Vnitřní předpis Unie psychologických asociací ČR, z.s.
č. 1 ze dne 23. 9. 2021,
kterým se upravují podmínky členství a stanoví postup volby a jmenování členů
National Awarding Comitee (národní komise pro EuroPsy)
Čl. 1
Předmět a úvodní ustanovení
(1) Tento vnitřní předpis upravuje postup volby a jmenování členů National Awarding Comitte
(národní komise pro EuroPsy; dále jen „NAC“ nebo „Komise“), zřízené Unií psychologických
asociací ČR, z.s. (dále jen „UPA ČR“) z pověření Evropské federace psychologických asociací (dále
jen „EFPA“)1.
(2) Postup volby a jmenování členů, podrobně upravený tímto vnitřním předpisem, je v souladu se
Stanovami UPA ČR (dále jen „Stanovy“)2 a EFPA Regulations on EuroPsy and Appendices (dále jen
„Regulace EFPA“)3.
(3) Místopředseda UPA v souladu se Stanovami zastupuje Předsedu UPA ve všech záležitostech.
Čl. 2
Vymezení, vznik a zánik členství v Komisi
(1) Komise má lichý počet členů, a to minimálně 5 a maximálně 9; členové volí ze svého středu
Předsedu4.
(2) Funkční období členů Komise trvá 4 roky; každý člen může být jmenován maximálně na 2 funkční
období; přičemž pro každé nové období jsou voleni alespoň 2 noví členové5.
(3) Členem Komise se může stát psycholog, který je členem jedné z členských asociací UPA ČR nebo
jiné v České republice působící reprezentativní asociace sdružující psychology6, případně je
zaměstnancem katedry psychologie7 nebo veřejné výzkumné instituce8, a který je nominován ke
členství v Komisi svou zastřešující organizací (psychologickou asociací, katedrou psychologie nebo
veřejnou výzkumnou institucí).
(4) Členy Komise jmenuje usnesením ve smyslu čl. 7 bodu 7. Stanov Členská schůze UPA ČR9, přičemž
dbá, aby Komise dostatečně reprezentovala širokou komunitu psychologů České republiky10 i
hlavní oblasti psychologické praxe a zajistila rovnováhu mezi psychology působícími v praxi a
psychology z vysokých škol, kteří jsou zapojeni do vzdělávání psychologů11.
(5) Členství v komisi vzniká okamžikem schválení složení NAC Evropskou akreditační komisí EFPA
(European Awarding Commitee, dále jen „EAC“)12.
(6) Členství v Komisi zanikne
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a)

uplynutím 4letého funkčního období člena, nedojde-li k jeho jmenování na následující
funkční období,

b)

odvoláním člena na základě jeho žádosti;

c)

odvoláním člena ze závažných důvodů, jako je např. závažné či opakované jednání v rozporu
s účelem UPA ČR a NAC nebo dlouhodobá nečinnost, přičemž ani po výzvě ze strany
Předsedy NAC či Předsedy UPA ČR nedošlo k nápravě;

d)

úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého, je-li NAC tato skutečnost známa;

e)

zánikem Komise.

(7) Odvolat člena může Členská schůze UPA ČR usnesením ve smyslu čl. 7 bodu 7. Stanov, a to na
základě odůvodněného návrhu alespoň nadpoloviční většiny členů Komise; člena o jeho odvolání
vyrozumí písemnou formou Předsednictvo UPA ČR, může tak učinit cestou Předsedy NAC.
(8) Odvolat člena z funkce předsedy Komise může Členská schůze UPA ČR usnesením ve smyslu čl. 7
bodu 7 Stanov na základě jeho žádosti, nebo z důvodu dlouhodobé nečinnosti či opakovaného
jednání v rozporu s Regulací EFPA či Stanovami UPA ČR; odvoláním člena z funkce Předsedy NAC
není dotčeno samotné členství v Komisi.
(9) Změny ve složení Komise schvaluje EAC13.
Čl. 3
Postup nominace a jmenování nových členů Komise
(1) Předseda NAC upozorní nejpozději 6 měsíců před uplynutím funkčního období členů Komise
cestou Předsedy UPA ČR Členskou schůzi UPA ČR na potřebu jmenovat nové členy Komise; učiní
tak písemnou formou (např. e-mailem) nebo na jednání Členské schůze UPA ČR; zároveň, nebo
nejpozději do 15 dní, obdobnou cestou poskytne Členské schůzi UPA ČR dopis s oslovením
organizací dle čl. 2 odst. 3 toho vnitřního předpisu, které jsou oprávněné nominovat kandidáty ke
členství v Komisi, vč. rozdělovníku obsahující výčet všech těchto organizací.
(2) Nejpozději 5 měsíců před uplynutím funkčního období členů Komise Předseda UPA ČR rozešle
organizacím dopis s výzvou k zaslání nominací obsahujících alespoň jméno, příjmení a tituly
nominovaného, vztah k nominující organizaci a životopis, souhlas nominovaného s nominací a
souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž lhůtu pro zaslání nominací stanoví alespoň na 2
měsíce.
(3) Nejpozději 3 měsíce před uplynutím funkčního období členů Komise Předseda UPA ČR informuje
Členskou schůzi UPA ČR o způsobu hlasování o složení Komise; stanoví-li hlasování na jednání
Členské schůze, svolá zároveň toho jednání, přičemž tak učiní nejméně 30 dní předem; stanoví-li
hlasování per rollam, uvede informaci, kdy a jakým způsobem hlasování bude provedeno.
(4) Předseda UPA ČR ve spolupráci s tajemníkem UPA ČR, případně jiným jím pověřeným členem
Předsednictva UPA ČR, zpracuje seznam nominovaných kandidátů, který zašle společně
s životopisy nominovaných a informací o nominující organizaci zástupcům členů Členské schůze
UPA ČR
a) alespoň 14 dní před hlasováním Členské schůze, stanovil-li hlasování v rámci jednání;
b) současně s výzvou k hlasování, stanovil-li hlasování per rollam; zároveň stanoví lhůtu pro
hlasování v trvání minimálně 14 dnů.
(5) V případě rovnosti počtu hlasů u dvou nebo více nominovaných, nelze-li vzhledem k omezenému
počtu členů Komise jmenovat oba či všechny tyto kandidáty, Členská schůze provede další
13

Evropská akreditační komise (European Awarding Commitee; EAC); dle čl. 16 písm. e) EFPA Regulations on
EuroPsy and Appendices

hlasování o nominovaných, u nichž bylo dosaženo rovnosti počtu hlasů. Nedojde-li ani tak
k usnesení Členské schůze, rozhodne o výběru členů, u nichž došlo k rovnosti počtu hlasů,
Předseda UPA ČR.
(6) Záznam z hlasování Členské schůze vyhotoví Předseda UPA ČR, nebo jím pověřený člen
Předsednictva, a zašle Členské schůzi UPA ČR a Předsedovi NAC nejpozději do 14 dnů od
ukončení hlasování.
(7) Současně s předchozím o výsledku hlasování vyrozumí Předseda UPA ČR nominované, přičemž
nově jmenované členy vyzve, aby ze svého středu nejpozději do 30 dní zvolili předsedu NAC a
oznámili mu výsledek.
(8) Předseda UPA ČR předá výsledek hlasování a potřebné podklady dosavadnímu Předsedovi NAC,
který zajistí zaslání nového složení komise EAC, a to vč. základních údajů o členech a jejich
životopisů.
Čl. 4
Doplnění nových členů Komise
(1) V případě potřeby průběžného doplnění členů se ustanovení čl. 3 použijí přiměřeně, přičemž jsou
nejprve osloveni kandidáti nominovaní při poslední volbě členů Komise; souhlasí-li tito kandidáti
s původní nominací, další nominace nejsou vyžadovány.
(2) Nesouhlasí-li žádný z původně nominovaných kandidátů se členstvím v Komisi, postupuje se dle
čl. 3.
(3) Dílčí lhůty uvedené v čl. 3 lze v případě doplnění nových členů přiměřeně zkrátit.
Čl. 5
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Lhůty a termíny uvedené v čl. 3 se neuplatní při sestavování Komise v roce 2021; hlasování
Členské schůze UPA ČR dle čl. 2 odst. 4 proběhne nejpozději do konce roku 2021.
(2) Tento vnitřní předpis je platný dnem schválení Členskou schůzí UPA ČR.

Ke schválení předložila dne 23. 9. 2021 Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., předsedkyně NAC
Schválila Členská schůze UPA ČR dne 23. 9. 2021
Stvrdil dne 23. 9. 2021

PhDr. Michal Walter
předseda
Unie psychologických asociací ČR, z.s.

