
 
 
 

Výroční zpráva  
 
 České asociace ergoterapeutů 

za rok 2016 



Kdo je Česká asociace ergoterapeutů  

• Česká asociace 
ergoterapeutů (dále ČAE) 
byla založena v roce 1994 
v Ostravě. 

• ČAE je dobrovolnou 
profesní organizací 
ergoterapeutů České 
republiky.  

• ČAE je od roku 2000 je 
aktivním členem Světové 
federace ergoterapeutů 
(WFOT) a Rady 
ergoterapeutů evropských 
zemí (COTEC).  

 

 

 



Česká asociace ergoterapeutů…. 
 
• Česká asociace ergoterapeutů sdružuje k 1. 1. 2017 celkem 

210 členů.   
 

• V Registru zdravotnických pracovníků, který spravuje Národní 
centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v 
Brně, bylo registrováno k 1.3. 2017 1232 ergoterapeutů 
(zdroj: www.nconzo.cz).  

 

• Úkolem ČAE je hájit profesní práva a zájmy kvalifikovaných 
ergoterapeutů, podílet se na rozvoji oboru ergoterapie v 
České republice a informovat širokou veřejnost o přínosu a 
uplatnění ergoterapie v rámci komplexní rehabilitace osob 
každého věku s různým zdravotním postižením v rámci 
zdravotnických a sociálních služeb.  

 
• Ke strategickým dokumentům ČAE se řadí Etický kodex 

ergoterapeuta, Standardy praxe České asociace 
ergoterapeutů a Koncepce oboru ergoterapie (2008)  
 
 



Hlavní cíle ČAE 
 

• hájit profesní práva a zájmy členů spolku,  
• propagovat a prosazovat rozšíření sítě pracovišť poskytujících 

ergoterapeutickou péči,  
• vyzvednout důležitost a nezastupitelnost ergoterapie v rehabilitaci osob se 

zdravotním postižením a jiným znevýhodněním každého věku, včetně domácí a 
paliativní péče,  

• aktivně vystupovat v oblasti prevence a zdravotní osvěty v rámci ergoterapie  
• prosazovat ergoterapeutické postupy v péči o osoby se zdravotním postižením a 

jiným znevýhodněním tak, aby kvalita jejich života byla v maximálně možné míře 
povznesena,  

• vymezit úlohu ergoterapeuta v péči o osoby se zdravotním postižením a jiným 
znevýhodněním, včetně stanovení odpovědnosti ergoterapeuta v systému péče o 
tyto osoby,  

• garantovat a podporovat odbornou způsobilost svých členů,  
• spolupracovat při tvorbě koncepce systému vzdělávání ergoterapeutů a 

zvyšování kvalifikace ergoterapeutů, v rámci čehož spolek zajišťuje pořádání 
různých kurzů, vzdělávacích seminářů a odborných konferencí,  

• v rámci osvěty a propagace ergoterapie vlastním nákladem vydávat odborné 
publikace, sborníky z odborných konferencí a další vzdělávací materiály jak 
pro členy spolku, tak pro ostatní praktikující ergoterapeuty,  

• rozvíjet a kontrolovat dodržování etických pravidel ergoterapeuta členy 
spolku,  

• aktivně působit tak, aby práce ergoterapeutu byla odpovídajícím způsobem 
ohodnocena a za tím účelem mj. spolupracovat s příslušnými orgány při tvorbě 
sazebníku ergoterapeutických výkonů,  

• snažit se o dosažení mezinárodního uznání odborné kvality svých členů. 
 



 
Členství v ČAE 

  
• Členem se může stát osoba starší 18 let, která souhlasí se 

stanovami a cíli spolku. 
• O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky 

výbor spolku.  
• Výbor informuje členskou schůzi o nových členech spolku 

přijatých od konání poslední členské schůze.  
• Členství vzniká dnem přijetí za člena spolku. 
• Dokladem o vzniku členství je potvrzení vydané prezidentem 

spolku nebo jiným pověřeným členem výboru.  
 

Formy členství  
• plné 
• přidružené 
• studentské 
• čestné 



Kdo může být členem ČAE 
Plné členství může získat:  

• absolvent nadstavbového studia „rehabilitační pracovník" s pomaturitním 
specializačním studiem „léčba prací",  

• diplomovaný ergoterapeut,  

• ergoterapeut bakalář,  

• ergoterapeut magistr,  

• absolvent čtyřleté střední zdravotní školy, obor „rehabilitační pracovník" bez 
pomaturitního specializačního studia „léčba prací", jestliže ukončil studium do roku 
1990,  

• absolvent fakulty tělesné výchovy a sportu se zkouškou z ergoterapie, jestliže ukončil 
studium do roku 1990,  

• absolvent nadstavbového studia „rehabilitační pracovník", jestliže ukončil studium do 
roku 1990 

 

Přidružené členství může získat: 

• osoba, která nesplňuje podmínky pro plné členství, která však pracuje v oboru 
ergoterapie nebo má o rozvoj ergoterapie zájem 

 

Studentské členství může získat : 

• osoba, která studuje obor ergoterapie na některé z vysokých škol v ČR 

 



Složení výboru ČAE v roce 2016  
• prezident ČAE, redakční rada bulletinu ČAE: 
 Mgr. Jana Jelínková 
 
• 1.viceprezident ČAE, zástupce ČAE v přípravném výboru komory 

zdravotnických pracovníků, redakční rada bulletinu ČAE, 
Facebook: 

 Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.  
 
• 2.viceprezident ČAE, 1. delegát v COTEC, 2. delegát ve WFOT, 

Facebook, PR: 
 Mgr. Olga Pekárková  
 
• pokladník ČAE, sekretariát, redakční rada bulletinu ČAE: 
 Bc. Anna Gaubmannová (roz. Jersáková) 
 
• tajemník ČAE, koordinátor pracovní skupiny vydávající souhlasná 

stanoviska: 
 Mgr. Marcela Kryski  
 
 

 
 



Složení rozšířeného výboru ČAE v roce 2016  

 
• členové pracovní skupiny vydávající souhlasná 

stanoviska:  
 Mgr. Ludmila Šajtarová, Bc. Doubravka 

Koubková  
 
• mezinárodní vztahy, 1. delegát ve WFOT, 2. 

delegát v COTEC: 
 Mgr. Marie Vychytilová  
 
• správce webových stránek: 
 Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.  
 
• Propagace:  
 Bc. Tereza Fialová  

 



 
Složení rozhodčí komise ČAE v 

roce 2016: 
 

 
 
• Předseda komise: Mgr. Jaromíra 
Uhlířová 

 
• členové komise:  
 Bc. Eva Chvátalová 
 Bc. Gabriela Havejová  

 



Vyjádření rozhodčí komise  

 Rozhodčí komise posoudila aktivity výboru ČAE za rok 
2016 a shledala, že:  

• záležitosti spolku byly vedeny řádně a spolek vykonával 
veškeré činnosti v souladu se stanovami a právními 
předpisy.  

• V průběhu roku 2016 neobdržela rozhodčí komise žádnou 
žádost člena ČAE či stížnost na realizované aktivity či 
způsob rozhodování výboru ČAE o záležitostech spolku.  

• Rozhodčí komise neobdržela k vyřízení žádnou žádost o 
vyřešení sporu mezi členem a spolkem o placení členských 
příspěvků.  

 
 Za správnost odpovídá:  
 Mgr. Jaromíra Uhlířová, předsedkyně rozhodčí komise  

 



Představení oboru ergoterapie  



Co je ergoterapie  
  

 „Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného 

zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince 

potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a 

rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení 

(fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním 

znevýhodněním).  

  

 Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, 

přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.“ 

 

 Česká asociace ergoterapeutů, 2008 

  
 



Co může ergoterapie nabídnout?  
• Hlavním cílem ergoterapie je pomoci lidem zlepšit zdraví a kvalitu 

života tím, že jim usnadní znovu se zapojit do činností, které jsou pro 
ně smysluplné, potřebné nebo se od nich v každodenním životě očekávají. 
 

• Ergoterapie je profese, která právě díky tomu, že využívá smysluplnou 
aktivitu jako terapeutický prostředek, je jednou z důležitých profesí 
zabývající se podporou a ochranou zdraví v širokém významu tohoto 
slova.  
 

• Ergoterapie v sobě spojuje jak zdravotní, tak sociální hlediska 
fungování osoby. Je tedy profesí mezioborovou, což je její potenciál 
právě v oblasti prevence či snížení negativních dopadů nemoci či 
zdravotního postižení.  

 
• Podpora aktivit běžného života, na kterou se ergoterapie v rámci 

prevence zaměřuje, umožňuje jedinci uchovat si maximální potenciál 
pro vlastní realizaci a společenské i ekonomické uplatnění.  
 

• Ergoterapie uplatňuje přístup zaměřený na osobu, v terapii se plně 
zaměřuje na funkci a je finančně nenáročná.  
 
 
 



 
V čem je ergoterapie jedinečná?  

 

Ergoterapeut se snaží porozumět, kdo je osoba, jaké zaměstnání 
(aktivity) chce či potřebuje vykonávat nebo se od ní očekávají, a 
kde osoba aktivity provádí. Zjišťuje, co brání osobě do požadovamé 
činnosti se zapojit (zda fyzické, psychické, kognitivní, sociální 
limitace či bariéry prostředí). Následně volí vhodnou formu terapie.  

Výkon zaměstnávání 
je výsledkem 
vzájemné interakce 
mezi osobou, jejími 
činnostmi a 
prostředím, 
v kterém žije 
 

= výkon 
zaměstnání 

 
Tento přístup je založený na důkazech a je zcela odlišný od 

ostatních zdravotnických profesí.  
 



Co ergoterapeut dělá?  

Ergoterapeut.. 

doporučuje 
úpravy prostředí 

doporučuje kompenzační 
pomůcky  

obnovuje funkci 
horní končetiny   

podporuje klienta 
v sociálních a 
zájmových 
aktivitách 

poskytuje 
poradenství 
rodině/ 
pečovatelům  

provádí 
ergodiagnotiské 
hodnocení 

trénuje kognitivní 
funkce 

nacvičuje 
schopnosti 
vedení 
domácnosti   

nacvičuje všední 
denní činnosti 
(PADL) 

podílí se na 
předpracovní a 
pracovní 
rehabilitaci  provádí prevenci 

komplikací 

POMÁHÁ K SOBĚSTAČNOSTI  



Kde ergoterapeuti pracují?  
Zdravotnická zařízení  (nemocnice, rehabilitační centra, ambulance, 

LDN, psychiatrické léčebny a centra, domácí péče atd.) 
 
Sociální služby (domovy a penziony pro seniory, denní stacionáře, 

chráněné bydlení, raná péče, terénní a pečovatelské služby atd.) 
 
Služby zaměstnanosti (programy předpracovní a pracovní rehabilitace, 

chráněné zaměstnávání, spolupráce s úřady práce)   

 

Speciální školy a mateřské školky  

 

Poradenské služby (př. podpora zdraví/ prevence, firmy 
s kompenzačními pomůckami pro osoby se zdravotním postižením, 
poradenství v oblasti ergonomie)  

 

Vzdělávací instituce pro přípravu studentů ergoterapie 

 
 
 



Současná situace oboru v ČR 
• od r. 1992 probíhá samostatné vzdělávání v oboru ergoterapie (dnes pouze na 

úrovni bakalářského studia  na VŠ (na 1. LF UK v Praze, Lékařské fakultě Ostravské 

univerzity v Ostravě, Ústavu zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem a na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni) 

 

• ve školním roce 2014/2015 bylo zahájeno historicky první magisterské studium 

ergoterapie na 1. LF UK v Praze  

 

• v roce 1994 založena v Ostravě profesní organizace Česká asociace ergoterapeutů  

 

• od r. 2004 ergoterapie uznána zákonem (viz zákon č. 96/ 2004 Sb., v platném znění, 

a prováděcí vyhlášky) 

 

• v průměru na 100 000 obyvatel v České republice pracuje 7 ergoterapeutů (v EU v 

průměru 30 ergoterapeutů na 100 000 obyvatel) 

 

• ergoterapie je nedílnou součástí ucelené rehabilitace 
 

 
 



Realizované činnosti   
České asociace ergoterapeutů  

v roce 2016 



Přehled realizovaných činností 

1. Organizační a informační činnost  
2. Legislativní činnost sdružení  
3. Propagační činnost sdružení  
4. Činnost pracovní skupiny ČAE udělující souhlasná 

stanoviska vzdělávacím akcím určeným 
ergoterapeutům 

5. Aktivity celoživotního vzdělávání 
6. Publikační činnost 
7. Spolupráce ČAE se zahraničními ergoterapeutickými 

organizacemi 
8. Finanční zpráva  



1. Organizační a informační činnost spolku 
 

• poskytování informací členům ČAE a dalším tazatelům prostřednictvím telefonických 
konzultací, webových stránek www.ergoterapie.cz, elektronické pošty a osobního kontaktu, 
správa facebookového profilu ČAE  

 
• provozování a aktualizace webových stránek ČAE, facebookového profilu ČAE  
 
• vedení běžné agendy související s chodem profesní organizace 
 
• hospodaření s financemi ČAE, podání daňového přiznání ČAE za rok 2015, zaplacení 

členských poplatků WFOT a COTEC na rok 2015 
 

• vedení administrativy spojené s činností pracovní skupiny zabývající se posuzováním 
žádostí o udělení souhlasného stanoviska pro vzdělávací akce pro odbornost ergoterapeut 
dle vyhlášky č. 4/2010 Sb., v platném znění 
 

• spolupráce s pověřenými úřady (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, magistráty, zdravotní pojišťovny apod.) 
 

• ČAE na žádost poskytovatele sociálních služeb, organizace ERGO Aktiv, o.p.s., která 
poskytuje komplexní rehabilitaci lidem po mozkových příhodách či s jiným získaným 
poškozením mozku, vyjádřila organizaci podporu v oblasti: podpory začlenění služby sociální 
rehabilitace do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb a navýšení personální kapacity 
služby denní stacionář 

 
• zasedání valné hromady sdružení- termín 23. 9. 2016, místo 3. LF UK v Praze.  
 

 
 

 

http://www.ergoterapie.cz/
http://www.ergoterapie.cz/


Valná hromada ČAE 2016 
 Valná hromada proběhla v rámci 28. celostátní odborné konference ČAE. 

Zasedání valné hromady se účastnilo 33 řádných členů a valná hromada 
byla dle stanov ČAE usnášeníschopná. 

 
Program valné hromady 
 
• Schválení programu Valné hromady ČAE- hlasování členů   
• Seznámení se stavem členské základny a hospodařením ČAE- Bc. A.  Gaubmannová 

(pokladník, sekretariát)  
• Přehled realizovaných aktivit ČAE za období leden- září 2016, aktuální aktivity a 

úkoly- Mgr. J. Jelínková (prezidentka ČAE) 
• Informace z přípravného výboru Komory zdravotnických pracovníků- Mgr. K. 

Svěcená, Ph.D. (1. viceprezident ČAE) 
• Informace z COTEC, kongres COTEC- ENOTHE 2020 Praha, facebook ČAE, 

představení spolupráce se spolkem ERGOterapeuti všem- Mgr. O. Pekárková (2. 
viceprezident ČAE) 

• Pracovní skupina ČAE- informování o udělování souhlasných stanovisek 
vzdělávacím akcím pro odbornost ergoterapeut- Mgr. Marcela Kryski (jednatel 
ČAE)  

• Dotazy, připomínky členů ČAE 

 
 
 



 
Závěry z valné hromady ČAE 2016 

 • Zasedání Valné hromady se účastnilo 33 členů, dle stanov ČAE byla valná 
hromada usnášeníschopná. Program valné hromady byl schválen.  

 
• Počet členů ČAE k 22. 9. 2016: 205 členů.  
• Informace z pracovní skupiny udělující souhlasná stanoviska vzdělávacím 

akcím pro odbornost ergoterapeut: do září 2016 obdržela pracovní skupina k 
posouzení 50 žádostí.  

• Česká komora zdravotnických pracovníků: došlo ke změně předsedy, současným 
předsedou byl zvolen Mgr. Miloš Komínek ze skupiny Všeobecných sester. Probíhá 
úprava stanov dle nového OZ a probíhá příprava zákona o komoře zdravotnických 
pracovníků.  

• Revizní komise ČAE posoudila aktivity ČAE za rok 2015 a shledala, že 
záležitosti spolku byly vedeny řádně a spolek vykonával veškeré činnosti 
v souladu se stanovami a právními předpisy. Rozhodčí komise nevznesla žádné 
připomínky k výroční zpráv ČAE za rok 2015. V průběhu roku neobdržela 
Rozhodčí komise ČAE žádnou žádost člena ČAE či stížnost na realizované aktivity 
či způsob rozhodování výboru ČAE o záležitostech spolku. Rozhodčí komise ČAE 
neobdržela v roce 2015 k vyřízení žádnou žádost o vyřešení sporu mezi členem a 
ČAE o placení členských příspěvků.  

• Výbor oslovit své členy s žádostí o spolupráci z pověření ČAE při účasti na 
výběrových řízení pořádaných krajskými úřady za účelem zřízení nového 
ergoterapeutického pracoviště dle § 48 odst. 1  zákona č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  

• Členové byli informováni o stavu hospodaření ČAE a aktuálním počtu členů. 
Valná hromada schválila rozpočet na rok 2017. 

 
 
 



2. Legislativní činnost spolku 
 
1. Připomínkování návrhu dílčí novely zákona č. 96/2004 Sb.  
• Závěr: rozšíření působnosti ergoterapeuta i do oblasti paliativní péče.  
• MZ neakceptovala návrh ČAE na vypuštění odbornosti pracovní 

terapeut. MZ tuto připomínku neakceptovalo s odůvodněním, že 
v současné fázi je připomínka ČAE nad rámec zamýšleného obsahu a 
účelu novely. ČAE se při stávající právní úpravě domnívá, že je 
v definování náplně oboru pracovní terapie a rozsahu odborných činností 
zasahováno do odborných činností ergoterapeuta, což je vzhledem 
k odlišnému systému vzdělávání obou profesí i faktu, že pracovní 
terapeut není zdravotník, pro ČAE nepřípustné 

 
2. Na žádost ČAE proběhlo dne 4. 3. 2016 jednání s MUDr. 

Šustkovou, VZP, Odbor smluvní politiky, za účelem vyjasnit si 
připomínky VZP vůči návrhům novelizace ergoterapeutických výkonů a 
návrhu nového výkonu Individuální ergoterapie v domácím prostředí před 
jejich předložením Pracovní skupině k Seznamu zdravotních výkonů MZ. 
Jednání se účastnila Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. a Mgr. Jana Jelínková  
 



2. Legislativní činnost spolku 
3. Účast zástupců ČAE na jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů na MZ 

dne 28. 4. 2016. Závěry jednání: Návrh na rozšíření frekvence u výkonů 21610-(SKV), 
21613-(KV), 21621 (IEZ) pracovní skupina neschválila, navrhla nezvyšovat frekvenci, ale 
prodloužit čas a vydefinovat konkrétní testy pro hodnocení motorických, senzorických a 
kognitivních postižení. U 21621 u jakých pacientů je požadováno navýšení frekvence.  

• Nový výkon Individuální ergoterapie vedená ergoterapeutem v domácím prostředí 
pacienta pracovní skupina předložený návrh neschválila a stanovila podmínku, že před 
vytvořením nového výkonu je potřeba předložit koncepci poskytování této péče a její 
začlenění do systému domácí péče. ČAE musí zpracovat nové návrhy předkládaných výkonů 
dle závěru pracovní skupiny pro další jednání, kterým by mělo předcházet i jednání ČAE se 
zástupci praktických lékařů, Asociací domácí péče a UNIFY, případně získání podpory od 
SRFM.   

 
4. Stanovisko ČAE k vyhlášce č. 55/2011 Sb. pro NCONZO:  
• stanovisko ČAE odráželo zájem o to, aby byla ergoterapie vnímána jako svébytný obor s jasně 

definovanými a čitelnými kompetencemi, které odpovídajícím způsobem zapadají do systému 
zdravotních služeb, jasně vymezují oblast působnosti ergoterapeuta a umožňují spolupráci 
s dalšími lékařskými a nelékařskými obory v rámci péče o pacienta. 

•  Z tohoto důvodu ČAE vyjádřila zásadní nesouhlas s návrhem NCONZO o sloučení § 74 a 
§ 75 a vytvoření nové jednotné specializace „Ergoterapie pro děti a dospělé“. Další 
sloučení specializací pod jeden obor je přílišným zjednodušením celé problematiky a 
zpochybňuje smysl specializované způsobilosti v ergoterapii.  

• V roce 2009 jsme Odboru vzdělávání a vědy v Brně předkládali návrh, který místo tehdy 5 
specializačních oborů navrhoval 3 oblasti specializací: Ergoterapie pro děti, Ergoterapie 
pro osoby s fyzickým postižením, Ergoterapie pro osoby s psychosociálním postižením. 
V rámci novely vyhlášky vidíme prostor otevřít tuto diskusi. 
 

  
 

 



2. Legislativní činnost spolku 
 

5. V rámci vnitrorezortního připomínkového řízení ČAE připomínkovala na výzvu MZ ČR návrh novely 
vyhlášky 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, 
ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. Akceptováno ze strany MZ bylo vypuštění termínu „léčba prací,“ 
který byl neustále dovětkem k termínu ergoterapie. Částečně byly akceptovány navrhované změny 
formulací stávajících činností ergoterapeuta. Ze strany MZ nebyla však akceptována připomínka 
ČAE na upřesnění obsahu a vymezení činností pracovního terapeuta, které ČAE navrhovala a také 
nebyla akceptována změna na úpravu specializací pro odbornost ergoterapeut. ČAE navrhovala 
rozšířit okruh specializací a to na Ergoterapie pro dospělé s fyzickým postižením, Ergoterapie pro 
dospělé s duševním onemocněním a Ergoterapie pro děti.  Zásadní nesouhlas k návrhu vyhlášky 
však ČAE vyjádřila především k záměru MZ o rozšíření kompetencí všeobecné sestry a 
to možnosti doporučovat vhodné kompenzační zdravotnické prostředky, zejména hole, berle, 
včetně jejich preskripce. Pro podporu našeho stanoviska jsme oslovili výbor SRFM a UNIFY, 
kteří naše stanovisko také podpořili. V rámci druhého kola připomínkování novely vyhlášky č. 
55/2011, Sb., pro které byl stanoven termín zaslání připomínek profesních organizací 23. 11. 2016, 
jsme opět vyjádřili zásadní nesouhlas s tím, aby byly rozšiřovány kompetence všeobecné sestry o 
možnost doporučovat a především předepisovat kompenzační pomůcky. Také jsme opět upozornili na 
nepřesnost v definování kompetencí pracovního terapeuta, díky které vznikají stále nedorozumění 
v rozdílu mezi náplní činnosti pracovního terapeuta a ergoterapeuta.  

 
6. Dne 21. 11. 2016 účast zástupce ČAE na kulatém stolu k Zákonu o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením (zákon č. 329/2011 Sb) na MPSV. Za ČAE se kulatého stolu účastnila 
Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. Diskuse se týkala především vymezení okruhu pomůcek a rozšíření 
spektra pomůcek, na které by připadala možnost úhrady z veřejných prostředků i na IT pomůcky a 
moderní technologie. V druhém bloku byla diskutována oblast vymezení zdravotních podmínek pro 
poskytnutí dávky na zvláštní pomůcky.  

 
7. Zapojení ČAE do pracovní skupiny Komise pro organizaci a úhradu rehabilitace, která byla 

ustanovena výborem Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny První ustanovující zasedání 
komise proběhlo 7. 12. 2016 na KRL za účasti Mgr. Kateřiny Svěcené, Ph.D. Za ČAE jsou členy 
pracovní skupiny Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. a Mgr. Jana Jelínková.  



 
Účast zástupce ČAE na výběrovém řízení za účelem 
vytvoření nového ergoterapeutického pracoviště:  

  Na základě platné legislativy § 48 odst. 1  zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,  je uložena ČAE povinnost účastnit 
se jednání výběrové komise zřízené za účelem vytvoření nového ergoterapeutického 
pracoviště. Viz znění § 48 odst. 1  zákona č. 48/1997 Sb . Členem komise je  „odborník 
pro zdravotní služby, které mají být uchazečem poskytovány; působí-li v oblasti těchto 
zdravotních služeb odborná společnost, je členem výběrové komise zástupce této 
odborné společnosti“.  

 
• dne 17. 3. 2016, Krajský úřad Středočeského kraje, Praha, jednání z pověření ČAE 

se účastnila Mgr. Olga Pekárková.  
• dne 18. 5. 2016, Magistrát hl. města Prahy, Odbor správních činností ve 

zdravotnictví a sociální péči, odd. zdravotnictví, z pověření ČAE se jednání účastnila 
Mgr. Jana Jelínková, za odborníka z oboru Mgr. Olga Pekárková 

• 8. 9. 2016, Krajský úřad Středočeského kraje, Praha, jednání z pověření ČAE se 
účastnila Mgr. Olga Pekárková  

• 15. 9. 2016, Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc, jednání z pověření ČAE se 
účastnila pí. Zdeňka Spáčilová  

• 5. 10. 2016, Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí n. Labem, jednání z pověření ČAE 
se účastnila pí. Petra Rostová 

• 13. 10. 2016, Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň, jednání z pověření ČAE se 
účastnila Mgr. Monika Valešová  

• 7. 12. 2016, Magistrál hl. města Prahy, Praha, jednání z pověření ČAE se účastnila 
Mgr. Olga Pekárková  

• 8. 12. 2016, Krajský úřad Středočeského kraje, Praha, jednání z pověření ČAE se 
účastnila Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.  

• 14. 12. 2016, Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň, jednání z pověření ČAE se 
účastnila Bc. Jana Holečková  
 



 
Úkoly ČAE pro rok 2017  

 
  

1. Nový pracovní úvazek v ČAE:  
 Odůvodnění: Současný stav není udržitelný vzhledem ke stále narůstající agendě, kterou ČAE zastává. 

Budoucí strategii ČAE- silná profesní organizace, která bude mít možnost a prostředky vstupovat do jednání 
s úřady a lobovat za obor (zvýšení povědomí o náplni oboru u odborné i laické veřejnosti, prosazení 
legislativních změn, prostor pro vyjednávání s pojišťovnami) 

  
Pracovník by měl mít na starosti především:  
• Propagaci (u veřejnosti, odborníků, organizace odborných akcí, kulatých stolů apod.)  
• Komunikaci (ergo hot link) 
• Fund raising (granty, oslovování sponzorů apod.) 
  
2. Dokončení přípravy registračního listu nového výkonu Individuální ergoterapie v domácím prostředí, 

prosazení výkonu na pracovní skupině MZ a jeho začlenění do Seznamu zdravotnických výkonů.  
  
3. Akreditace škol v ČR dle Minimálních standardů  vzdělávání dle WFOT:  
 V roce 2004 WFOT vydala dokument, podle kterého jsou pověřeny v hodnocení jednotlivých škol v naplnění 

Minimálních standardů vzdělávání WFOT již národní ergoterapeutické asociace, a to minimálně 1 x za 5 let. 
V návaznosti na tento nový požadavek uložený národním asociacím proběhlo hodnocení 1. LF UK v Praze. 

 Úkol pro ČAE v roce 2017: zpracovat popis procesu hodnocení, sestavit kritéria hodnocení dle Minimálních 
standardů vzdělávání WFOT, vytvořit síť hodnotitelů, zajistit financování této aktivity v případě žádosti i 
dalších VŠ zajišťujících studijní program v oboru ergoterapie v ČR.  

  
4. Organizace 29. celostátní odborné konference ČAE 2017 v Ostravě  
  
5. Pokračování v přípravách kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze dle stanoveného harmonogramu  
  
6. Organizace vzdělávacích akcí dle zájmu členů a možností výkonného výboru 
  
7. Vedení běžné agendy profesní organizace, pokračování v účasti na pracovních skupinách, v kterých je 

ČAE zapojena, a plnění úkolů vyplývajících z této agendy 
  
 



3. Propagační činnost spolku 
• Zlepšení podoby webových stránek ČAE 
 
• Správa Facebookového profilu České asociace ergoterapeutů 

(www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu), aktuálně 682 
like 
 

• Prezentace a partnerství ČAE na X. Konferenci pro 
fyzioterapeuty a ergoterapeuty, doprovodný program kongresu 
XX. Gerontologické dny Ostrava: 20. 10. 2016 
 

• Vytvoření nových propagačních materiálů (tašky, trička) ve 
spolupráci se studentkou 1. LF UK sl. Kateřinou Holubovou.  
 

• Organizace přednášek o ergoterapii a studiu ergoterapie na 
VŠ v ČR na středních školách  (zejména v Moravskoslezském 
kraji) 
 

• Poděkování sponzorům a partnerům za spolupráci v roce 2016.  
 

http://www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu
http://www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu
http://www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu
http://www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu


Nové propagační materiály ČAE 



Web ČAE (www.ergoterapie.cz) 

• pracovní skupina web: Bc. Zuzana Rodová M.Sc. a Ing. Michal 
Rod 

 
• Probíhá aktualizace všech dokumentů 
 
• nové rubriky: Pro pacienty, klienty a rodinné příslušníky; Pro 

odbornou veřejnost; Pro pořadatele akcí 
 
• vytvořen elektronický archív (jsou v něm vloženy např. 

Bulletiny ČAE, Sborníky z konferencí atd.) 
 
• rozesílání hromadných emailů členům (info.: o výboru, akcích, 

oznámení, nabídky práce,…) 
 
• propojení webu s Facebookem ČAE 
 
 
 

 



 

4. Činnost pracovní skupiny udělující 
souhlasná stanoviska pro vzdělávací akce  

  

• Za rok 2016 bylo přijato a posouzeno Českou asociací 
ergoterapeutů celkem 84 žádostí o přidělení kreditních bodů v 
rámci celoživotního vzdělávání ergoterapeutů. Všechny tyto 
akce byly schváleny, krom jedné akce. Důvodem neschválení této 
akce, bylo nedodání veškerých podkladů ke schválení.  

 

• Došlých 84 žádostí je pátým nejlepším rokem od roku 2006. 

 

• Typy akcí: 7 sympozia, 17 odborných konferencí, 35 odborných 
kurzů, 14 seminářů, 10 školících akcí + jedna akce neschválena. 3 
akce pořádala Česká asociace ergoterapeutů.  Česká asociace 
ergoterapeutů pořádala 1 odbornou konferenci a 2odborné kurzy, 
stejně jako v roce 2016. Podobně jako v minulých letech jsou 
akce kvalitnější. A i letos jsme posoudili nejvíce odborných 
kurzů, mírný vzestup vícedenních sympózií.  

 



 
Akce za rok 2016 (%) 

 



Porovnání přijatých žádostí rok 
2006 – 2016 



5. Aktivity celoživotního vzdělávání 

 

• Kurz Mirror therapy a mentální trénink pro ergoterapeuty: ve 
dnech 16. a 17. 1. 2016 se uskutečnily dva kurzy pod vedením 
zahraničního lektora, pana Matthiase Tomczaka, M.Sc. 
(Německo)  

 
• 28. celostátní odborné konference ČAE v Praze pod záštitou 

prof. MUDr. Marcely Grünerové Lippertové, Ph.D., 
přednostky Kliniky rehabilitačního lékařství 3. LF v Praze 

 
• kurz VALIDACE PODLE NAOMI FEIL, lektorka Mgr. Mária 

Wirth, PhD., certifikovaného  Validation ®Naomi Feil-Presenter. 
Byly nabídnuty dva termíny kurzu, ale pro malý zájem se 
bohužel v letošním roce ani jeden neuskutečnil.  
 

• Oslava Světového dne ergoterapie: 9. 11. 2016, KRL v Praze 



28. celostátní odborná konference ČAE 
 

• Termín konání: 23. a 24. 9. 2016 
 

• Místo konání: 3. lékařská fakulta UK v Praze  

 

• Konference se uskutečnila pod záštitou paní prof. MUDr. Marcely Grünerové 
Lippertové, Ph.D., přednostky Kliniky rehabilitačního lékařství 3. LF UK v Praze a 
pana prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., děkana 3. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. Díky záštitě těchto předních odborníků a nejvyšších představitelů 3. 
lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se konference konala v přednáškových 
prostorách právě této fakulty s odpuštěním poplatku za úhradu pronájmu prostor. 
Ještě jednou velmi děkujeme za jejich vstřícnost a laskavost, která nám byla 
projevena a kterou vnímáme také jako podporu oboru ergoterapie.  

• Konference se zúčastnilo celkem 138 kolegů a kolegyň z celé České republiky.  
• Velký dík patří všem přednášejícím, kteří svými příspěvky na vysoké odborné úrovni a 

s projeveným zaujetím pro obor ergoterapie vytvořili na konferenci velmi milou a 
otevřenou atmosféru, která vzbudila širokou diskusi ke všem odborným sdělením. 

• Konference byla po odborné i organizační stránce účastníky velmi kladně hodnocena a 
pochvalu sklidila i organizace společenského večera, které se ujaly kolegyně ze spolku 
ERGOterapeuti všem.  

• Poděkovat bychom také chtěli sponzorům a partnerům, jmenovitě firmám DMA Praha, 
s.r.o., Otto Bock ČR s.r.o.,  společnosti 3lobit, o.z., Cool city a CZ. TECH 
Čelákovice, a.s. 

• Jako každoročně byl vydán elektronický sborník příspěvků z konference (ISBN  978-
80-905252-4-5), který obdrželi všichni účastníci a je dostupný na 
www.ergoterapie.cz pro členy ČAE.  

 

 

http://www.ergoterapie.cz/
http://www.ergoterapie.cz/


Program 28. celostátní odborné konference ČAE 
Pátek, 23. 9. 2016   

  

9:00- 10:00  Registrace účastníků konference 

10:00-12:00   Dopolední odborný program 

10:00- 10:05  Mgr. Jana Jelínková: Úvodní slovo a přivítání účastníků  

10:05- 10:35  prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.: Spasticita a její role v ergoterapii 

10:35- 11:05 Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD.: Jak vyšetřit paměť a další kognitivní funkce 

11:05- 11:25 MUDr. Lukáš Zlatohlávek: Výživa pacientů po CMP a její vliv na úspěšnost rehabilitace  

11:25- 11:40 PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.: Potenciál spolupráce fyzioterapeuta s ergoterapeutem u neurologicky nemocných   

11:40-12:00  Diskuse  

12:00-12:30  Přestávka na kávu   

  

12:30-14:10  Pokračování odborného programu  

12:30- 12:55 pí. Zdena Faltýnková: Pozdní důsledky svalových dysbalancí uživatelů vozíku/ osob s poruchou mobility a jejich 
 řešení 

12:55- 13:15  Mgr. Michal Vostrý, Mgr. Lucie Dončevová: Efektivita ergoterapeutické intervence za pomoci ICT u osob 
 s Alzheimerovou chorobou 

13:15 -13:35 Doc. MUDr. Jiří Votava: Situace ergoterapie v Evropě z pohledu rehabilitačních lékařů a podle zkušeností 
 z evropského kongresu COTEC-ENOTHE 2016 

13:35- 13:55 Mgr. Margita Kučerová: Vzdělávání v ergoterapii- informace z NCONZO v Brně 

13:55- 14:10  Diskuse  

  

14:10- 15:00   Přestávka s občerstvením  

15:00-16:30  Odpolední odborný program  

15:00- 15:20 Mgr. Barbora Červenková: Krmení dětí se senzorickou poruchou  

15:20- 15:40 Bc. Pavla Hůlková: Ergoterapeutická intervence u dětí s perinátální zátěží v akutní fázi 

15:40- 16:00 Mgr. Petra Dvořáková: Ergoterapeutická intervence u dětí   s perinatální zátěží v chronické fázi   

16:00-16:20  PhDr. Bc. Jaroslava Malček: Kresba dieťaťa v rannom a predškolskom veku ako odraz vývinu jeho grafomotoriky 

  

16:20-16:30  Diskuse 

16:30- 17:00  Přestávka na kávu  

17:10- 18:10  Valná hromada ČAE 

18:30-21:00   Společenský večer  



Program 28. celostátní odborné konference ČAE 

Sobota, 24. 9. 2016  
  
9:00- 9:30  Registrace účastníků konference 
  
9:30-11:00    Dopolední odborný program 
9:30- 9:50  Mgr. Tereza Sádlová: Současné trendy v rehabilitaci horní končetiny u neurologických pacientů  
9:50- 10:10  Mgr. Helena Hlochová: Moberg pickup test - hodnocení jemné motoriky a funkční senzitivity rukou 
10:10- 10:30  Bc. Ladislava Chanovická: Ergoterapie v neurorehabilitaci ve FN U svaté Anny 
10:30- 10:50  Bc. Marika Hrůšová: Ergoterapeutická péče u pacientů po amputaci DKK  
 10:50- 11:00  Diskuse  
  
11:00- 11:30  Přestávka s občerstvením  
  
11:30- 13:00  Pokračování odborného programu 
11:30- 11:50 Mgr. Aneta Dominiková, Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.: Bobath koncept v rehabilitaci v domácím 

 prostředí  - kazuistika pacientky po CMP  
11:50- 12:10  Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D., MUDr. Markéta Janatová, Ing. Karel Hána: Využití technických prostředků 

 v ergoterapii 
12:10- 12:30  Mgr.Jaromíra Uhlířová, Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.: Úloha ergoterapeuta v problematice řízení motorových 

 vozidel v České republice a v zahraničí u lidí s funkčními deficity 
12:30- 12:50 Bc. Jana Bali Šoltésová, Petr Hubalovský: Máma, táta na vozíku?...NO PROBLEM 
 12:50- 13:00  Diskuse 
  
13:00- 13:45  Přestávka s občerstvením  
  
13:45-15:30  Odpolední odborný program   
13:45- 14:05 Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová: „Recovery“- zotavování z pohledu ergoterapie  
14:05- 14:25  Bc. Michal Kašpar: Potíže se zotavením 
14:25- 14:45  Mgr. Veronika Slepičková, Mgr. Olga Pekárková: Využití metod sociální práce v komplexní rehabilitaci   
14:45- 15:05    P. Krůtová, E. Šestáková: Ergoterapie jako most mezi léčebnou a sociální rehabilitací - jak skutečně funguje? 

   (příklady dobré praxe) 
15:05- 15:25 Mgr. Anna Krulová: Zkušenosti s nově vzniklým magisterským studiem ergoterapie  
 15:25- 15:45  Diskuse  
  
16:00   Ukončení konference, předání certifikátů  
  

 



28. celostátní odborná konference ČAE obrazem  

   

    

     

Pohled do publika  

prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, 
Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního 

lékařství 3. LF UK v Praze 

Organizační výbor konference  



 
Oslava Světového dne ergoterapie 2016  

 
 

 

• Dne 9. 11. 2016 ČAE se ve spolupráci se spolkem ERGOterapeuti všem z.s. a 
Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze konala oslava 
Světového dne ergoterapie 2016.  

• Tématem večera byl „Život po poškození mozku“. 

• Pozvání na akci přijali dva pacienti Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN v 
Praze. Program zahájila slečna Michaela Švejdová a o svých zážitcích 
z ergoterapie, kterou absolvoval právě na Klinice rehabilitačního lékařství, a jaké to 
pro něj je vracet se zpět ke své profesi a dělat věci, které měl rád, se přišel podělit 
i zpěvák Michal Hrůza. Samozřejmě došlo i na zpět a to písně ze seriálu Vyprávěj a 
Zakázané uvolnění. Účastníci setkaní se dokonce společnými silami snažili vymyslet 
rým na Ergoterapie, nechme se překvapit, třeba zazní na připravovaném albu. 

• Pan Robert Náhlý, vedoucí pobočky firmy Meyra v Praze, na akci představil 
široký sortiment kompenzačních pomůcek, které firma nabízí.  

• Proběhlo oficiální představení nového webu o ergoterapii, činnosti spolku a dalších 
věcech, které podpoří propagaci oboru. Web najdete na 
www.ergoterapeutivsem.cz. 

• Jak to na správné oslavě chodí, nechybělo ani chutné občerstvení a diskuse u vína.  

• Co na závěr dodat. Akce se zúčastnilo 40 lidí a to jen proto, že kapacita denního 
stacionáře neumožňovala pojmout více lidí. O zájmu členů účastnit se společných 
profesních akcí svědčí fakt, že kapacita semináře byla naplněna do 24 hodin od 
jejího uveřejnění na webových stránkách a facebookovém profilu ČAE.   

• Příště možná Strahov?  

 

 

http://www.ergoterapeutivsem.cz/
http://www.ergoterapeutivsem.cz/


Oslava Světového dne ergoterapie 2016 
obrazem  



 
6. Publikační činnost ČAE 

 
• V roce 2016 ČAE publikovala dvě pravidelná čísla 

Informačního bulletinu ČAE (ISSN 1804-1558) 
 
• Bulletin je volně dostupný na www.ergoterapie.cz. 

Za finanční podporu děkujeme nakladatelství Portál 
(www.portal.cz)  
 

• Vydání Sborníku abstrakt z 28. celostátní 
odborné konference ČAE na CD-romu. (ISBN  
978-80-905252-4-5). Sborník obdržel každý 
účastník konference a je dostupný na 
www.ergoterapie.cz pro členy ČAE.  

 

http://www.ergoterapie.cz/
http://www.ergoterapie.cz/
http://www.portal.cz/
http://www.portal.cz/
http://www.ergoterapie.cz/
http://www.ergoterapie.cz/


7. Spolupráce ČAE se zahraničními 
ergoterapeutickými organizacemi 

 



 
Spolupráce s COTEC  

(Rada ergoterapeutů evropských zemí) 
 Delegát ČAE v COTEC: Mgr. Olga Pekárková  

 

• Účast delegáta ČAE na COTEC General Assembly a prvním COTEC- ENOTHE kongresu 
2016 v Galway, Irsko, ve dnech 15.- 19. 6. 2016. ČAE prezentovala profesní 
organizaci a Českou republiku jako dalšího pořadatele kongresu COTEC-ENOTHE v Praze 
v roce 2020.  

• Kongres se uskutečnil 15. – 19. 6. 2016 v Irském Galway. Účastnilo se ho cca 850 
ergoterapeutů z celého světa a vystoupilo na něm mnoho významných řečníků. Namátkou 
například ergoterapeutka Professor Marion Walker MBE (profesorka v oblasti rehabilitace 
pacientů po cévní mozkové příhodě a ředitelka britské výzkumné sítě v oblasti cévní mozkové 
příhody) či profesor Professor Jan De Maesneer (vedoucí oddělení Primární péče University 
v Ghentu). 

 

• Průběžná jednání se zástupci agentury Guarant International spol. s.r.o., která je 
partnerem ČAE v organizaci kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze. Vyjednání o 
podobě smlouvy o vzájemné spolupráci mezi ČAE (za účasti právního zástupcem ČAE ) a 
zástupci agentury Guarant International spol. s.r.o., schvalování rozpočtu kongresu, 
vyjednávání s organizačním výborem COTEC o změně termínu kongresu.  Agentura navrhla 
COTECu finančně i reprezentativně vhodnější lokality pro konání konference v Praze. V této 
souvislosti byla výborem COTEC odsouhlasena změna termínu konání kongresu (místo května 
v září 2020), 

• Zpracování harmonogramu příprav kongresu, které byly odsouhlaseny výborem COTEC.  

• Informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách www.cotec-enothe2020.com 

 

 

http://www.cotec-enothe2020.com/
http://www.cotec-enothe2020.com/
http://www.cotec-enothe2020.com/
http://www.cotec-enothe2020.com/


 
Spolupráce s WFOT  

(Světová federace ergoterapeutů)  
 Delegát ČAE ve WFOT: Mgr. Marie Vychytilová 

 

Úkoly:  

1. Reakce na e-mailové výzvy 

  

2.   Aktualizace informací z ČAE v dokumentech WFOT 

 

3. Příprava akreditace škol v ČR dle Minimálních standardů  vzdělávání dle 
WFOT- úkol trvá  

• informovat VŠ v ČR o možnosti posoudit jejich studijní program dle standardů 
WFOT a doporučit školu pro získání souhlasného stanoviska WFOT 

• zpracovat popis procesu hodnocení 

• sestavit kritéria hodnocení dle Minimálních standardů vzdělávání WFOT 

•  vytvořit síť hodnotitelů 

• zaslat postup a kritéria hodnocení ke schválení WFOT 

• zajistit financování této aktivity 

 

  

 



9. Finanční zpráva ČAE  
za rok 2016 



 
Přehled hospodaření za rok 

2015 
    

• stav k 1. 1.2016   249 314,- Kč  
   

• stav k 31. 12. 2016   203 933,- Kč 
    
• celkové výdaje          310 182,- Kč  

  
• celkové příjmy   264 801,- Kč  

  
 



1. Provoz ČAE 
Příjmy:                109 671,- Kč  
 
•členské příspěvky               102 400,- Kč  
•úrok                                             17,- Kč  
•dar                                         3 000,- Kč    
•vratka DPP                             4 250,- Kč 
•zaokrouhleno do plných čísel        4,- Kč  
 
 

Výdaje:                 92 407,- Kč  
 
•cestovní náklady                     2 926,- Kč 
•DPP                                      56 430,- Kč 
•srážková daň                         11 580,- Kč  
•bulletin (grafik)                     3 395,- Kč  
•COTEC (členské příspěvky)    4 143,- Kč 
•WFOT (členské příspěvky)    2 529,- Kč 
•webhosting                            2 178,- Kč  
•kancelářské potřeby              3 317,- Kč  
•poplatek za vedení účtu         1 975,- Kč  
•poštovné                                2 883,- Kč  
•poplatky bance za převody        764,- Kč 
•jiné (ceniny, výpis z VR, ověření podpisů, 
kopírování)                                  287,- Kč 



2. Schvalování vzdělávacích akcí do CŽV 

Příjmy:             10 650,- Kč  
 
•manipulační poplatky   10 650,- Kč   

Výdaje:          0,- Kč  
 
•poštovné:                0,- Kč  

Příjmy:             27 000,- Kč  
 
•Kurzovné                        27 000,- Kč  

Výdaje:          108 185,- Kč 
 
•honorář lektor                      60 581,- Kč 
•DPP (překlad podkladů)           2 550,- Kč  
•Tlumočení                             32 500,- Kč  
•Poplatek bance                           250,- Kč  
•Dar                                               85,- Kč  
•Občerstvení                            2 219,- Kč  
•Vratka (za nereal. kurz)        10 000,- Kč  
  

3. Kurzy 
 

 



4. Výroba a prodej propagačních materiálů  

Příjmy:             7 280,- Kč 
•propagační materiál:            7 280- Kč  

Výdaje:              3 484,- Kč 
• DPP grafik                            3 230,- Kč 
• Poštovné                                   254,- Kč  

5. Konference ČAE 2016 

Příjmy:         105 350,- Kč 
  
•účastnické poplatky:           85 350,- Kč  
•sponzorský dar:                   20 000,- Kč  

Výdaje:          105 341,- Kč 
  
•kancelářské potřeby:              3 072,- Kč  
•občerstvení:                         58 652,- Kč  
•vratka                                      1 300,- Kč  
•pronájem prostor a techniky:          0,- Kč  
•propagační materiály, dar:     32 752,- Kč 
•cestovní náklady                        1 501,- Kč 
•DPP                                           3 077,- Kč  
•srážková daň:                               543,- Kč  
•duplikace CD-rom                      3 893,- Kč  
•dekorace                                       551,- Kč 



6. Distribuce publikace ČAE (COPM) 

Příjmy:                 0,- Kč  
 
•prodej publikace:               0,- Kč 

Výdaje:               765,- Kč  
 
•Poštovné (publikace zasílána nově 
registrovaným členům):   765,- Kč 

Přehled hospodaření za rok 2016 zpracovala Bc. Anna  Gaubmannová (roz. 
Jersáková), pokladník ČAE.  

7. Inzerce  

Příjmy:                4 850,- Kč 
•bulletin, web banner   4 850,- Kč   

Výdaje:                   0,- Kč  



Velmi děkujeme našim partnerům  
v roce 2016 

http://3lobit.sk/cs/


 
Kontakt:  

www.ergoterapie.cz   

http://www.ergoterapie.cz/
http://www.ergoterapie.cz/

