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Úvodní slovo 

Vážení členové, milí kolegové a příznivci České asociace ergoterapeutů, 

rok s rokem se sešel, a proto bychom Vás rádi seznámili a společně s Vámi se i ohlédli za činností 
profesní organizace ergoterapeutů v roce 2021.  

Když se zamyslím nad tím, jaký byl rok 2021, mám ho i nadále spojený s pandemií onemocnění COVID-
19 a stále se měnícími vládními opatřeními, která reagovala na vývoj onemocnění v populaci a kterým 
bylo potřeba přizpůsobovat své osobní, pracovní i volnočasové aktivity. Opět pandemie zasáhla všem 
do obvyklé každodenní rutiny, ale Vás, coby zdravotníky, navíc opět vystavila potřebě pružně reagovat 
při terapii na vývoj epidemiologické situace v konkrétním zdravotnickém zařízení a hledat adekvátní 
způsoby, jak zajistit potřeby i bezpečí Vašich pacientů.  

Co vnímám, že bylo v roce 2021 již trochu jinak je to, že jsme už byli pravděpodobně lépe připraveni 
nebo možná se naučili v pandemii účelněji či kreativněji fungovat. Patrně jsme si i v určitém způsobu 
zvykli i žít v podmínkách určité nejistoty a neustálých proměn. Nebyli jsme již tolik zaskočeni novostí 
situace a osvojili jsme si, jak fungovat v rámci covidových opatření. Příslibem k ukončení pandemie a 
snížení dopadů onemocnění bylo i zahájení očkování, dostupnost cílené léčby i vědecké poznatky o 
nemoci samotné. Přesto byl rok 2021 pro mnohé opět velkou zátěží. Znovu jsme byli nuceni zvládat 
distanční výuku, někteří práci z domova, karantény, mnoho osob se opět potýkalo s nemocí, 
ekonomickou nejistotou, ztrátou svých blízkých či příbuzných i dalšími individuálními důsledky, které 
opět kladly nároky na naše fyzické a psychické zdraví a odolnost.  

Profesní organizace se maximálně snažila reagovat na aktuální situaci a monitorovat potřeby našich 
členů. Jako důležité nám v roce 2021 přišlo především být v kontaktu s našimi členy i seznamovat 
ostatní kolegy s přínosy členství v ČAE nejen pro ně samotné, ale i pro obor. Upevnili jsme si 
dovednosti využívání moderních technologií, které se nám osvědčily pro udržování pravidelného 
kontaktu členů výboru, ale i pro užší spolupráci s lokálními zastupiteli a členy. Profesní organizace se 
proto v roce 2021 zaměřila především na zintenzivnění propagačních a informačních aktivit 
prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek, vydávání Občasníku a pořádání webinářů.  

Ačkoli se nám nepodařilo zrealizovat všechny plánované kroky směrem ke zdravotním pojišťovnám a 
iniciovat jednání na MZ ČR k prosazení našich požadavků na zlepšení přístupu zdravotních pojišťoven 
k uzavírání smluv s ambulantními ergoterapeutickými pracovišti, přesto je možné rok 2021 vnímat už 
jako návrat k běžnému chodu profesní organizace.  

Podařilo se nám v září úspěšně zorganizovat mezinárodní kongres COTEC-ENOTHE 2021, který 
z rozhodnutí organizačního výboru kongresu proběhl virtuálně. Oproti původním obavám z formátu 
kongresu byl účastníky hodnocen jako velmi úspěšný a pro ČAE to byla nejen neocenitelná zkušenost 
a příležitost navázat kontakty s kolegy z mnoha zemí, ale přinesl naší profesní organizaci i významný 
finanční zisk, který bude v konsenzu s rozhodnutím valné hromady využit pro další rozvoj profesní 
asociace a zlepšení podmínek výkonu povolání jejích členů. 

Z čeho jsme měli v tomto roce velkou radost, bylo uspořádání tradiční odborné konference ČAE díky 
finanční podpoře hl.  města Prahy a sponzorům v listopadu v Praze. Po více jak roce jsme mohli našim 
členům nabídnout nejen kvalitní odborný program, ale umožnit jim i osobní setkání s kolegy, přáteli a 
členy výboru, i když za podmínek aktuálně platných vládních opatření.  
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Výbor ČAE také nominoval v roce 2021 naši kolegyni a čestnou členku ČAE, paní Zdeňku Faltýnkovou, 
na ocenění „Fellowship Award“, kterou uděluje Rada ergoterapeutů evropských zemí (COTEC), za 
mimořádný přínos oboru ergoterapie v Evropě. Výbor COTEC se rozhodl udělit toto ocenění právě paní 
Faltýnkové a předání certifikátu s velkým poděkováním za její celoživotní úsilí, obětavost a kolegialitu 
proběhlo 27. 11. 2021 na odborné konferenci ČAE v Praze.  

V prosinci 2021 skončilo funkční volební období stávajícímu výkonnému výboru ČAE. Poslední 
aktivitou výboru proto byla příprava voleb a motivace členů ČAE ke zvážení svého kandidování do 
výboru. Volby proběhly na základě schválení valné hromady online v lednu 2022.  

Novému výboru přeji hodně sil do pokračování v započatých aktivitách i dostatek elánu rozvíjet aktivity 
nové. Pevně doufám v to, že členové budou mít zájem diskutovat a přinášet novému výboru podněty 
k činnosti, protože jen díky této vzájemné výměně názorů může výbor reagovat na potřeby svých členů 
a usilovat o prosazování jejich práv a zájmů.  

Našim členům i příznivcům velmi děkuji za podporu a všem kolegyním, které se podílely na zajištění 
chodu profesní organizace v roce 2021 děkuji za svědomitou práci, osobní nasazení a spolupráci.  

Hodně zdraví a osobní pohody v roce 2022.  

 

Za výkonný výbor ČAE 

Jana Jelínková, odstupující prezidentka ČAE 
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Představení České asociace ergoterapeutů  

Česká asociace ergoterapeutů (ČAE) je dobrovolnou profesní organizací ergoterapeutů České 
republiky. Od roku 2000 je ČAE aktivním členem Světové federace ergoterapeutů (WFOT) a Rady 
ergoterapeutů evropských zemí (COTEC). Ke dni 4. 12. 2015 je profesní organizace ergoterapeutů 
zapsaným spolkem.  

Ke strategickým dokumentům ČAE patří Etický kodex ergoterapeuta, Standardy praxe České asociace 
ergoterapeutů a Koncepce oboru ergoterapie.    

K 31. 12. 2021 ČAE registrovala 294 členů, z toho bylo 159 osob s plným členstvím, 60 osob se sníženým 
členským poplatkem z důvodu mateřské či rodičovské dovolené či přiznání starobního důchodu, 8 
osob s přidruženým členstvím, 63 studentů a 4 čestní členové. V roce 2021 se tedy přihlásilo do ČAE 
neuvěřitelných 66 nových členů.  

Členství v České asociaci ergoterapeutů  

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a cíli 
spolku. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku. Stanovy ČAE 
definují práva a povinnosti členům dle typu členství.  

Plným členem profesní organizace ergoterapeutů se může stát pouze kvalifikovaný ergoterapeut, a to: 

• ergoterapeut, který získal kvalifikaci v akreditovaném bakalářském studijním programu 
Ergoterapie  

• ergoterapeut, který získal kvalifikaci v akreditovaném navazujícím magisterské studijním 
programu Ergoterapie a Ergoterapie pro dospělé  

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

• diplomovaný ergoterapeut  
• absolvent čtyřleté střední zdravotní školy, obor „rehabilitační pracovník" bez pomaturitního 

specializačního studia „léčba prací", jestliže ukončil studium do roku 199,  
• 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 

Studentské členství může získat: 

• student bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu v oboru 
ergoterapie na některé z vysokých škol v České republice  

Přidružené členství může získat: 

• osoba, která nesplňuje podmínky pro plné členství, ale má o rozvoj ergoterapie zájem 
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Čestné členství může získat:  

• na základě rozhodnutí členské schůze osoba, která se významným způsobem zasloužila o 
rozvoj české nebo světové ergoterapie. Čestné členství uděluje členská schůze na návrh 
nejméně tří členů spolku s plným členstvím.  

Benefity členství v ČAE 

Čím větší je počet členů, tím větší má ČAE váhu při prosazování zájmů celého oboru. 

1) Získáte kvalitní zdroj aktuálních informací  

• pravidelně s vámi sdílíme novinky z oboru 
• pravidelně sdílíme na čem zrovna pracujeme a kde byste se mohli realizovat 
• umožníme vám přístup ke sborníkům z konferencí ČAE 
• pravidelně vydáváme Občasník  
• zasíláme vám informace z mezinárodních organizací (WFOT, COTEC) 
• získáte od nás pravidelné zasílání pracovních nabídek 
• získáte aktuální informace o našich jednáních s pojišťovnami a ministerstvy 

2) Budete se moci aktivně zapojit do formování asociace a oboru  

• díky volebnímu právu na Valné hromadě, která se koná jednou ročně a rozhoduje se zde o 
důležitých provozních a dalších otázkách 

• můžete kandidovat a stát se členem výboru a tím se přímo účastnit na formování asociace 
• můžete založit pracovní klinickou skupinu s finančním příspěvkem 5000,-/rok 

(http://ergoterapie.cz/nase-cinnost/pracovni-skupiny/) 
• můžete se zapojit do získání kódů pro pojišťovny, jednání s pojišťovnami 
• pomocí funkce lokálního zastupitele můžete koordinovat další ergoterapeuty ve vaší lokalitě s 

naší podporou 

3) Usnadníte si další profesní rozvoj  

• získáte informace o ergoterapeutických a odborných kurzech 
• slevy na kurzy a konference pořádané ČAE, včetně přednostních míst 
• možnost získání publikace COPM (Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání) 

4) Stanete se součástí ergoterapeutické komunity  

• budete se moci setkávat s dalšími ergoterapeuty 
• možnost předávání informací, znalostí a zkušeností 
• asociace nabízí podporu při jednání se zaměstnavateli nebo při tvorbě nového 

ergoterapeutického pracoviště 

Cíle české asociace ergoterapeutů: 

• prosazovat zájmy profese ergoterapie, 
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• zasazovat se o vytváření optimálních podmínek pro výkon povolání kvalifikovaných 
ergoterapeutů v České republice, 

• usilovat o správné legislativní ukotvení oboru ergoterapie,  
• informovat širokou veřejnost o přínosu a možnostech ergoterapie, 
• obhajovat a předkládat ke schválení nové ergoterapeutické výkony,   
• napomáhat uplatnění ergoterapeutů i v nových oblastech praxe,  
• podporovat kontakty a výměnu zkušeností mezi ergoterapeuty  

(sdílení v rámci oboru, konference, bulletin, podpora klinických skupin),  
• rozvíjet mezinárodní spolupráci v rámci členství v mezinárodních ergoterapeutických 

organizacích,   
• ochraňovat svébytnost oboru ergoterapie a podmínky pro výkon povolání, 
• doporučovat kritéria dobré praxe v ergoterapii,  
• umožnit školám posouzení studijních oborů dle Minimálních standardů vzdělávání Světové 

federace ergoterapeutů,  
• vytvářet členům příležitost k profesním rozvoji. 

Statutární orgány spolku v roce 2021 

Dle Stanov České asociace ergoterapeutů jsou orgány spolku výbor, rozhodčí komise a členská schůze. 
Výbor České asociace ergoterapeutů pro podporu své činnosti, rozšíření působnosti a navázání užší 
spolupráce s regiony vytváří prostor pro činnost rozšířeného výboru ČAE. Členem rozšířeného výboru 
ČAE se může stát člen s plným či studentským členstvím v ČAE, který má zájem se podílet na spolupráci 
v rámci stávajících pracovních skupin nebo navrhne výkonnému výboru novou oblast činnosti, do které 
by se chtěl se souhlasem výboru zapojit.  

Výkonný výbor České asociace ergoterapeutů v roce 2019 také vypracoval Manuál pro založení klinické 
zájmové skupiny v rámci ČAE. Založení klinické skupiny iniciují ergoterapeuti, členové ČAE, se stejným 
profesním zájmem v dané oblasti. Podmínkou založení klinické zájmové skupiny působící pod ČAE je 
minimální počet tří zakládajících členů s plným členstvím v ČAE a předložení záměru své činnosti 
výboru ke schválení. Podmínkou zahájení činnosti klinické zájmové skupiny pod ČAE je schválení 
záměru činnosti výborem, následně valnou hromadou a dodržování Stanov ČAE i Etického kodexu 
ergoterapeuta. Klinická zájmová skupina má možnost prostřednictvím svého voleného koordinátora 
žádat každoročně výbor ČAE o finanční podporu na činnost skupiny ve výši 5 000,- Kč.  

Složení výkonného výboru ČAE v roce 2021  

• Mgr. Jana Jelínková: prezident ČAE, člen pracovní skupiny „Strategie ČAE“ a hodnocení škol 
dle Minimálních standardů vzdělávání dle WFOT, člen organizačního výboru kongresu COTEC-
ENOTHE 2021 

• Mgr. Olga Marková: 1.viceprezident ČAE, 1. delegát v COTEC, člen pracovní skupiny „Strategie 
ČAE“, člen organizačního výboru kongresu COTEC-ENOTHE 2021 

• Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.: 2.viceprezident ČAE, 2. delegát ve WFOT, člen pracovní skupiny 
„Strategie ČAE“, koordinátor pracovní skupiny pro hodnocení škol dle Minimálních standardů 
vzdělávání dle WFOT, člen vědeckého výboru kongresu COTEC-ENOTHE 2021 

• Bc. Anna Gaubmannová: pokladník ČAE, sekretariát, člen organizačního výboru kongresu 
COTEC-ENOTHE 2021 

• Mgr. Marianna Vavříková: tajemník ČAE, 1.delegát WFOT, člen pracovní skupiny pro 
hodnocení škol dle Minimálních standardů vzdělávání dle WFOT, člen pracovní skupiny 
„Propagace oboru“  
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Současnému výkonnému výboru a revizní komisi vypršel k 31. 12. 2021 tříletý volební mandát. Z 
tohoto důvodu proběhly v lednu 2022 volby do výkonného výboru ČAE na funkční období 2022–2025. 
Výsledek voleb a složení nového výkonného výboru je zveřejněno v zápisu z valné hromady (viz 
samostatné sdělení). Revizní komise na základě hlasování valné hromady bude pokračovat v činnosti 
ve stejném složení.  

Složení rozhodčí komise ČAE v roce 2021 

• Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová: předseda komise 
• Bc. Eva Chvátalová: člen komise 
• Bc. Iva Hlavsová: člen komise  

Složení rozšířeného výboru ČAE v roce 2021 

• Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.: správce webových stránek, 2. delegát ve WFOT, člen pracovní 
skupiny pro hodnocení škol dle Minimálních standardů vzdělávání WFOT, člen organizačního 
výboru kongresu COTEC-ENOTHE 2021  

• Bc. Klára Šťastná: 2. delegát v COTEC, člen pracovní skupiny „Propagace oboru“  
• Mgr. Anna Rejtarová: člen pracovní skupiny „Propagace oboru“  
• Mgr. Jana Náhlá: člen organizačního výboru kongresu COTEC-ENOTHE Prague 2021 
• Mgr. Marcela Kryski: souhlasná stanoviska CŽV 
• Bc. Mária Krivošíková, M.Sc: člen vědeckého výboru kongresu COTEC-ENOTHE 2021 
• Mgr. Anna Kuželková, Ph.D.: člen vědeckého výboru kongresu COTEC-ENOTHE 2021 
• Mgr. Tereza Kopecká (roz. Fialová): lokální zastupitel ČAE pro Severomoravský kraj 
• Bc. Ladislava Chanovická: lokální zastupitel ČAE pro Jihomoravský kraj 
• MgA. Terezie Macková: lokální zastupitel ČAE pro Plzeňský kraj 

Klinické zájmové skupiny ČAE 
• Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví (založena v roce 2017) 
• Ergoterapie pro děti (založena v roce 2021) 

Stanovisko Rozhodčí komise ČAE k aktivitám výboru ČAE za rok 2021 
Rozhodčí komise posoudila aktivity výboru ČAE za rok 2021 a shledala, že:  

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

• V průběhu roku 2021 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 
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Členská základna ČAE 2020  

Zpracovala: Bc. Anna Gaubmannová  
  
Plné členství     159 osob 
Studentské členství  63 osob 
Snížené členství   60 osob (na rodičovské dovolené/starobní důchod) 
Přidružené členství   8 osob 
Čestné členství     4 osoby 
Celkem  294 osob 

K 31. 12. 2021 ČAE registrovala 294 členů, z toho bylo 159 osob s plným členstvím, 60 osob se 
sníženým členským poplatkem z důvodu mateřské či rodičovské dovolené či přiznání starobního 
důchodu, 8 osob s přidruženým členstvím, 63 studentů a 4 čestní členové. V roce 2021 se tedy 
přihlásilo do ČAE neuvěřitelných 66 nových členů.  

Představení oboru ergoterapie 

Ergoterapie je…  

• V ČR legislativně ukotvený zdravotnický obor (dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění) 
• způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta je získána absolvováním bakalářského 

studijního oboru ergoterapie na jedné z vysokých škol v ČR (Praha, Ostrava, Ústí nad Labem, 
Plzeň, Olomouc) 

• odborné činnosti ergoterapeuta v rámci zdravotních služeb vymezuje vyhláška č. 55/ 2011 
Sb., v platném znění 

• celosvětově je vnímána jako obor, který zohledňuje zároveň zdravotní, sociální, výchovné, 
kulturní, spirituální a další aspekty v práci s pacientem/ klientem, skupinou či komunitou 

• ergoterapie je právě specifická ve své komplexnosti, holistickém přístupu a propojování 
zdravotně sociální problematiky  

• v rámci ČR ergoterapie respektuje specifika ucelené rehabilitace našeho regionu  

Ergoterapie a její cíle: 

• Cílem ergoterapie je umožnit osobám zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních 
činnostech (tzv. ADL), pracovních činnostech a aktivitách volného času.  

• Nácvik činností, v kterých je osoba z důvodu onemocnění, úrazu, vývojové vadě či procesu 
stárnutí limitována, probíhá v reálných situacích a pokud to je možné i v jejím vlastním 
prostředí.  

• Ergoterapeut pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v 
činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné a vztahují se k jeho sociálním rolím. 

• Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je smysluplná činnost či zaměstnávání, 
která pomáhá k obnově postižených funkcí.  

Co utváří specifika ergoterapie v ČR? 

• majoritní zastoupení ergoterapeutů v rámci zdravotnických služeb  
• oddělené řízení sektorů zdravotnictví a sociálních služeb (samostatná ministerstva)  
• stárnutí populace a potřeba zachování co nejvyšší kvality života právě u seniorů  
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• využívání tradičních ergoterapeutických metod a konceptů v praxi 
• reforma péče o duševní zdraví v ČR a nové začleňování principů péče o duševní zdraví dle WHO 

v rámci zdravotních služeb 
• nedostatečná pozornost k vytváření profesní role, identity a pracovního postavení 

ergoterapeuta v rámci multidisciplinárních týmů i duševní odolnosti ergoterapeutů ve vztahu 
k naplňování jejich pracovní role  

• nedostatek příležitostí pro specifické navazující vzdělávání a seberozvoj ergoterapeutů  
• praktičnost a všestrannost ergoterapeuta v řešení každodenních situací pacienta (např. výroba 

vlastních terapeutických pomůcek a pomůcek pro pacienta)  
• zohlednění základních oblastí, kompetencí a domén práce ergoterapeuta v České republice.  

Na jaké oblasti se ergoterapie v ČR především zaměřuje?  

• provádí sobě vlastní diagnostiku založenou na analýze aktivity  
• nácvik ADL (všedních denních činností)  
• cílená ergoterapie zaměřená zejména na terapii horní končetiny kondiční ergoterapie nebo 

ergoterapie zaměstnáváním  
• trénink kognitivních funkcí ve vztahu k provádění všedních denních činností  
• nácvik komunikačních a sociálních dovedností  
• ergodiagnostika a pracovní rehabilitace  
• ergoterapie v komunitě  
• poradenství v ergoterapii (např. doporučení kompenzačních pomůcek či úprav bytu)  
• poskytuje poradenské služby a instruktáže v otázkách prevence vzniku komplikací 

a strukturálních změn souvisejících s výkonem pracovních činností (např. doporučení 
ergonomických úprav pracoviště, zásady školy zad)  

S kým ergoterapeut pracuje?  

• s osobami všech věkových skupin od dětí po seniory, kteří mají dočasné nebo trvalé fyzické, 
psychické, smyslové nebo mentální postižení  

• s osobami, které jsou sociálně nebo pracovně znevýhodněné  
• s rodinnými příslušníky i širší veřejností (konzultační, poradenská a preventivní činnost)  
• ergoterapeut pracuje individuálně nebo se skupinou  

Kde ergoterapeuti pracují?  

• ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení  
• rehabilitační centra a ústavy; léčebny pro dlouhodobě nemocné  
• denní stacionáře, terapeutické dílny a komunitní programy pro osoby s duševním 

onemocněním  
• denní stacionáře a sociálně aktivizační služby pro děti, dospělé a seniory 
• penziony a domovy pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením  
• služby domácí péče, rané péče a osobní asistence  
• speciální školy pro děti se specifickými potřebami  
• programy předpracovní a pracovní rehabilitace, programy chráněného zaměstnání  
• vzdělávací instituce pro přípravu studentů ergoterapie 
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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 a instagramového profilu ČAE 
• provozování a aktualizace webových stránek a facebookového a instagramového profilu ČAE 
• navazování spolupráce s univerzitami 
• organizace a vedení postu lokálních zastupitelů 
• vydávání Občasníku 
• organizace vzdělávacích webinářů 
• vedení běžné agendy související s chodem profesní organizace 
• hospodaření s financemi ČAE, podání daňového přiznání ČAE za rok 2020 
• zaplacení členských příspěvků WFOT a COTEC na rok 2021 
• podpora vzniku a chodu pracovních skupin 
• správa e-shopu 
• spolupráce s pověřenými úřady (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, magistráty, zdravotní pojišťovny apod.) 
• administrace přihlášek členů, kontrola naplňování stanov ČAE 
• zasedání valné hromady (dle stanov členské schůze) ČAE – v termínu 26.1.2022, online přes 

platformu ZOOM 
• organizace konference ČAE „Efektivní ergoterapie – práce s klienty a funkční nástroje“ 
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Valná hromada 2021 

Členská schůze ČAE se konala vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s pandemií 
onemocnění COVID-19 online prostřednictvím platformy Zoom. 

Členové ČAE byli včas o termínu konání i formě členské schůze informováni prostřednictvím webových 
stránek ČAE a osobních emailů, které uvedli při registraci.  

 
Datum: 26. 1. 2022 
Čas konání členské schůze: 18:00 - 20:00 hodin      
Zapsala: Mgr. Jana Jelínková, prezident ČAE  
Zápis schválila: Bc. Anna Gaubmannová, pokladník ČAE 

Program valné hromady 
• Uvítání, seznámení účastníků se způsobem hlasování během členské schůze a zapojením se 

do diskusí  
• Schválení programu Valné hromady ČAE 2021 – hlasování členů  
• Seznámení se stavem členské základny a hospodařením ČAE- A. Gaubmannová (pokladník 

ČAE, sekretariát), hlasování valné hromady o rozpočtu ČAE na rok 2022 
• Shrnutí činnosti výboru za funkční volební období 2019 - 2021- J. Jelínková (prezidentka ČAE) 
• Pracovní skupina „Propagace“- info o činnosti skupiny a plánech na rok 2022- K. Šťastná, A. 

Rejtarová, M. Vavříková (tajemník ČAE),  
• Informace z COTEC- K. Šťastná (2. delegát)  
• Informace z WFOT- M. Vavříková (tajemník), Z. Rodová (delegát WFOT) 
• Představení činnosti lokálních zastupitelů- T. Fialová (Moravskoslezský kraj), L. Chanovická 

(Jihomoravský kraj)  
• Představení činnosti klinických zájmových skupiny ČAE: Ergoterapie pro děti (O. Marková), 

Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví (J. Pluhaříková Pomajzlová), Hodnocení 
minimálních standardů vzdělávání dle WFOT (M. Vavříková, Z. Rodová)  

• Hlasování valné hromady o složení Rozhodčí komise ČAE 
• Volby do výboru ČAE na funkční období 2022  - 2025- informace o způsobu hlasování, 

představení kandidátů.  
• Dotazy, připomínky členů ČAE 
• Členské schůze spolku se zúčastnilo celkem 30 členů ČAE s plným členstvím a 4 členové se 

studentským členstvím, kteří nehlasovali. Dle stanov ČAE byla členská schůze 
usnášeníschopná.  

Průběh členské schůze ČAE:  

1. Přivítání členů ČAE a seznámení s programem členské schůze, způsobem hlasování a 
zapojením se do diskuse v průběhu členské schůze - Mgr. Jana Jelínková, prezident, Bc. Klára 
Šťastná.  

• Program členské schůze byl schválen bez připomínek všemi 30 přítomnými členy ČAE.  
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2. Seznámení se stavem členské základny a hospodařením- Bc. Anna Gaubmannová, pokladník, 
sekretariát.  

Členská základna (k 31. 12. 2021) - Celkem 294 osob (plné členství 159 osob, studentské 63 osob, 
členové se sníženým členstvím 60 osob, přidružených 8 členů a 4 čestní členové). V roce 2021 přibylo 
66 členů (nových nebo po obnovení členství) 

Přehled hospodaření za rok 2021 – členové informováni o zveřejnění podrobného přehledu 
hospodaření ve výroční zprávě 2021. 

• stav k 1. 1. 2021    323.871,- Kč    
• stav k 31. 12. 2021    265.297,- Kč 
• celkové příjmy                   526.861,- Kč 
• celkové výdaje                   585.436,- Kč 
Roční ztráta      58.574,- Kč (1,- Kč zaokrouhlováním) 

Zisk – členské příspěvky, manipulační poplatky, webináře, sponzoři, prodej na e-shopu, konference, 
Grant MHMP, inzerce, COTEC-ENOTHE kongres  

Výdaje – provoz ČAE, lektorská činnost /konference, webináře, výroba propagačních předmětů, 
provoz e-shopu, konference, COTEC-ENOTHE kongres 

Předpokládané příjmy 2022: 
• Členské příspěvky    170 000,- Kč 
• Kurzy/ webináře    30 000,- Kč 
• Konference                                 120 000,- Kč 
• Sponzoři              30 000,- Kč 
• Prodej propag. předmětů   10 000,- Kč 
• Manipulační poplatky, inzerce   8 000,- Kč 
• Zisk z COTEC ENOTHE kongresu      107.000,- Kč 

Předpokládané příjmy celkem     475 000,- Kč  

Návrh výdajů na rok 2022: 
• provozní náklady    21 500,- Kč  
• (kancelářské prostředky, cestovní náklady, webhosting, e-shop, telekom.služby a programy, 

zoom, poplatky, pojištění, poštovné aj.) 
• členství COTEC       5 000,- Kč  
• členství WFOT       5 000,- Kč  
• DPP výbor/zastupování      80 000,- Kč  
• DPP sekretariát            48 000,- Kč 
• fin.podpora zájmo.skup.     15 000,- Kč 
• propagační materiály     25 000,- Kč 
• kurzy/webináře (DPP)    20 000,- Kč 
• právní a daň.poradenství     10 000,- Kč 
• konference           120 000,- Kč 
• vydávání Ergo.časopisu/Občasníku  25 000,- Kč  

Předpokládané výdaje 2022 celkem    374.500,- Kč 
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Hlasování o předpokládaných výdajích ČAE na rok 2022: členové schválili rozpočet ČAE na rok 2022 
ve výši 374.500,- Kč v počtu 30 hlasů. Návrh rozpočtu byl členskou schůzí schválen jednomyslně. 
 

3. Shrnutí činnosti výboru za funkční volební období 2019 - 2021- Mgr. Jana Jelínková - 
prezidentka ČAE 

Členská schůze byla seznámena se složením výkonného výboru, rozhodčí komise a rozšířeného výboru 
ve volebním období 2019-2022. Odstupující prezidentka poděkovala všem za jejich odpovědnou a 
usilovnou práci pro profesní organizaci po celou dobu volebního období.  

Shrnuty byly cíle výboru v tomto funkčním období a členové byli seznámeni s tím, co se výboru 
podařilo ve volebním období, které poznamenala po značnou část jeho mandátu pandemie COVID-19, 
realizovat a co se i přes snahu výboru se zcela nepodařilo.  
 

4. Pracovní skupina „Propagace“- info o činnosti skupiny a plánech na rok 2022- Bc. Klára 
Šťastná (členka rozšířeného výboru), Mgr. Anna Rejtarová (členka rozšířeného výboru), Mgr. 
Marianna Vavříková (tajemník ČAE)  
 

5. Informace z COTEC - K. Šťastná (2. delegát) - informovala členy o složení výkonného výboru 
COTEC 
 

6. Informace z WFOT - M. Vavříková (tajemník), Z. Rodová (delegát WFOT) 
 

7. Představení činnosti lokálních zastupitelů- T. Kopecká (Moravskoslezský kraj), L. Chanovická 
(Jihomoravský kraj)  
 

8. Představení činnosti klinických zájmových skupiny ČAE 
 

 Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví (J. Pluhaříková Pomajzlová) 
 

 Ergoterapie pro děti (O. Marková) 
 

 Hodnocení minimálních standardů vzdělávání dle WFOT (M. Vavříková, Z. Rodová):  

9. Hlasování valné hromady o složení Rozhodčí komise ČAE 

Členové hlasovali o pokračování v činnosti Rozhodčí komise u stávajících členů, předsedkyně Mgr. et Mgr. 
Jaromíry Uhlířové a členů komise,Bc. Evy Chvátalové a Bc. Ivy Hlavsové.  
Pro hlasovalo 26 členů ČAE, 3 členové se zdrželi hlasování. Členská schůze schválila, že Rozhodčí komise ČAE bude 
ve volebním období 2022-2025 pokračovat ve stávajícím složení.  
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10. Volby do výboru ČAE na volební období 2022–2025- informace o způsobu hlasování, 
představení kandidátů. 
 

• Členové byli seznámeni s formou online hlasování ve volbách do výboru ČAE pro funkční období 2022-
2025 a způsobem, jak prostřednictvím emailu obdrží odkaz na hlasovací formulář, prostřednictvím 
kterého budou moci ve vymezeném období hlasovat.  

• Proběhlo hlasování o online průběhu voleb v termínu od 26.1. do 30.1. 2022: 29 z 30 přítomných členů 
hlasovalo ANO.  

• Kandidátku do voleb do výboru ČAE pro volební období 2022-2025 zaslali: Mgr. Kateřina Svěcená, 
Ph.D., Mgr et Bc. Tereza Kopecká, Bc. Zuzana Rodová, M.Sc., Bc. Anna Rubínová, Bc. Klára Šťastná a 
Mgr. Marianna Vavříková, která před konáním členské schůze svou kandidátku stáhla.  

• Jednotliví kandidáti přítomní na členské schůzi v krátkosti představili svůj volební program. Písemné 
kandidátky všech členů byly uveřejněny v předstihu na webových stránkách ČAE a členové se se 
záměry jednotlivých kandidátů mohli předem seznámit.  

11. Dotazy, připomínky členů ČAE 

 Ze strany člena ČAE byl vznesen dotaz na potřebu členství ČAE ve dvou zahraničních 
organizacích COTEC a WFOT, za které ročně ČAE platí členské poplatky ve výši 10 000 Kč. 
Delegáti ČAE ve WFOT sdělili, že spolupráce s mezinárodními organizacemi je potřebná jak pro 
zkvalitňování praxe v České republice, tak pro zkvalitňování ergoterapeutické praxe ve světě. 
V ČR se jedná o nabídku hodnocení škol tzv. „WFOT approval“ podle Minimálních standardů 
pro ergoterapeutické vzdělávání (manuál je v českém jazyce), jehož jeden bod je např. aby 
ergoterapeutické předměty vyučovali ergoterapeuti.  

 Studenti ze škol, které mají WFOT approval mají jednodušší cestu, pokud chtějí dále studovat 
nebo pracovat v zahraničí. Profesní organizace také může využívat materiály a statistiky WFOT 
za účelem prosazování zájmů oboru na národní úrovni. V případě potřeby můžeme požádat 
WFOT i o podporu stanoviska národní asociace. V roce 2022 proběhne Světová konference 
WFOT, které se mohou účastnit i členové ČAE. WFOT se věnuje rozvoji ergoterapie v zemích, 
kde tato profese teprve začíná, členské prostředky jsou vynaloženy i právě na tuto podporu. 
Členství ve WFOT je prestižní záležitost. Členská schůze toto sdělení přijala jako vysvětlující.  

 Lokální zastupitel, Bc. Ladislava Chanovická, vznesla návrh na zrušení penalizace za obnovení 
členství ČAE členovi, kterému bylo členství zrušeno z důvodu nezaplacení členských poplatků 
v ČAE.  

 Členská schůze na návrh prezidentky hlasovala o návrhu zrušení penalizace za obnovení 
členství členovi, kterému bylo ukončeno členství z důvodu nezaplacení členských poplatků 
následovně: ano- 24 členů, ne- 1 člen, zdržuji se hlasování- 3 členové.  

 Na základě hlasování členů členské schůze bylo od 26. 1. 2022 zrušeno ustanovení Valné 
hromady z roku 2009, které ukládalo v případě obnovení členství v ČAE členovi, kterému 
bylo členství ukončeno z důvodu neuhrazení členského příspěvku, po první rok platnosti 
obnovené registrace uhradit dvojnásobnou výši členského příspěvku.  
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12. Výsledek voleb do výkonného výboru ČAE pro volebním období 2022- 2025 
 

• Volby do výkonného výboru ČAE pro volební období 2022- 2025 na základě schválení členské schůze, 
která proběhla dne 26. 1. 2022, proběhly online prostřednictvím hlasování přes http://polys.me/ - 
bezpečný online volební systém. 

• Celkem hlasovala 107 členů s plným členstvím.  
• Do výkonného výboru pro volební období 2022- 2025 byli zvoleni následující zástupci: Mgr. Kateřina 

Svěcená, Ph.D., Mgr. et Bc. Tereza Kopecká, Bc. Zuzana Rodová, M.Sc., Bc. Anna Rubínová, Bc. Klára 
Šťastná.  

 
Za správnost odpovídají:  
Mgr. Jana Jelínková, prezidentka ČAE 
Bc. Anna Gaubmannová, pokladník, 
sekretariát 

 

 

 

 

 

Závěry valné hromady 2021 
 

Valná hromada odsouhlasila návrh plánovaných výdajů pro rok 2022 – předpokládané výdaje 374 500,-
Kč, předpokládané příjmy ČAE na rok 2021: 475 000,- Kč. Všech 30 osob hlasovalo pro schválení tohoto 
rozpočtu.  

Valná hromada byla informována o realizovaných aktivitách výboru za období leden–listopad 2021, 
zároveň proběhlo shrnutí funkčního období výboru.  Dále proběhlo představení všech členů základního 
i rozšířeného výboru, shrnutí aktivit klinických a pracovních skupin.  

Byly zodpovězeny otázky od členů ohledně členství ve WFOT. Ze strany člena lokálního zastupitele byl 
předložen návrh o zrušení Poplatku za opětovanou aktualizaci členství (přijatý Valnou hromadou 
v roce 2009). Na základě hlasování Valné hromady byl tento poplatek zrušen.  

Na Valné hromadě se představili někteří kandidáti do voleb Výkonného výboru ČAE pro další funkční 
období.  Přítomni členové byli seznámeni s možnostmi hlasování v nadcházejících volbách.  
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2. Legislativní činnost spolku - Pracovní skupina „Strategie ČAE“  

Podklady výroční zpráva ČAE - za prezidenta a pracovní skupinu „Strategie ČAE“ – zpracovala J. 
Jelínková 

Obsah: 
1. Stanovisko Rozhodčí komise ČAE k aktivitám výboru ČAE za rok 2021 
2. Pracovní skupina Strategie – realizované činnosti za rok 2021 
3. Účast zástupce ČAE na výběrovém řízení za účelem vytvoření nového ergoterapeutického 

pracoviště 
4. Evropský ergoterapeutický kongres COTEC-ENOTHE 2021 
5. Konference ČAE „ Efektivní ergoterapie- práce s klienty a funkční nástroje“ 
6. Udělení ocenění Fellowship Award paní Zdeňce Faltýnkové 

 

1. Stanovisko Rozhodčí komise ČAE k aktivitám výboru ČAE za rok 2021 

Rozhodčí komise posoudila aktivity výboru ČAE za rok 2021 a shledala, že:  

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

 V průběhu roku 2021 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.  

  

2. Pracovní skupina Strategie – realizované činnosti za rok 2021 

Pracovní skupina „Strategie ČAE,“ jejímiž členy jsou Mgr. Jana Jelínková, Mgr. Olga Marková, Mgr. 
Kateřina Svěcená, Ph.D., se v roce 2021 zaměřila na pokračování v plnění strategických cílů výboru, 
které byly schváleny valnou hromadou ČAE v roce 2020. Cíle výboru definované pro rok 2021 valnou 
hromadou ČAE byly následující:  

• podpora systémových změn a vytváření vhodných podmínek pro obor ergoterapie, 
upevnění pozice ergoterapie v rámci zdravotních služeb, a to zejména zahájení jednání se 
zdravotními pojišťovnami o uzavírání smluv s ambulantními ergoterapeutickými pracovišti 

• rozvoj členské základny a propagace oboru a činnosti ČAE 
• zajištění personálního a finančního provozu ČAE 
• každoroční pořádání celorepublikové odborné konference ČAE 
• realizace COTEC-ENOTHE kongresu 2021 v Praze s finančním ziskem pro ČAE 

Vzhledem k pokračující epidemiologické situaci v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 byl 
výbor ČAE i pracovní skupina „Strategie“ nucena opět pokračovat v jednání především prostřednictvím 
emailové komunikace nebo s využitím online platforem. Možnost iniciovat a realizovat osobní setkání 
s pověřenými orgány díky lockdownu  a nařízením vlády o omezení pohybu osob byla velmi omezena.  

Přesto se pracovní skupině podařilo realizovat následující aktivity:   
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Leden: zpracování a podání žádosti o dotaci v rámci Programu Akce celopražského významu na rok 
2021 na pořádání odborné konference ČAE pod názvem „Efektivní ergoterapie - práce s klienty a 
funkční nástroje.“ 

Leden: na žádost MZ ČR zasláno doplňující stanovisko České asociace ergoterapeutů k podané 
stížnosti ČAE v roce 2020 na nezajištění přiměřenosti sítě smluvních poskytovatelů odbornosti 
ergoterapeut ve smyslu § 46 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze strany 
zdravotních pojišťoven. Stanovisko zasláno Ing. Heleně Rögnerové, ředitelce odboru dohledu nad 
zdravotním pojištěním.  

ČAE ve svém stanovisku chtěla především upozornit na nerovný přístup zdravotních pojišťoven 
v uzavírání smluv s ambulantními ergoterapeutickými pracovišti a tím porušování § 46 zákona č. 
48/1997 Sb., v platném zajištění, které vede ke zhoršení podmínek pro zajištění místně a časově 
dostupné hrazené zdravotní služby odbornosti 917 jejich pojištěncům.  

ČAE upozornila ve své stížnosti na skutečnost, že Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky dle 
svých údajů eviduje na celém území České republiky uzavření smluvního vztahu pouze s 51 
poskytovateli odbornosti 917- ergoterapeut. ČAE však na svých webových stránkách eviduje 
v seznamu ergoterapeutických pracovišť, která se dobrovolně do seznamu přihlásila a nemusí tedy 
plně reflektovat konečný počet ergoterapeutických pracovišť v ČR, k 10. 12. 2020 173 zařízení, 
v kterých je poskytována ergoterapeutická péče. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky tedy 
dle stávajících nám dostupných informací má uzavřenou smlouvu pouze s méně jak 1/3 poskytovatelů 
zdravotní péče odbornosti 917.  

Z tohoto důvodu se Česká asociace ergoterapeutů, jejímž zájmem je poskytovat pacientům místně a 
časově dostupnou hrazenou zdravotní službu odbornosti 917 indikovanou ošetřujícím lékařem, 
domnívá, že by měl být ze strany zdravotních pojišťoven tento stav narovnán a počet smluvních 
poskytovatelů by měl být adekvátně navýšen potřebám pacientů.  

Leden: oslovení zástupců Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, MUDr. Michala Říhy, Ph.D., 
předsedy společnosti, MUDr. Yvony Angerové, Ph.D., místopředsedkyně společnosti, MUDr. Pavla 
Maršálka, místopředsedy společnosti Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, s žádostí o 
vyjádření podpory žádosti ČAE adresované ředitelce odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ 
ČR o prošetření přestupku ze strany zdravotních pojišťoven ve vztahu k nerovnému přístupu 
zdravotních pojišťoven v uzavírání smluv s ambulantními ergoterapeutickými pracovišti. Bohužel, ze 
strany SRFM zůstala naše žádost bez oficiální odezvy.  

Únor: na základě žádosti NCO NZO v Brně zpracovány podklady pro zkoušku z českého jazyka pro 
odbornost ergoterapeut. Pro potřeby složení zkoušky z českého jazyka bylo zpracován ilustrativní 
formulář vstupního ergoterapeutického vyšetření a připravena kasuistika smyšleného pacienta, podle 
které by měl účastník zkoušky vyplnit odpovídajícím způsobem formulář vstupního 
ergoterapeutického vyšetření.  

Březen: zpracování výstupů dotazníkového průzkumu „Dopad pandemie COVID-19 na ergoterapeuty 
v ČR“ do podoby plakátu, jeho uveřejnění na webových stránkách a sociálních sítích ČAE. 

Březen: podepsání smlouvy o poskytnutí dotace v Programu Akce celopražského významu pro rok 
2021 ve výši 76 000,- Kč na pořádání odborné konference ČAE pod názvem „Efektivní ergoterapie - 
práce s klienty a funkční nástroje.“ 
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Duben a květen: osloveno 22 pacientských organizací se žádostí o podporu záměru ČAE vyvíjet tlak na 
zdravotní pojišťovny ohledně jejich přístupu k uzavírání smluv s ambulantními ergoterapeutickými 
zařízeními. Pacientské organizace byly seznámeny se skutečností, že ergoterapie, jako léčebně 
rehabilitační péče, není osobám se zdravotním postižením, které zastupují, dostupná jako hrazená 
služba ze zdravotního pojištění, na kterou mají jejich členové nárok. Důvodem oslovení pacientských 
organizací je fakt, že větší tlak na zdravotní pojišťovny ohledně vymáhání adekvátní péče mohou 
vyvinout právě plátci zdravotního pojištění, tedy osoby se zdravotním postižením. Snahou pracovní 
skupiny bylo proto navázat spolupráci a vyvolat zájem pacientských organizací o obhajobu práv jejich 
členů. Bohužel, k užší spolupráci s jednotlivými pacientskými organizacemi nedošlo a žádost ČAE 
z jejich strany nebyla reflektována.  

Červen: realizace webináře pro členy ČAE pod názvem „Založení soukromé ergoterapeutické praxe“  

Říjen: na základě žádosti MZ ČR o zaslání návrhu oborů specializačního vzdělávání, které by měly být 
podpořeny v rámci rezidenčních míst v roce 2022, výkonný výbor České asociace ergoterapeutů 
podpořil do podpory rezidenčních míst zařazení specializačního vzdělávání v oboru Ergoterapie pro 
dospělé a specializačního vzdělávání v oboru Ergoterapie pro děti. 

Listopad: příprava a organizace odborné konference ČAE, příprava programu, vytvoření Sborníku 
abstrakt z konference.  

Prosinec: finanční uzávěrka, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování dotace hlavního města Prahy 
poskytnuté v rámci Programu Akce celopražského významu pro rok 2021 na pořádání odborné 
konference ČAE pod názvem „Efektivní ergoterapie - práce s klienty a funkční nástroje.“ 

Průběžně během roku 
• pokračování v přípravách a finální realizace kongresu COTEC-ENOTHE 2021 v termínu 15.-

18.9. 2021 virtuálně. Na základě rozhodnutí organizačního a vědeckého výboru kongresu, 
jehož členy byli zástupci organizací COTEC, ENOTHE, ČAE, proběhl kongres virtuálně. (Bližší 
informace k průběhu kongresu v samostatném sdělení). 

• vedení běžné agendy související s chodem profesní organizace 
• hospodaření s financemi ČAE, podání daňového přiznání ČAE za rok 2020, zaplacení členských 

příspěvků WFOT a COTEC na rok 2021 
• spolupráce s pověřenými úřady (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, magistráty, zdravotní pojišťovny apod.) 
• administrace přihlášek členů, kontrola naplňování stanov ČAE 
• výbor se sešel v roce 2020 celkem 12x online  

Shrnutí úspěchů výboru za volební období 2019- 2021  
• zvýšení členské základny (k 31. 12. 2018 213 členů, k 31.12. 2021 294 členů)- nárůst o 81 

členů  
• realizace 31. odborné konference ČAE k 25. výročí založení profesní organizace (v prostorách 

Kampusu UJEP Ústí nad Labem) 
• udělení WFOT Approval 1. LF UK v Praze- certifikátu potvrzujícího naplnění minimálních 

požadavků na vzdělávání dle WFOT 
• udělení souhlasného stanoviska pro celkem 30 nových ergoterapeutických pracovišť- 

(výběrová řízení)  
• vytvoření postu Lokálních zastupitelů- spolupráce výboru s regiony 
• založení nové klinické zájmové skupiny- Ergoterapie pro děti   
• zahájení online CŽV ergoterapeutů- webináře ČAE 
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• zahájení vydávání Občasníku ČAE 
• úspěšná realizace kongresu COTEC-ENOTHE 2021 (přípravy probíhaly od roku 2016) + 

finanční zisk ČAE (navýšení příjmů ČAE)  
• získání grantu Hl. města Prahy na realizaci konference v roce 2021  
• nominace paní Zdeňky Faltýnkové na ocenění COTEC „Fellowship award“  

Co se za volební období 2019- 2021 bohužel nepodařilo:   
• prosazení nových výkonů do Sazebníku zdravotnických výkonů 
• prosazení změny nositele výkonu pro odbornost ergoterapie (z S na K) 
• během pandemie dosáhnout úhrady distanční ergoterapie ze zdr. pojištění  
• jednání se zdravotními pojišťovnami o nerovnoměrného přístupu v uzavírání smluv s 

ambulantními ergoterapeutickými pracovišti 

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

V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
krajské úřady zajišťují konání výběrových řízení pro uchazeče – budoucí poskytovatele zdravotních 
služeb, kteří chtějí navázat smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami. Za tímto účelem krajské úřady 
zřizují pro každé výběrové řízení komise. Členem komise je zástupce profesní organizace a odborník 
pro zdravotní služby, které mají být uchazečem poskytovány.  

S účinností od 1.9.2015 došlo v části deváté Síť poskytovatelů zdravotních služeb ke změně ustanovení 
§ 48, odst. 1, písm. d), kdy členem komise je „odborník pro zdravotní služby, které mají být uchazečem 
poskytovány. Působí-li v oblasti těchto služeb odborná společnost, je členem výběrové komise 
zástupce této odborné společnosti“.  

S ohledem na výše uvedené je povinností profesní organizace jmenovat pro výběrové řízení svého 
zástupce a doporučit odborníka z oboru ergoterapie, kteří se výběrového řízení účastní.  

V roce 2021 proběhlo celkem 6 výběrových řízení za přítomnosti zástupce ČAE a to:  
• březen: Brno- J. Jelínková (per rollam) 
• březen: Ústí nad Labem- J. Jelínková (per rollam) 
• březen: České Budějovice- J. Jelínková (per rollam) 
• červenec: Ostrava- Mgr. Tereza Kopecká (Fialová) 
• září: Praha- Bc. Veronika Čábelková  
• listopad: Karlovy Vary- Bc. Radka Hégrová  

4. Evropský ergoterapeutický kongres COTEC-ENOTHE 2021 

Česká asociace ergoterapeutů ve spolupráci s kongresovou agenturou Guarant International spol. 
s.r.o., Radou ergoterapeutů evropských zemí (COTEC) a Evropskou sítí ergoterapeutických škol 
(ENOTHE) úspěšně realizovala virtuální evropský kongres v Praze. Studentskou část programu připravil 
a zorganizoval studentský spolek SPOT EUROPE ve spolupráci se spolkem studentů 1. LF UK v Praze, 
SPOT Prague. Záštitu nad kongresem přijal děkan 1. LF UK v Praze, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., 
který pronesl virtuální zdravici v rámci uvítací ceremonie.  

Téma kongresu bylo „Occupational Therapy Europe- building resilience in individuals, communities 
and countries“.  
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Kongres se konal v termínu 15. až 18. 9. 2021. Kongresu se účastnilo celkem 844 účastníků z celého 
světa. Odborný program probíhal v 5 virtuálních místnostech a 5 Zoom místnostech. Na kongrese bylo 
předneseno 627 odborných příspěvků, proběhlo 63 worshopů a kulatých stolů, 101 paralelních sekcí, 
prezentováno bylo 181 posterů. Odborný program doplnily virtuální tři společenské večery, o které se 
postarala v prvním kongresovém dni Česká asociace ergoterapeutů, která nabídla účastníkům 
kongresu ochutnávku české kultury prostřednictvím zábavného kvízu o České republice. V druhém 
kongresovém dni COTEC připomněla 35 let od svého založení. Poslední společenský večer byl v režii 
ENOTHE, která představila svou činnosti i motivovala účastníky ke kandidování do výboru ENOTHE.  

Na odborném programu se podílelo 377 přednášejících a jednotlivé sekce moderovalo 42 
předsedajících. V každém dni byla zařazena přednáška klíčového řečníka, kterými byli za Českou 
republiku Mgr et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. (přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK 
v Praze) a Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová (ergoterapeutka, lektorka, supervizorka a konzultantka v 
oblasti péče o duševní zdraví, coach a co-trenér v mezinárodním výcviku Train the Trainer Model 
CARe). Dalšími přednášejícími byli Dr. Josh Cameron (University of Brighton, UK), Dr. Christine 
Chapparo (University of Sydney, Austrálie), prof. Maud Graff (Radboud University, Nizozemsko), prof. 
Pat McKee (Department of Occupational Science and Occupational Therapy, University of Toronto, 
Kanada).  

V roce 2020 byl kongres z důvodu epidemiologické situace související s pandemií onemocnění COVID-
19 přeložen na rok 2021. Na jaře 2021 se rozhodlo vzhledem k vývoji pandemické situace o přesunutí 
kongresu do virtuální podoby. Počáteční obavy o zájem účastníků o virtuální akci a úspěšné technické 
zajištění akce se rychle rozptýlily. O kongres byl ze strany účastníků velký zájem a podařilo se zajistit 
excelentní technické zajištění akce, která byla účastníky i přednášejícími hodnocena velmi kladně a i 
navzdory virtuální podobě kongresu se podařilo vytvořit společné naladění účastníků. Pro ČAE je 
významné i zmínit, že akce generovala pro ČAE finanční zisk, který bude možno investovat do dalších 
činností ČAE zaměřených na zlepšení pozice odbornosti ergoterapeut v rámci zdravotně – sociálních 
služeb i pro posílení podmínek výkonu povolání ergoterapeuta. 
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5. Konference ČAE „ Efektivní ergoterapie- práce s klienty a funkční nástroje“  

V termínu 27. 11. 2021 uspořádala Česká asociace ergoterapeutů odbornou konferenci pod názvem  
„Efektivní ergoterapie – práce s klienty a funkční nástroje.“ Konference byla realizována 
s finanční podporu hlavního města Prahy v rámci Programu Akce celopražského významu pro rok 
2021 a konala se v prostorách konferenčního centra GreenPoint v Praze 10.  

Konference byla primárně určena členům ČAE. Účastníci akce byli z 80 % osoby s trvalým pobytem 
v Praze nebo osoby, které pracovně působí na území hlavního města Prahy.  

Celkem se konference zúčastnilo 81 osob. Je možné se domnívat, že počet účastníků konference mohl 
být ovlivněn aktuální epidemiologickou situací díky probíhající pandemii onemocnění COVID-19 
v době konání akce. Vzhledem k zpřísnění epidemiologických nařízení, která byla vládními opatřeními 
vyhlášena pouze několik dní před termínem konání akce, několik přihlášených účastníků bylo nuceno 
zrušit svou účast (např.  z důvodu stanovené karantény, vlastního onemocnění, nedokončené 
vakcinace, která byla podmínkou v termínu konání akce k účasti na hromadných akcích).  

Celý organizační výbor akce se velmi důsledně staral o zajištění a dodržování všech nařízených 
epidemiologických opatření během příprav i v průběhu celé akce. Organizační výbor na místě konání 
akce zajistil veškerá hygienická opatření a své účastníky předem včas informoval o požadavcích na 
účast na akci vyplývajících z vládních nařízení a v průběh vlastní akce zajistil veškerá opatření vedoucí 
k zajištění „bezpečného“ prostoru a kontaktu mezi účastníky (dle aktuálních doporučení Vlády).  

Záměrem konference bylo nabídnout účastníkům možnost setkat se s kolegy v rámci oboru, dozvědět 
se o novinkách v oboru ergoterapie a prohloubit si profesně orientované znalosti. Výstupem akce bylo 
i publikování elektronického Sborníku z odborné konference České asociace ergoterapeutů: Efektivní 
ergoterapie – práce s klienty a funkční nástroje. Sborník abstrakt má přiděleno ISBN 978-80-905252-
9-0. Účastníkům akce byl zpřístupněn sborník abstrakt z konference zdarma. Sborník je též volně 
dostupný pro členy České asociace ergoterapeutů na webových stránkách asociace. Dle pokynů pro 
neperiodické publikace a poskytnutí povinných výtisků byl sborník distribuován do národních 
knihoven dle platné legislativy.  

Odborná konference „Efektivní ergoterapie- práce s klienty a funkční nástroje“ byla hodnocena 
účastníky jako velmi přínosná pro jejich odbornou praxi i z hlediska možnosti komunikovat a 
konzultovat své profesní zkušenosti a poznatky s dalšími odborníky v rámci své profese. Ze strany 
účastníků byla velmi kladně hodnocena struktura odborného programu, který nabídl aktuální poznatky 
a poskytl účastníkům reprezentativní průřez aktuálně diskutovanými tématy oboru. Účastníky byla i 
velmi pozitivně hodnocena možnost se osobně setkat se svými kolegy a přáteli, s kterými se díky 
pandemickým opatřením neměli možnost po dlouhou dobu vidět.  

Kromě finanční dotace hlavního města Prahy odbornou konferenci sponzorsky podpořily následující 
firmy.  

Generálním partnerem konference byla firma Stargen EU, s.r.o. (www.stargen-eu.cz), hlavní partneři 
byly firmy Theosun technologies s.r.o. (www.theosun.cz), BTL zdravotnická technika, a.s. 
(www.btl.cz), Meyra ČR, s.r.o. (www.meyra.cz), partnery konference byly firmy Grada publishing a.s. 
(www.grada.cz) a JKSuit up (www.jksuitup.cz).  Velmi děkujeme všem sponzorům za jejich podporu.  
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„Efektivní ergoterapie – práce s klienty a funkční nástroje.“ 

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy 

Program konference, 27. 11. 2021   

 

 

 

  
8:30 - 9:30 Registrace účastníků konference  
9:30 - 11:45  Odborný program 
9:30 - 9:35  Zahájení konference  
9:35 - 10:15  Informace z ČAE 
10:15 - 11:45 Mária Krivošíková, M.Sc.: Ergoterapie kognitivních poruch u dospělých osob po 

poškození mozku 
11:45 - 12:30  Přestávka s občerstvením   
 
12:30- 14:40  Odborný program 
12:30- 14:00 Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová, Mgr. Juraj Marendiak: „Život ve vlastních rukou“ 

cesty k podpoře zplnomocňování 
14:00 - 14:40 Davy Luneau M.Sc., Ph.D.: Intensive visual simulation. A unique technology  

dedicated to motor planning and central control of movement (prezentace 
generálního partnera, firmy Stargen EU, s.r.o.) 

14:40- 15:00 Přestávka na kávu 
 
15:00-16:45 Odborný program 
15:00 - 16:30 Mgr. Jitka Ludvíčková: Příjem potravy jako ergoterapeutické téma 
16:30- 16:40 Mgr. Veronika Kocourová: Sdílená péče v rodině s dítětem se zdravotním postižením  

z pohledu ergoterapeuta  
16:40- 16:45 Diskuse  
16:45- 17:15 Přestávka  
 
17:15- 18:45 Odborný program 
17:15- 17:25 doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.: Role ergoterapeutů při aplikaci technických pomůcek – 

spolupráce s lékaři a jejich účast v mezinárodních aktivitách v této oblasti 
17:25- 17:35 PhDr. Kristýna Hoidekrová, doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.: Telerehabilitace a 

distanční terapie jako současné trendy ergoterapie. Jakým způsobem a v jaké 
podobě je vhodné využití vzdálené ergoterapie?  

17:35- 17:45 Bc. Iva Hradilová: Žena intimně z pohledu ergoterapeuta – menstruace po poškození 
míchy 

17:45 - 17:55 Mgr. Petra Pecharová, Mgr. R. Beranová: Využití přístroje BalanceTutor 
v ergoterapeutické intervenci u dětí s vývojovou dyspraxií 

17:55 - 18:05 Mgr. Kateřina Rybářová, Veronika Čapková, MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D.: 
Používání vybraných standardizovaných testů hodnotících obratnost rukou v praxi 
českých ergoterapeutů 
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18:05- 18:15 Zuzana Rodová, M.Sc., Bc. Aneta Křivánková, doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc.: 
Rovnováha aktivit během terapie u klienta, který má fyzickou disabilitu a zároveň je 
závislý nebo užívá návykové látky 

18:15 - 18:30 Diskuse   
18:30  Ukončení konference/ předání certifikátů 
18:30- 21:00 Společenské setkání  

 

6. Udělení ocenění Fellowship Award paní Zdeňce Faltýnkové 

Výbor ČAE nominoval s velkou ctí paní Zdenu Faltýnkovou na ocenění „Fellowship Award“, kterou 
uděluje Rada ergoterapeutů evropských zemí (COTEC). Rada ergoterapeutů evropských zemí, coby 
zastřešující organizace národních profesních ergoterapeutických asociací v Evropě, uděluje toto 
ocenění za významný přínos rozvoji ergoterapie v Evropě.  

Paní Zdena Faltýnková je jedním ze zakládajících členů České asociace ergoterapeutů, která byla 
založena v roce 1995. Za její celoživotní přínos oboru ergoterapie v České republice jí bylo uděleno 
v roce 2017 čestné členství. V roce 2012 byla oceněna ministrem zdravotnictví a získala výroční cenu 
za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů. V roce 2015 byla oceněna v rámci Evropských dnů 
handicapu v kategorii ocenění osobnosti za dlouhodobou vysoce profesionální práci a mimořádné 
výsledky v oboru ergoterapie a fyzioterapie.  

Výbor České asociace ergoterapeutů nominoval paní Zdenu Faltýnkovou nejen za její usilovnou a 
vysoce profesionální činnost v oboru ergoterapie u osob po míšních lézích, publikační, přednáškovou 
a lektorkou činnost, ale také za její dlouholetý přínos na propagaci ergoterapie u odborné i široké 
veřejnosti. Paní Faltýnková je inspirující a respektovaná kolegyně, lektorka, školitelka a vedoucí 
odborných praxí. Vyškolila nespočetnou řadu studentů i kolegů ergoterapeutů, kteří jsou nyní díky 
jejímu nadšení pro obor, profesionalitě, hlubokým odborným znalostem a praktickým dovednostem, 
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ale především jejímu vřelému lidskému přístupu, smyslu pro humor a životní energii, odborníky ve 
svém oboru.   

Výbor Rady ergoterapeutů evropských zemí udělením ceny Fellowship Award ocenil celoživotní a 
mimořádné přispění paní Faltýnkové k rozvoji oboru ergoterapie v České republice a Evropě.  Jelikož 
se jedná o ocenění, které se rozhodla COTEC udělovat od tohoto roku, paní Faltýnková se může právem 
pyšnit tím, že je jednou z prvních Evropanek, která byla za svou neúnavnou, dlouholetou a skvělou 
práci oceněna.  

Ocenění bylo paní Faltýnkové osobně předáno zástupci výkonného výboru 27. 11. 2022 na odborné 
konferenci České asociace ergoterapeutů za velkého potlesku celého auditoria.  
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3. Pracovní skupiny 

1. Pracovní skupina pro propagaci a zvýšení členské základny ČAE – „ Skupina propagace“ 
2. Pracovní skupina „Kreditní systém – souhlasná stanoviska pro vzdělávací akce“  
3. Pracovní skupina pro hodnocení minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů WFOT 

Pracovní skupina pro propagaci a zvýšení členské základny ČAE  - „Skupina propagace“ 

 Jsme dobrovolná skupina ergoterapeutů, která vznikla v červenci 2019, hlavním cílem je 
zefektivnění propagace asociace a rozšíření její členské základny. Hlavní náplní skupiny je zvýšení 
atraktivity asociace pro již stávající členy, rozšiřování členské základny, zvýšení atraktivity pro nečleny, 
zvýšení informovanosti členů a dostupnosti informací. Další náplní je i propagace asociace.  

Složení pracovní skupiny 

• Bc. Klára Šťastná – členka rozšířeného výboru, 2. delegát COTEC 
• Mgr. Marianna Vavříková – tajemník ČAE, delegát WFOT 
• Mgr. Bc. Anna Rejtarová – členka rozšířeného výboru 

Shrnutí aktivit za rok 2021 

• pravidelné informování ergoterapeutů o aktualitách v ČAE a 
pořádaných aktivitách prostřednictví sociálních sítí 
• Pravidelné schůzky s lokálními zastupiteli 

• vytvoření dokumentu SPOLUPRÁCE ČAE  
• uspořádání online (i offline) oslav Světového dne ergoterapie; uspořádání online setkání u 

příležitosti oslav Světového dne ergoterapie 
• uspořádání 5 webinářů:  

• Bc. Zuzana Rodová, Msc. - Occupational Balance, aneb rovnováha aktivit v běžném 
denním životě 

• Mgr. Martina Havlová – Modifikace dýchání v ergoterapii  
• Mgr. Bc. Tereza Kopecká (Fialová)- Dechová rehabilitace z pohledu ergoterapeuta  
• Mgr. Zuzana Frydrychová, Mgr. Bc. Jana Heilingerová - Kognitivní rehabilitace 

z pohledu neuropsychologa 
• Mgr. Jana Jelínková; MgA Terezie Macková - Založení soukromé ergoterapeutické 

praxe 
• webináře byly zveřejněny na webu, jsou přístupné členům pro zpětné shlédnutí, vytvořeny 

jejich nahrávky pro možnost zakoupení na e-shopu 
• navázání spoluprací se sponzory (Grada, Ahinsa Shoes) 
• spolupořádání konference ČAE 
• vydání dvou Občasníků 
• vytvoření propagační předměty: Láhev s logem a poté tužky s logem 
• prezentace na různých pracovištích  
• kampaň na sociálních sítích 
• vytvořeny jednotné grafiky pro sdílení na sociální sítě 
• nadále byli členi informování o dění, podporování k aktivitě  
• navázání dlouhodobější spolupráce s některými firmami, navázání spolupráce v rámci 

konference 
• koordinace lokálních zastupitelů 
• vytvořeny sdílené dokumenty pro připomínkování  
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Plány a cíle pro rok 2022 
• navazovat další spolupráce a rozšířit benefity pro členy 
• zvyšovat informovanost členů o dění v ČAE (sociální sítě a web), tvorba videoobsahu 
• navázat na vydávání Občasníku vydáváním odborného ergoterapeutického časopisu 
• účastnit se na zpřehlednění webu 
• nadále spolupracovat s lokálními zastupiteli, získat další v dalších krajích 
• obnovit spolupráci se školami  
• pokračovat v pořádání webinářů, vydat sborník abstrakt z již proběhlých webinářů 
• zvyšování povědomí o oboru (nečleni, veřejnost – tvorba propagačních materiálů – letáky, 

videa…) 
• zaměření se na pacientské organizace 
• oslovení dalších odborných organizací s cílem zlepšení mezioborové spolupráce a zvýšení 

povědomí o ergoterapii 
• pořádání pravidelných webinářů (se sborníkem abstrakt) 
• uspořádání oslav Světového dne ergoterapie 
• zaměření se na video obsah 
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Pracovní skupina „Kreditní systém – souhlasná stanoviska pro vzdělávací akce“  

Mgr. Marcela Kryski  

Za rok 2021 bylo přijato a posouzeno Českou asociací ergoterapeutů celkem 25 žádostí do 
celoživotního vzdělávání ergoterapeutů, což je o 12 akcí vice než v minulém roce. Všechny tyto akce 
byly schváleny. I přes nepříznivou situaci spojenou se situací s COVID-19 se podařilo uskutečnit 
všechny akce, přičemž 4 akce byly přesunuty z roku 2020.  

Česká asociace ergoterapeutů byla i v tomto roce ve vzdělávání ergoterapeutů velice aktivní. Asociace 
pořádala 7 akcí, z toho 5 webinářů, 1 mezinárodní kongres COTEC-ENOTHE a jednu odbornou 
konferenci. 

Graf 1: Porovnání přijatých žádostí rok 2006 – 2021 (hodnota) 
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Graf 2: Akce za rok 2021 (%) 

 

Typy akcí: 1 kongres, 6 odborných konferencí, 10 odborných kurzů a 8 seminářů popř. webinářů. 
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Pracovní skupina pro hodnocení minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů 
WFOT 

Česká asociace ergoterapeutů, coby řádný člen Světové federace ergoterapeutů, je pověřena v České 
republice k provádění posuzování a znovuposuzování studijních oborů Ergoterapie dle Minimálních 
standardů pro vzdělávání ergoterapeutů WFOT (dle revize z roku 2016). Na základě tohoto pověření 
ČAE podle požadavků WFOT vytvořila v roce 2018 pracovní skupinu, jejíž náplní je především 
poskytovat školám informace a podporu v oblasti naplňování Minimálních standardů pro vzdělávání 
ergoterapeutů dle WFOT, na žádost vzdělavatele realizovat posouzení či znovuposouzení studijního 
oboru Ergoterapie a zhodnotit jeho kompatibilitu s požadavky těchto standardů. 

Jedním z úkolů pracovní skupiny v oblasti vzdělávání ergoterapie pro doporučení studijního programu 
k získání „WFOT APPROVAL" je připravovat podmínky pro české vysoké školy podle aktuální situace, 
které zajišťují přípravu ergoterapeutů k výkonu povolání, aby pro ně bylo co nejjednodušší aplikovat 
Minimální standardy pro vzdělávání ergoterapeutů WFOT v rámci svých studijních plánů.  

Pracovní skupina vytvořila dle požadavků WFOT co nejefektivnější proces pro posuzování naplňování 
požadavků Standardů v podmínkách ČR a vytvořila manuál pro toto posuzování. V současné chvíli 
jedinou vzdělávací institucí v oboru Ergoterapie, která WFOT APPROVAL získala je 1. lékařská fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze. Ostatní vysoké školy projevily zájem o získání tohoto osvědčení, ale spíše v 
horizontu budoucích let, aby pro školy bylo možné naplnit podmínky, které Standardy pro vzdělávání 
v Ergoterapie naplnily. 

Složení pracovní skupiny:  

• koordinátor pracovní skupiny: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.  
• členové pracovní skupiny: Mgr. Jana Jelínková, Bc. Zuzana Rodová, M.Sc., Mgr. Marianna 

Vavříková, Mgr. Marcela Dabrowská, Mgr. Kateřina Wolfová 
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Klinická zájmová skupina Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví 

Skupina sdružuje ergoterapeuty pracující v oblasti péče o duševní zdraví z celé ČR, kteří jsou členy ČAE 
a mají zájem sdílet své zkušenosti, vzájemně se podporovat a zasazovat se o rozvoj dobré praxe. Ke 
konci roku 2021 má skupina 28 aktivních členů 

Složení pracovní skupiny: 

• koordinátoři Jana Pluhaříková Pomajzlová, Kateřina Voslářová 

Shrnutí činnosti KZS za rok 2021 

• proběhla celkem 3 on-line setkání 
• sdílení aktuálních otázek a pracovních zkušeností včetně dopadů pandemické situace na naši 

praxi 
• aktivní příspěvky členů skupiny na odborných konferencích a jejich sdílení v rámci skupiny, 

prezentace odborných témat a zajímavostí ze stáží a vzdělávacích akcí u nás i v zahraničí  
• upevnění členské základy, posílení vztahů mezi členy skupiny, vyjasnění možností činnosti 

skupiny i podmínek pro účast ve skupině  
• spolupráce s ČAE – konzultace podkladů pro jazykovou zkoušku z Čj pro zahraniční absolventy 

ergoterapie; diskuse k tématu profesní identity ergoterapeuta a jeho možného zapojení do 
CDZ  

• bližší práce s Modelem lidského zaměstnávání (MOHO), seznamování se s jednotlivými 
nástroji a jejich aplikace v praxi; průzkum možností vzdělávání v MOHO  

• využití příspěvku ČAE určeného pro podporu KZS – zakoupení celé baterie nástrojů MOHO, se 
kterou bude skupina nadále pracovat, díky!  

• proběhl výborný jednodenní seminář týkající se senzorické integrace pod vedením Mgr. Petry 
Dvořákové v prostorách PlaySI pro zájemce z naší skupiny (zaměřen na využití prvků SI v práci 
s dospělými, pohled na člověka skrze SI perspektivu) 

• zpracováno 8 prací s tématem „Můj den ergoterapeuta“ – odráží široký záběr i rozdíly v náplni 
i způsobu práce (zdravotní x komunitní služby atd.) – možnost využít jako podklad pro článek, 
inspiraci pro FACT sheet  

• spolupráce se studenty ergoterapie v rámci přípravy jejich závěrečných prací – propojení 
teorie a aktuální praxe (témata: Ergoterapie u lidí s poruchami příjmu potravy, Role Checklist, 
Dotazník vůle, Ergoterapie v chrněném bydlení u lidí s mentálním a duševním onemocněním, 
Dotazník zájmů, Skupinová ergoterapie v době hospitalizace, Využití senzorické integrace v 
práci s lidmi s duševním onemocněním, Ergoterapie u osob se závislostí na alkoholu, Role 
ergoterapie v adiktologii ad.) 

• mapování aktuální situace týkající se spolupráce a vymezení kompetencí ergoterapeuta a 
pracovního terapeuta v jednotlivých nemocnicích, příprava osvětlujícího schématu 

• plánování konference Ergoterapie v psychiatrii v Brně 
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Informace od lokálních zastupitelů 

Lokální zastupitelé jsou členi rozšířeného výboru České asociace ergoterapeutů. Pravidelně se účastní 
schůzek výboru a fungují jako komunikační most mezi potřebami ergoterapeutů v daném kraji směrem 
ČAE. 

Zároveň fungují jako zástupci České asociace ergoterapeutů a mohou ČAE reprezentovat a zastupovat 
například na Výběrových řízeních. 

Níže jsou uvedeny informace od jednotlivých lokálních zastupitelů. 

 Oblast Jihomoravský kraj – Bc. Ladislava Chanovická 
 Oblast Moravskoslezský kraj Mgr. Bc. Tereza Kopecká (Fialová) 
 Oblast Ústecký kraj: Bc et Bc. Klára Šímová 
 Oblast Plzeňský kraj: MgA. Terezie Macková 

 

Ladislava Chanovická – oblast Jihomoravský kraj 

Aktivity v roce 2021 

Jako lokální zastupitel jsem se v roce 2021 účastnila na výborech 
České asociace ergoterapeutů. Zároveň probíhala četná komunikace se 
Propagační skupinou České asociace ergoterapeutů. 

Byla provedena revize dotazníku na ergoterapeutické pracoviště. Podařilo se 
jej předělat do online podoby. Tento dotazník byl následně odeslán na 
ergoterapeutické pracoviště v jihomoravském kraji.  

Zároveň pokračuje správa facebookového profilu. K únoru 2022 sdružuje 
facebooková skupina 21 osob. Členové jsou jejím prostřednictvím informování nejen o aktivitách ČAE, 
ale i o dění v Jihomoravském kraji. 

Podařilo se také uspořádat Mini workshop se společností Stargen EU. Cílem tohoto setkání bylo mimo 
jiné upozornit na náplň ergoterapie.  
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 V únoru roku 2021 jsem se také účastnila konference středních zdravotních škol, kde jsem měla 
příležitost prezentovat příspěvek o ergoterapii. 

.  

 
Plány na rok 2022: 

• Účast na jednání a připomínkování ohledně možnosti vykazování ergoterapeutických kódů 
(použití robotických systému, použití elektrostimulace) 

• Pokračování v aktualizaci online podoby dotazníku ohledně ergoterapeutických pracovišť, 
mapování se zaměřením na sociální zařízení 

• Osobní cíl: dokončit navazující studium ѮѯѰѱ 
 
 

Mgr. Bc. Tereza Kopecká (Fialová) – oblast Moravskoslezského kraje 

Aktivity v roce 2021: 

Během roku 2021 byla oslovena pracoviště Moravskoslezského kraje s nabídkou možnosti spolupráce 
a pomoci ze strany Lokálního zastupitele v případě potřeby. 

Velké úsilí bylo věnováno uspořádání oslav Světového ne ergoterapie, které se pořádaly ve Fakultní 
nemocnici Ostrava. Pro tyto účely byly vytvořeny propagační fotografie a byla natočena propagační 
videa. Vlivem situace spojené s nakázanou SARS virem Covid-19 se oslavy nakonec konaly v online 
prostředí. I proto nás těší množství ergoterapeutů, kteří se zapojili.  
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V červenci roku 2021 se konalo výběrové řízení na krajském úřadě Ostrava. 

 Další aktivitou bylo uspořádání webináře na téma Plicní rehabilitace - Ergoterapie a fyzioterapie v 
plicní rehabilitaci II. - Ergoterapeutická intervence, který byl zároveň prvním webinářem, který byl 
nahráván. 

Zároveň jsem se účastnila výborů České asociace ergoterapeutů a připomínkovala jsem některé 
sdílené dokumenty. 

Plány na rok 2022 
• Pokračování v rozvoji a propagaci ergoterapie 
• Aktivní zapojení v ČAE, kandidatura do výkonného výboru 
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Bc. et Bc. Klára Šímová- – oblast Ústeckého kraje 

Jako LOKÁLNÍ ZASTUPITELKA ČAE pro ÚSTECKÝ KRAJ a členka 
rozšířeného výboru jsem se i letošním roce snažila o vytvoření sítě 
ergoterapeutů ústeckého kraje. Cílem bylo fungovat jako j komunikační 
„můstek“ směrem k asociaci (a taktéž naopak). 

Vzhledem k osobním záležitostech jsem se v průběhu roku 2021 
rozhodla na tento post rezignovat a uvolnit ho pro případné další 
zájemce. 

Aktivity v roce 2021  

V průběhu roku probíhaly aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o 
ergoterapii. Byla oslovena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
s nabídkou případné spolupráce, probíhala i komunikace se studenty 

ohledně možnosti zapojení se do aktivit ČAE. 

Následně na základě žádosti 
doktorky Kynštové (KE FZS 
UJEP) proběhla prezentace 
České asociace 
ergoterapeutů na oborovém 
dni 14.2.2022. 

Zároveň byla spravována 
facebooková skupina, která 
k únoru 2022 čítá 64 členů.  

Vzhledem k zaměření aktivit 
na regionální úroveň 
probíhalo i předávání a 

komunikace s rehabilitačním oddělením Masarykovy nemocnice.  

Jako členka rozšířeného výboru ČAE jsem se účastnila setkání výboru. Zároveň jsme připomínkovala 
některé sdílené dokumenty. 

V roce 2021 probíhalo četné oslovování potenciálních sponzorů České asociace ergoterapeutů. 
S mnohými z oslovených firem se podařilo navázat spolupráci. Vzhledem k podané rezignaci byla tato 
agenda koncem roku 2021 předána propagační skupině České asociace ergoterapeutů, která nyní 
v jednáni pokračuje.  

 Plány na rok 2022 
• Dokončení studia magisterského oboru ergoterapie na 1. LF UK 
• Následné opětovné zapojení do dění asociace 
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MgA. Terezie Macková: lokální zastupitel Plzeň 

Členka rozšířeného výboru ČAE od dubna 2020. Společně s výborem se snaží spolupracovat na 
prosazování zájmů oboru ergoterapie v rámci svého regionu Plzeňského kraje 

Aktivity v roce 2021: 
. Aktivní účast na webináři ČAE Založení soukromé ergoterapeutické praxe 

 

4. Propagace ČAE 

5. Publikační činnost  

6.  Aktivity celoživotního vzdělávání  

Ve letošním roce Česká asociace ergoterapeutů začala s pořádáním webinářů na odborná témata. Tyto 
webináře se konaly online přes platformu Zoom. 

Níže uvádíme výpis uspořádaných webinářů.   
• Bc. Zuzana Rodová, Msc. - Occupational Balance, aneb rovnováha aktivit v běžném denním 

životě (30.3. 2021) 
• Mgr. Martina Havlová - Ergoterapie a fyzioterapie v plicní rehabilitaci - modifikace dýchání v 

ergoterapii (22.4.2021) 
• Mgr. Bc. Tereza Kopecká (Fialová)-  Ergoterapie a fyzioterapie v plicní rehabilitaci II. - 

Ergoterapeutická intervence  i (6.5. 2021) 
• Mgr. Zuzana Frydrychová, Mgr. Jana Heidingerová - Kognitivní rehabilitace z pohledu 

neuropsychologa (18-5- 2021) 
• Mgr. Jana Jelínková; MgA Terezie Macková- Založení soukromé ergoterapeutické prace (3.6. 

2021) 

Z několika webinářů vznikla i nahrávka, která byla dále umístěna na e-shop. 
 

Dále proběhla konference České asociace ergoterapeutů „ Efektivní ergoterapie- práce s klienty a 
funkční nástroje“. Podrobnější informace o konferenci jsou uvedeny na straně 29-32 této výroční 
zprávy. 
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7. Spolupráce ČAE se zahraničními ergoterapeutickými organizacemi 

Informace z Council of Occupational Therapists for the European Countries = Rada 
ergoterapeutů pro evropské země 

 
COTEC byl založen v roce 1986 s cílem koordinovat a 

sloučit názory národních ergoterapeutických asociací v 
Evropě. Cílem COTEC je umožnit národním asociacím 
spolupracovat na rozvoji, harmonizaci a zlepšování 
standardů profesionální praxe a prosazovat teorii 
ergoterapie v celé Evropě, aby co nejlépe řešila sociální a 
zdravotní problémy, které ovlivňují evropské občany. COTEC 

se snaží zviditelnit, hodnotit a zpřístupnit ergoterapii všem evropským občanům podporou svých členů 
a spoluprací na evropské úrovni. 
COTEC je evropská organizace pro všechny ergoterapeuty, která se snaží prostřednictvím jejích 
národních asociací zajistit dostatečný počet vysoce kvalitních praktiků a služeb v oblasti ergoterapie v 
Evropě. COTEC je nezisková organizace (NGO) a zastupuje 33 evropských asociací ergoterapie a více 
než 195 000 ergoterapeutů. COTEC je součástí regionální skupiny Světové federace ergoterapeutů 
(WFOT). 
Od roku 2014 je COTEC registrován v Evropském rejstříku transparentnosti, což usnadňuje účast na 
otevřeném rozhodovacím procesu v Evropě. Česká Asociace Ergoterapeutů je aktivním členem COTEC. 

Složení výkonného výboru 
 

• Anu Söderström (2019-2023) - prezidentka 
• Naomi Hankinson (2021–2023) víceprezident 
• Eva Denysiuk (2020–2022) víceprezident pro finance 
• Sarah Warren (2020–2024) víceprezident pro administraci 
• Ann-Marie Morrissey (2020-2024) 
• Blandine Parc (2020-2024) 

Strategické cíle 2021-2024 
 

• Zajistit, aby COTEC podporoval své členské asociace a jejich členy v pokračování poskytování 
vysoce kvalitních terapií, které jsou založeny na zaměstnávání, informacích a klientsky 
zaměřených službách ve stávajících a nově vznikajících oblastech praxe ČAE se proto v roce 
2020 rozhodlo pro vznik lokálních zastupitelů 

• Posílit politická a strategická partnerství a zvýšit viditelnost při řešení zdravotních a 
společenských otázek a propagovat ergoterapeutickou perspektivu života navazujeme 
kontakty s MZ 

• Nadále přispívat k udržitelné organizaci. Podporovat individuální profesní růst členů  
snažíme se být velmi aktivní na sociálních sítích, propagujeme obor, začleňujeme univerzity 

• Aktivně přispívat k OT-Europe a převzít odpovědnost za to, aby byl hlas odborníků stále 
slyšen 
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Kampaň na sociálních sítích 

Letos oslavil COTEC 35 let své existence. Na sociálních sítích si k tomu připravili kampaň 
#35yearsofCOTEC a zapojili do ní všechny své členy, které oslovili s tvorbou videa. Video z ČR bylo 
sdíleno na FB COTEC, do kampaně se zapojili téměř všichni členské asociace.  

Zároveň připravili ke svým narozeninám pěkné video, které ukazuje historii a současnost COTEC. 

Česká asociace ergoterapeutů přispěla do COTEC říjnového Newsletteru, kde se nachází i informace o 
získání ocenění Zdeňkou Faltýnkovou. Odkazy na všechny Newslettery najdete zde: 
https://www.coteceurope.eu/home/newsletter/  

Governance day-  24.9.2021 – online přes ZOOM 
 

• Plná účast Kláry Šťastné jako druhého delegáta 
• Jedná se spíše o neformální setkání, které probíhá přes samotným výborem 
• Probírají se a diskutují záležitosti, o kterých se poté na výboru rozhoduje 
• COTEC values – proběhla diskuse ohledně hodnot COTEC (Leadership, Inclusivity, 

Collaboration, Sustainability, Accountability, Integrity) 
• Pracuje se na dokumentu s názvem: „Good membership“, který pojednává o podmínkách 

dobrého členství, jaké mají členové povinnosti a za jakých podmínek lze ukončit s členskou 
asociací spolupráci 

• Probírala se možnost mít placené pozice rozšířeného výboru 
• Poté se probíralo, jestli zůstat členem WFOT jako regionálního člena 
• Krátké přednášky a informace od WFOT, ENOTHE, ROTOS, OT Europe 
• Zprávy z různých zemí Evropy – většinou je menší podíl peněz na ergoterapii, protože hodně 

peněz se dává na COVID 
 
General assembly 25. 9. 2021 (proběhlo online: ZOOM) 
 

• COTEC Fellowship 
o Uděluje se jedou za dva roky 
o bylo oznámeno, kdo získá 
o Za ČR byla nominována Zdeňka Faltýnková a cena jí byla slavnostně předána na 

konferenci ČAE  
• Schválena výroční zpráva z rok 2020  
• Schválena finanční zpráva za rok 2020 
• Schválen finanční a akční plán na rok 2022 
• Rozhodlo se, že COTEC zůstane členem WFOT 

The 1st Occupational Therapy Europe Congress 2024 
 

• 1. kongres OT Europe spolupořádá Polská asociace ergoterapie a OT Europe, která sdružuje 3 
největší evropské organizace zabývající se ergoterapií: Evropská síť ergoterapie ve 
vysokoškolském vzdělávání (ENOTHE), Rada ergoterapeutů pro evropské země (COTEC) a 
výzkum v ergoterapii a ergoterapeutické vědě (ROTOS). 
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Summary of the proffesion 
 
Každoročně přispíváme do souhrnu profese, který se zasílá na začátku roku a bude publikován na 
stránkách COTEC 
 
OT- Europe Register of experts 
 
COTEC již dříve zřídil rejstřík odborníků v souladu s prioritami podle evropských cílů pro rok 2020 a 
klíčovou oblastí činnosti WHO. Na Valném shromáždění COTEC 2017 bylo dohodnuto, že tento registr 
se stane základem Registru expertů OT-Europe, čímž se rozšíří skupina odborníků a posune se směrem 
k zastoupení a zviditelnění napříč praxí, vzděláváním a výzkumem. 
Vlastní nominace lze podávat na odborníky v následujících oblastech: 

• Stárnoucí populace 
• Děti a dospívající 
• Demence 
• Vzdělání / Neustálý profesní rozvoj 
• Zaměstnanost 
• Rovný přístup ke zdravotnickým systémům 
• ICT řešení a inovace elektronického zdravotnictví 
• Duševní zdraví 
• Neurologie 
• Onkologie 
• Bolest 
• Paliativní péče 
• Snížení chudoby 
• Primární péče 
• Uprchlíci a vysídlení lidé 
• Rehabilitace 
• Učitelství/Pedagogika 
• Další oblasti související s ergoterapií 

 
Více informací zde: http://www.oteurope.eu/ot-europe-register-of-experts/ 
 
Plány ČAE a COTEC pro rok 2022 

1) Nadále zůstat aktivním členem 
2) Newsletter – jako již každoročně přispět článkem 
3) Přijímat a plnit výzvy z COTEC 
4) Zúčastnit se GD a GA neboli výboru COTEC 
5) Nechat si poradit od členů, jak získávat kontakty v politice  
6) Získat informace ohledně placených pozic výborů 
7) Účastnit se webinářů, které pořádá COTEC 
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Spolupráce s WFOT (Světová federace ergoterapeutů)  

Složení pracovní skupiny:  

• Koordinátor pracovní skupiny: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.  
• členové pracovní skupiny: Mgr. Jana Jelínková, Bc. Zuzana Rodová, M.Sc., Mgr. Marianna 

Vavříková, Mgr. Marcela Dabrowská, Mgr. Kateřina Wolfová 

Spolupráce s WFOT (World Federation of Occupational Therapists- Světová federace ergoterapeutů)  

Světová federace ergoterapeutů je mezinárodní organizace, která sdružuje ergoterapeutické asociace 
i jednotlivé ergoterapeuty z celého světa. WFOT byla založena v roce 1952 a v současné době čítá 105 
členských organizací (zemí a regionálních skupin). Celkově zastřešuje přes 580000 ergoterapeutů 
a přes 1000 WFOT approved škol (schválených dle WFOT minimálních standard). Posláním WFOTu je 
reprezentovat ergoterapii na celosvětové úrovni, zlepšovat podmínky pro praxi ergoterapie, 
podporovat spolupráci a výměnu informací mezi ergoterapeutickými asociacemi, podílet se na 
vymezení etických zásad a standardů ergoterapie, podněcovat zájem o profesi či pořádat celosvětové 
ergoterapeutické kongresy. ČAE je členem WFOT od roku 2002. 

Shrnutí zásadních událostí z roku 2021: 
• V roce 2021 byli členové ČAE informováni o nových dokumentech WFOT 
• Dále bylo za ČAE vyplněno několik dalších dotazníků pro informaci WFOTu 
• Účast na Council meetingu WFOT - online 19.1.2021- volby do nového výboru WFOT 
• Členi byli informováni o světovém ergoterapeutickém kongresu WFOT- Paříž 2022  
• byli vytvořeny loga na oslavu světového dne ergoterapie 
• spolupráce s Ukrajinou a Polskem 
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Cíle pro rok 2022 
• Seznámit členy s individuálním členstvím- zůstává z minulého roku 
• Seznamovat nadále členy s děním ve WFOT 
• Pokračovat ve spolupráci s Ukrajinou a Polskem 
• V rámci skupiny pro Minimální standardy vzdělávání informovat univerzity o možnosti žádat 

o „WFOT approval“ 
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8. Finanční zpráva za rok 2021 
 

Přehled hospodaření za rok 2021 – členové informováni o zveřejnění podrobného přehledu 
hospodaření ve výroční zprávě 2021. 

Zisk – členské příspěvky, manipulační poplatky, webináře, sponzoři, prodej na e-shopu, konference, 
Grant MHMP, inzerce, COTEC-ENOTHE kongres  

 
Přehled hospodaření 2021   
stav k 1. 1. 2021  323.871,- Kč 
stav k 31. 12. 2021 265.297,- Kč 
celkové příjmy                526.861,- Kč 
 celkové výdaje                585.436,- Kč 
Roční ztráta      58.574,- Kč (1,- Kč zaokrouhlováním) 

 
 

 

 

 
3. Vzdělávací akce (webináře)       

příjmy: 22 500 Kč   

  

výdaje: 1 100 Kč 
účastnický poplatek 16 500 Kč lektorování 1 100 Kč 
sponzoři 6 000 Kč   

 
4. Výroba a prodej propagačních předmětů 
příjmy: 6 392 Kč   

  

výdaje: 26 611 Kč 
e-shop 6 292 Kč výroba (lehev, tužka) 19 958 Kč 
propagační materiál, prodej 100 Kč e-shop prodloužení 5 873 Kč 
  poštovné 780 Kč 

 
5. Konference ČAE         
příjmy: 121 300 Kč   

  

výdaje: 90 640 Kč 
účastnický poplatek 20 300 Kč vratka účast.poplatku 5 600 Kč karentény, 

covid-19 
grant Hl.m.Praha 76 000 Kč občerstvení 34 515 Kč 
sponzoři (pronájem plochy) 25 000 Kč pronájem prostor 28 362 Kč 
  

  

kancelářské potřeby,MTZ 9 241 Kč 
DPP 12 921 Kč 

2. Schvalování vzdělávacích akcí do celoživotního vzdělávání   

příjmy: 2 550 Kč   výdaje: 0 Kč 
manipulační poplatky 2 550 Kč vratka 0 Kč 
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6. Vydání COPM         
příjmy: 0 Kč   

  

výdaje: 2 803 Kč 
prodej publikace 0 Kč poštovné 2 803 Kč 

 
7. Inzerce         
příjmy: 6 000 Kč   

  

výdaje: 0 Kč 
bulletin, web banner, FB 6 000 Kč   0 Kč 

 
8. Finanční podpora Klinických zájmových skupin   
příjmy: 0 Kč   

  

výdaje: 0 Kč 
bulletin, web banner, FB 0 Kč 

 
0 Kč nevyplaceno 

 
9. Kongres COTEC-ENOTHE         
příjmy: 199 000 Kč   

  

výdaje: 267 000 Kč 
grant Czech Tourism 199 000 Kč grant Czech Tourism 199 000 Kč nevyplaceno 

    DPP organizace 68 000 Kč 2016-2021   a 
srážková daň, ta je 
zahrnuta v 
provozu   

 

 

       
Přehled hospodaření za období 1-12/2021 vypracovala    
pokladník Bc. Anna Gaubmannová ČAE      
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SPONZOŘI 

V roce 2021 nás společnost Grada podpořila při tvorbě webinářů a účastníci pak měli slevu na nákup 
ve výši 25 % na celý nákup.  

Dále se podařilo získat sponzoring od Ahinsa Shoes, které členům po zadání kódu poskytly slevu na 
nákup obuvi ve výši 15 %. 

Webinář Ergoterapie a fyzioterapie v plicní rehabilitaci - modifikace dýchání v ergoterapii byl 
podpořen také firmou DMA.  Webinář ČAE: Založení soukromé ergoterapeutické praxe podpořila firma 
Trilobit.  
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Konferenci České asociace ergoterapeutů pod záštitou hlavního města Prahy podpořili také 
společnosti Stargen EU s.r.o.; Theosun technologies; JK Suit up a společnost GRADA.   

Všem sponzorům a partnerům mnohokrát děkujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


