STANOVY
Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s.
Preambule
Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s. (dále jen „Asociace“) je
organizace, ustanovená ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Sdružuje
veterinární lékaře, odborníky v rehabilitaci zvířat a ostatní zájemce o oblast fyzioterapie a
rehabilitace zvířat, kteří mají stejné profesní zájmy.
Čl.1.
Název
1.1. Název organizace je Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s.
(zkratka AFRZČR).
1.2. Pro styk se zahraničím je oficiální anglický překlad názvu Czech Association of Animal
Physiotherapy and Rehabilitation (zkratka CAAPR).
Čl.2.
Sídlo a adresa
2.1. Asociace sídlí na adrese: Veterinární klinika Vyvet, Dědická 680/27a, Vyškov, 682 01
Čl. 3.
Působnost a postavení
3.1
Asociace působí na celém území republiky.
3.2
Asociace je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou
činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
Čl. 4.
Cíl činnosti
4.1. Asociace se svou činností podílí rozhodnou měrou na systematickém a soustavném
zvyšování odborné úrovně svých členů, především v oborech veterinární fyzioterapie a
rehabilitace zvířat.
4.2. Cílem Asociace je:
4.2.1. sdružování veterinárních lékařů, odborníků v rehabilitaci zvířat a ostatní
zájemců, kteří se zabývají problematikou fyzioterapie a rehabilitace zvířat
4.2.2. zajištění výměny zkušeností mezi jednotlivými členy Asociace
4.2.3. zprostředkování informací ze zahraničních periodik a odborných publikací
4.2.4. zajišťování kontaktů se zahraničními organizacemi podobného zaměření
4.2.5. organizování odborných programů: konferencí, seminářů a kurzů
4.2.6. vydavatelská činnost odborných publikací se zaměřením na fyzioterapii a
rehabilitaci zvířat

4.2.7. provádění výzkumných prací v oblasti fyzioterapie a rehabilitace zvířat a jejich
šíření mezi odbornou i laickou veřejnost
4.2.8. šíření osvěty v oblasti a o oblasti fyzioterapie a rehabilitace zvířat
4.2.9. spolupráce s Akademií fyzioterapie a rehabilitace zvířat

Čl. 5.
Majetek a hospodaření
5.1. Asociace je neziskovou společenskou organizací.
5.2. Majetek Asociace je tvořen:
5.2.1. příspěvky členů
5.2.2. finančními a věcnými dary právnických a fyzických osob
5.2.3. dalšími zákonnými zdroji
5.3. Hospodaření s majetkem řídí a koordinuje Prezidium, které jedenkrát ročně předkládá
Shromáždění Asociace ke schválení zprávu o hospodaření. Kontrolu hospodaření provádí
Revizní komise.

Čl. 6.
Členství
6.1. Členem Asociace se může stát na základě písemné přihlášky každý veterinární lékař,
odborník v rehabilitaci zvířat a zájemce o oblast fyzioterapie a rehabilitace zvířat, který
souhlasí s jejími stanovami
6.2. Odborníkem v rehabilitaci zvířat se míní osoba bez získaného titulu veterinární lékař
schválená Prezidiem na základě předložení dokladů o vzdělání související s fyzioterapií a
rehabilitací zvířat
6.3. Členství v Asociaci vzniká dnem schválení a zaregistrování nového člena Prezidiem
Asociace a po zaplacení členského příspěvku
6.4. Prezidium Asociace vede evidenci členů, která slouží výhradně potřebám Asociace.
Údaje o členech nesmí být poskytnuty bez jejich souhlasu jiným osobám.
6.5. Členství v Asociaci je dvojího druhu a to člen – čekatel a řádný člen. Oba druhy členství
jsou vázány na osobu, členství je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního
nástupce.
6.6 Člen - čekatel musí do 3 let doložit vzdělání a odbornost související s fyzioterapií a
rehabilitací pohybového aparátu zvířat a stává se řádným členem po schválení Prezidiem.
Pokud toto vzdělání a odbornost nedoloží, zůstává členem – čekatelem a běží mu další 3 leté
období pro doložení vzdělání a odbornosti související s fyzioterapií a rehabilitací zvířat.

6.7. Řádný - člen musí doložit dokument o vzdělání a odbornosti související s fyzioterapií a
rehabilitací zvířat. Tento dokument musí obsahovat vypsanou náplň tohoto vzdělání. O tom,
zda náplň daného vzdělání splňuje požadavky na zařazení osoby, jako řádného člena rozhodne
Prezidium Asociace, případně navrhne její doplnění.
6.8. Dokumentem o vzdělání a odbornosti související s fyzioterapií a rehabilitací zvířat je
myšleno: Dokončený kurz fyzioterapie a rehabilitace pod hlavičku AFRZČR, renomované
zahraniční kurzy pod vedením diplomovaného specialisty nebo zahraniční asociace pro
fyzioterapii a rehabilitaci zvířat, dlouhodobá stáž (3 a více měsíců) na pracovišti s
diplomovaným specialistou, získaný titul evropského specialisty v oboru fyzioterapie,
nebo Dipl. ECVS či Dipl. ECVN, které se rehabilitace týkají.

Čl. 7.
Práva členů
7.1. Člen – čekatel Asociace má právo:
7.1.1. přednostně se účastnit všech kongresů, konferencí, seminářů a dalších
odborných akcí pořádaných Asociací. Přitom má práva využít výhod, pokud se
k těmto akcím váží
7.1.2. být informován o činnosti Asociace
7.1.3. podávat návrhy a připomínky k činnosti Asociace

7.2. Řádný - člen Asociace má právo:
7.2.1. zúčastnit se volby do orgánů Asociace
7.2.2. být volen do orgánů Asociace
7.2.3. přednostně se účastnit všech kongresů, konferencí, seminářů a dalších
odborných akcí pořádaných Asociací. Přitom má práva využít výhod, pokud se
k těmto akcím váží
7.2.4. být informován o činnosti Asociace
7.2.5. podávat návrhy a připomínky k činnosti Asociace

Čl. 8.
Povinnosti členů
8.1. Člen – čekatel a řádný - člen Asociace je povinen:
8.1.1. platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu
8.1.2. při účasti na akcích Asociace a zejména při uplatňování výhod, které z těchto
akcí plynou, prokázat svou totožnost a doložit své členství v Asociaci platným
průkazem člena.

8.1.3. v profesních záležitostech jednat tak, aby doma i v zahraničí důstojně
reprezentoval Asociaci
8.1.4. řídit se stanovami a vnitřními předpisy Asociace
8.1.5. aktivně se podílet dle svých osobních schopností na činnosti Asociace
8.1.6. výsledky výzkumu a kazuistiky, které členové provádějí, poskytnout Asociaci
k opublikování

Čl. 9.
Členské příspěvky
9.1. Výši členských příspěvků a jejich případnou kategorizaci navrhuje Prezidium podle
finančních potřeb Asociace.
9.2. Výše členských příspěvků a její změny podléhají každoročnímu schválení
Shromážděním.
9.3. Prezidium je oprávněno měnit výši členských příspěvků bez souhlasu Shromáždění jen
do výše vládou vyhlášené inflace za uplynulý kalendářní rok
9.4. Příspěvky jsou splatné nejpozději do 30. března příslušného kalendářního roku. U nových
členů, kteří se přihlásí v průběhu roku, je to poměrná část v souvislosti s délkou členství
v Asociaci a je splatná do 1 měsíce od podání přihlášky.
9.5. Příspěvky mohou členové hradit poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet
Asociace
9.6. Na důkaz zaplacení příspěvků každý člen obdrží platný certifikát a členský průkaz.
Certifikát o členství má platnost v daném kalendářním roku zaplacení členského příspěvku.

Čl. 10.
Zánik členství
10.1. Členství v Asociaci zaniká:
10.1.1. nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu
10.1.2. písemným oznámením o ukončení členství ze strany člena
10.1.3. vyloučením člena ze závažného důvodu na základě rozhodnutí Prezidia nebo
usnesení Shromáždění
10.1.4. pokud člen čekatel nedoloží ve stanovené lhůtě vzdělání a odbornost
související s fyzioterapií a rehabilitací pohybového aparátu zvířat
10.1.5. úmrtím člena

Čl. 11.

Orgány Asociace
11.1. Orgány Asociace jsou:
11.1.1. Shromáždění
11.1.2. Prezidium
11.1.3. Revizní komise
11.1.4. Rada zakladatelů
11.2. Z jednání všech orgánů Asociace se pořizuje zápis, který musí obsahovat termín a místo
konání jednání, seznam přítomných členů orgánů Asociace a hostů, program jednání a přesný
obsah rozhodnutí, o nichž bylo jednáno, s uvedením výsledků hlasování. Zápis musí být
zpřístupněn všem členům příslušného orgánu Asociace, popř. dalším osobám dle podmínek
stanovených prezidiem. Za pořízení zápisu je zodpovědný prezident nebo předseda
příslušného orgánu.
Čl. 12.
Shromáždění
12.1. Shromáždění tvoří všichni řádní - členové Asociace a je vrcholným orgánem Asociace.
12.2. Shromáždění:
12.2.1. schvaluje Stanovy a jejich změny, schvaluje zprávu Prezidenta o činnosti a
hospodaření, schvaluje rozpočet, vydává prohlášení a stanoviska
12.2.2. volí členy Prezidia na návrh Rady zakladatelů
12.2.3. volí členy a odvolává členy Revizní komise
12.2.4. rozhoduje o zřízení či zrušení dalších orgánů Asociace, mimo Rady zakladatelů
12.2.5. rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Asociace
12.3. Shromáždění se schází na řádných zasedáních minimálně jedenkrát ročně.
12.4. Písemné podklady pro zasedání Shromáždění musí jeho členové obdržet nejpozději dva
týdny před začátkem zasedání. Tyto písemné podklady také musí obsahovat případné návrhy
od členů Asociace.
12.5. Prezident je povinen svolat mimořádné zasedání Shromáždění nejpozději do jednoho
měsíce, jestliže o to písemně požádá alespoň jedna třetina Shromáždění nebo Prezidium.
12.6. Všechna zasedání Shromáždění organizuje Prezidium Asociace
12.7. Shromáždění se usnáší, volí a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů
12.8. Shromáždění může odvolat Prezidium pouze dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných
členů při hlasování na zasedání Shromáždění
12.9. Ze zasedání Shromáždění je vypracován zápis obsahující usnesení, který je následně
zaslán všem členům Asociace
12.10. Shromáždění si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují tyto
stanovy.

Čl. 13.
Prezidium
13.1. Prezidium je statutárním orgánem Asociace, který řídí činnost Asociace a jedná jeho
jménem v souladu se zákonem a těmito stanovami. Prezidium zabezpečuje činnost Asociace
mezi zasedáními Shromáždění na základě těchto stanov a usnesení Shromáždění.
13.1.1. Shromáždění volí Prezidium na návrh Rady zakladatelů tajnou volbou na
období čtyř let.
13.1.2. Počet členů prezidia je vždy lichý, zpravidla pět
13.2. Prezidium tvoří:
- prezident
- viceprezident
- tajemník
- ostatní členové
13.3. Prezident a viceprezident jsou volení přímou tajnou volbou Prezidia, zpravidla u
příležitosti výroční konference Asociace, na návrh Rady zakladatelů
13.4. Prezidium je schopné usnášení, jestliže se jeho zasedání zúčastní nadpoloviční většina
jeho členů. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů.
13.5. Zasedání Prezidia se konají podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.
13.6. Prezidium může v konkrétních případech rozhodovat na základě písemného hlasování
(per rollam). Návrh usnesení rozešle navrhovatel všem členům Prezidia doporučenou listovní
zásilkou, faxem, či elektronickou poštou spolu s oznámením lhůty, ve které mají učinit
písemné vyjádření. Písemné hlasování se provádí souhlasem vyjádřeným odeslaným
navrhovateli stejným způsobem, jako je rozeslán návrh podle předchozí věty. Usnesení per
rollam nabývá platnosti doručením kladného vyjádření posledního člena Prezidia, kterým bylo
dosaženo potřebné většiny ke schválení usnesení, navrhovateli. V případě, že s navrhovatelem
určené lhůtě neobdrží navrhovatel souhlas nadpoloviční většiny členů Prezidia, nebo před
uplynutím lhůty obdrží alespoň od poloviny členů Prezidia záporné vyjádření, usnesení
nebylo přijato. Navrhovatel bez zbytečného odkladu uvědomí o výsledku hlasování všechny
členy Prezidia. Při písemném hlasování se za přítomné považují ti členové Prezidia, kteří
písemně hlasovali.
13.7. Prezidium je za svoji činnost odpovědné Asociaci.
13.8. V případě uvolnění některého člena Prezidia, Prezidium kooptuje na období do
nejbližšího zasedání Shromáždění dalšího člena. V případě uvolnění funkce Prezidenta
nastoupí na jeho funkci viceprezident. Na svěřené funkci Prezidenta dokončí zbytek
volebního období.
13.9. Členství v Prezidiu je dobrovolné, bez nároku na honorář
13.10. Cestovní náklady při účasti na zasedáních Prezidia jsou členům prezidia hrazeny podle
platných předpisů o náhradách cestovních výdajů.

13.11. Prezidium může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci
hospodáře, přičemž při jejich zřízení/jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomocí.

Čl. 14.
Prezident
14.1. Prezident stojí v čele Prezidia
14.2. Prezident odpovídá za práci Prezidia a správný chod Asociace
14.3. Prezident zastupuje a jedná jménem Asociace doma i v zahraničí, případně může
zastupováním pověřit viceprezidenta nebo jiného člena Prezidia
14.4. Prezident dále:
14.4.1. svolává a řídí zasedání Shromáždění a Prezidia
14.4.2. zabezpečuje realizaci usnesení jejich zasedání
14.4.3. předkládá Shromáždění zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, rozpočet na
příští období
14.4.4. řídí práci Prezidia
14.5. Prezident je za svoji činnost odpovědný Asociaci. Je povinen informovat Prezidium na
jeho nejbližším zasedání o všech svých krocích týkajících se Asociace, které učinil v době
mezi zasedáními Prezidia
14.6. Pro případ nepřítomnosti Prezidenta může Prezident pověřit jeho zastupováním
viceprezidenta, případně jiného člena Prezidia. V takovém případě zastupující přebírá
všechny kompetence a povinnosti Prezidenta se všemi důsledky.

Čl. 15.
Revizní komise
15.1. Revizní komise je volena tajnou volbou na volební období čtyř let.
15.2. Je složena ze tří členů, kteří si ze svého středu zvolí nadpoloviční většinou hlasů všech
svých členů předsedu komise. Žádný z členů Revizní komise nesmí být zároveň členem
jakéhokoliv jiného orgánu Asociace.
15.3. Revizní komise je usnášeníschopná při přítomnosti všech svých členů
15.4. Jednání Revizní komise svolává její předseda.
15.5. Podněty z Revizní komise se musí zabývat Prezidium a případně Shromáždění. Konečné
rozhodnutí o podnětu z Revizní komise musí schválit Rada zakladatelů.
15.6. Revizní komise dohlíží na
15.3.1. dodržování zákonů a stanov při práci Prezidia a Asociace vůbec
15.3.2. správné hospodaření Prezidia

15.7. Členové revizní komise mají právo
15.4.1. zúčastnit se jednáni Prezidia jako pozorovatelé a být informováni o závěrech
z těchto jednání
15.4.2. nahlížet do veškerých dokladů Asociace
15.8. Revizní komise má povinnost
15.5.1. upozornit Prezidium na všechny zjištěné nedostatky v jeho práci, aby mu
umožnila je včas odstranit
15.5.2. každoročně vyhotovit podrobnou a pravdivou zprávu o své činnosti a
zjištěných skutečnostech předložit ji Shromáždění při výroční konferenci Asociace
15.5.3. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přijde do styku
v souvislosti s plněním svých úkolů, mimo oficiální prohlášení, vyplývajících z jejího
poslání.
15.9. Za práci revizní komise nese plnou odpovědnost její předseda
15.10. Členové revizní komise mají při účasti na jednáních Prezidia poradní hlas.
15.11. Revizní komise se ke společné práci schází minimálně dvakrát do roka, zpravidla u
příležitosti zasedání Prezidia
15.12. Členství v Revizní komisi je dobrovolné, bez nároku na honorář.
15.13. Cestovní náklady při účasti na zasedáních Revizní komise jsou členům hrazeny podle
platných předpisů o náhradách cestovních výdajů.

Čl.16.
Rada zakladatelů
16.1. Rada zakladatelů je nezávislým orgánem Asociace, který dohlíží na činnost Asociace.
Může mít jakýkoliv počet členů.
16.2. Funkční období členů Rady zakladatelů je časově neomezené. Funkce člena Rady
zakladatelů zaniká:
16.2.1. odstoupením z funkce
16.2.2. úmrtím.
16.3. V případě zániku funkce některého člena Rady zakladatelů není tato funkce znova
obsazována.
16.4. Zánikem funkce posledního člena Rady zakladatelů zaniká Rada zakladatelů bez
náhrady.
16.5. Rada zakladatelů navrhuje Shromáždění kandidáty na členy Prezidia a navrhuje rovněž
Shromáždění jejich odvolání.

16.6. Členové Rady zakladatelů mají právo zúčastnit se s hlasem poradním jednání všech
orgánů Asociace a požádat od nich informace a vysvětlení týkající se jejich činnosti.

Čl.17.
Zánik Asociace
18.1. Asociace může zaniknout:
18.1.1. z rozhodnutí Shromáždění
18.1.2. sloučením s jinou organizací
18.1.3. dalšími způsoby, vyplývajícími ze zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Čl. 18.
Přechodná a závěrečná ustanovení
19.1. První členy Prezidia, včetně funkcí Prezidia volí zakladatelé Asociace. Zakladatelé
Asociace se shodli na členech a funkcích Prezidia takto:
Prezident: MVDr. Aleš Tomek, Dipl.ECVN
Viceprezident: Bc. Kateřina Plačková, CCRP
Tajemník: MVDr. Ivo Hylák
19.2. První členy Revizní komise volí zakladatelé Asociace. Zakladatelé Asociace se shodli
na členech Revizní komise takto:
MVDr. Renata Kvapilová, MVDr. Helena Potfajová, MVDr. Roman Kvapil
Členové Revizní komise si na svém prvním zasedání zvolí předsedu.
19.3. Na obsahu těchto stanov se shodli všichni zakladatelé Asociace.
19.4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu Asociace do příslušného rejstříku
vedeného soudem.
19.5. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Stanov bude shledáno neplatným či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto
Stanov.
19.6. Skutečnosti neupravené těmito Stanovami se v plném rozsahu řídí ustanovením zákona
č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění a ostatními obecně závaznými právními
předpisy.

