
STANOVY SPOLKU
SUR, Institut  pro vzdělávání v psychoterapii, z. s.

Preambule
Správní rada SUR, sdružení pro vzdělávání v psychoterapii, předkládající stanovy, uvedené
do souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle nějž se s účinností
od 1.  1.  2014 považuje občanské sdružení za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl.,
spolku  se  závazným vědomím odpovědnosti  na  kontinuitu  a  rozvoj,  zachovává  v  úvodu
nových stanov historickou preambuli zakládajících stanov občanského sdružení z r. 1999:       
 

Členové Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně, kteří se scházeli na neformální platformě Aktivu SUR a považují se a
jsou obecně uznáváni za odpovědné představitele psychoterapeutického vzdělávání v systému
SUR,

● s  respektem vůči  tradicím,  hodnotám a  zásadám,  které  postupně od roku 1967 vytvářely
jedinečnou podobu i obsah tohoto systému,

● s úctou k odkazu jeho zakladatelů, Jaroslava Skály, Eduarda Urbana a Jaromíra Rubeše,
● s vědomím současných nároků a pravidel psychoterapeutického vzdělávání v České republice,

jak  je  definuje  výbor  Společnosti  pro  psychoterapii  a  rodinnou  terapii  České  lékařské
společnosti  Jana  Evangelisty  Purkyně,  který  uznávají  za  vrcholný,  reprezentativní  a
směrodatný orgán psychoterapeutické obce v České republice,
rozhodli se zajistit pro zachování a rozvíjení systému SUR jeho odpovídající právní zakotvení
v  občanské  společnosti  a  za  tím  účelem  zmocnit  tříčlenný  přípravný  výbor,  aby  založil
občanské sdružení SUR podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

Článek I - Úvodní ustanovení
1) Název spolku: SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z. s. (dále jen “spolek”) 
2) Sídlem spolku jsou Horoměřice - adresa: Akátová 957, Horoměřice, PSČ 252 62. 

Článek II - Právní postavení a územní působnost spolku
1) Spolek  je  dobrovolným,  nezávislým  a  nepolitickým  sdružením  členů,  ustaveným  na

základě jejich společného zájmu naplňovat účel spolku vyjádřený v čl. III těchto stanov.
2) Spolek byl založen jako občanské sdružení dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů

(registrace ministerstvem vnitra dne 22. 4. 1999) a od 1. 1. 2014 se považuje za spolek ve
smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3) Spolek je založen na dobu neurčitou.
4) Spolek  působí  na území  celé  ČR. Spolek může vytvářet  regionální  pobočky.  O jejich

zřízení rozhoduje valná hromada. 

Článek III - Účel a činnost spolku
1) Účelem spolku je  realizace  a  podpora  odborného vzdělávání  v  psychoterapii  a  udržování

vysoké odborné úrovně praktického provádění psychoterapie v ČR.
2) Účel spolku je naplňován souborem činností, a to zejména: 

a) organizování, provádění, zajišťování a rozvíjení odborného vzdělávání v psychoterapii,
směřující k jejímu praktickému provádění a založené na těchto třech pilířích:

● sebezkušenostní  výcvik  ve  cvičné  psychoterapeuticky  vedené  skupině  a
terapeutické komunitě, skládající se nejméně ze dvou takových skupin,

● teoretické vzdělání potřebné pro kvalifikované provádění psychoterapie,
● supervize účastníků a absolventů při provádění psychoterapie v praxi.



b) garantování vysoké odborné a etické úrovně absolventů výcviků pořádaných spolkem
vůči  Společnosti  pro psychoterapii  a  rodinnou terapii  České lékařské společnosti  Jana
Evangelisty Purkyně (dále jen „odborná společnost“), vůči orgánům, které udělují funkční
specializaci,  oprávnění k výkonu činnosti  nebo akreditaci i  vůči plátcům a uživatelům
psychoterapeutické péče. 

3) K dosahování svého účelu pak spolek zejména:
a) organizuje  akreditované  programy  vzdělávání  uvedené  v  odst.  2  písm.  a  (dále  jen

„akreditované programy“),
b) provádí  odpovědný  výběr  vedoucích  skupin  a  komunit  (dále  „tým  akreditovaného

programu“), lektorů a supervizorů, a v neposlední řadě i účastníků akreditovaných programů,
c) vypracovává  a  dohlíží  na  dodržování  řádů  a  standardů  pro  vzdělávání,  supervizi  a

profesionální etiku,  odpovídající  pravidlům vydaných pro obor systematické psychoterapie
odbornou společností,

d) provádí odborné hodnocení a výzkum procesu a výsledků psychoterapeutického vzdělávání,
e) vydává metodické  materiály,  příručky a  jiné  neperiodické tiskoviny pro členy i  odbornou

veřejnost,
f) pořádá odborné semináře, symposia a obdobné akce pro členy i odbornou veřejnost,
g) vydává informační bulletin pro členy,
h) podporuje  činnost  organizací  s  obdobným  účelem  v  České  republice  i  v  zahraničí  a

spolupracuje s nimi,
i) úzce spolupracuje s odbornou společností. 

Článek IV – Členství
1) Členem spolku se může stát fyzická osoba: občan České republiky starší 18 let, který souhlasí

se stanovami a cíli spolku a splňuje další podmínky pro členství ve spolku stanovené níže
těmito stanovami. 

2) O přijetí za člena rozhoduje správní rada na základě projevu vůle osoby stát se členem spolku
a prokázáním splnění alespoň jedné z níže uvedených podmínek:

a. ukončené psychoterapeutické vzdělání v některé z uznaných výcvikových komunit, jimiž jsou
a.i. komunity systému SUR v období od r. 1967 do vzniku spolku,

a.ii. komunity s programem obdobným systému SUR, 
a.iii. komunity akreditované spolkem a organizované spolkem,

b. členství v realizačním týmu některého z akreditovaných programů,
c. doporučení odborné rady spolku.
3) Členství ve spolku se dělí na dva druhy:
a. aktivní – tj. členství člena, který se aktivně podílí na činnosti spolku a platí členský příspěvek

(dále jen „Aktivní člen“), 
b. přidružené – tj. členství člena, který nesplňuje podmínky aktivního členství dle bodu a. tohoto

odstavce (dále jen „Přidružený člen“). 
4) Má se za to, že na činnosti spolku se aktivně podílí člen nebo bývalý člen realizačního

týmu  akreditovaného  programu  a  člen  orgánu  spolku.  V ostatních  a  sporných
případech rozhoduje správní rada.

5) Členství vzniká dnem rozhodnutí správní rady o přijetí osoby za člena spolku. Dokladem o
členství ve spolku je potvrzení o členství vydané správní radou. 

6) Členství ve spolku zaniká: 
a. vystoupením člena ze spolku na základě projevu vůle,  
b. úmrtím člena, 

c. zánikem spolku, 



d. vyloučením člena rozhodnutím valné hromady z důvodu hrubého porušení stanov spolku nebo
dlouhodobé nečinnosti člena (na činnosti spolku se nepodílí déle než 2 roky).

7) Vyloučený člen spolku může do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení (dle
odst. 6) písm. d) tohoto článku) podat návrh, aby rozhodnutí přezkoumala valná hromada.
Valná hromada přezkoumá rozhodnutí na svém nejbližším zasedání. Na dobu do rozhodnutí
valné hromady o návrhu se vyloučenému členovi pozastavuje výkon členských práv.

8) V souladu  s  ustanovením čl.  XIII.  těchto  stanov může být  správní  radou  uděleno čestné
členství ve spolku.

Článek V - Práva a povinnosti členů
1) Každý člen spolku má právo zejména: 
a) podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů, 
b) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vypořádání, 
c) využívat služeb spolku a dalších členských výhod, 
d) účastnit se akcí organizovaných spolkem.
2) Aktivní člen spolku má dále všeobecné právo hlasovat na jednání valné hromady spolku a

právo volit a být volen do orgánů spolku. 
3) Člen spolku je povinen zejména: 
a) jednat v souladu se stanovami a řády spolku, 
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku, 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
d) dbát na dobrou pověst spolku, 
e) platit  vždy nejpozději do 31. 3. běžného roku roční členský příspěvek, jehož výši stanoví

valná hromada.
Článek VI - Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2) Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 
3) Valnou hromadu svolává předseda správní rady dle potřeby spolku, nejméně však 1 x

ročně. Předseda správní rady svolá mimořádnou valnou hromadu vždy, když o to požádá
nejméně jedna třetina aktivních členů spolku nebo z rozhodnutí správní rady.

4) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina aktivních členů
spolku.  Valná  hromada  přijímá  usnesení  nadpoloviční  většinou  hlasů  přítomných
aktivních členů spolku s výjimkou rozhodnutí učiněného dle ustanovení odst. 7 písm. a) a
f) tohoto článku, kdy je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů všech členů spolku.

5) Není-li valná hromada usnášeníschopná ani 15 minut po plánovaném začátku zasedání,
koná se náhradní  zasedání  valné hromady (dále  jen „náhradní  valná  hromada“),  které
začne  30  minut  po  plánovaném  začátku  valné  hromady.  Náhradní  valná  hromada  je
usnášeníschopná  za  přítomnosti  alespoň  5  aktivních  členů  spolku.  Náhradní  valná
hromada může jednat a usnášet se pouze o záležitostech, které byly uvedeny na programu
původně plánovaného zasedání valné hromady.

6) V  případech  hodných  zvláštního  zřetele  může  valná  hromada  přijmout  usnesení
korespondenčním způsobem. V takovém případě přijímá usnesení nadpoloviční většinou
hlasů aktivních členů spolku s výjimkou rozhodnutí dle odst. 7 písm. a) a f) tohoto článku,
kdy je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů všech členů spolku. 

7) Valná hromada zejména:
a. rozhoduje o změnách stanov spolku,
b. schvaluje výroční zprávu a roční účetní závěrku,
c. schvaluje roční plán činnosti a rozpočet spolku,
d. volí v tajných volbách členy správní rady, revizora a členy etického kolegia,



e. rozhoduje o zřízení dalších orgánů spolku, o jejich působnosti, pravomocech a fungování a o
jejich zrušení, není-li dále těmito stanovami určeno jinak,

f. rozhoduje o zrušení spolku, jeho přeměně nebo změně právní formy spolku,
g.  v případě rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací jmenuje likvidátora a rozhoduje o naložení s

likvidačním zůstatkem spolku,
h. stanoví výši členských příspěvků,
i. má právo přiznat revizorovi mimořádnou odměnu za výkon funkce,
j. volí čestné funkcionáře spolku podle čl. XIII odst. 2,
k. schvaluje  vzdělávací  řád  a  standardy  psychoterapeutického  vzdělávání  v  akreditovaných

programech, které spolek provádí,
l. schvaluje etický řád a statut etického kolegia,
m. schvaluje supervizní řád a standardy pro činnost supervizorů,
n. rozhoduje o všech dalších záležitostech spolku, jejichž rozhodnutí si vyhradí.

Článek VII - Správní rada
1) Správní rada je statutárním orgánem spolku.
2) Správní rada má nejméně pět členů. Členy správní rady volí valná hromada. Funkční období

členů správní rady je tříleté. Výkon funkce je čestný, správní rada však může rozhodnout o
proplácení cestovních a jiných náhrad členům správní rady v souvislosti s výkonem funkce.
Členům správní rady může být rovněž přiznána mimořádná odměna ve smyslu ustanovení
odst. 5) tohoto článku.

3) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, přičemž stanoví,
který z místopředsedů je první v pořadí.  Členové správní rady jsou oprávněni předsedu a
místopředsedy rovněž odvolat.

4) Předseda správní rady (dále jen „předseda“) řídí a koordinuje činnost správní rady. Správní
radu svolává předseda nebo z pověření  předsedy první  místopředseda,  nejméně 4x ročně.
Předseda je povinen svolat zasedání správní rady také v případě, že o to požádá alespoň jedna
třetina členů správní rady.

5) Předseda  ve  spolupráci  s  oběma  místopředsedy  může  rozhodnout  o  udělení  mimořádné
odměny členům správní rady, odborné rady a etického kolegia za plnění zadaných úkolů pro
spolek nebo za samostatnou aktivitu pro spolek, vyhodnocenou jako přínosnou. 

6) Správní rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. Správní rada je
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Správní rada přijímá
usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

7) Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických
prostředků  (dále  jen  „per  rollam“).  Takové  rozhodnutí  přijímá  správní  rada  nadpoloviční
většinou hlasů všech jejích členů.

8) Za spolek jednají předseda a místopředsedové, a to každý samostatně. Ostatní členové správní
rady zastupují spolek navenek na základě plné moci v rozsahu svěřeném správní radou.

9) Správní rada zejména:
a) schvaluje organizační řád spolku,
b) navrhuje svolání valné hromady,
c) zajišťuje podklady a návrhy pro rozhodování valné hromady,
d) rozhoduje ve věcech členství ve spolku, zejména o přijetí osoby za člena spolku a o vyloučení

člena ze spolku ve smyslu čl. IV. odst. 6) písm. d),
e) schvaluje  projekty  činnosti  spolku  podle  plánu  činnosti  schváleného  valnou  hromadou,

schvaluje jejich organizační řád, pravidla hospodaření a jeho kontroly, a jmenuje jejich řídící a
poradní orgány,

f) jmenuje  (je-li  zřízen)  výkonného  ředitele  spolku,  schvaluje  rozsah  jeho  pravomocí  a
organizační řád kanceláře spolku, je-li zřízena,



g) vydává  vnitřní  předpisy  spolku  k  zajištění  jeho  fungování  (např.  o  podpisovém  právu,
výkaznictví, odměňování a proplácení náhrad atd.),

h) jmenuje čestné členy spolku.
10)  V odborných záležitostech správní rada zejména:
a) předkládá valné hromadě vzdělávací řád a standardy akreditovaných programů, které spolek

provádí,
b) předkládá valné hromadě ke schválení supervizní řád,
c) schvaluje, doplňuje a mění seznam supervizorů,
d) schvaluje, doplňuje a mění seznam výcvikových komunit, jejichž absolvování je podkladem

pro přijetí fyzické osoby za člena spolku podle čl. IV odst. 2 písm. a) bod iii.,
e) akredituje vzdělávací programy organizované spolkem,
f) zřizuje  odbornou  radu  jako  svůj  poradní  orgán,  jmenuje  jejího  předsedu  a  schvaluje  její

jednací řád,
g) za stejných podmínek jako v písm. f) může zřídit další poradní orgány a stálé nebo „ad hoc“

pracovní skupiny.

Článek VIII - Revizor
1) Revizor je kontrolním orgánem spolku.
2) Funkce revizora je neslučitelná s členstvím ve správní radě i v jiném voleném orgánu spolku.
3) Revizora volí valná hromada v tajných volbách. Funkční období revizora je čtyřleté. Revizor

může být zvolen do funkce opakovaně, nejvýše však dvě funkční období následující po sobě.
Výkon  funkce  je  čestný,  cestovní  a  jiné  náhrady  poskytované  revizorovi  v  souvislosti  s
výkonem funkce se řídí vnitřním předpisem spolku, vydaným správní radou. Revizorovi může
být za výkon funkce přiznána odměna ve smyslu čl. VI odst. 7 písm. i).  

4) Revizor se účastní jednání správní rady s hlasem poradním.
5) Revizor zejména:
a) vykonává dohled nad hospodařením spolku, kontrolu hospodaření provádí nejméně 1 ročně,
b) prověřuje výroční účetní závěrku předtím, než je předložena valné hromadě ke schválení,
c) vykonává dohled nad řádným vedením záležitostí spolku a výkonem činnosti spolku, zejména

nad tím, jsou-li v souladu se stanovami a právními předpisy,
d) řeší  případy  procedurálního  pochybení  orgánů  spolku  a  sporné  procedurální  otázky

rozhodování.
6) Při své činnosti je revizor oprávněn zejména:
a) nahlížet do dokladů spolku a žádat od členů orgánů spolku vysvětlení,
b) upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky a podávat návrh na jejich odstranění,
c) upozorňovat správní radu na zjištěná procedurální pochybení,  porušení stanov a jednacích

řádů nebo nedostatky v nich, a podávat návrh na jejich odstranění,
d) v případě sporu mezi orgány spolku doporučit projednání věci valnou hromadou.
7) Revizor  předkládá  valné  hromadě  při  jejím  zasedání  zprávu  o  výsledcích  své  kontrolní

činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce.

Článek IX - Odborná rada
1) Odborná rada je poradním orgánem správní rady. Ze své činnosti se odpovídá správní

radě, je však nezávislá ve svém mínění.
2) Odbornou radu zřizuje správní rada a jmenuje její členy.

Článek X - Etické kolegium
1) Etické  kolegium je  zvláštním  orgánem spolku  ve  věcech  profesionální  etiky.  Ze  své

činnosti se odpovídá valné hromadě. 



2) Etické kolegium má nejméně 3 členy. Členem etického kolegia se může stát člen spolku.
Funkce  člena  etického  kolegia  je  neslučitelná  s  funkcí  člena  správní  rady,  s  funkcí
revizora nebo člena odborné rady.

3) Členy etického  kolegia  volí  valná  hromada  v  tajných  volbách.  Funkční  období  člena
etického kolegia je čtyřleté. Člen etického kolegia může být do funkce volen opakovaně.

Článek XI - Supervizoři
1) Supervizor je odborný orgán spolku, zařazený správní radou na seznam supervizorů. Ze

své činnosti odpovídá správní radě v rámci těchto stanov a supervizního řádu, v konkrétní
činnosti je vázán supervizní smlouvou.

2) Supervizor  uvedený  na  seznamu  supervizorů  spolku  může  poskytovat  supervize
frekventantům i absolventům akreditovaných programů spolku.

Článek XII - Statutární značka a logo
1) Statutární  značka spolku je zkratka SUR jako iniciály příjmení  zakladatelů tradice
nezávislého  psychoterapeutického  vzdělávání  datujícího  se  od  r.  1967,  na  něž  spolek
navazuje (Skála, Urban, Rubeš). Statutární logo je kruhový emblém se třemi stromy na
jednom pahorku a  s  nápisem SUR, grafická  podoba loga  je  uvedena v příloze těchto
stanov. 
2) Každý člen spolku je oprávněn používat za svým jménem statutární značku ve formě
„člen SUR “ nebo „člen spolku SUR.“
3) Další způsob používání statutární značky a loga stanoví správní rada.
4) Členové,  orgány  a  statutární  zástupci  spolku  jsou  povinni  dbát,  aby  nedošlo  ke
zneužívání a znevažování statutární značky a loga.

Článek XIII - Pocty
1) V odůvodněných případech se uděluje čestné členství osobnostem, které se zvláště
zasloužily o rozvoj v oblasti, která je předmětem působení spolku, nebo které souhlasí s
cíli  spolku  a  podporují  je.  O  udělení  čestného  členství  rozhoduje  správní  rada  po
projednání  s  etickým kolegiem.  Čestný  člen  přebírá  při  jmenování  jmenovací  listinu.
Čestné členství lze udělit in memoriam.
2) V odůvodněných případech se zřizují  čestné funkce: čestný předseda,  případně též
čestný  spolupředseda  nebo  místopředseda.  Čestné  funkcionáře  volí  doživotně  valná
hromada. Čestný funkcionář přebírá po volbě diplom.
3) Správní rada je oprávněna rozhodnout o udělování pamětní plakety a zřídit výroční
nebo příležitostnou cenu spolku a stanovit podmínky pro jejich udělování.

Článek XIV - Ustanovení přechodná a závěrečná
1) Členové správní rady, etického kolegia a revizor,  jejichž funkční období trvalo v době

schválení těchto stanov valnou hromadou,  se považují  za členy správní rady,  etického
kolegia  a  revizora  ve  smyslu  těchto  stanov.  Jejich  funkční  období  skončí  uplynutím
funkčního období, na něž byli do funkce zvoleni.  Pro členy odborné rady se ustanovení
předchozí věty užije přiměřeně. 

2) Tyto stanovy schválila valná hromada sdružení dne ………….......Tyto stanovy nabývají
účinnosti dne…………………….

V …………………, dne ……………………

Podpis



Příloha 1

LOGO spolku


