
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výroční zpráva 
 

České asociace ergoterapeutů 
za rok 2017 



Kdo je ČAE?  
• Česká asociace ergoterapeutů je dobrovolnou profesní organizací 

ergoterapeutů České republiky, od roku 2000 je aktivním členem 
Světové federace ergoterapeutů (WFOT) a Rady ergoterapeutů 
evropských zemí (COTEC).  

 
• V roce 2014 ČAE oslavila 20. výročí od svého založení (založena v 

roce 1994 v Ostravě).  
  
• Od svého vzniku sdružuje v průměru 20% ergoterapeutů, k 1. 1. 

2018 198 členů, pozn. v Registru NCONZO k 1. 9. 2017 evidováno 1260 
ergoterapeutů (zdroj: www.nconzo.cz).  
 

• Ke strategickým dokumentům ČAE patří Etický kodex ergoterapeuta, 
Standardy praxe České asociace ergoterapeutů a Koncepce oboru 
ergoterapie (2008)  
 

• ČAE je ke dni 4. 12. 2015 zapsaným spolkem.  
 

http://www.nconzo.cz/
http://www.nconzo.cz/


Proč existuje  
Česká asociace ergoterapeutů? 



ČAE tu je proto, aby… 
• obhajovala práva profese ergoterapie, 

• připomínkovala zákony, které ovlivňují to, jak, kde a kdo bude ergoterapii 
provádět,  

• informovala širokou veřejnost o přínosu a možnostech ergoterapie, 

• prosazovala úhradu ergoterapeutických výkonů z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění,  

• bojovala za odpovídající finanční ohodnocení práce ergoterapeutů,  

• usilovala o rozšíření ergoterapie do nových oblastí praxe (např. posudková 
činnost, prevence, inkluzívní vzdělávání),  

• napomáhala zvyšování standardu ergoterapeutických služeb v ČR (EBP, kurzy pro 
OT, doporučené postupy),  

• připravovala ergoterapeutické publikace (např. bulletin, český překlad hodnocení 
COPM),  

• podporovala kontakty a výměnu zkušeností mezi ergoterapeuty  
(sdílení v rámci oboru),  

• ochraňovala svébytnost oboru ergoterapie a podmínky pro výkon povolání, 

• snažila se o uznání kvalifikace ergoterapeutů v ČR i v zahraničí  

• „kopala“ za vás, kvalifikované ergoterapeuty, a napomáhala budovat dobrou praxi 
v ergoterapii.  

ČAE tu je proto, že nám není jedno kdo, jak a kde bude ergoterapii poskytovat.   

 



Co se snaží ČAE dále prosadit 
• zvýšit povědomí o náplni ergoterapie mezi odborníky i veřejností  
 
• rozšířit působnost ergoterapie v rámci komunitní péče 
  
• přesvědčit RHB lékaře o nutnosti indikovat pacientům i ergoterapii 

nejen fyzioterapii (zvýšit povědomí lékařů o obsahu 
ergoterapeutických výkonů) 

 
• prosadit se i ve specializovaných oblastech (např. cílená 

rehabilitace ruky, rehabilitace kognitivních poruch, robotická 
rehabilitace či indikace kompenzačních pomůcek) 

 
• uplatnit se i v posudkové činnosti (př. posouzení funkčního stavu u 

žadatelů o příspěvek na péči, zvláštní kompenzační pomůcku) 
 
• více se prosadit v rámci prevence (např. ergonomie pracovního místa, 

aktivní stárnutí, prevence pádů u seniorů, intervence u dětí se 
specifickými poruchami učení- např. dyspraxie, ADHD)  

 



Co přináší členství v ČAE 
• příležitost pracovat pro rozvoj své profese 
  
• snížené poplatky na všechny vzdělávací akce 
 
• bezplatný přístup k informacím- info pro členy ČAE 

(zaheslování přístupů na webu, rozesílání info na emaily 
členů, pomoc s řešením profesních a legislativních otázek 
atd.)  

 
• publikace COPM pro nově registrované  
 
• příležitost prezentovat výstupy své práce, názory, 

zkušenosti (konference, web, FB, Bulletin)  
 
• možnost zapojit se do činnosti zájmových skupin 
  
• být součástí komunity ergoterapeutů  





 
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 a 

stanov 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, ale má o rozvoj ergoterapie zájem 

 

Studentské členství může získat: 

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

 



Co rozhoduje o budoucnosti ČAE a oboru 

• členská základna- podpora aktivit výboru, zájmy a nasazení členů, 
placení členských příspěvků, zájem o sdílení s kolegy z profese 

  
• legislativa- otázka vzniku komory nelékařů, dopady novely zákona č. 

96/2004 Sb.  
 
• finance- ohodnocení práce, počet výkonů, zvýšení počtu ergoterapeutů 

(v průměru na 100 000 obyvatel v ČR pracuje 7 ergoterapeutů, v EU v 
průměru 30 ergoterapeutů na 100 000 obyvatel) 

 
• zájem o studium ergoterapie (s tím souvisí i počet ergoterapeutů v 

praxi) 
 

• možnost zachovat si a obhájit svébytnost oboru (tlak na přenesení 
kompetencí na níže kvalifikované profese apod.)  
 

• větší důraz na aplikaci praxe založené na důkazech v každodenní 
praxi (podložení ergoterapeutických intervencí důkazy a upozornit na 
ekonomickou efektivitu)   
 

 



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 

  
 



Na čem staví ergoterapie dnes?  
 
• na předpokladu, že činnost má pro život člověka zásadní 

význam a je důležitou determinantou zdraví 
 

• na využití smysluplné činnosti/ aktivity  jako cíle i 
prostředku terapie  

 
• na posílení kompetencí a participace (sociální začlenění) 

osoby. Specificky se zaměřuje na provádění běžných denních 
činností, které osoba považuje za důležité a pro ni smysluplné.  

 
• na přístupu zaměřeném na osobu a v terapii vychází ze 

sociálních rolí osoby, které se od ní očekávají nebo je chce i 
nadále zastávat.  

 
• zajímá se o prostředí, v kterém osoba žije a pracuje. 

Důvodem je, ze prostředí může jak podporovat či usnadňovat 
činnost, tak může vytvářet bariéry či zvýšené nároky, které 
provádění konkrétní činnosti ztěžují či brání.  

 



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  



Pro koho je ergoterapie?  

 pro osoby všech věkových skupin od dětí po seniory, 
kteří mají dočasné nebo trvalé fyzické, psychické, 
smyslové nebo mentální postižení 

 
 pro osoby, které jsou sociálně nebo pracovně 

znevýhodněné 
 
 pro rodinné příslušníky i širší veřejnost (konzultační 

a poradenská činnost) 
 

 pro zdravé osoby, které si potřebují zachovat své 
stávající funkční schopnosti (oblast prevence 
civilizačních onemocnění, vertebrogenních potíží a 
onemocnění horních končetin z pracovního přetížení)  



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 

 
 
 



Realizované činnosti   
České asociace ergoterapeutů  

v roce 2017 



Složení výboru ČAE v roce 2017  
• 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 Marková  
 
• pokladník ČAE, sekretariát, redakční rada bulletinu ČAE: 
 Bc. Anna Gaubmannová 
 
• tajemník ČAE, koordinátor pracovní skupiny vydávající souhlasná 

stanoviska: 
 Mgr. Marcela Kryski  
 
 

 
 



Složení rozšířeného výboru ČAE v roce 2017  
 
• členové pracovní skupiny vydávající souhlasná stanoviska (činnost 

skupiny z důvodu novely zákona č. 96/2004 Sb. byla ukončena k 
1. 9. 2017):  

 Mgr. Ludmila Šajtarová, Bc. Doubravka Koubková  
 
• mezinárodní vztahy, 1. delegát ve WFOT, 2. delegát v COTEC: 
 Mgr. Marie Vychytilová (v pozici do září 2017), Bc. Marianna 

Vavříková (v pozici od září 2017)   
 
• správce webových stránek: 
 Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.  
 
• Propagace:  
 Mgr. Tereza Fialová  

 



 
Složení rozhodčí komise ČAE v 

roce 2017: 
 

 
 
• Předseda komise:  
 Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová 
 
• členové komise:  
 Bc. Eva Chvátalová 
 Mgr. Gabriela Havejová  

 



Vyjádření rozhodčí komise  

 Rozhodčí komise posoudila aktivity výboru ČAE za rok 
2017 a shledala, že:  

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

• V průběhu roku 2017 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. et Mgr. Jaromíra Uhlířová, předsedkyně rozhodčí 

komise  
 



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 2016, 

zaplacení členských příspěvků WFOT a COTEC na rok 2017 
 

• 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- činnost 
skupiny ukončena v návaznosti na novelu zákona č. 96/2004 Sb. k 1.9. 2017  
 

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

 
• zasedání valné hromady (dle stanov členské schůze) ČAE- termín 13.10. 

2017, místo Vědecko- technologický park Ostrava  
 

 
 

 

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


Valná hromada ČAE 2017 
 Valná hromada proběhla v rámci 29. celostátní odborné konference ČAE. 

Zasedání valné hromady se účastnilo 17 řádných členů a valná hromada 
byla dle stanov ČAE usnášeníschopná. 

 
Program valné hromady 
 
• Schválení programu Valné hromady ČAE- hlasování členů  
• Představení záměru ČAE udělit statut čestného člena paní Zdeně Faltýnkové 
• Seznámení se stavem členské základny a hospodařením ČAE- Bc. A.  Gaubmannová 

(pokladník, sekretariát)  
• Přehled realizovaných aktivit ČAE za období leden- září 2017, aktuální aktivity a 

úkoly, informace k novele zákona č. 96/2004 Sb. - Mgr. J. Jelínková (prezidentka 
ČAE) 

• Informace z COTEC- Mgr. O. Marková (2. viceprezident ČAE, delegát ČAE v 
COTEC) 

• Představení pracovní skupiny ČAE „ProErgo“ (Mgr. Lucie Rybyšárová)  
• Představení záměru obnovení zájmové skupiny ergoterapie v psychiatrii- Mgr. J. 

Pluhaříková Pomajzlová  
• Dotazy, připomínky členů ČAE 
• Hlasování valné hromady o udělení čestného členství paní Zdeně Faltýnkové  
 
 

 
 



 
Závěry z valné hromady ČAE 2017- 1.  

 1. Seznámení se stavem členské základny a hospodařením:  
• Pokladník, A. Gaubmannová ,informovala o stavu členské základny ČAE, která k 30. 9. 2017 

čítala 194 členů, v období leden - září 2017 přibylo 12 nových členů, členství bylo ukončeno 
26 osob pro nesplnění podmínek členství dle stanov ČAE.   

• Přehled hospodaření: k 30. 9. 2017 – stav 300 931,- Kč, obrat cca 200 000,- Kč (za období  1- 
9/2017) 

• Členská schůze odhlasovala plán výdajů ČAE na rok 2018.  
 
2. Udělení statutu čestného člena paní Zdeně Faltýnkové 
• Prezidentka, J. Jelínková, představila osobnost paní Zdeny Faltýnkové jako ergoterapeutku, 

fyzioterapeutku, specialistku na spinální problematiku, propagátorku a školitelku v oboru 
ergoterapie a za její celoživotní přínos oboru ergoterapie ji jménem výkonného výboru 
navrhla za čestného člena ČAE. 

• Na základě hlasování členské schůze bylo paní Z. Faltýnkové přiznáno ke dni konání členské 
schůze čestné členství v ČAE.   
 

3. Přehled realizovaných aktivit ČAE za období leden- září 2017 
• J. Jelínková představila složení výkonného i rozšířeného výboru ČAE a informovala o 

výstupech novely zákona č. 96/2004 Sb. pro ergoterapeuty.  
• V souvislosti s novelou zákona č. 96/2004 Sb. byla ukončena činnost skupiny pro „posuzování 

žádostí o udělení stanovisek, v rámci celoživotního vzdělávání“. Za 10ti-letou, dlouhodobou a 
systematickou práci této skupiny jejím členkám, jmenovitě Mgr. Marcele Kryski, Mgr. 
Ludmile Šajtarové a Bc. Doubravce Koubkové poděkovala prezidentka jménem výboru i členů 
ČAE.   

• Členové byli informováni o aktivitě výboru ve vztahu k soustavnému hledání finančních 
prostředků pro činnost spolku, protože jediným příjmem spolku jsou členské příspěvky. 
ČAE zaznamenává stále, i když velmi lehkou, finanční ztrátu v průběhu každého roku, z 
čehož plyne i zhoršení podmínek vyjednávání zájmů oboru ergoterapie na pověřených 
úřadech.  

 
 
 



Závěry z valné hromady ČAE 2017- 2. 

4. Informace z COTEC 

• Viceprezidentka, O. Marková, informovala účastníky o COTEC Annual meeting ve Vídni v září 
2017 a o připravovaném kongresu COTEC-ENOTHE v roce 2020 v Praze.  

• Organizační výbor kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze: O. Marková, J. Jelínková, A. 
Gaubmannová, K. Svěcená, J. Náhlá, Z. Rodová a paní Anu Söderström- COTEC Vice President 
Administration 

• Vzhledem k závazkům, které z pořádání kongresu vyplývají a stávajícím signovaným smlouvám, 
byla členská schůze oslovena k hlasování o zachování stávajícího složení organizačního výboru 
kongresu COTEC-ENOTHE 2020 až do konečného finančního vyúčtování kongresu i pokud by 
došlo ke změnám ve výkonném výboru ČAE ve volbách v roce 2018.  

• Členská schůze odhlasovala složení organizační výboru kongresu COTEC-ENOTHE 2020 
v Praze v původním složení i pokud by došlo ke změnám ve výkonném výboru ČAE ve 
volbách v roce 2018.   

 

5. Představení pracovní skupiny ČAE „Propagace oboru“  

• Paní L. Rybyšárová a L. Vyhnálková představily skupinu „ProERGO“. Skupina pracuje jako 
podpora ČAE pro zvýšení členské základy.  

 

6. Představení záměru obnovení zájmové skupiny ergoterapie v psychiatrii   

• Paní J. Pluhaříková Pomajzlová , iniciátorka vzniku pracovní skupiny, představila tuto zájmovou 
skupinu a vyzvala účastníky ke spolupráci.  



2. Legislativní činnost spolku- 1. 
 

1. Zřízena datová schránka ČAE a elektronický podpisový vzor 
statutárního zástupce ČAE.  

2. Na žádost MZ ČR výbor ČAE zpracoval požadavky na soudního 
znalce v oboru ergoterapie pro připravovanou novelu legislativy o 
soudních znalcích.  

3. Spolupráce ČAE v  pracovní skupině Komise pro organizaci a úhradu 
rehabilitace, která byla ustanovena výborem Společnosti rehabilitační 
a fyzikální medicíny. Za ČAE byly členy pracovní skupiny pověřeny Mgr. 
Jana Jelínková a Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.  

4. Podání grantu ESF- Název programu: Operační program 
Zaměstnanost, Název výzvy: Sociální inovace v oblasti sociálního 
začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny, Název 
projektu: Ergoterapie v peniterciální péči v ČR- projekt nebyl 
finančně podpořen.  

5. Navázání spolupráce s Národní radou osob se zdravotním 
postižením (NRZP) za účelem zapojení ergoterapeutů do posudkové 
činnosti. Předsedovi , Mgr. Václavu Krásovi, bylo zasláno stanovisko 
ČAE a vyjádřen zájem o další zapojení ČAE v rámci budoucích jednání 
s pověřenými úřady za účelem prosazení této koncepční změny do 
odpovídající legislativy. NRZP iniciativu ČAE uvítala a o spolupráci 
projevila zájem.  
 
 



2. Legislativní činnost spolku- 2.  
6.  Zpracován návrh na znění a rozšíření platových tříd v 

Katalogu prací pro obor ergoterapie. 
7.  Průběžná spolupráce s agenturou Guarant International spol. 

s.r.o., která je partnerem ČAE v organizaci kongresu 
COTEC-ENOTHE 2020 v Praze.  

8.  Navázání spolupráce s dobrovolnou skupinou ergoterapeutů 
ProErgo. 

9.  ČAE byla partnerem a aktivně se účastnila IV. Sympozia 
roboticky asistované rehabilitace, kterou pořádá společnost 
Stargen EU, s.r.o. v termínu 21. a 22. 9. 2017 ve Střítěži u 
Jihlavy. Prezentaci ČAE na konferenci zajistila Mgr. Jana 
Jelínková a Mgr. Kristýna Hoidekrová na vysoké odborné a 
prezentační úrovni představila roli ergoterapie v oblasti 
roboticky asistované rehabilitace.   

10. ČAE zpracovala a zaslala na základě výzvy Fondu dalšího 
vzdělávání, organizaci zřízené MPSV ČR, aktualizaci 
podkladů k odbornosti ergoterapeut pro uveřejnění informací 
o naší odbornosti v Národní soustavě povolání.  



2. Legislativní činnost spolku- 3.  
11.Dne 17. 8. 2017 se uskutečnila schůzka se zástupci všech   

ergoterapeutických škol v ČR. Cílem schůzky bylo informovat o novele vyhlášky 
č. 39/2006 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní obory 
v souvislosti s přípravami podkladů žádostí o reakreditaci studijních programů na 
jednotlivých školách a o záměru ČAE připravit metodiku hodnocení škol na 
základě minimálních standardů WFOT. Diskutována byla možnost vzájemné 
spolupráce vysokých škola a profesní organizace.  

12.V rámci vnitřního fakultativního připomínkového řízení MZ ČR ČAE zaslala MZ 
ČR upřesnění svých požadavků na změnu znění vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní 
programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického 
povolání, ve znění vyhlášky č. 3/2016 Sb. 

13. Zaslání na základě výzvy MZ ČR stanovisko k novelizaci nařízení vlády č. 
31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti 
zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí pro odbornost 
ergoterapeut   

14. ČAE zaslala podnět České správě sociálního zabezpečení, řediteli Odboru 
lékařské posudkové služby, k zohlednění zprávy ergoterapeuta jako podkladu 
pro posouzení stupně závislosti fyzické osoby pro účely přiznání příspěvku na 
péči.  

15. Výbor ČAE se v roce 2017 sešel k projednání úkolů 8x.    

  

 



 
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 .  

 
• V roce 2017 se ČAE účastnila celkem 8 výběrových řízení. Účast pověřeného 

zástupce ČAE, pokud se nejedná o člena výkonného výboru, je hrazena DPP dle vnitřní 
směrnice ČAE.  

 
• 18. 1. 2017, Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín, jednání z pověření ČAE se účastnila 

Bc. Tereza Fialová.  
• 22. 5. 2017, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava, jednání z pověření 

ČAE se účastnila Bc. Petra Horsáková. 
• 7. 6. 2017, Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, jednání z pověření 

ČAE se účastnila paní Petra Rostová. 
• 7. 6. 2017, Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice, jednání z pověření ČAE se 

účastnila Bc. Marika Hrůšová. 
• 22. 6. 2017, Krajský úřad Středočeského kraje, Praha, jednání jako zástupce ČAE 

se účastnila Bc. Anna Gaubmannová, pokladník ČAE. 
• 28. 6. 2017, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava, jednání z pověření 

ČAE se účastnila Bc. Petra Irziková.  
• 1. 11. 2017, Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, jednání z pověření 

ČAE se účastnila paní Petra Rostová.  
• 4. 12. 2017, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, jednání 

z pověření ČAE se účastnila paní Tereza Vašátková.  
 

 

 



3. Propagační činnost spolku 
• aktualizace a úpravy webových stránek ČAE (Pravidelné 

zveřejňování informací z ČAE, odkazy na zajímavé zdroje, 
komunikace, uveřejňování nabídek práce, správa emailu 
ČAE)   
 

• návštěvnost webu ČAE od 1.4.-31.12.2017:  
 uživatelé: 9694 
 zobrazení stránek: 46583 

 
• Správa Facebookového profilu České asociace 

ergoterapeutů 
(www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu), aktuálně 
máme 772 sledujících a 777 like 
 

• Poděkování sponzorům a partnerům za spolupráci v roce 
2017.  
 

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


 

4. Činnost pracovní skupiny udělující 
souhlasná stanoviska pro vzdělávací akce  

  

• Za rok 2017 bylo posouzeno 28 vzdělávacích akcí pro 
odbornost ergoterapeut (12 odborných kurzů, 1 sympozium, 2 
semináře, 10 odborných konferencí a 3 školící akce).  

• V souvislosti s nabytím účinnost zákona č. 201/2017 Sb. k 1. 9. 
2017, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., tzv. zákon o 
nelékařských zdravotnických povoláních, došlo k pozastavení 
činnosti této pracovní skupiny.  

• Kolegyním, jmenovitě Mgr. Marcele Kryski, Mgr. Ludmile 
Šajtarové a Bc. Doubravce Koubkové za jejich obětavou a 
svědomitou práci, kterou pro členy ČAE vykonávaly od roku 
2006, velmi děkujeme.  

• Pro ČAE pozastavení činnosti této pracovní skupiny bude mít i 
jisté finanční dopady, jelikož pracovní skupina svou činností 
přinášela do rozpočtu ČAE v průměru 11 000,- Kč ročně.  
 



5. Aktivity celoživotního vzdělávání 

 
• 29. celostátní odborná konference ČAE 

pod záštitou prof. Ing. Ivo Vondráka, 
CSc., hejtmana Moravskoslezského 
kraje. Partnerem konference byl 
Rehabilitační ústav Hrabyně, 13. a 14. 
10. 2017, Vědecko-technologický park 
Ostrava  

 
• Oslava Světového dne ergoterapie:  
 10. 11. 2017, Centrum Paraple v Praze 
 



29. celostátní odborná 
konference ČAE 



29. celostátní odborná konference ČAE 
Termín konání: 13. a 14. 10. 2017  
 
Místo konání: Vědecko- Technologický park Ostrava  
 

• Organizační výbor konference: Bc. Anna Gaubmannová, Mgr. Jana Jelínková, Mgr. Olga 
Marková, Ivana Krejčí, Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D., Bc. 
Tereza Fialová  

• Konference se uskutečnila pod záštitou prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana 
Moravskoslezského kraje. Partnerem konference byl Rehabilitační ústav Hrabyně 

• Konference se v letošním roce účastnilo 104 kolegů a kolegyň z celé ČR. Moderní prostory 
Vědecko-technologického parku poskytovaly výborné technické i prostorové zázemí nejen pro 
účastníky, ale také pro vystavovatele. Zajímavým zpestřením bylo pozdravení účastníků 
konference prezidentkou COTEC, paní Stephanii Saenger, která prostřednictvím 
videopříspěvku předala pozdravení účastníkům a popřála zdar konferenci.  

• Velký dík patří všem přednášejícím, kteří vytvořili na konferenci velmi milou a otevřenou 
atmosféru, která vzbudila širokou diskusi ke všem odborným sdělením. 

• V rámci doprovodného programu měli možnost účastníci navštívit i Rehabilitační ústav 
Hrabyně.  

• Na místě je i poděkovat sponzorům a partnerům, jmenovitě především generálnímu partnerovi 
konference, firmě BTL zdravotnická technika, a.s, dále hlavním partnerům, firmám DMA 
Praha, s.r.o., a Sharex Medical, spol. s.r.o., a partnerům, firmám 3lobit, o. z., SEKO 
system s.r.o. a Saebo.  

• Organizaci společenského večera, který proběhl v restauraci Pustkovecká Bašta se ujaly 
kolegyně ze spolku ERGOterapeuti všem, což bylo opět zárukou velmi dobré zábavy.  

• Jako každoročně byl vydán elektronický sborník příspěvků z konference (ISBN  978-80-
905252-5-2), který je dostupný na www.ergoterapie.cz pro členy ČAE.  

 

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


Program 29. celostátní odborné konference ČAE, 13. 10. 2017  

8:30- 9:30 Registrace účastníků konference 

9:30-11:30    Dopolední odborný program 

9:30- 9:45  Úvodní slovo a přivítání účastníků 

9:45- 10:05  Mgr. Barbora Hellebrandová – Kukolová, Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., Mgr. Kateřina Bálková, Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.: 
 Robotická rehabilitace chůze u pacientů s poruchou CNS léčených v RÚ Hrabyně - výsledky pilotní studie 

10:05- 10:25 Denisa Cemperová, pí. Lotterová: Využití robotiky v ergoterapii 

10:25- 10:45 Monika Stanovská, Bc. Lenka Malíková: Zhodnocení terapie ruky s využitím přístroje Gloreha Sinfonia  

10:45- 11:05 Mgr. Veronika Rajnochová, Mgr. Lucie Píchová: Využití technologie 4IMAGE při ergoterapii dětí  

11:05- 11:25 Bc. Hana Šámalová: Bionická ruka z pohledu ergoterapeuta 

11:25- 11:40 Diskuse  

11:40-12:30 Přestávka na oběd  

  

12:30-14:15 Pokračování odborného programu  

12:30- 12:50 Prezentace firmy BTL zdravotnická technika, a.s.  

12:50- 13:10 Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Mgr. Kristýna Vojkovská, Ph.D., Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.: Přístrojová diagnostika hlasu a její 
 potenciál v léčbě orofaciálních poruch 

13:10- 13:30 Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová: Zplnomocňování a podpora silných stránek jako základ ergoterapeutické práce 

13:30- 14:00 Lucie Šídová, pí. Hamerníková: Sexuální asistence osobám se zdravotním postižením v České republice  

14:00- 14:15  Diskuse  

14:30  Odjezd na exkurzi do RÚ Hrabyně (předpokládaný návrat v 17:15) 

  

14:15- 15:00  Přestávka s občerstvením  

15:00-16:45 Odpolední odborný program  

15:00- 15:25 PhDr. Ilona Zahradnická: Trénink kognitivních funkcí v ergoterapii po poškození mozku 

15:25-15:45 Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová: Práce s časnými varovnými příznaky a prevence relapsu psychotického onemocnění 

15:45- 16:05 PhDr. Hana Kynštová, Ph.D., Bc. Květa Myslivcová: Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice- Nové postupy a metody v 
 ergoterapii a fyzioterapii  

16:05- 16:25 Mgr. Olga Marková, Mgr. Veronika Slepičková: Different stroke : Na mrtvici trochu jinak  

16:25- 16:35 Mgr. Petra Pecharová: Aktuální problematika vzdělávání ergoterapeutů na vysokých školách v ČR 

16:35-16:45  Diskuse 

16:45- 17:15 Přestávka na kávu  

17:15- 18:15 Valná hromada ČAE 

18:30-21:00  Společenský večer (restaurace Pustkovecká Bašta)  

 



Program 29. celostátní odborné konference ČAE, 14. 10. 2017  

8:30- 9:00 Registrace účastníků konference  

9:00-11:00    Dopolední odborný program 

9:00- 9:20 as. MUDr.Libor Štreit, PhD: Možnosti rekonstrukční chirurgie po ztrátových poraněních ruky 

9:20- 9:35 Bc. Marika Hrůšová: Kasuistika rehabilitace ruky 

9:35- 9:50 Bc. Tereza Fialová: Využití ortéz u dospělých pacientů se spasticitou horní končetiny po cévní mozkové  
 příhodě 

9:50- 10:05 Bc. Daniela Stuchlá: Využití vzduchových dlah horních končetin v terapii spinálních pacientů   

10:05- 10:20 Bc. Ladislava Chanovická, Jindřiška Tothová: Využití Walk Aide při terapii horní končetiny v neurorehabilitaci 

10:20- 10:35 Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová: Práce s normami standardizovaných testů při hodnocení funkce horních  
 končetin 

10:40- 11:00 Diskuse  

11:00- 11:30  Přestávka s občerstvením  

  

11:30- 13:20 Pokračování odborného programu 

 11:30- 11:50 Mgr. Veronika Kristková: Bobath koncept v terapii dětí s DMO – mýty a fakta  

11:50- 12:10 Mgr. Hana Robenková: Senzorické integrace v dětské rehabilitaci 

12:10- 12:30  Mgr. Lucie Dončevová, Mgr. Petra Dvořáková: Senzorická integrace a poruchy jemné motoriky ruky 

12:30- 12:50 Mgr. Petra Dvořáková: Ergoterapie u pacienta s poporodní parézou plexus brachialis 

12:50- 13:10 Bc. Pavla Hůlková: Ergoterapie na dětském ARO  

13:10-13:20  Diskuse  

13:20- 14:00  Přestávka s občerstvením  

  

14:00-15:30  Odpolední odborný program   

 14:00- 14:20  Bc. Marianna Vavříková: Neurologické funkční symptomy 

14:20- 14:40  Mgr. Klára Novotná, Beňová B., Sobíšek L., Kadrnožková L., Uher T., Horáková D.: Podpora zaměstnanosti u  
 pacientů s roztroušenou sklerózou  

14:40- 15:00 Bc. Petra Stodůlková, Bc. Eva Rohlenová: Ergoterapie v Sheba Medical Center. Zkušenosti ze studijního  
 pobytu v Izraeli  

15:00-15:15 Diskuse  

15:30  Ukončení konference, předání certifikátů  

 



29. celostátní odborná konference ČAE obrazem  

   

    

     



 
Oslava Světového dne ergoterapie 2017  

 
 

• Ve spolupráci se spolkem ERGOterapeuti všem, z. s., ČAE pořádala dne 10. 11. 2017 
setkání ergoterapeutů k Světovému dni ergoterapie v Centru Paraple v Praze.  

• Tématem večera byl „Život po poškození míchy“. 

• Díky laskavosti vedení Centra Paraple a ochotě místních ergoterapeutek se oslava konala 
přímo v prostorách Centra Paraple, které laskavě propůjčilo pro konání akce své prostory a 
tamní kavárna zajistila pro účastníky výborné občerstvení.  

• Akce se zúčastnilo celkem 50 účastníků z řad členů ČAE, studentů ergoterapie 
z Ostravské univerzity v Ostravě, 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze, 
Západočeské univerzity v Plzni, i klientů Centra Paraple.  

• Účastníky osobně přivítal ředitel Centra Paraple, Mgr. David Lukeš, který zmínil, že 
ergoterapie v Centru Paraple má své nezastupitelné místo a je významnou součástí 
komplexních služeb, které centrum lidem po postižení míchy nabízí.  

• V prezentaci dále navázala paní Zdena Faltýnková, která je s Centrem Paraple bytostně 
spjata, protože byla v roce 1994 jedním ze zakládajících členů a od jeho založení až do roku 
2012 byla vedoucí fyzioterapie a ergoterapie. Právě s historií spinálního programu v České 
republice seznámila paní Faltýnková zúčastněné. 

• Následovalo sdělení prezidentky ČAE, Jany Jelínkové, která představila činnost profesní 
organizace ergoterapeutů a zdůraznila, proč je důležitá existence ČAE v České republice 
právě nyní.  

• V odborném programu dále zaznělo představení náplně ergoterapie v Centru Paraple od 
osoby nejpovolanější, ergoterapeutky Centra Paraple, Bc. Ivy Hradilové.  

• Pan Jiří Čeloud, který pracuje v Centru Paraple jako instruktor soběstačnosti, účastníkům 
zprostředkoval své zážitky a zkušenosti z putování po Islandu na handbiku, který mu a 
jeho dvěma kamarádům zapůjčila firma DMA.  

• Oslava se jako tradičně vydařila a pevně doufáme, že na tuto tradici navážeme i v roce 
2018.  

 



Oslava Světového dne ergoterapie 2017 
obrazem  



 
6. Publikační činnost ČAE 

 
• V roce 2017 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 29. celostátní 
odborné konference ČAE na CD-romu. (ISBN  
978-80-905252-5-2). Sborník je také dostupný 
na www.ergoterapie.cz pro členy ČAE a byl uložen 
na Úložiště šedé literatury.  

 

http://www.ergoterapie.cz/
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7. Spolupráce ČAE se zahraničními 
ergoterapeutickými organizacemi 

 



 
Spolupráce s COTEC  

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

 

V průběhu roku 2017 průběžný kontakt delegáta ČAE s organizací COTEC. Kontinuálně probíhalo: 

• Pravidelné předávání informačního newsletteru COTEC členům ČAE 

• Předávání informací ohledně probíhajících výzkumů a dalších aktivit, do kterých by se mohly členové 
ČAE zapojit 

 

Dále proběhlo: 

• Vyplnění Summary of profession (únor 2017) 

• Účast na setkání delegátů členských států – Governance day, General Assembly (září/říjen 2017) 

• Probíhající jednání ohledně organizace COTEC-ENOTHE congress 2020 v Praze (výběr místa konání, 
plánování organizace kongresu, skypové setkání organizačního výboru) 

• Prezentace videopozdravu prezidentky COTEC Stephanie Saenger v rámci 29. Celostátní 
ergoterapeutické konference 

• Participace zástupce z ČR v rámci evropské expertní skupiny v oblasti péče o duševní zdraví 

 

Plán pro rok 2018: 

• Účast na Governance day a General Assembly 2018 

• Výzva členům k participaci v rámci evropských expertních skupin 

• Pokračování plánování a organizace COTEC-ENOTHE congress 2020 (skypová setkání, příprava 
propagačních materiálů, prezentace COTEC-ENOTHE congress 2020 na kongresu WFOT v Kapském 
městě, předvýběr keynote speakerů, oslovování sponzorů, vyhlášení přijímání abstrakt) 

 

 

 



 
Spolupráce s WFOT  

(Světová federace ergoterapeutů)  
  

Delegát ČAE ve WFOT: Bc. Marianna Vavříková  

 

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 

 

  

 



Úspěchy ČAE za rok 2017 
• Prosazení změn v legislativě týkající se odbornosti ergoterapeut- např. prosazení oboru 

i do oblasti paliativní péče 
 
• Navázání aktivní spolupráce s výborem SRFM a Národní radou zdravotně postižených  
 
• Pokračování dle harmonogramu v přípravách kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze 
 
• Realizace 29. celostátní konference ČAE v Ostravě 
 
• Uspořádání oslavy ke Světovému dni ergoterapie v Praze  

 
• Navázání spolupráce s dobrovolnou skupinou ergoterapeutů ProErgo, které se podařilo v 

tomto roce splnit svůj záměr a  zaktualizovat údaje v seznamu ergoterapeutických pracovišť, 
který je dostupný na www.ergoterapie.cz. Za jejich iniciativu velmi děkujeme.  Také skupina 
vytvořila motivační  leták „10 důvodů, proč být v ČAE“, za což také velmi děkujeme.  
 

• Výbor ČAE podpořil vznik zájmové skupiny „Ergoterapeuti v oblasti péče o duševní 
zdraví", která bude spolupracovat s výborem ČAE na zviditelnění profese ergoterapie v rámci 
transformace psychiatrické péče.  
 

• Vydání dvou čísel Informačního bulletinu ČAE a Sborníku příspěvků z 29. celostátní 
odborné konference ČAE  
 

• Započetí příprav na hodnotícím postupu VŠ škol v ČR dle Minimálních standardů 
vzdělávání Světové federace ergoterapeutů  

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


 
Úkoly ČAE pro rok 2018  

 • Obnovit dohodovací řízení v rámci pracovní 
skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ 

 

• Příprava metodiky a vytvoření pracovní skupiny 
pro akreditace škol v ČR dle Minimálních 
standardů vzdělávání dle WFOT 

 

• Účast delegáta ČAE na Světovém kongresu 
WFOT 2018 v Kapském městě- (cíl: propagace 
kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze, 
financování účasti je zahrnuto do plánovaného 
rozpočtu kongresu COTEC-ENOTHE 2020 a 
schváleno výborem COTEC) 

 

• Reagovat na evropské nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR) (připravit odpovídající 
postupy pro nakládání s citlivými osobními údaji, 
které ČAE v rámci administrace přihlášek členů 
spravuje).  

 

• Pokračování v přípravách kongresu COTEC-
ENOTHE 2020 v Praze dle stanoveného 
harmonogramu. 

 

• Prosazení změny platových tříd pro odbornost 
ergoterapeut v Katalogu prací ve veřejných 
službách a správě. Pokusit se o zařazení 917 do 
vyššího mzdového indexu „K“ 

• Vytvoření doporučení (metodický pokyn) pro 
systém CŽV- ve vztahu k novele zákona (info 
pro zaměstnavatele, ergoterapeuty), ale i 
nutnost pro směrování oboru coby uplatnitelného 
a reagujícího na požadavky praxe 

 

• Pokračovat ve spolupráci se skupinou ProErgo a 
posílit členskou základnu ČAE.  

 

• Organizace 30. celostátní odborné konference 
ČAE a volby do výkonného výboru ČAE dle 
Stanov ČAE.  

 

• Zorganizovat alespoň jednu vzdělávací akci 
(odborný kurz) pro odbornost ergoterapeut.  

 

• Aktualizace Koncepce ergoterapie v návaznosti 
na novou legislativu.  

 

• Vedení běžné agendy profesní organizace, 
pokračování v účasti na pracovních skupinách, 
v kterých je ČAE zapojena, a plnění úkolů 
vyplývajících z této agendy.  

 

• Spolupráce s Bc. Matějem Malechou, 
copywriterem a UX designerem, na návrhu 
nového webu 



9. Finanční zpráva ČAE  
za rok 2017 



 
Přehled hospodaření za rok 

2017 
    

• stav k 1. 1.2017   203 933,- Kč  
  

• stav k 31. 12. 2017  220 222,- Kč  
    
• celkové výdaje  218 219,- Kč           

  
• celkové příjmy  234 508,- Kč  

   
 



1. Provoz ČAE 
Příjmy: 102 620,- Kč Výdaje: 107 792,- Kč 

• členské příspěvky 

• úrok 
• vklad (výběr z účtu) 

• vratka DPP 
• COTEC - příspěvek 

96 000,- Kč  
19,- Kč 
1 000,- Kč 
1 700,- Kč 
3 901,- Kč 

• cestovní náklady 
• DPP 
• srážková daň 
• bulletin (grafik) 
• COTEC (člen.příspěvky) 

• WFOT (člen.příspěvky) 

• webhosting 
• kancel. potřeby 
• poplatek za vedení účtu 

• poštovné 
• poplatky bance 
• výběr z bankomatu 
• jiné (ceniny, výpis z VR, 
ověření podpisů, kopírování, 
pojištění Koop. – zákonné, 
vzdělávání) 

 

9 614,- Kč 
50 361,- Kč 
8 589,- Kč 
4 326,- Kč 
4 016,- Kč 
5 175,- Kč 
2 178,- Kč 
4 502,- Kč 
1 579,- Kč 
1 769,- Kč 
1 046,- Kč 
1 000,- Kč 
13 637,- Kč 



2. Schvalování vzdělávacích akcí do CŽV 

3. Kurzy 
 

 

Příjmy: 6 150,- Kč Výdaje: 300,- Kč 

manipulační 
poplatky 

6 150,- Kč vratka poplatku 300,- Kč 

Příjmy: 0,- Kč Výdaje: 2 710,- Kč 

kurzovné 0,- Kč Občerstvení  
(Den Ergoterapie) 

2 710,- Kč 

4. Výroba a prodej propagačních materiálů  

Příjmy: 638,- Kč Výdaje: 19 789,- Kč 

prodej 638,- Kč výroba (trika, 
placky, gely) 

19 789,- Kč 



5. Konference ČAE 2017 
Příjmy: 124 600,- Kč Výdaje: 86 954,- Kč 

• účastnický poplatek 

• dary 
• propagace firem 
(Fa) 
 
 
 

74 600,- 
35 000,- 
15 000,- 

• kancel. potřeby 
• občerstvení 
• vratka poplatků* 

• pronájem prostor 
a techniky 

• cestovní náklady 
• duplikace CD 
• poštovné 
• doprava (Exkurze)  
 
*neúčast z pracovních nebo 
zdravotních důvodů  

0,- 
51 225,-  
6 200,- 
18 415,- 
 
6 897,- 
1 669,- 
148,- 
2400,- 

6. Distribuce publikace ČAE (COPM) 

Příjmy: 0,- Kč Výdaje: 674,- Kč 

prodej publikace 0,- Kč poštovné  
(novým členům) 

674,- Kč 



Přehled hospodaření za rok 2017 zpracovala Bc. Anna  Gaubmannová,  
pokladník ČAE.  

7. Inzerce  
Příjmy: 500,- Kč Výdaje: 0,- Kč 

bulletin 
web banner 
 

500,- Kč 



Velmi děkujeme našim partnerům  
v roce 2017 

http://3lobit.sk/cs/


Kontakty  
 

     

    www.ergoterapie.cz 

 

    info@ergoterapie.org 

 

 

mailto:info@ergoterapie.org
mailto:info@ergoterapie.org
mailto:info@ergoterapie.org

