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Manuál pro vznik Klinické zájmové skupiny (KZS) ČAE  
 
Obecné vymezení KZS ČAE: 
 

 Organizování ergoterapeutů se stejným profesním zájmem v konkrétní oblasti 
praxe. 

 Působí v rámci ČAE.  
 Řídí se Stanovami ČAE a Etickým kodexem ergoterapeuta.  

 
Vznik KZS ČAE: 
 

 Žádost o vznik KZS podá skupina – minimálně 3 členové (řádní členové ČAE) 
výkonnému výboru ČAE, a uvede záměr, na kterém chce skupina pracovat.  

 Po odsouhlasení záměru KZS výkonným výborem ČAE pracuje skupina na 
svém záměru a plánu aktivit do Členské schůze ČAE (tzv. valná hromada 
členů), kde prezentuje svou činnost. Pokud Členská schůze ČAE odsouhlasí 
záměr a činnost KZS, vzniká tato pod vedením ČAE. 

 Členem KZS se může stát pouze řádný člen ČAE.  
 Ve své skupině si určí skupina koordinátora KZS, který koordinuje činnost KZS 

a zastupuje skupinu na jednáních ČAE, nevystupuje a nejedná navenek bez 
souhlasu statutárních zástupců ČAE.  

 
Zánik KZS ČAE: 
 

 Vystoupení všech členů ze skupiny.  
 Vystoupení všech členů skupiny z členství ČAE.  
 Vyloučením celé skupiny z důvodu opakovaného porušování Stanov ČAE. 
 Závažné a vědomé narušování zájmů ČAE nebo oboru ergoterapie, 

vystupování proti zájmům ČAE či při výrazném poškozování dobrého jména 
ČAE.  

 Déletrvající neaktivity KZS. 
 Poklesnutím účasti v KZS pod 3 členy. 

 
Koordinátor KZS ČAE: 
 

 Koordinuje KZS. 

 Zastupuje KZS na jednáních ČAE. 
 Spolupracuje na dílčích programech s výkonným výborem ČAE.  
 Je zvolen nadpoloviční většinou hlasů KZS. 
 Je odvolán pro nečinnost KZS, je odvolán nadpoloviční většinou hlasů KZS 

nebo při výrazném poškození dobrého jména ČAE.  

 Ověřuje členství v ČAE jednotlivých členů KZS ve spolupráci se sekretariátem 
ČAE.  
 

Člen KZS ČAE: 
 

 Platí řádně a včas členské příspěvky ČAE (dle Stanov).  
 Pracuje na společném záměru KZS. 
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 Spolupracuje s ostatními členy KZS. 

 Může být vyloučen z KZS pro nedodržení pravidel pro KZS, déletrvající 
neaktivitu ve skupině, neplacení členského příspěvku ČAE. 

 Každý člen KZS se chová přiměřeně a ohleduplně ke všem ostatním členům a 
výkonnému výboru ČAE. 

 Všichni členové mají přístup k informacím o činnosti KZS.  

 Pokud skupina pořádá semináře, konference či jiné vzdělávací akce má člen 
KZS nárok na 20% slevu z poplatku.  

 
Financování KZS ČAE: 
 

 Plně v souladu se Stanovami ČAE. 
 Výkonný výbor ČAE nezodpovídá za žádné závazky, které na sebe vezme KZS, 

kromě případů, kdy tak učinila KZS s písemným souhlasem výkonného výboru 
ČAE. 

 KZS má právo zažádat o finanční podporu pro činnosti skupiny (tvorba 
propagačních předmětů, letáků, zakoupení publikací pro tvorbu standardů, pro 
organizaci atd.) v částce ve výši 5.000,- Kč ročně. 

 Žádost musí obsahovat informaci o účelu finanční podpory a použití. Částka 
bude vyplacena na základě faktury (s fakturačními údaji ČAE) nebo v hotovosti 
po podpisu zástupce KZS (jako záloha). 

 O poskytnutí finanční podpory rozhoduje výkonný výbor ČAE.  
 
 
 


