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Ustanovující shromáždění členů 

spolku 

Aliance center duševního zdraví 
se sídlem Úvalská 3411/47, 100 00 Praha 10, IČ 10889191 

 

 

 

12. října 2021 od 10.30 hod. v hlavním sále Divadla Psychiatrické nemocnice Bohnice, 

Ústavní 91, Praha 8. 

 

 

Program jednání ustanovujícího shromáždění členů: 

 

1) Seznámení se vznikem a záměry spolku 

2) Diskuse ke stanovám spolku a návrhy na změnu stanov (viz www.acdz.cz) 

3) Stanovení výše členských poplatků 

4) Diskuse k návrhu volebního řádu a jeho schválení 

5) Různé 

 

 

 

 

MUDr. Pěč zahájil shromáždění konstatováním, že je přítomno 24 členů, tj. nadpoloviční 

(usnášeníschopná) většina. Přivítal účastníky a představil program.  

1) Seznámení se vznikem a záměry spolku. MUDr. Pěč seznámil shromáždění 

s historií vzniku a záměry spolku CDZ. 

2) Diskuse ke stanovám spolku a návrhy na změnu stanov. Mgr. Šimonová 

představila historii vzniku stanov a povšechně vysvětlila jejich jednotlivá 

ustanovení. Následuje diskuse: 

 Mgr. Mácha:  

o Volba zástupců uživatelů by mohla být svěřena členské základně.  

o Jak často se mají setkávat jednotlivé sekce? Chybí ve stanovách.  

o Větší důraz na společné projednávání témat v obou sekcích.  

o Před elektronickou volbou by mělo proběhnout shromáždění členů.  

o Zvážit  zda vůbec volit elektronickou formou.  

o Zajistit mechanismus, jak může členská základna navrhnout témata 

na shromáždění.  

o Je obtížné schvalovat volební řád bez možnosti změny stanov.  

o Volby mají proběhnout v blízkém horizontu.  
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 Mgr. Galant:  

o Jsou stanovy platné? Jak dělat změny. Mgr. Šimonová vysvětluje, 

stanovy jsou platné, změnit je bude možné na dalších 

shromážděních.  

 Mgr. Hudlička: 

o Umožnit prezenční volbu jako primární.  

o Nastavit mechanismus, jak informovat členskou základnu o 

zasedáních sekcí. 

 Mgr. Halíř:  

o Přesunout část projednávaných témat do jednacího (organizačního) 

řádu, abychom stanovy nezahltili.  

o Stanovit termín dalšího členského shromáždění, kde probrat návrhy 

změn. Umožnit připomínkování nepřítomným. 

 MUDr. Rektor: 

o Práci na změně stanov bychom měli přenechat nově zvolenému 

výboru.  

 Mgr. Moravec: 

o Je  potřeba řídit se dobrou vůlí věci řešit.  

o Podporuje vznik jednacího (organizačního) řádu.  

o Podporuje volbu zástupců lidí s vlastní zkušeností shromážděním 

členů. 

 Mgr. Svačina:  

o Podporuji vytvoření jednacího řádu.  

o Do něj následující podněty:  

 Vytvořit skupiny zástupců jednotlivých profesí zdravotníků 

v zdravotní sekci,  

 obavy z polarizace dvou sekcí – vytvořit nástroje 

k propojení obou sekcí (zdravotní a sociální), 

 stanovit frekvenci a mechanismus organizace setkání sekcí. 

 MUDr. Rektor:  

o Setkávání jednotlivých profesí v CDZ do budoucna pod střechou 

ACDZ je dobrý nápad.  

o Podsekce jednotlivých profesí nedávají smysl – členové ACDZ jsou 

statutární zástupci, ne zástupci profesí. 

 Mgr. Moravec:  
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o Poděkování za vytvoření stanov.  

o Počkejme na rok činnosti ACDZ, a pak případně měňme stanovy. 

 Ing. Jiříček:  

o Není pro online volbu, preferuje volby v rámci shromáždění členů.  

3) Stanovení výše členských příspěvků. MUDr. Stuchlík přináší návrh výboru 3.000,- 

Kč ročně za organizaci. Částka by měla pokrýt provoz webu, hlasovací platformy, 

účetnictví, případné odměny členům výboru. Vzhledem k letošním nákladům 

budou členské příspěvky splatné již za rok 2021. Diskuse – zástupci některých 

CDZ (ÚVN, Brno) mají pověření k nižší částce (1.000,-). Mgr. Svačina s návrhem 

souhlasí. Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrželi se 4. Schválena výše ročních 

členských příspěvků 3.000,- Kč na organizaci (bez ohledu na počet 

provozovaných CDZ či jejich částí). 

4) Diskuse k návrhu volebního řádu a jeho schválení. MUDr. Rektor představuje 

návrh volebního řádu: hlasování pomocí elektronického volebního systému 

(standard v ČLS); maximální dostupnost voleb (není třeba cestovat, 

nediskvalifikuje ho nemoc); diskuse může probíhat, je možné udělat i osobní 

setkání; volební řád je navržen pro čistě elektronickou volbu, umožňuje volby 

dostupné, rovné, přímé a tajné. Diskuse:  

 Mgr. Mácha – kdo je další funkcionář výboru? Odpověď: Není stanoveno, 

např. pokladník, tajemník…  

 Mgr. Halíř: Zástupce jedné organizace může kandidovat za obě sekce, ale 

každý člen může mít ve výboru jen jednoho zástupce (pokud je zvolen v obou 

sekcích, musí si vybrat). Návrh: konečné výsledky schvaluje shromáždění 

členů.  

 Mgr. Mácha – konstatuje plánované termíny jsou dlouhé.  

 Mgr. Galant – preferuje osobní volbu.  

 MUDr. Stehlík – navrhuje přidat osobní setkání do volebního procesu.  

 Mgr. Šimonová – navrhuje urychlit termíny, do konce roku.  

 MUDr. Rektor – volební proces je reálné ukončit do konce února.  

 Mgr. Svačina – navrhuje hlasovat o termínu.  

Návrhy k hlasování: 

a. Včlenit osobní setkání s kandidáty do procesu volební prezentace. Pro 

návrh 22, Proti 1, zdržel se 1. Byl přijat návrh, aby bylo do procesu 

volební prezentace včleněno osobní setkání s kandidáty.  

b. Změna termínu voleb (dva návrhy). Do 31.12.2021:  Pro návrh 10, Proti 

11, Zdrželi se 3. Návrh nebyl přijat.  Do 28.2.2022: Pro návrh 21, Proti 1, 

Zdrželi se 2. Volební proces má být z rozhodnutí členského 

shromáždění organizován tak, aby byl ukončen do 28.2.2022. 

c. Pozměnit text v §7 bodu 2a navrhovaného volebního řádu na: „Členem 

výboru se může stát pouze osoba, která je současně statutárním orgánem 

člena ACDZ či je jinak oprávněna člena ACDZ zastupovat.“, aby byl 
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v souladu se stanovami. Pro návrh 23, proti 0, Zdržel se 1. Byl přijat 

návrh na výše uvedené doplnění textu Volebního řádu. 

d. Do Volebního řádu doplnit ustanovení, že ve výboru ACDZ může být 

nejvýš jeden zástupce každé organizace. Pro návrh 24, proti 0, Zdrželo se 

0. Byl přijat návrh na výše uvedené doplnění Volebního řádu. 

5) Různé:  

 Datum a místo konání dalšího shromáždění – návrhy Pardubice, Jihlava, Brno. 

Termín do konce dubna.  

 ACDZ by mohlo být místo, kam lze posílat dotazy, podněty za CDZ. Setkávání 

profesních skupin běží do konce ledna 2022 pod ministerstvem, pak je možné 

dohadovat přechod pod ACDZ. Mgr. Svačina navrhuje součinnost. 

 Ing. Jiříček: Co výbor dělá za kroky? Odpověď MUDr. Pěč: Nové výkony byly 

připraveny, ale ministerstvo je nedalo do sazebníku, zkomplikovalo jednání. 

Přihlásíme se k dohadovacímu řízení – bude potřeba dát plnou moc 

k zastupování ACDZ pro dohadovací řízení. Přispěli jsme ke změně zákona – 

přechodné období bereme jako provizorní období. Rozpor s novelou zákonu o 

sociálních službách.  

 Financování soc. částí přes MZ – panuje nejistota. 

 Výbor se žádostí o plnou moc pro dohadovací řízení pošle obrys toho, co bude 

prosazovat.   

 

 

Zapsal: Mgr. Petr Hudlička 
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