ČESKÁ ASOCIACE TRANSAKČNÍ ANALÝZY
STANOVY

ze dne 26. 6. 2015

I.
Název, sídlo, působnost organizace
1.1

Spolek nese název „Česká asociace transakční analýzy“ (dále též ČATA).

1.2

Sídlem ČATA je Praha 4, 140 00, Dačického 17.

1.3

Působnost ČATA je na celém území České republiky.

II.
Poslání ČATA a její činnost
2.1

ČATA přispívá k rozšiřování poznání, studiu a praktickému využití transakční analýzy (dále TA) ve
všech oblastech její aplikace: psychoterapie, poradenství, organizace a vzdělávání. Svojí
činností usiluje o prosazování principů TA ve všech výše uvedených oblastech. Jedná v souladu
s etickými zásadami European Association for Transactional Analysis (dále EATA).

2.2

ČATA je členem EATA, navazuje a rozvíjí spolupráci se zahraničními národními asociacemi TA s
cílem výměny informací, zkušeností a rozvíjení poznání.

2.3

ČATA přispívá k zajištění a zprostředkování mezinárodně uznávaného výcviku a akreditace v TA
za účelem kvalifikovaného využívání TA v příslušných oblastech aplikace.

2.4

ČATA zprostředkovává přístup k odborné literatuře a periodikům s tématikou TA.

2.5

ČATA organizuje a realizuje přednášky, semináře, pobytové semináře a jiné formy vzdělávacích
akcí v oblasti uplatnění TA pro zájemce z řad laické i odborné veřejnosti.

2.6

ČATA je zájmovou organizací, jejíž existence a činnost je zajišťována zejména příspěvky svých
členů, příspěvky sponzorů a příjmy za provozované vzdělávací a jiné aktivity a služby.

III.
Organizační struktura ČATA
3.1

Orgány ČATA jsou: valná hromada členů (dále VH), prezidium, revizní komise, etická komise

3.2

Nejvyšším orgánem ČATA je valná hromada spolku, která se schází pravidelně nejméně
jedenkrát ročně. Prezidium může svolat valnou hromadu kdykoliv to okolnosti vyžadují. Termín
konání valné hromady musí být každému členovi ČATA oznámen nejméně jeden měsíc před
termínem jednání valné hromady. Valnou hromadu svolává prezidium. V případě neexistence
prezidia svolává valnou hromadu alespoň jeden z volených členů revizní či etické komise.

3.3

Valná hromada rozhoduje o všech otázkách existence ČATA, zejména přijímá plán činnosti
spolku a rozhoduje o koncepčních otázkách hospodaření spolku. Schvaluje zprávu prezidia o
činnosti a hospodaření ČATA, volí ze svého středu členy prezidia spolku, členy revizní komise,
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etické komise a tyto zároveň odvolává. Ve smyslu ustanovení článku 5.3.2 rozhoduje jako
odvolací orgán ve věci přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena ČATA a rozhoduje při řešení
sporů ve smyslu článku 6.1. Valná hromada je usnášeníschopná v počtu přítomných členů na
valné hromadě, v minimálním počtu 5 přítomných. Usnesení valné hromady je platné při
schválení nadpolovičním počtem takto přítomných členů spolku.
3.4

Prezidium ČATA je statutárním orgánem spolku. Je voleno valnou hromadou na období čtyř let,
pokud valná hromada nerozhodne o jiné délce funkčního období orgánů ČATA. Prezidium má
lichý počet členů a je minimálně 3členné. Členy prezidia jsou prezident, viceprezident, delegát
u EATA a další zvolení členové.
Prezidium je za svoji činnost odpovědné valné hromadě a je usnášeníschopné, je-li přítomno
alespoň 50% jeho členů s hlasovacím právem.
Do působnosti prezidia patří zejména rozhodovat o základních provozních otázkách činnosti
ČATA, projednávat a provádět hospodaření s finančními prostředky v souladu s principy,
schválenými valnou hromadou, schvalovat a měnit projekty ČATA.
Jednání prezidia jsou pro členy ČATA volně přístupná.

3.5

Prezident zastupuje ČATA navenek vůči třetím osobám, svolává prezidium a řídí jeho jednání.
Z pověření prezidia plní další stanovené úkoly. V době nepřítomnosti prezidenta nebo
nemožnosti prezidenta vykonávat funkci, tuto přebírá viceprezident.
V případě rovnosti hlasů při hlasování prezidia rozhoduje hlas prezidenta.
Prezidium se schází podle potřeby, nejméně však třikrát ročně.

3.6

Prezident, viceprezident a delegát u EATA, popř. další členové prezidia jsou voleni případně
odvoláváni VH v přímé volbě.
Rok před skončením funkčního období stávajícího prezidia se na VH zvolí budoucí prezidium.
Nově zvolení členové mají povinnost účastnit se jednání prezidia v průběhu prvního celého
roku. Po dobu prvního roku po zvolení nemají tito hlasovací právo. Teprve následující čtyři roky
jsou obdobím výkonu funkce v prezidiu. V případě znovuzvolení člena do nového prezidia,
neztrácí tento hlasovací právo.
Každý člen prezidia může být jeho členem maximálně 2 funkční období po sobě jdoucí.

3.7

Členové revizní komise jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, vč. svého předsedy, v přímé
volbě na funkční období 4 let. Revizní komise kontroluje hospodaření spolku. Je složena ze 3
členů. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu. Revizní komise předkládá
prezidiu revizní zprávu vždy za fiskální rok.

3.8

Členové etické komise jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, vč. svého předsedy, v přímé
volbě na funkční období 4 let. Etická komise se zasazuje o vytváření etických pravidel ČATA
v souladu s etikou EATA a národními etickými normami a jejich dodržování. Je složena
minimálně z 3 členů. Úkolem předsedy komise je svolávat a řídit jednání EK. Členství v etické
komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu. Etická komise předkládá valné hromadě výroční
zprávu o své činnosti za každý rok.

IV.
Hospodaření a majetek ČATA
4.1

Spolek hospodaří vlastními prostředky a k plnění svých cílů může využívat svého majetku ve
formě movité i nemovité. Dále může využívat účelových a jiných finančních dotací, darů,
členských příspěvků, dědictví, příjmů z podnikatelské činnosti, vlastního jmění a jiných příjmů.

4.2

Hospodaření s majetkem ČATA se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a
interními předpisy spolku. Finanční prostředky ČATA jsou uloženy na samostatném účtu
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v peněžním ústavu. Právo disponovat s financemi ČATA má pouze prezident, popř. prezidentem
pověřená osoba.

V.
Členství v ČATA
5.1

Členem ČATA může být občan starší 18 let zajímající se o TA. Členové jsou přijímáni
usnesením prezidia ČATA na základě písemné přihlášky a jsou povinni se řídit etickým
kodexem ČATA a EATA a dalšími interními dokumenty spolku.

5.2

Členové jsou povinni platit členské příspěvky řádně a včas za každý započatý kalendářní
rok.

5.3

Členství v ČATA zaniká: vystoupením, vyloučením, úmrtím nebo zánikem spolku.

5.3.1 Vystoupením – členství v ČATA zaniká na základě písemného oznámení člena.
Vystoupení je účinné k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo oznámení doručeno.
5.3.2 Vyloučení člena je možné na základě provinění člena proti etickému kodexu ČATA/EATA,
z důvodu prodlení s plněním členských povinností, zejména při neplacení členských
příspěvků ve stanoveném termínu. O vyloučení člena rozhoduje prezidium spolku.
Před hlasováním o vyloučení je vždy nutno dát členovi ČATA, o jehož vyloučení se
jedná, možnost, aby se k věci vyjádřil. K vyloučení člena je třeba nadpoloviční většina
hlasů všech členů prezidia. Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné a odůvodněné.
Vyloučený člen spolku může v daném kalendářním roce, ve kterém byl vyloučen, podat
VH žádost o přezkoumání rozhodnutí prezidia o jeho vyloučení. Žádost nemá odkladný
účinek. Odvolání není přípustné v případě vyloučení člena z důvodů neplacení
členských poplatků. VH žádost o přezkoumání rozhodnutí prezidia ČATA o vyloučení
přezkoumá na nejbližším jednání a hlasováním nadpoloviční většinou hlasů rozhodne o
zrušení rozhodnutí prezidia, shledá-li jej věcně nesprávným. Jinak rozhodnutí prezidia
ČATA potvrdí jako správné.

VI.
Řešení sporů
6.1

Spory vyplývající z členství nebo z činností ČATA, či spory s nimi přímo související, řeší
prezidium. V případě, že ani za účasti prezidia nedojde ke smírnému vyřešení sporu, rozhoduje
na návrh jedné ze stran VH ČATA. Tím není dotčeno právo členů domáhat se příslušné ochrany
u soudu, či jiného věcně příslušného orgánu.

VII.
Zánik ČATA
7.1

ČATA zanikne, vysloví-li se pro její zánik nejméně dvě třetiny všech členů. Likvidaci provede
likvidační komise, jmenovaná prezidentem.
Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení VH. Změny a doplňky Stanov provádí výlučně
VH.

V Praze dne 26. června 2015
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