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Stanovy Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s. 

I. 

Níže uvedený text tvoří stanovy Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s. (dále 

jen „Spolek“) ve smyslu ustanovení § 218 NOZ 

II. 

Název 

Název spolku je Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s. (zkratka AFRZČR). 

Pro styk se zahraničím bude používán název: Czech Association of Animal Physiotherapy and 

Rehabilitation (zkratka CAAPR). 

III. 

Sídlo 

Adresa sídla je: Dědická 680/27a, Dědice, 682 01 Vyškov. 

IV. 

Stanovy 

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito Stanovami, 

které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 

V. 

Účel a poslání Spolku 

1. Spolek se svou činností podílí rozhodnout měrou na systematickém a soustavném zvyšování

odborné úrovně svých členů, především v oborech veterinární fyzioterapie a rehabilitace zvířat

organizováním odborných programů, konferencí a kurzů.

2. Účelem Spolku je:

a. Sdružování veterinárních lékařů, odborníků v rehabilitaci zvířat a ostatních zájemců,

kteří se zabývají problematikou fyzioterapie a rehabilitace zvířat, a zvyšování jejich

odborné úrovně organizováním odborných programů, konferencí, seminářů a kurzů.

b. Zajištění výměny zkušeností mezi jednotlivými členy Spolku.

c. Zprostředkování informací ze zahraničních periodik a odborných publikací.

d. Zajišťování kontaktů se zahraničními organizacemi podobného zaměření.

e. Vydavatelská činnost odborných publikací se zaměřením na fyzioterapii a rehabilitaci

zvířat.

f. Provádění výzkumných prací v oblasti fyzioterapie a rehabilitace zvířat a jejich šíření

mezi odbornou i laickou veřejnost.

g. Šíření osvěty v oblasti fyzioterapie a rehabilitace zvířat.

VI. 

Členství 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let,

která současně splňuje jednu z uvedených skutečností:

- je veterinárním lékařem, nebo

- je odborníkem v oblasti fyzioterapie a rehabilitace zvířat nebo

- je zájemce o oblast fyzioterapie a rehabilitace zvířat.
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Pro účely těchto Stanov je odborníkem v oblasti rehabilitace zvířat osoba bez získaného titulu 

veterinární lékař, o jejíž odbornosti rozhodne Prezidium na základě jí předložených dokumentů. 

Tyto předložené dokumenty musí prokazovat, že osoba žádající o členství ve Spolku dokončila 

kurz fyzioterapie a rehabilitace pod hlavičkou Spolku, renomované zahraniční kurzy pod vedením 

diplomovaného specialisty nebo zahraniční asociace pro fyzioterapii a rehabilitaci zvířat, 

dlouhodobou stáž (v délce 3 a více měsíců) na pracovišti s diplomovaným specialistou, popř. 

získala titul evropského specialisty v oboru fyzioterapie, nebo Dipl. ECVS či Dipl. ECVN či Dipl. 

ECVSMR, které se rehabilitace týkají. 

2. Členství se váže na osobu člena – fyzickou osobu, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází 
na jeho právního nástupce.

3. Členství ve Spolku:

a) „Certifikovaný člen“ – osoba, která prokáže odbornost dokumentem o vzdělání a odbornosti 
související s fyzioterapií a rehabilitací zvířat a bude přijata za Certifikovaného člena 

Prezidiem. Dokument o vzdělání a odbornosti musí obsahovat vypsanou náplň tohoto vzdělání.

b) „Člen“– osoba, která musí do 3 let ode dne rozhodnutí Prezidia o přijetí za Člena čekatele 
Spolku doložit vzdělání a odbornost související s fyzioterapií a rehabilitací pohybového 

aparátu zvířat. Následně, na základě nově předloženého dokumentu o odbornosti rozhodne 

Prezidium, zda se Člen čekatel stane Řádným členem. Pokud Člen čekatel svoji odbornost 

nedoloží, pak taková osoba zůstává  členem - čekatelem a běží mu další 3-leté období pro 

doložení odbornosti související s fyzioterapií a rehabilitací zvířat. Po uplynuté této další tříleté 

lhůty, přestává být taková osoba členem, není-li Prezidiem rozhodnuto jinak.

4. Osoba se stává členem ke dni zaplacení členského příspěvku a rozhodnutí Prezidia o přijetí za 

člena Spolku a to na základě písemné přihlášky. Prezidium rozhodne o přijetí osoby za 

Certifikovaného člena Spolku, příp. za Člena na základě předložených dokumentů o své 

odbornosti, resp. rozhodne, zda se jedná o takovou odbornost, která je předpokladem po vznik 

Certifikovaného členství ve Spolku či se osoba stane pouze Členem. V případě, že dokumenty 

prokazující odbornost osoba, která žádá o členství, nebudou předloženy, pak se taková osoba stane 

tzv. Členem.

5. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: jméno 

a příjmení,
bydliště,
datum narození,
tel. č. / email.

6. Seznam členů je neveřejný. Údaje o členech nesmí být poskytnuty bez jejich souhlasu jiným 
osobám.

7. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí osoby určené Prezidiem. Prezidium provede zápis 

nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Prezidium provede výmaz 

člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

8. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

a. dobrovolné vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení 

o ukončení členství Prezidiu, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;

b. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

c. nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečně stanovené lhůtě;

d. vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze 
Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Prezidium a 
Shromáždění má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, 

principy a poslání Spolku dle čl. V. těchto Stanov, nebo pro porušení členských 

povinností dle čl. VII. těchto Stanov;
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e. zánikem Spolku.

VII. 

Práva a povinnosti členů Spolku 

1. Člen má právo:

• být pravidelně informován o dění ve Spolku,

• podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku,

• a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,

• účastnit se zasedání Shromáždění bez hlasovacího práva, resp. mít pouze poradní hlas,

• být volen do Revizní komise,

• přednostně se účastnit všech kongresů, konferencí, seminářů a dalších odborných akcí 
pořádaných Spolkem. Přitom má práva využít výhod, pokud se k těmto akcím váží,

• žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. VI. odst. 5. Stanov.

2. Certifikovaný člen má právo:

• podílet se na činnosti Spolku,

• být pravidelně informován o dění ve Spolku,

• podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku,

• a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,

• účastnit se zasedání Shromáždění a mít hlasovací právo,

• volit a být volen do orgánů Spolku,

• žádat svolání mimořádného zasedání Shromáždění,

• přednostně se účastnit všech kongresů, konferencí, seminářů a dalších odborných akcí 
pořádaných Spolkem. Přitom má práva využít výhod, pokud se k těmto akcím váží,

• žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. VI. odst. 5. Stanov.

3. Každý člen Spolku má povinnost:

• platit včas a řádně členské příspěvky,

• chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,

• dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy Spolku,

• aktivně se podílet na činnosti Spolku,

• pravidelně se informovat o dění ve Spolku,

• při účasti na akcích Spolku a zejména při uplatňování výhod, které z těchto akcí plynou, 
prokázat svou totožnost,

• výsledky výzkumu a kazuistiky, které členové provádějí, poskytnout Spolku k publikování.

VIII. 

Členské příspěvky 

1. O výši příspěvku a jeho změnách musí být rozhodnuto na základě návrhu Prezidia Shromážděním.

Bez souhlasu Shromáždění může Prezidium rozhodnout o zvýšení příspěvku o částku odpovídající

inflaci vyhlášené za uplynulý rok.

2. Příspěvky jsou splatné nejpozději do 30. března příslušného kalendářního roku. Osoby, které se

stanou novými členy Spolku v průběhu roku, jsou povinny uhradit členský příspěvek a to do 1

měsíce ode dne podání písemné přihlášky.

3. Příspěvky mohou členové hradit poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet Spolku.

4. Na důkaz zaplacení příspěvku každý člen obdrží na svoji e-mailovou adresu potvrzení o úhradě

členského příspěvku (certifikát). Potvrzení o úhradě (certifikát) členského příspěvku má platnost

v daném kalendářním roku zaplacení členského příspěvku.
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IX. 

Orgány Spolku 

1. Organizační strukturu Spolku tvoří:

• Shromáždění, které je nejvyšším orgánem Spolku.

• Prezidium, které je statutárním orgánem Spolku.

• Revizní komise, která je kontrolním orgánem Spolku.

2. Funkční období volených orgánů Spolku, tj. Prezidia a Revizní komise jsou čtyři roky. Členové

volených orgánů Spolku jsou voleni Shromážděním tajnou volbou. Členem voleného orgánu Spolku

může být zvolen jen člen Spolku. Členství v Prezidiu a v Revizní komise je neslučitelné.

3. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní

členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Shromáždění. Členství ve volených orgánech zaniká

zánikem členství ve Spolku dle čl. VI. odst. 8 Stanov, uplynutím funkčního období nebo odvoláním

člena voleného orgánu Shromážděním.

4. Každý orgán Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-

li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřil příslušný orgán. Ze

zápisu musí být patrné, kdo a jak zasedání svolal, termín a místo konání zasedání, kdo zasedání

zahájil, kdo zasedání předsedal, seznam přítomných členů Spolku, příp. hostů, program zasedání,

usnesení, která byla přijata a s jakým výsledkem, kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen Spolku může

nahlížet do zápisu ze zasedání v sídle Spolku.

X. 

Shromáždění 

1. Shromáždění je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Shromáždění projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá další rozhodnutí 
zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do jeho působnosti zejména náleží:

• určit hlavní zaměření činností Spolku,

• rozhodovat o změně Stanov,

• schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané 
Prezidiem,

• schvalovat účetní závěrku,

• schvalovat rozpočet,

• vydávat prohlášení a stanoviska,

• volit a odvolávat členy Prezidia a Revizní komise,

• rozhodnout o zřízení a zrušení dalších orgánů Spolku,

• jmenovat likvidátora při zániku Spolku,

• hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů,

• rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací,

• rozhodnout o přeměně Spolku.

3. Zasedání Shromáždění je svoláváno Prezidentem podle potřeby, nejméně však jednou za rok. 

Prezident je povinen svolat mimořádné zasedání Shromáždění nejpozději do jednoho měsíce, 

jestliže o to písemně požádá alespoň jedna třetina Certifikovaných členů nebo Prezidium nebo 

Revizní komise.

4. Pozvánka na zasedání Shromáždění spolu s jejím programem musí být rozeslána členům Spolku 
elektronickou poštou nejméně třicet dní před jejím konáním.

5. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. 

Právo hlasovat na Shromáždění mají pouze Certifikovaní členové. Požaduje-li člen na zasedání



5 

sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo 

způsobit újmu, nelze mu je poskytnout. 

6. Každý Certifikovaný člen má jeden hlas, hlasy všech Certifikovaných členů mají stejnou váhu.

Shromáždění je schopno usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech Certifikovaných členů

Spolku. Usnesení Shromáždění přijímá většinou hlasů přítomných členů.

7. Odvolat členy Prezidia je možné jen se souhlasem dvoutřetinové většiny hlasů Certifikovaných

členů přítomných v době usnášení.

8. Není-li Shromáždění na svém zasedání schopno se usnášet, koná se za 30 minut na témže místě a

s týmž programem náhradní zasedání Shromáždění bez ohledu na počet přítomných členů

oprávněných na Shromáždění hlasovat. K usnesení náhradního Shromáždění je pak potřeba

třípětinové většiny hlasů přítomných Certifikovaných členů oprávněných na Shromáždění hlasovat.

9. Shromáždění zvolí na začátku zasedání předsedu, osobu pověřenou sčítáním hlasů a zapisovatele.

10. Jednání Shromáždění řídí předseda. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce.

Ze zasedání shromáždění se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel.

XI. 

Prezidium 

1. Prezidium je statutárním orgánem Spolku a je voleno z kandidátů navržených Prezidiem 
s přihlédnutím k návrhům členů Spolku.

2. Prezidium je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy. Členové Prezidia zvolí bezodkladně po svém 
zvolení jednoho člena do funkce Prezidenta a jednoho člena do funkce Víceprezidenta.

3. Zasedání Prezidia se konají podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Prezidium je usnášeníschopné 
při účasti alespoň 2 členů a rozhoduje prostou většinou přítomných členů Prezidia. V případě 
dosažení rovnosti hlasů při rozhodování rozhoduje hlas Prezidenta.

4. Prezidium může v konkrétních případech rozhodovat na základě písemného hlasování (per rollam). 
Návrh usnesení rozešle navrhovatel všem ostatním členům Prezidia doporučenou listovní zásilkou, 
faxem, či elektronickou poštou spolu s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. 
Písemné hlasování se provádí souhlasem vyjádřením 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 v 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.

5. Členství v Prezidiu je dobrovolné a bez nároku na odměnu. Členům Prezidia vzniká nárok na 

úhradu cestovních nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na zasedání Prezidia, které jim budou 

uhrazeny v souladu s platnými právními předpisy o cestovních náhradách.

6. Prezidium řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a usneseními Shromáždění po celé své 
funkční období.

7. Navenek za Spolek jedná Prezident, příp. jím pověřený víceprezident nebo jiný člen Prezidia. 
V případě, že funkce Prezidenta zanikne, jeho funkci vykonává vícepreziden a to do okamžiku 
zvolení nového Prezidenta.

8. Prezidium je povinno jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
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9. Prezident stojí v čele Prezidia. Prezident zejména:

• svolává Shromáždění,

• svolává a řídí zasedání Prezidia,

• zabezpečuje realizaci usnesení Shromáždění a Prezidia,

• předkládá Shromáždění zprávu o činnosti Spolku, zprávu o hospodaření, rozpočet na následující

období,

• organizuje činnost Prezidia,

• informuje Prezidium o své činnosti.

XII. 

Revizní komise 

1. Revizní komise je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy. Členové Revizní komise zvolí 
bezodkladně po svém zvolení jednoho člena do funkce předsedy.

2. Zasedání Revizní komise se konají podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. Zasedání Revizní 
komise svolává její předseda. Revizní komise je usnášeníschopná při účasti alespoň 2 členů a 
rozhoduje prostou většinou přítomných členů Revizní komise. V případě dosažení rovnosti hlasů 
při rozhodování rozhoduje hlas předsedy.

3. Členství v Revizní komisi je dobrovolné a bez nároku na odměnu. Členům Revizní komise vzniká 
nárok na úhradu cestovních nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na zasedání Revizní komise, 
které jim budou uhrazeny v souladu s platnými právními předpisy o cestovních náhradách.

4. Revizní komise zejména:

• dohlíží, aby Spolek dodržoval při své činnosti právní předpisy a své stanovy,

• kontroluje činnost Prezidia, hospodaření a nakládání s majetkem Spolku,

• upozorní Prezidium na všechny zjištěné nedostatky v jeho činnosti a požaduje jejich včasnou 
nápravu,

• vyhotoví každý rok úplnou zprávu o své činnosti a zjištěných skutečnostech, kterou následně 
předloží Shromáždění v rámci jeho každoročního zasedání.

5. Členové Revizní komise mají právo účastnit se zasedání Prezidia, v rámci kterých mají poradní 
hlas. Členové Revizní komise mohou dávat podněty Prezidiu či Shromáždění k projednání 

určitých záležitostí a ty se jimi musí zabývat. Dále pak mají právo být informováni o všech 

rozhodnutích a závěrech Prezidia a nahlížet do veškerých dokumentů a listin Spolku.

XIII. 

Majetek a hospodaření Spolku 

1. Spolek je neziskovou organizací.

2. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, 

z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu 

svého majetku.

3. Hospodaření s majetkem řídí a organizuje Prezidium, které jedenkrát ročně o této činnosti 
předkládá Shromáždění zprávu.

XIV. 

Zánik a likvidace Spolku 
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1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Shromáždění nebo 

z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Při zániku Spolku Shromáždění jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od 
svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle 

Spolku všem členům Spolku.

3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na 

rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Shromáždění. Nebude-li návrh na rozdělení 

likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od 

okamžiku, kdy Shromáždění předchozí návrh zamítla.

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Znění těchto Stanov bylo schváleno Shromážděním konaným dne 28. 8. 2021, jehož zasedání je 
potvrzeno zápisem ze dne 28. 8. 2021

2. Znění těchto Stanov je účinné ode dne jeho schválení, tj. ode dne 28. 8. 2021




