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Zápis ze shromáždění členů Aliance center duševního zdraví z.s. 

Dne 31. 10. 2022, Centrum Kosatec, Sladkovského 2824,  Pardubice 

1. Zahájení Shromáždění členů  

Předsedkyně Anna Šimonová zahájila jednání Shromáždění členů spolku Aliance center 
duševního zdraví, z.s. 

2. Posouzení schopnosti usnášení Shromáždění členů a schválení programu.  

Shromáždění členů se sešlo v počtu členů 19 z  33  řádných členů, shromáždění je 
usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny (17 členů).  
 
Shromáždění členů je schopné usnášení. 

Shromáždění členů není schopné usnášení. Svoláno náhradní Shromáždění členů po uplynutí 
1 hodiny za přítomnosti alespoň 1/3 členů 

Přítomni: viz Příloha č. 1 – Prezenční listina  

Hlasování o programu jednání. Předložen program.  

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Volba orgánů členské schůze  
Návrh na zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu:  
Zapisovatel: Anna Šimonová, skrutátor: Jan Mácha, ověřovatel zápisu: Pavlíček Petr 
 
Proti: 0 , Zdržel se: 0 , Pro: 19  
 
 
3. Zpráva dozorčí rady spolku 
Předseda dozorčí rady Gracián Svačina přednesl revizní zprávu za rok 2021 – viz příloha č. 2.  
 
Hlasování v 10.15 h o schválení revizní zprávy spolku za rok 2021 a to počtem:  
PRO –  19 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0  
 
4. Zpráva o činnosti Výboru ACDZ za rok 2021, výsledek hospodaření ACDZ a Výroční 
zpráva ACDZ za rok 2021 
Přednesla Anna Šimonová. Příloha č. 3, 4 a 5  
(Příchod dalších členů – PN Kroměříž, CSP Zlín, PN Jihlava) 
 
Hlasování 10:45 o schválení zprávy o činnosti Výboru za rok 2021, výsledku hospodaření 
ACDZ za rok 2021, o Výroční zprávě ACDZ za rok 2021:  
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PRO –  21 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 1  
 
 
5. Projednání změn ve Stanovách a návrh organizačního řádu ACDZ  
Petr Hudlička přednesl návrh změn ve Stanovách dle doporučení ze sekcí zdravotní a  
sociální. Petr Hudlička představil návrh organizačního řádu.  
(Přítomnost 2/3 členů - 22 členů) 
 

Jednací řád – projednán. Nebyly žádné podněty, pouze potřeba vybrat ze 2 
navržených variant. Hlasování 10:55 o 2 návrzích svolávání  jednání sekcí   

1. varianta – společně – 12 PRO  
2. varianta – rovnocenné ekvivalenty 8 PRO 

ZDRŽEL SE 2 

Stanovy – projednání změn- doplněno znění o členství, doplněn důvod vyloučení – 
neplacení členského příspěvku.   

6. Schválení změn ve Stanovách a Jednacího řádu 
 
Hlasování 11: 45 o přijetí upravené verze Jednacího řádu. Příloha č. 6 – Jednací řád  
Pro  19 
Proti 0 
Zdržel se  2 
Jednací řád nebyl přijat.  
 
Projednání změn ve Stanovách 11:50.  Příloha č. 7 – soubor navržených změn ve Stanovách   

• doplnění III.2. řádné členství  

Proti – 0 
Pro – 22 
Zdržel se 0  
Bod byl schválen 

• doplnění III.6. přidružené členství  

Proti – 0 
Pro – 22 
Zdržel se 0  
Bod byl schválen 

• doplnění III.12. zánik členství   

Proti – 0 
Pro – 22 
Zdržel se 0  
Bod byl schválen 



3 
 

• doplnění IV.2. doplnění prezenční volby    

Proti – 0 
Pro – 19 
Zdržel se 3 
Bod nebyl schválen 

• doplnění IV.3. volba hostů ve Výboru členy Shromáždění členů  

Proti – 10 
Pro – 1 
Zdržel se 11 
Bod nebyl schválen 

• doplnění III.12. vyloučení člena z důvodu neplacení členských příspěvků  

Proti – 0 
Pro – 22 
Zdržel se 0 
Bod byl schválen 
 
7. Různé 

• nabídka metodiky od NUDZ – tištěná verze k rozebrání pro členy  

• dotaz na roli hostů – lidí se zkušeností ve Výboru. Jaká jsou očekávání od členů 
ACDZ?  
ACDZ se snaží vytvořit prostor pro zapojení uživatelů, lidí se zkušeností, role hosta 
se hledá. Společně ji vytváříme. Možnost přinášení zpětné vazby od klientů CDZ, 
peer pracovníků CDZ. Téma role peerů, lidí se zkušeností v CDZ – možné přinášet 
na online platformu nebo na sekce. 

• Poděkování přidruženého člena za možnost být členem ACDZ, protože usiluje o 
naplnění CDZ a členství mu přináší podněty, informace- možnost být v proudu 
dění.  

• Téma změny frekvence vykazování výkonů, která nastala v srpnu 2022- téma 
nebylo projednáno v ACDZ, nikdo ho nepřinesl na zdravotní sekci. Je možné to 
přinést jako podnět a zdrav. část výboru by mohla intervenovat u ZP.  
Další podnět z Ostravy – vyváděcí balíček, není rentabilní.   
Jak četná jsou jednání se ZP? Kde se problematika vykazování dojednává se ZP a 
kdo jedná za ACDZ?  
Problematika vykazování  se dosud projednávala na pracovní skupině pro 
financování. Možná bude pokračovat nebo bude vytvořen nový prostor. Jednání 
vedl O. Pěč a B. Novotná. Vytvořena metodika pro vykazování výkonů CDZ – 
seznámeni pracovníci na online platformě zdravotní část CDZ. Ne všichni zástupci 
členů ji však znají a byla jim předána skrze ACDZ.  
- Doporučení oboustranného toku informací. Předávat info z praxe do Výboru a 

obráceně výstupu z jednání se ZP předávat členům.  
- Návrh na informování členů o tématech budoucích k projednávání se ZP.  
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- Zájem členů o intervenování za jejich zájmy – možnost společného 
vypracování podnětů pro jednání s ZP a to na zdravotní sekci. Podnět pro 
Výbor – zdravotní část. 

 
8. Usnesení 
Shromáždění členů schválilo Revizní zprávu dozorčí rady za rok 2021. 
Shromáždění členů schválilo zprávu o činnosti Výboru za rok 2021, hospodářský výsledek 
spolku za rok 2021 a Výroční zprávu ACDZ za rok 2021.  
Shromáždění členů neschválilo Jednací řád.   
Shromáždění členů projednalo 6 změn ve Stanovách a 4 schválilo. 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 Prezenční listina 
Příloha č. 2 Revizní zpráva za rok 2021 
Příloha č. 3 Zpráva o činnosti Výboru 2021 
Příloha č. 4 Výsledek hospodaření za rok 2021  
Příloha č. 5 Výroční zpráva ACDZ za rok 2021 
Příloha č. 6 – Jednací řád 
Příloha č. 7 – soubor navržených změn ve Stanovách   
 
Pardubice, 31. října 2022   
     
 
Zapsala: Anna Šimonová  
  
 
 
Ověřil:  Petr Pavlíček  
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