Zápis ze schůze spolku
I.
Dne 28/12/2018 se uskutečnila schůze Českého Spolku Hypnoterapeutů (dále jen
"spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne
8/11/2018 svolavatelem Jakub Tenčl.
II.
Na programu jednání schůze byly tyto body:
a) úvodní slovo svolavatele,
b) soupis listiny přítomných,
c) vyhodnocení účetnictví,
d) ustanovení festivalu pod záštitou spolku
e) možnost výboru spolku se stát také členy
f) vyhodnocení organizace akce „Konference Hypnoterapeutů“
g) zamknutí dokumentů na webových stránkách
h) uvedení zápisů na webových stránkách
i) kritéria pro nominaci na cenu „Hypnoterapeut roku“
j) založení stránky „Příspěvky členů“
k) nastavení spolupráce Aleše Choda
III.
a) V úvodu schůze seznámil svolavatel přítomné s programem schůze.
c) Je možné poskytnout dar na účet spolku, pokud souhrn příjmů je nedostatečný na
pokrytí plánované investice. Je také možné poskytnout mimořádný členský
příspěvek. Je třeba zajistit jednou za tři měsíce výpis za účelem kontroly hospodaření,
také pro zpracování daňového přiznání za uplynulý rok. Alternativně je možné zřídit
fond za účelem dlouhodobých investic spolku. Jakmile spolek bude vykazovat
kladný zisk po odečtení nákladů, bylo doporučeno vést oddělené účetnictví pro
ziskové a neziskové aktivity. Pro účely letošní uzávěrky je třeba poskytnout výpis
z účtu ve formátu pdf. Daňové přiznání bude podané přes datovou schránku spolku.
Za službu zpracování daňového přiznání bude spolku účtováno 1500 Kč splatné
v únoru 2019, kdy bude zpracované daňové přiznání. Finanční aktivity spolku budou

kontrolovány jednou za tři měsíce určeným daňovým poradcem s tím, že bude
během tohoto období informován o každém finančním pohybu.
d) za účelem ziskové aktivity bylo navrženo a schváleno, že spolek bude organizovat
festival: „Dny zdraví pod záštitou ČSH z.s.“
e) každý člen výboru spolku má svobodnou volbu se zároveň stát členem spolku,
což bylo doporučeno. Jakmile se člen výboru stane zároveň členem spolku, je
povinen dodržovat veškeré povinnosti řádného člena. Mezi ně také patří,
předepsaný počet hodin supervize a sebevzdělávání včetně zřízení pojištění
odpovědnosti. Pokud člen výboru nemá předepsaný počet hodin studia a praxe
pod dohledem, pak se nemůže stát členem. Jako formu supervize lze považovat i
podpůrnou skupinu pro hypnoterapeuty.
f) byl vytvořen přehled dosavadních výsledků organizace akce „Konference
hypnoterapetů“, témata přednášek: „Hypnóza jako léčebná metoda“ – je třeba
zaslat koncept předem, stejně jako u pana Dvořáka, který plánuje vyplnění přihlášky.
Konference

bude

prezentovaná

formou

emailu/zpravodaje

jak

všem

hypnoterapeutům, tak registrovaným návštěvníkům webových stránek spolku pro
zasílání novinek. Tento zpravodaj bude do budoucna i obsahovat příspěvky členů,
pro tento účel bude založena i webová stránka. Zpravodaj bude zaslaný, jakmile
bude více informací o programu.
g) webová stránka „Dokumenty“ bude přístupná pouze členům, bylo nastavené
heslo. Jedná se o dokumenty, které mohou být potřebné ve vlastní praxi
hypnoterapie.
h) na webových stránkách byly uvedeny některé zápisy ze schůzí výboru, ostatní jsou
dostupné na vyžádání.
i) Každý nominovaný na cenu „Hypnoterapeut roku“ musí splňovat následující
kritéria, je možné doplnit, pokud není k dispozici: publikační činnost v oboru
hypnoterapie, charitativní aktivita s využitím hypnoterapie, pozitivní zpětnou vazbu
svých klientů, neustálé sebevzdělávání nejméně za posledních pět let.
j) byla založena webová stránka „Příspěvky členů“
k) Aleš Chod je ochotný pomáhat spolku, pokud je třeba a může být kontaktován
na svém emailu.
Zápis pořídil: ……………
Jakub Tenčl, Ph.D.

Ověřil: ……………
Mgr. Martin Jan Šverma
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