
Stanovy spolku 

Unie psychologických asociací České republiky, z.s. 
(UPA ČR) 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Název spolku je Unie psychologických asociací České republiky, z. s. (dále jen „UPA ČR“) 

2. UPA ČR je svaz spolků sdružujících psychology. 

3. Sídlem UPA ČR je Praha. 

4. UPA ČR je založena za jiným účelem než podnikání. 

Čl. 2 

Účel UPA ČR 

1. Hlavním účelem UPA ČR je: 

a) ochrana a obhajování zájmů členů UPA ČR a koordinace činnosti psychologů ČR 

sdružených v samostatných spolcích, kterými jsou asociace, odborné společnosti a další 

instituce, dle jednotlivých psychologických specializací, 

b) zastupování psychologů ČR v Evropské federaci psychologických asociací (dále jen 

„EFPA“) a v dalších zahraničních psychologických společnostech, 

c) z pověření EFPA zajišťování činností národní komise pro EuroPsy (v angličtině National 

Awarding Commitee, dále také jako „NAC“), vč. vydávání Evropského certifikátu 

z psychologie („EuroPsy“) v České republice, 

d) příprava vzniku zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře ČR, 

e) ochrana veřejnosti před škodami, které mohou v oblasti praktické aplikace psychologie 

způsobit nekvalifikovaní či nekompetentní jedinci nebo organizace, 

f) napomáhání rozvoji teorie a praxe vědního oboru psychologie a jeho propagace včetně 

specializovaných psychologických oborů. 

2. UPA ČR dosahuje naplňování svého účelu realizací souboru činností, které jsou vzájemně 

provázané a v souhrnu tvoří hlavní činnost UPA ČR. Jsou jimi zejména: 

a) podávání podnětů, návrhů, připomínek v oblasti legislativy, účast na legislativním procesu, 

b) komunikace s orgány státní správy, orgány místní samosprávy a soudy, 

c) zajišťování celoživotního vzdělávání psychologů, podpora jejich odbornosti, vědeckých 

postupů a metod v oboru psychologie užívaných, 

d) spolupráce s dalšími profesními organizacemi, 

e) příprava podkladů a stanovisek pro účely jejich prezentace v rámci zahraničních 

psychologických společností. 

3. Vedle hlavní činnosti může UPA ČR vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost spočívající 

v podnikání. Účelem je podpora činnosti hlavní a hospodárné využití spolkového majetku. Zisk 

z vedlejší hospodářské činnosti smí být použit pouze na podporu hlavní činnosti uvedené 

v odst. 2 tohoto článku a k úhradě nákladů na vlastní správu UPA ČR. Vedlejší hospodářskou 

činnost UPA ČR vykonává v oborech činností náležejících do živnosti volné: 

a) vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, 

b) pronájem a půjčování věcí movitých, 

c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 

d) výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, 

e) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, 

f) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 



g) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, 

h) výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 

Čl. 3 

Členství 

1. Členem UPA ČR se může stát právnická osoba se sídlem v České republice (dále také jako 

„členská organizace“), jejíž hlavní účel není v rozporu s účelem UPA ČR. 

2. Členství je dobrovolné a výběrové.  

3. Rozlišuje se členství řádné a mimořádné. 

4. Řádným členem UPA ČR se může stát spolek nebo pobočný spolek registrovaný ve veřejném 

rejstříku, který sdružuje psychology nebo studenty psychologie1. Sdružuje-li kromě psychologů 

také odborníky příbuzných oborů, může se stát řádným členem za předpokladu, že vytvořil 

sekci sdružující psychology; práva a povinnosti členů dle čl. 4 těchto stanov se v takovém 

případě vztahují k této sekci.   

5. Mimořádným členem UPA ČR se může stát právnická osoba s předmětem činnosti 

v psychologickém oboru, zapsaná v obchodním nebo jiném rejstříku. 

6. O přijetí člena rozhoduje Členská schůze UPA ČR dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných. 

7. Členství vzniká dnem rozhodnutí Členské schůze UPA ČR o přijetí za člena.  

8. Členskou organizaci zastupuje v UPA ČR její statutární orgán nebo jím písemně pověřený člen 

nebo zaměstnanec. 

9. Členství v UPA ČR nelze převést ani postoupit třetí osobě, s výjimkou právního nástupnictví. 

10. Členství v UPA ČR zaniká:  

a) vystoupením člena, 

b) vyloučením člena, 

c) zánikem členské organizace bez právního nástupce, 

d) účinky rozhodnutí o úpadku člena nebo jeho vstupem do likvidace. 

11. Při vystoupení člena zaniká členství dnem doručení písemného oznámení o vystoupení 

učiněného jeho statutárním orgánem nebo jím pověřeným zástupcem statutárnímu orgánu UPA 

ČR. Případné nevypořádané závazky hospodářské povahy vystupujícího člena vůči UPA ČR 

vystoupením člena nezanikají. 

12. O vyloučení člena rozhoduje Předsednictvo UPA ČR většinou hlasů všech členů, a to z důvodů 

uvedených v zákoně2; závažným porušením povinností člena je především hrubé porušování 

těchto stanov a usnesení Členské schůze, dlouhodobé neplacení členského příspěvku, 

dlouhodobá neúčast zástupce člena na jednáních Členské schůze nebo změna hlavního účelu 

členské organizace, který je v rozporu s účelem UPA ČR. 

13. Vyloučený člen může navrhnout, aby rozhodnutí Předsednictva UPA ČR o jeho vyloučení 

přezkoumala na svém nejbližším zasedání Členská schůze UPA ČR. O přezkoumání 

rozhodnutí může požádat do 15 dnů od jeho doručení. Členská schůze rozhodne o potvrzení 

nebo zrušení tohoto přezkoumávaného rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných. 

 

                                                 
1 tj. absolventy nebo studenty VŠ oboru psychologie, eventuálně oboru psychologie s jiným oborem. 
2 z důvodů uvedených v § 238 a § 239 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



Čl. 4. 

Práva a povinnosti členů UPA ČR 

1. Členové UPA ČR mají právo 

a) aktivně se podílet na činnosti UPA ČR, zejména se účastnit jednání Členské schůze a 

zasedání Předsednictva, předkládat připomínky k projednávaným bodům programu a 

podávat náměty k činnosti a dalšímu rozvoji UPA ČR, 

b) být informováni o aktivitách UPA ČR, a to např. prostřednictvím e-mailu nebo webových 

stránek UPA ČR, 

c) účastnit se na akcích UPA ČR, 

d) využívat výhod členství v UPA ČR. 

2. Řádní členové UPA ČR dále mají právo  

a) hlasovat na Členské schůzi UPA ČR, 

b) nominovat své zástupce do dalších orgánů UPA ČR dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až d), 

c) nominovat své zástupce do orgánů Evropské federace psychologických asociací (EFPA),  

d) nominovat své zástupce do Národní komise pro evropský certifikát z psychologie. 

3. Mimořádní členové UPA ČR mají při hlasování na Členské schůzi UPA ČR poradní hlas. 

4. Členové UPA ČR mají povinnost 

a) podílet se dle svých možností na naplňování účelu UPA ČR dle čl. 2 a nekonat nic, co by 

bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem UPA ČR, 

b) dbát, aby jejich členové nebo zaměstnanci vykonávali profesi psychologa odborně, v 

souladu s etickým kodexem psychologické profese schváleným Členskou schůzí UPA ČR 

a se všeobecně závaznými právními předpisy, 

c) dodržovat usnesení Členské schůze, 

d) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy UPA ČR,  

e) poskytnout kontaktní údaje za účelem vedení seznamu členů dle čl. 5 a oznámit 

Předsednictvu neprodleně jakoukoliv změnu v těchto údajích. 

5. Členové mají dále povinnost platit řádně členské příspěvky, přičemž 

a) výše členských příspěvků je schvalována Členskou schůzí a stanovuje se jako výše 

příspěvku za každého člena nebo zaměstnance členské organizace, 

b) příspěvek se hradí jednou ročně, vždy nejpozději do 30. června daného roku; doplatek 

příspěvku při navýšení počtu členů nebo zaměstnanců členské organizace se hradí 

nejpozději do konce daného roku,  

c) v případě zániku členství v UPA ČR nebo snížení počtu členů nebo zaměstnanců členské 

organizace se poměrná část ročního příspěvku nevrací. 

Čl. 5. 

Seznam členů 

1. Pro potřeby agendy spolku UPA ČR vede seznam svých členů, který obsahuje: 

a) název člena dle zápisu ve veřejném, obchodním nebo jiném rejstříku, 

b) počet zástupců člena s právem hlasovat v rámci Členské schůze, 

c) informaci o typu členství (řádné či mimořádné), 

d) jméno, příjmení, kontaktní e-mail a případně telefon zástupců člena pověřených jeho 

zastupováním v UPA ČR. 

2. Členové mají povinnost neprodleně hlásit Předsednictvu UPA ČR změny v těchto údajích. 

3. Seznam členů se zveřejňuje na webových stránkách UPA ČR v rozsahu údajů uvedených 

v odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku.  



4. Zápisy a výmazy týkající se členství v UPA ČR může v seznamu členů provádět tajemník nebo 

jiný člen Předsednictva UPA ČR pověřený předsedou; tato osoba též vydá zástupci člena nebo 

bývalého člena na jeho žádost výpis ze seznamu členů obsahující informace o jeho členské 

organizaci nebo o jeho osobě, případně potvrzení, že tyto informace byly vymazány. 

Čl. 6 

Orgány UPA ČR 

1. Orgány UPA ČR jsou: 

a) Členská schůze, 

b) Předsednictvo, 

c) Statutární orgán  

d) Kontrolor 

e) National Awarding Commitee (národní komise pro EuroPsy) 

f) Odborné komise a pracovní skupiny dle odst. 3 tohoto článku. 

2. Statutární orgán UPA ČR je kolektivní; jeho členy jsou předseda a místopředsedové UPA ČR, 

kteří jsou voleni ze středu Předsednictva dle čl. 8 odst. 5 těchto stanov; UPA ČR zastupují ve 

všech záležitostech, přičemž tak činí každý z nich samostatně. 

3. V UPA ČR mohou v případě potřeby rozhodnutím Členské schůze nebo Předsednictva vznikat 

odborné komise nebo pracovní skupiny. 

Čl. 7 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem UPA ČR. 

2. Členská schůze je tvořena řádnými členy UPA ČR. Každý řádný člen UPA ČR má počet hlasů: 

a) jeden (s počtem svých členů do 50),  

b) dva (s počtem svých členů do 100), nebo  

c) tři (nad 100 členů). 

3. Každý zástupce musí mít pro zastupování své členské organizace v Členské schůzi UPA ČR 

písemné pověření statutárního orgánu dané organizace, není-li sám statutárním orgánem. O 

změně zástupce nebo ukončení jeho pověření informuje písemně statutární orgán členské 

organizace neprodleně Předsednictvo UPA ČR. 

4. Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán UPA ČR nejméně jednou ročně. Den, 

místo konání a program zasedání oznámí statutární orgán nebo člen pověřený organizací 

schůze všem členům UPA ČR e-mailem, a to nejméně 30 dnů před datem konání Členské 

schůze.  

5. Statutární orgán je povinen svolat Členskou schůzi, požádá-li o to alespoň třetina členských 

organizací UPA ČR nebo kontrolní orgán. 

6. Do působnosti Členské schůze náleží: 

a) určovat hlavní zaměření činnosti UPA ČR, 

b) rozhodovat o změnách stanov a přijímat nové znění stanov, 

c) volit a odvolávat členy volených orgánů UPA ČR, 

d) volit a odvolávat ze středu Předsednictva předsedu, 1 nebo 2 místopředsedy, tajemníka a 

hospodáře,  

e) rozhodovat o přijetí členů UPA ČR a přezkoumávat rozhodnutí o vyloučení člena UPA ČR 

dle čl. 3 odst. 13 těchto stanov, 

f) přijímat usnesení mající povahu doporučení, 



g) schvalovat výsledky hospodaření UPA ČR a usnášet se o hospodářských opatřeních, 

h) schvalovat výši ročního členského příspěvku, 

i) schvalovat vnitřní předpisy UPA ČR, vč. statutu a vnitřních předpisů NAC dle čl. 10, 

j) rozhodovat o zrušení UPA ČR, 

k) vykonávat další činnosti, které si vyhradí, anebo o kterých tak stanoví zákon. 

7. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti řádných členů disponujících v součtu 

nadpoloviční většinou všech hlasů Členské schůze; usnesení přijímá nadpoloviční většinou 

hlasů členů Členské schůze přítomných na zasedání v době usnášení, není-li ve stanovách 

uvedeno jinak. K platnosti usnesení o zániku UPA ČR je potřebný souhlas tříčtvrtinové většiny 

hlasů členů Členské schůze.  

8. Pokud tak rozhodne statutární orgán UPA ČR, může se Členská schůze usnášet i mimo 

zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (např. e-mailem, 

prostřednictvím webové aplikace; dále jen „per rollam“). Při hlasování per rollam se hlasující 

členové považují za přítomné. 

9. Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis. 

Čl. 8 

Předsednictvo 

1. Předsednictvo je výkonný orgán UPA ČR, který má lichý počet členů, a to minimálně 5. 

2. Členem Předsednictva může být Členskou schůzí zvolený člen řádného člena UPA ČR. 

Kandidáta může s jeho souhlasem nominovat člen Členské schůze nebo statutární orgán 

členské organizace kandidáta. 

3. Předsednictvu přísluší 

a) řídit činnost spolku mezi jednotlivými zasedáními Členské schůze, připravovat podklady 

pro jednání Členské schůze a prosazovat jí schválené závěry, 

b) realizovat úkoly schválené Členskou schůzí a další činnosti pro naplnění účelu UPA ČR,  

c) hospodařit s majetkem a finančními prostředky UPA ČR,  

d) vést seznam členů UPA ČR,  

e) řešit spory uvnitř UPA ČR, případně je postupovat k řešení Členské schůzi, 

f) vykonávat další pravomoci, které nejsou výslovně svěřeny Členské schůzi UPA ČR. 

4. Předsednictvo je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti svých členů a rozhoduje 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Při hlasování má každý člen Předsednictva jeden hlas. 

V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a v jeho nepřítomnosti hlas 

místopředsedy. Hlasování je realizováno prezenčně či virtuálně per rollam. Při hlasování per 

rollam se hlasující členové považují za přítomné.  

5. Členská schůze volí ze středu Předsednictva předsedu, 1 nebo 2 místopředsedy, tajemníka a 

hospodáře. 

6. Předsedovi přísluší: 

a) zastupovat UPA ČR navenek, jednat jejím jménem a rozhodovat o běžných záležitostech 

UPA ČR, 

b) svolávat Členskou schůzi nebo vyzývat její členy k hlasování per rollam, 

c) svolávat a řídit jednání Předsednictva a vyzývat jeho členy k hlasování per rollam. 

7. Místopředseda zastupuje předsedu ve všech záležitostech. 

8. Tajemník organizačně zajišťuje práci Předsednictva, odpovídá za administrativu UPA ČR, 

vede evidence, včetně seznamu členů UPA ČR, podílí se na přípravě a průběhu Členských 

schůzí a schůzí Předsednictva a na vyhotovení zápisů z jejich jednání. 



9. Hospodář spravuje majetek spolku, odpovídá za hospodaření a účetnictví, získávání prostředků 

na podporu činnosti UPA ČR. 

Čl. 9 

Kontrolor 

Kontrolor je kontrolním orgánem spolku, kterému přísluší dohlížet na hospodářskou činnost 

spolku. Kontrolor je člen řádného člena zvolený Členskou schůzí UPA ČR; předkládá jí jednou 

ročně písemnou zprávu o stavu hospodaření UPA ČR ke schválení. 

Čl. 10 

National Awarding Comitee 

1. National Awarding Commitee („NAC“) je orgán zajišťující činnosti spojené s vydáváním 

certifikátu EuroPsy v České republice.  

2. Členové NAC jsou jmenování v souladu s EFPA Regulation on EuroPsy and Appendices3 na 

funkční období 4 let. 

3. Organizační struktura, fungování a činnosti NAC vyplývají z EFPA Regulation on EuroPsy 

and Appendices v platném znění a podrobněji se upravují statutem a vnitřními předpisy NAC. 

NAC dále: 

d) jmenuje a odvolává mentory pro EuroPsy a zajišťuje ve spolupráci s dalšími orgány UPA 

ČR koordinaci činností mentorů a jejich vzdělávání, 

e) zveřejňuje informace o EuroPsy a zajišťuje osvětu v oblasti standardů vzdělávání 

psychologů, 

f) předkládá alespoň jednou ročně zprávu o činnosti NAC Předsednictvu a Členské schůzi, 

g) připravuje statut a vnitřní předpisy NAC a předkládá je ke schválení Členské schůzi. 

Čl. 11 

Hospodaření spolku 

1. Zdrojem finančních prostředků UPA ČR jsou především: 

a) členské příspěvky, 

b) poplatky za vydání certifikátu EuroPsy, 

c) převzatý majetek, 

d) příjmy z darů, sponzorování, grantů, dotací a další formy podpory, 

e) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti UPA ČR. 

 

2. Za hospodaření UPA ČR odpovídá Předsednictvo. 

3. Pravidla hospodaření UPA ČR se řídí obecně platnými zákony. 

4. Finanční prostředky UPA ČR jsou uloženy na zvláštním účtu u příslušného peněžního ústavu. 

Čl. 12 

Závěrečné ustanovení 

Znění těchto stanov bylo schváleno a přijato Členskou schůzí dne 18. února 2021 a okamžikem 

schválení nabývá účinnosti. 

 

                                                 
3 EFPA Regulations on EuroPsy and Appendices;  dostupné na https://www.europsy.eu/  

https://www.europsy.eu/

