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1 Základní informace o spolku 

Název: Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s. (dále také jako „APBS“) 

Sídlo: V křovinách 1541/18, 147 00 Praha 4 

Právní forma: spolek zapsaný ve veřejném rejstříku 

Spisová značka: L 71228 vedená u Městského soudu v Praze 

IČ: 07726082 

Webové stránky: https://apbs.cz  

Email: info@apbs.cz  

1.1 Založení a vznik spolku 

Přípravy na vznik spolku byly zahájeny v září 2018 – byla zahájena diskuse o vzniku spolku, oslovování 

zájemců z řad psychologů bezpečnostních sborů, příprava stanov a založení webu spolku.  

Dne 13. 11. 2018 byl spolek založen ustavující schůzí, které se zúčastnilo 18 členů zakladatelů ze 6 

bezpečnostních sborů. Spolek oficiálně vznikl 12. 1. 2019 zápisem do spolkového rejstříku. 

Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s. se krátce po svém vzniku, dne 18. 3. 2019, stala 

členem Unie psychologických asociací ČR, z.s. 

1.2 Cíle a poslání spolku 

 Sdružování psychologů bezpečnostních sborů a dalších psychologů či studentů VŠ oboru 

psychologie se zájmem o problematiku psychologie v bezpečnostních sborech. 

 Rozvoj teorie i praxe psychologie v bezpečnostních sborech a přispívání k poskytování kvalitních 

psychologických činností a služeb v bezpečnostních sborech. 

 Ochrana profese psychologa bezpečnostního sboru a obhajování zájmů členů asociace 

souvisejících s výkonem odborné činnosti v oblasti psychologie v bezpečnostních sborech. 

 Ochrana veřejnosti před škodami, které mohou v oblasti praktické aplikace psychologie způsobit 

nekvalifikovaní či nekompetentní jedinci nebo organizace. 

1.3 Aktivity a činnost spolku 

 Vytváření podpory pro vzájemnou komunikaci, sdílení zkušeností a profesní rozvoj členů asociace, 

vč. realizace vzdělávacích a dalších akcí. 

 Spolupráce s odbornými společnostmi, institucemi a organizacemi v České republice i zahraničí, 

které se zabývají psychologií v bezpečnostních sborech a příbuznými obory, nebo poznatky z oboru 

při své činnosti využívají. 

 Podpora výzkumu v oblasti psychologie v bezpečnostních sborech a šíření, publikování a 

popularizace oboru. 

 Aktivní zapojení do systémových a legislativních procesů týkajících se oboru psychologie, včetně 

případné přípravy zákona o psychologických činnostech a Psychologické komoře České republiky. 

Vedle hlavní činnosti má spolek ve veřejném rejstříku od svého vzniku zapsanou také vedlejší 

hospodářskou činnost, jejímž předmětem je příležitostná výdělečná činnost v oblasti vzdělávání, vědy 

a výzkumu. 

https://apbs.cz/
mailto:info@apbs.cz
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1.4 Organizace spolku 

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze tvořená všemi řádnými členy, přičemž ke konci roku 2019 

měl spolek 26 řádných členů a 2 mimořádné členy.  

Výkonným orgánem spolku je Předsednictvo, které bylo v roce 2019 tvořeno 5 řádnými členy. Ti ze 

svého středu zvolili předsedu spolku, 2 místopředsedy a tajemníka a hospodáře.  

Statutární orgán spolku je kolektivní. Jeho členy jsou předseda a místopředsedové spolku. Spolek 

zastupují ve všech záležitostech, přičemž tak činí každý z nich samostatně. Členy statutárního orgánu 

jsou od jeho vzniku: 

 Mgr. Michaela Borovanská, Ph.D. - předsedkyně 

 Mgr. Jana Kykalová - místopředsedkyně 

 Mgr. Marek Nový - místopředseda 

Kontrolní komise byla v roce 2019 složena ze 3 řádných členů spolku, přičemž členství v Kontrolní 

komisi je neslučitelné s členstvím v Předsednictvu a v Etické a legislativní komisi.  

Etická a legislativní komise byla zvolena Členskou schůzí dne 28. 11. 2019 a je složena ze 3 řádných 

členů spolku. 

2 Činnosti a aktivity v roce 2019 

2.1 Provozní a organizační záležitosti spolku 

První rok života spolku byl spojen s řadou činností administrativního a organizačního charakteru 

(nastavení administrativy, účetnictví, GDPR, založení bankovního účtu, datové schránky atd.). Schůze 

Předsednictva probíhaly čtvrtletně (únor, květen, září), přičemž poslední setkání Předsednictva 

proběhlo v rámci I. konference a členské schůze APBS konané v listopadu 2019. Ostatní komunikace 

členů spolku probíhala převážně elektronicky. 

2.2 PR a komunikace 

Web APBS https://apbs.cz byl vytvořen svépomocí již na podzim v roce 2018 a dále vyvíjen v roce 2019. 

Průběžně jsou zde zveřejňovány aktuální informace jak pro členy APBS, tak pro veřejnost. V průběhu 

roku zde byla zřízena také sekce s nabídkami práce pro psychology v bezpečnostních sborech (nabídky 

ke zveřejnění lze zasílat na info@apbs.cz). V průběhu roku 2019 začal spolek zveřejňovat aktuální 

informace také na sociálních sítích Facebook1 a LinkedIn2. 

Informace o vzniku a zaměření spolku byla začátkem roku rozeslána psychologům bezpečnostních 

sborů, MV ČR, PA ČR, AČR a ředitelům všech bezpečnostních sborů. Průběžně byly psychologům 

bezpečnostních sborů prostřednictvím jejich vedoucích psychologů zasílány také další informace, 

především o vzdělávacích akcích, kterých se mohou účastnit. 

V prosinci 2019 byl vydán první článek o APBS v časopise Policista3. 

                                                           
1 Facebooková stránka APBS na https://facebook.com/apbs.cz 
2 LikedIn stránka APBS na https://www.linkedin.com/company/apbscz 
3 Článek o APBS v časopise Policista k dispozici na https://apbs.cz/o-apbs-v-casopise-policista/ 

https://apbs.cz/
mailto:info@apbs.cz
https://facebook.com/apbs.cz
https://www.linkedin.com/company/apbscz
https://apbs.cz/o-apbs-v-casopise-policista/
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2.3 Vzdělávací akce 

V průběhu roku 2019 bylo ve spolupráci s psychologickým pracovištěm Generálního ředitelství cel ČR 

uspořádáno 6 kazuistických psychodiagnostických seminářů pro psychology bezpečnostních sborů. 

V listopadu 2019 se konala I. konference a členská schůze APBS4, na které přednesly příspěvky o 

psychologické péči a psychologické podpoře v bezpečnostních sborech vedoucí skupiny krizové 

intervence oddělení vedoucího psychologa Policejního prezidia PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D., 

vedoucí psycholožka Hasičského záchranného sboru ČR plk. Mgr. Martina Wolf Čapková, psycholožka 

Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR PhDr. Soňa Haluzová a vedoucí psycholožka Generálního 

ředitelství cel ČR Mgr. Alena Křenová. 

Kromě organizace samotných akcí byl také mezi psychology bezpečnostních sborů proveden průzkum 

jejich vzdělávacích potřeb. Započalo také plánování akcí na rok 20205 a příprava vzdělávacích 

programů. 

2.4 Věda a výzkum 

Na podzim roku 2019 se APBS podílela na přípravě žádosti k výzkumnému projektu: Výcvik zaměřený 

na zvyšování připravenosti policistů pro psychicky a komunikačně náročné situace pomocí rozšířené a 

virtuální reality (VR). Žádost o podporu byla podána TA ČR v říjnu 2019. V případě získání podpory je 

realizace projektu plánována na období 3 let s počátkem v roce 2020. APBS bude v projektu vystupovat 

v roli externího aplikačního garanta a její úlohou bude podílení se na PR projektu a sdílení poznatků 

(např. informace na webu, spolupráce při organizaci workshopů pro psychology BS. Účastníky projektu 

jsou NUDZ & Leidenská univerzita v Holandsku & 3dsense s.r.o. a dalšími externími aplikačními garanty 

jsou Policie ČR a Police Academy The Netherlands. 

2.5 Spolupráce s Unií psychologických asociací ČR 

APBS se krátce po svém vzniku stala členem Unie psychologických asociací ČR, z.s. (UPA ČR). Zástupci 

APBS se pravidelně účastnili jednání předsednictva UPA ČR, z nichž jsou členům rozesílány zápisy. 

Spolupráce probíhá také v rámci pracovních skupin UPA ČR (Mgr. Michaela Borovanská, Ph.D. je 

koordinátorkou Legislativní komise UPA ČR a Mgr. et Mgr. Petra Karbanová je členkou skupiny pro PR 

a propagaci UPA ČR a od listopadu 2019 také tajemnicí UPA ČR).  

UPA ČR je organizací zastřešující psychologické asociace. Členství v ní přináší prostor pro rozvíjení 

spolupráce s dalšími psychology a jejich asociacemi, informace o aktuálním dění v oboru a možnost se 

podílet na vývoji v oboru (vč. přípravy související legislativy).  

V listopadu 2019 se I. konference a členské schůze APBS zúčastnil také předseda UPA ČR PhDr. Mgr. 

Michal Walter, který krátce pohovořil o aktuálním dění v UPA ČR a pochválil APBS za dosavadní aktivitu. 

                                                           
4 Reportáž z konference a členské schůze, včetně prezentací, k dispozici na https://apbs.cz/report-z-i-
konference-a-clenske-schuze/ 
5 Přehled vzdělávacích akcí k dispozici na https://apbs.cz/vzdelavaciakce/ 

https://apbs.cz/report-z-i-konference-a-clenske-schuze/
https://apbs.cz/report-z-i-konference-a-clenske-schuze/
https://apbs.cz/vzdelavaciakce/
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3 Účetnictví spolku 

3.1 Účetní metody 

Spolek v souladu s § 1f zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“), vede jednoduché 

účetnictví dle § 13b ZoÚ a vyhlášky č. 325/2015 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které vedou 

jednoduché účetnictví. 

V souladu s § 13b odst. 3 byly sestaveny přehledy – přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech 

a výdajích k rozvahovému dni 31. 12. 2019.  

Kontrolní komise spolku zpracovala dne 31. 3. 2020 zprávu o výsledku hospodaření APBS za rok 2019. 

Tato zpráva byla vydána na základě podkladů k účetnictví spolku, které obsahovaly účetní záznamy za 

rok 2019, konkrétně opis peněžního deníku, výpis z bankovního účtu, knihu majetku a závazků, kopie 

účetních dokladů, přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. Kontrolní komise ve 

zprávě konstatovala, že neshledala ohledně hospodaření za rok 2019 nedostatky. 

Členská schůze jednohlasně schválila ke dni 30. 4. 2020 výsledek hospodaření za rok 2019, přičemž 

hlasování se zúčastnila nadpoloviční většina řádných členů APBS. Členská schůze tak byla 

usnášeníschopná. 

3.2 Informace o majetku a závazcích 

Spolek neměl ke dni sestavení přehledu o majetku a závazcích za rok 2019 žádný majetek ani 

nevypořádané závazky. Přehled o majetku a závazcích za rok 2019 je uveden v příloze č. 1 této zprávy. 

3.3 Informace o příjmech a výdajích 

Příjmy spolku činily v roce 2019 pouze členské příspěvky, a to ve výši 12 950 Kč. Spolek neměl ve 

sledovaném období jiné příjmy a nevykonával vedlejší hospodářskou činnost. 

Výdaje spolku v roce 2019 činily celkem 9 265 Kč, z toho 4 200 Kč za členský příspěvek Unii 

psychologických asociací ČR, z.s. a 5 065 Kč za služby. Výdaje za služby zahrnovaly náklady na poštovní 

služby, poplatky za webhosting a doménu a pronájem sídla do listopadu 2019 (po změně sídla 

v listopadu 2019 spolek další náklady na pronájem sídla nevynakládá).  

Výsledek hospodaření spolku za rok 2019 činil 3 685 Kč. 

Přehled o příjmech a výdajích je uveden v příloze č. 2 této zprávy. 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala dne 13. 5. 2020 Mgr. Michaela Borovanská, Ph.D., předsedkyně spolku  
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Příloha č. 1 Přehled o majetku a závazcích za rok 2019 
 

 

  

Dle vyhlášky č. 

325/2015 Sb.

01 Dlouhodobý nehmotný majetek

02 Dlouhodobý hmotný majetek

03 Finanční majetek

04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny

05 Peněžní prostředky na bankovních účtech

06 Zásoby

07 Pohledávky

08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté

09 Ostatní majetek

Sestaveno dne:

21.2.2019

Podpis odpovědné osoby (statutární orgán): Podpis osoby odpovědné za sestavení 

(sestavil):

Mgr. Michaela Borovanská, Ph.D. Mgr. Michaela Borovanská, Ph.D.

03 Závazky celkem 0 0

99 ROZDÍL MAJETKU A ZÁVAZKŮ 0 4

B. Závazky

01 Závazky 0 0

02 Úvěry a zápůjčky přijaté 0 0

0 0

10 Majetek celkem 0 4

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4

A. Majetek

0 0

0 0

Česká republika

Běžné účetní období Minulé účetní období

Sdružování psychologů bezpečnostních sborů  a dalších 

psychologů či studentů VŠ oboru psychologie.

Předmět činnosti účetní jednotky:

Sídlo účetní jednotky:

IČ V křovinách 1541/18

07726082 Praha 4

PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH

ke dni 31.12.2019
Název a právní forma účetní 

jednotky:

(v celých tisících Kč)
Asociace psychologů 

bezpečnostních sborů, z. s.
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Příloha č. 2 Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 
 

 

 

Dle vyhlášky č. 

325/2015 Sb.

Sestaveno dne:

21.2.2019

0

9 0

0

4 0

Hlavní činnost Hospodářská činnost

0

0

5

0

0

0

0

0

00

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

Mgr. Michaela Borovanská, Ph.D. Mgr. Michaela Borovanská, Ph.D.

Účel spolku:

Sdružování psychologů bezpečnostních sborů  a dalších 

psychologů či studentů VŠ oboru psychologie.

Hlavní činnost Hospodářská činnost

0

0

0

0

0

0

0

0

13

11 Výdaje celkem

99 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 

Podpis odpovědné osoby (statutární orgán): Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):

06 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele

07 Ostatní osobní výdaje

08 Ostatní

09 Průběžné položky

10 Kursové rozdíly

01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

02 Materiál

03 Zboží

04 Služby

05 Mzdy

09 Kursové rozdíly

10 Příjmy celkem

B. Výdaje

04 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky

05 Přijaté členské příspěvky

06 Dotace a příspěvky přijaté z veřej. rozpočtů

07 Ostatní

08 Průběžné položky

A. Příjmy

01 Prodej zboží

02 Prodej výrobků a služeb

03 Příjmy z veřejných sbírek

Česká republika

Sídlo účetní jednotky:

IČ V křovinách 1541/18

07726082 Praha 4

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

ke dni 31.12.2019
Název a právní forma účetní 

jednotky:

(v celých tisících Kč)
Asociace psychologů 

bezpečnostních sborů, z. s.


