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Zápis 
 

ze zasedání Valné hromady Spolku ProAfázie konaného 13. 12. 2022 
v posluchárně Neurologické kliniky FN Brno 

 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 
Program zasedání:  
 
1. výroční zpráva za rok 2022  
2. volba členů Výkonné rady 
3. přijetí nových členů 
4. plán rozpočtu na rok 2023 
5. plán organizace a akcí spolku na rok 2023 
6. GDPR 
7. diskuze  
 
Zasedání Valné hromady Spolku ProAfázie (dále jen Spolku) bylo zahájeno a vedeno Mgr. 
Naděždou Lasotovou, MBA. Všichni přítomní stvrdili svou účast podpisem na prezenční listině, 
která je nedílnou součástí zápisu z Valné hromady. Účastníci byli seznámeni s programem 
zasedání. Zasedání se zúčastnila většina členů Spolku a pozvaní hosté.  Zasedání Valné 
hromady bylo dle prezenční listiny usnášeníschopné. 
 

1. Členové Spolku byli Mgr. Naděždou Lasotovou, MBA seznámeni s výroční zprávou a 
hospodařením Spolku za rok 2022. Výroční zpráva bude zveřejněna na webových 
stránkách Spolku. 

 
2. Výkonná rada byla jednohlasně odsouhlasena ve složení: 

Mgr. Naděžda Lasotová, MBA – předseda 
Mgr. Kristina Šimečková – místopředseda 
PhDr. Milena Košťálová, Ph.D. – člen Výkonné rady 
Anna Poláková – člen Výkonné rady 
Jaroslav Novotný – člen Výkonné rady 
 

3. Jako noví členové Spolku byli jednohlasně přijati: paní Herková, Matulová, Černá, 
Hadová, Absolínová a pan Horák. 

 



4. Mgr. Lasotová, MBA seznámila členy Spolku s plánem rozpočtu na rok 2023 – 
předpokládané/plánované příjmy (převod prostředků z roku 2022 – 6 117,-; členské 
poplatky cca 10 000,-; prodej materiálů cca 100,-) a výdaje (pronájem prostor cca 
500,-;  webové stránky – doména cca 400,-; další dle stavu prostředků v pokladně a na 
bankovním účtu - úprava designu webových stránek, výlety – vstupenky, občerstvení; 
lektorství, vedení účetnictví.  Výše členského příspěvku na rok 2023 byla odsouhlasena 
většinou hlasů ve výši 1000,- pro frekventanty skupin (hlasování se zdržel pan Horák). 
Prominutí členského příspěvku je možné na základě písemné žádosti, dle návrhu PhDr. 
Košťálové, Ph.D. z roku 2015. 
 

5. Plán organizace a akcí Spolku na rok 2023 
a. V roce 2023 budou nadále pokračovat dvě konverzační skupiny pod vedením 

Mgr. Lasotové, MBA  a Mgr. Šimečkové/Mgr. Klusáčkové/PhDr. Košťálové, Ph.D. 
První skupina v novém roce se uskuteční 3. 1. 2023 pod vedením Mgr. 
Šimečkové a Mgr. Klusáčkové. Každá skupina se bude i nadále setkávat 
v intervalu jedenkrát za dva týdny.  

b.  V roce 2023 budou plánované výlety tradičně před letními prázdninami, 
pravděpodobně i jako první setkání opět po prázdninách. Jako návrhy jsou 
společné zhlédnutí filmu s tématikou afázie – Němá tajemství (informace zajistí 
Mgr. Šimečková, uvedení filmu snad březen 2023), návštěva podzemí pod 
Žlutým kopcem (návrh pana Jiskry), návštěva krytu 10-Z či muzea na Zelném 
trhu či hladu Špilberk (návrhy pana Novotného).  

c. V roce 2023 se nadále plánuje spolupráce se studenty pedagogických fakult, jak 
v rámci dobrovolnictví s pravidelným docházením do skupin, tak v rámci 
studijních praxí studentů na Neurologické klinice FN Brno.  

d. Pronájem prostor knihovny neurologické kliniky byl smluvně prodloužen s FN 
Brno o další 3 roky (do roku 2025). Pronájem je bezplatný, k úhradě budou 
cestou faktury každoročně vyčísleny režijní náklady spotřeby elektrické energie, 
vody apod.  

e. S účinností od 1. 1. 2023 má nově Spolek ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost zřízení 
datové schránky. Datová schránka bude dle dostupných informací Spolku 
zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023. 

f. V případě pandemie či jiné okolnosti, která by znemožňovala osobní setkání 
Valné hromady Spolku, byla jednohlasně odsouhlasena možnost uspořádání 
Valné hromady s hlasováním per rollam (korespondenčně či prostřednictvím 
technických prostředků – pomocí e-mailu, on-line apod.). 

g. Lektoři skupin přebírají zodpovědnost za pronájem místnosti knihovny 
Neurologické kliniky – zodpovídají za uvedení místnosti do původního stavu po 
skončení každé skupiny, úklid a uzamčení prostor knihovny.  

h. Konzultace ohledně inovace webových stránek Spolku byla předběžně 
přislíbena se synem paní Herkové. Konzultaci zajistí Mgr. Lasotová, MBA. 



i. Lektoři povedou evidenci studentů a nových klientů, resp. členů, kteří se nově 
zúčastní skupin během roku 2023. Seznam osob předají předsedovi Spolku před 
další plánovanou Valnou hromadou k zajištění Výroční zprávy a zprávy o 
činnosti. 

j. Každá osoba, která se účastní konverzační skupiny Spolku, odpovídá v průběhu 
setkání Spolku za svoji bezpečnost sama. Spolek nepřebírá zodpovědnost za 
bezpečnost frekventantů konverzačních skupin (klientů, konverzačních 
partnerů, studentů a dalších zúčastněných).  
 

6. GDPR 
Členové Spolku byli seznámeni s pravidly GDPR a uchování osobních údajů. Vyplnili 
Souhlas se zpracováním osobních údajů, který je v podepsané podobě platný na 5let a 
je uchován v dokumentaci Spolku. V rámci ochrany osobních údajů budou pozvánky a 
informace o činnosti a aktivitách Spolku rozesílány členům emailem ve skryté kopii. 
Osobní údaje jsou k dispozici pouze k evidenci členů Spolku, nejsou a nebudou 
k dispozici dalším stranám. Členové souhlasili s pořizováním fotografií a videonahrávek 
a jejich umístění na webové stránky Spolku anonymně, bez udání jména. Souhlas se 
zpracováním osobních údajů a ochrana osobních údajů bude podepsán s účetní Spolku. 
Podpis zajistí Mgr. Naděžda Lasotová, MBA. 
 
 

Po ukončení Valné hromady proběhlo tradiční vánoční setkání členů Spolku a hostů. 
 
Zapsala:  Mgr. Naděžda Lasotová, MBA 
 
Správnost zápisu potvrzuje:  
 
Mgr. Naděžda Lasotová, MBA            Mgr. Kristina Šimečková                    Jaroslav Novotný 
           předseda                                               místopředseda                          člen Výkonné rady 
 
 
Součástí tohoto zápisu je prezenční listina.  
 
v Brně dne 13. 12. 2022 
 


