen,  a  to i  bývalý,  obdrží  na svou žádost  od ČSKBT, z.s..na jeho náklady 
potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, 
že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho 
manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba 
blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.
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4.2. Čestné členství ČSKBT, z.s.

-  Představenstvo  ČSKBT,  z.s.   může  udělit  titul  „Čestný člen  ČSKBT,  z.s.“  kterémukoli 
jednotlivci, který   se významně zasloužil o rozvoj KBT a který s tímto aktem souhlasí.

- Návrh na udělení titulu „Čestný  člen ČSKBT, z.s.“ může písemně zaslat představenstvu 
ČSKBT, z.s.kterýkoli člen ČSKBT,z.s..

-  Čestný  člen  ČSKBT,  z.s.  neplatí  členské  příspěvky,  ani  účastnické  poplatky  na  akcích 
organizovaných ČSKBT, z.s..

4.3. Orgány ČSKBT, z.s. a jejich činnost

4.3.1. Valná hromada členů ČSKBT, z.s.

- Nejvyšší orgánem ČSKBT , z.s.je valná hromada členů ČSKBT, z.s. , která má působnost 
členské schůze. 

- Valnou hromadu členů ČSKBT, z.s. svolává Představenstvo ČSKBT, z.s. podle potřeby 
nebo na   písemnou žádost  nejméně  1/3  členů,  nejméně však jednou ročně,  vždy 
písemnou  formou nejméně 2 měsíce  před termínem jejího konání.  Valná hromada 
může  být  svolána  rovněž  z podnětu  Dozorčí  rady,  která  vykonává  působnost 
kontrolního orgánu.

-  Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání .

- Valná hromada ČSKBT, z.s.  je schopna usnášet se za účasti většiny členů . Usnesení 
přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

- Valná hromada ČSKBT, z.s. volí orgány ČSKBT , z.s. a rozhoduje o změnách stanov 
ČSKBT, z.s..  Platné je rozhodnutí, pro které se vyslovila většina členů přítomných 
v době usnášení.

- Valná hromada ČSKBT, z.s. může jednat, rozhodovat a volit i korespondenční formou, tj. 
prostřednictvím písemného vyjádření  vůle jednotlivých členů ČSKBT, z.s.,  které je 
odesláno   představenstvu ČSKBT, z.s.. 

- Kandidáty do funkcí v orgánech ČSKBT, z.s. může navrhnout kterýkoli člen ČSKBT, 
z.s.   písemnou formou, adresovanou představenstvu ČSKBT, z.s.. Navržení kandidáti 
musí    před volbou vyjádřit se svou kandidaturou souhlas.

4.3.2. Představenstvo ČSKBT, z.s.

- Představenstvo je kolektivním  statutárním orgánem ČSKBT, z.s. s působností výboru 
z.s.    a stálým pracovním orgánem ČSKBT. Z.s., který řídí její činnost. Schází se 
nejméně dvakrát ročně a o svém jednání pořizuje písemný zápis.

- Představenstvo ČSKBT, z.s. má pět členů:

1. Předseda - stojí v čele představenstva a valné hromady ČSKBT, z.s.

- svolává a řídí jednání představenstva a valnou hromadu členů 
  ČSKBT, z.s., .

-  Jedná samostatně za  ČSKBT, z.s., a podepisování za  
    ČSKBT, z.s., provádí tak, že otištěnému nebo napsanému názvu  
    ČSKBT, z.s., připojí svůj podpis.
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- reprezentuje ČSKBT, z.s. a je oprávněn jednat jejím jménem; může 
   reprezentaci ČSKBT, z.s.  delegovat na jiného člena ČSKBT, z.s.

- odpovídá za dodržování stanov ČSKBT,z.s.

- shromažďuje agendu pro jednání představenstva ČSKBT,z.s.

- navrhuje Valné hromadě ke  jmenování  do funkcí členy představenstva 
                ČSKBT,z.s.

-  nejméně  dvakrát  ročně  vypracovává  Zprávy ČSKBT,z.s.  ve  kterých  
    informuje členy ČSKBT,.s. o jednání představenstva a jiných událostech, 
     významných z hlediska rozvoje KBT doma i ve světě

Funkci předsedy představenstva ČSKBT, z.s. zastává člen představenstva, zvolený členy 
představenstva na  prvním jednání po volbách do představenstva ČSKBT, z.s..

2. Místopředseda - zastupuje předsedu  ČSKBT,z.s.,  v jeho nepřítomnosti nebo 
       v záležitostech,  kterými byl předsedou  ČSKBT,z.s.,  pověřen.

3. Sekretář - odpovídá za evidenční a administrativní činnost ČSKBT, z.s.

- vede evidenci členů a četných členů ČSKBT, z.s.

- vypracovává zápis z jednání Představenstva ČSKBT,z..s. a valné hromady 
    ČSKBT, z.s. který do 4 týdnů zašle členům představenstva, resp. členům 
    ČSKBT, z.s..

- zajišťuje a eviduje výměnu informací jak v rámci ČSKBT, z.s., tak při  
   styku s okolím.

4. Pokladník   - odpovídá za evidenci příjmů, výdajů a správu účtů ČSKBT, z.s.

-  vypracovává  návrh  na  roční  rozpočet  ČSKBT,  z.s.,  a  výši  ročních 
členských    příspěvků

-  jednou  ročně  rozesílá  všem  členům  ČSKBT,z.s.  písemnou  výzvu 
k zaplacení členských příspěvků na příslušný rok s uvedením čísla konta 
ČSKBT,  z.s.  a   variabilního  symbolu,  který  přidělí  každému  členu 
ČSKBT, z.s.

-  na  žádost  předsedy  ČSKBT,  z.s.  a  před  každou  valnou  hromadou 
ČSKBT,z.s.vypracovává písemnou zprávu o hospodaření ČSKBT, z.s., 
zahrnující příjmy, výdaje a zůstatky na účtech ČSKBT, z.s.. Tuto zprávu 
ústně přednese nejméně  jednou ročně na jednání představenstva ČSKBT, 
z.s., a na každé Valné  hromadě ČSKBT, z.s..

5. Zástupce pro vzdělávání   - podílí se na organizaci konferencí, seminářů a dalších 
   edukačních akcí s tématy teorie a praxe KBT

-  spolupracuje  s akreditovanými  instituty,  poskytujícími  ucelený  výcvik 
v KBT, a superviduje kvalitu poskytovaného výcviku v KBT

-  odpovídá  za  to,  aby  výcvik  v KBT  v České  republice  odpovídal 
mezinárodním standardům, vypracovávaným EABCT

- sleduje novinky v oblasti teorie a praxe KBT a informuje o nich písemně 
členy ČSKBT,z.s. nejméně jednou ročně

- zajišťuje provoz internetových stránek ČSKBT, z.s.  a aktualizaci  jejich 
obsahu.
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4.3.3. Dozorčí rada ČSKBT

- Dozorčí rada plní úkoly v působnosti kontrolní komise,  dohlíží, jsou-li záležitosti  ČSKBT, 
z.s řádně vedeny a vykonává-li ČSKBT,z.s činnost v souladu se stanovami a právními 
předpisy. Zjistí-li dozorčí rada nedostatky, upozorní na ně statutární orgán. Je kontrolním 
orgánem ČSKBT, z.s., který bdí nad dodržováním stanov a hospodařením ČSKBT, z.s..

- Dozorčí radu tvoří 3 členové, kteří jsou přímo voleni valnou hromadou členů ČSKBT, z.s. 
a získali nejvíce hlasů z navržených kandidátů.

- Členové Dozorčí rady si zvolí předsedu Dozorčí rady.

- Členové Dozorčí rady mají právo účasti na jednání Představenstva, jsou však na činnosti 
Představenstva nezávislí.

-  Dozorčí  rada  může  pozastavit  rozhodnutí  Představenstva,  má-li  pochybnost  o  souladu 
rozhodnutí se Stanovami ČSKBT,z.s.. Dozorčí rada následně rozhodne o nápravě věci a 
Představenstvo je povinno své rozhodnutí změnit, tak aby bylo v souladu se Stanovami 
ČSKBT, z.s.. Sporné záležitosti, které nelze vyřešit na základě Stanov, předloží Dozorčí 
rada k diskuzi valné hromadě  ČSKBT, z.s., která o nich rozhodne hlasováním.

- Členové Dozorčí rady musí být písemně informováni o termínu jednání Představenstva 
ČSKBT, z.s. nejméně měsíc předem.

- Dozorčí rada vypracovává písemnou zprávu o své činnosti nejméně jednou za rok, případně 
na žádost nejméně 1/3 členů ČSKBT. Tuto zprávu o činnosti přednese předseda Dozorčí 
rady na Valné hromadě ČSKBT, z.s. a rozešle písemně všem členům ČSKBT, z.s..

4. 4. Obecná ustanovení pro činnost Představenstva ČSKBT a Dozorčí rady ČSKBT

4.4.1. Funkční období členů Představenstva ČSKBT, z.s.  a Dozorčí rady ČSKBT je 4 (čtyři) 
roky. Po celé funkční období jsou evidováni nejméně dva náhradníci do každého orgánu 
ČSKBT, z.s..

4.4.2. Orgány ČSKBT, z.s. jsou schopné usnášení za přítomnosti nadpolovičního počtu členů 
na  jednání.

4.4.3. V případě rozdílných názorů rozhodují členové orgánů ČSKBT, z.s., hlasováním.

4.4.4. Členové orgánů ČSKBT, z.s. jsou povinni po jednání informovat nepřítomné členy 
orgánů o obsahu jednání.

4.4.5.  Jednání  orgánů  ČSKBT,  z.s.  je  neveřejné.  Členové  orgánů  ČSKBT,  z.s.  mohou 
rozhodnout o přizvání dalších osob na jednání, je-li to účelné.

4.4.6. Člen orgánu ČSKBT, z.s. může kdykoli ze své funkce odstoupit bez udání důvodu, své 
rozhodnutí musí písemně oznámit všem členům Představenstva a Dozorčí rady. Předseda 
ČSKBT,  z.s.  poté  bez  prodlení  vyzve  písemně  náhradníka  do  funkce  v příslušném 
orgánu, aby se funkce ujal a informuje jej o termínu nejbližšího jednání Představenstva 
ČSKBT, z.s..

4.4.7. Členové orgánů ČSKBT, z.s. nesmí svého postavení zneužívat k osobnímu prospěchu.
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Článek 5

Hospodaření ČSKBT, z.s.

5.1. Za hospodaření ČSKBT, z.s. odpovídá pokladník.

5.2. Majetek ČSKBT, z.s. vzniká především z členských příspěvků, případně z dotací a darů.

5.3. Majetek ČSKBT, z.s. slouží k úhradě nezbytných výdajů, spojených s její činností: cestovné 
členů  orgánů ČSKBT,  z.s.  na  jednání  orgánů,  uhrazení  členského  příspěvku  do EABCT, 
uhrazení poplatků za účast na odborných konferencích KBT, pořádaných jinými společnostmi 
KBT, hrazení poštovného, poplatku za provoz internetových stránek ČSKBT , z.s.a další.

5.4. Rozpočtové období je 1 rok a trvá od 1.1. do 31.12. kalendářního roku.

5.5. Členský příspěvek na příslušný kalendářní rok je splatný k 31.3. Pokud člen ČSKBT, z.s. ani 
po upozornění nezaplatí do 30.6., je jeho členství pozastaveno do doby zaplacení členského 
příspěvku.

5.6.  Činnost  v orgánech  ČSKBT,  z.s.  je  bezplatná,  Představenstvo  může  však  rozhodnout  o 
náhradě skutečných výdajů člena orgánu, jsou-li spojeny s činností ve prospěch ČSKBT, z.s..

5.7.  Členové  Představenstva  a  Dozorčí  rady  ČSKBT,  z.s.  jsou  zproštěni  povinnosti  hradit 
účastnické poplatky na odborných konferencích a jiných akcích, organizovaných ČSKBT, z.s.. 
Členové ČSKBT, z.s. mohou využít snížených účastnických poplatků na odborných akcích, 
organizovaných ČSKBT, z.s..

5.8. V případě zániku ČSKBT, z.s. rozhodne Představenstvo o užití majetku ČSKBT, z.s. pro 
humanitární a charitativní účely.

Článek 6

Změna Stanov ČSKBT, z.s.

6.1. Změnu Stanov ČSKBT, z.s. může navrhnout kterýkoli člen Představenstva nebo Dozorčí rady 
ČSKBT, z.s., nebo písemně aspoň 1/3 členů ČSKBT. Návrh pak projedná na svém nejbližším 
jednání Představenstvo ČSKBT, z.s., a rozešle jej k vyjádření písemně všem členům ČSKBT, 
z.s.. Návrh na změnu Stanov bude schválen, pokud se pro něj vysloví aspoň 2/3 členů ČSKBT, 
z.s., kteří se zúčastní volebního aktu.

V Kroměříži,

dne 23.05.2014

………………………………………………….

Za představenstvo ČSKBT, z.s.

MUDr. Petr Možný

předseda ČSKBT, z.s
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