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Zápis z Členské schůze ABDg 
 

Datum konání: 26. října 2017 

Místo:   Praha 6, CIIRK 

 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 

Počet přítomných:   

  - řádných členů:       7 

  - přidružených členů:       8 

            z toho - fyzických osob:     6 

    - zástupců právnických osob   2 

Celkový počet hlasujících:       7 

 

 

Zápis z jednání 

Dne 26. října 2017 se uskutečnila řádná členská schůze Asociace bilanční 

diagnostiky z.s. (dále jen Asociace) za účasti osob uvedených na prezenční 

listině. Byla zahájena v 10 hodin za přítomnosti 13 členů Asociace a dvou 

hostů. Moderování Valné hromady se ujala Ivana Slavíková, podklady pro 

zápis zaznamenávala Pavlína Zrůbková, skrutátorkami byly určeny Ivana 

Slavíková a Zuzana Freibergová. Hlasovací právo měli v souladu se stanovami 

pouze řádní členové ABDg. 

 

Program Valné hromady 

1. Zpráva o činnosti 

Valná hromada byla zahájena předsedou Jiřím Králem zprávou o činnosti. 

Stručný přehled informací (více viz Zpráva o činnosti na webu ABDg): 

- Stanovy schválené na Valné hromadě v roce 2015 byly registrovány a 

jsou platné, původní forma občanského sdružení byla změněna na 

zapsaný spolek 

- v současnosti má Asociace 27 řádných členů, 14 přidružených členů 

(FO) a 3 právnické osoby, tři členové asociaci opustili   

- v roce 2017 byl obhájen audit kvality FECBOP 

- Asociace má zřízený živnostenský list a hradí povinné pojistné 

- výkonný výbor Asociace se scházel podle potřeby, cca každé 2 měsíce  

- v oblasti vzdělávání byla připravena řada kurzů, ale pro nedostatečný 

počet přihlášených se konal pouze jeden v roce 2016 

- proběhla aktivní spolupráce s projektem Bilance kompetencí v SR 

 

Rada se scházela převážně v plném počtu jednou za dva měsíce, 

posuzovala přihlášky nových členů, připravovala a plánovala další 
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vzdělávání členů, zabývala se zpracováním podkladů pro obhajobu 

členství ve FECBOP, zajistila členství v pracovní skupině GŘ ÚP pro bilanční 

diagnostiku, zástupci se zúčastnili jednání rady FECBOP v Bratislavě.  

 

Byla připravena nabídka do výběrového řízení Královéhradeckého kraje 

na realizaci bilanční diagnostiky. 

 

2. Zpráva o hospodaření 

Zprávu o hospodaření přednesla Z. Freibergová (viz Zpráva o hospodaření).  

3. Hlasování o schválení zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření  

Hlasování o schválení zprávy o hospodaření a zprávy o hospodaření: 

- zúčastnilo se 7 přítomných řádných členů, hlasovalo 7 řádných členů: 7 

pro schválení, 0 proti, 0 se zdržel. 

4. Odstoupení členů Výkonného výboru 

Vzhledem k délce funkčního období členů Výkonného výboru, které 

skončí v roce 2018, kdy se však nebude konat řádná Členská schůze, došlo 

k odstoupení členů Výkonného výboru.  

Počet přítomných členů s právem hlasování se snížil na 6. 

5. Hlasování o počtu členů Výkonného výboru 

Hlasování o počtu členů Výkonného výboru ABDg – návrh pro 5 nových 

členů: 

-  zúčastnilo se 6 přítomných řádných členů, hlasovalo 6 řádných členů: 4 

pro schválení, 2 proti, 0 se zdržel. 

6. Návrh nových členů Výkonného výboru 

Formou návrhových lístků členové Asociace navrhli tyto kandidáty na 

členy Výkonného výboru: 

- Jiří Král, Aleš Jelínek, Ivana Slavíková, Jarmila Divišová, Zuzana 

Freibergová, Ludmila Němečková, Rudolf Roub, Helena Zemánková, 

Ota Chaloupka, Michal Karlický, Vladimír Široký a Pavlína Zrůbková. 

- Kandidaturu odmítli: Jarmila Divišová a Vladimír Široký. Z důvodu 

nepřítomnosti a nevyjádření souhlasu nemohli být voleni: Helena 

Zemánková, Ota Chaloupka a Rudolf Roub. 
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7. Volba nových členů Výkonného výboru 

Hlasování se zúčastnilo 6 přítomných řádných členů, hlasování proběhlo 

formou rozdělení 5 bodů mezi 7 možných kandidátů. Do Výkonného 

výboru byli zvoleni: 

- Jiří Král (počet hlasů 5) 

- Aleš Jelínek (počet hlasů 6) 

- Ivana Slavíková (počet hlasů 5) 

- Zuzana Freibergová (počet hlasů 5) 

- Pavlína (Maříková) Zrůbková (počet hlasů 6) 

Počet přítomných členů s právem hlasování se zvýšil na 8. 

8. Volba předsedy Asociace 

Na post předsedy Asociace byl navržen Aleš Jelínek, byl zvolen 7 hlasy z 8 

přítomných řádných členů (1 se zdržel). 

9. Představení Etického kodexu 

Ivana Slavíková představila Etický kodex psychologické profese a 

proběhla krátká diskuse k jeho uplatnění. 

10. Přihlášení ABDg k Etickému kodexu 

Proběhlo hlasování o připojení Asociace o Etickému kodexu: 

- všech přítomných 15 členů ABDg bylo pro přijetí Etického kodexu. 

11. Činnost Asociace v dalším období 

Aleš Jelínek zahájil krátký workshop a diskusi o budoucnosti činnosti 

Asociace. Proběhla přínosná diskuse o možnostech využití BDg, vzdělávání 

a propagaci. 

 

Zápis pořídila Pavlína Zrůbková 

 

Správnost ověřil Aleš Jelínek (předseda výkonného výboru) 

 

 

     …………………………………………… 

 


