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ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ 

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

se sídlem Dědická 680/27a, Dědice, 682 01 Vyškov, 

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu L, vložce číslo 22222 

(dále jen „AFRZČR“ nebo „spolek“) 

konané dne 28.8.2021 od 14.00 hod. 

v Hotel Vrchovina Podomí u Vyškova 

na adrese Podomí 142, Drnovice, okres Vyškov 

 

BOD 1 POŘADU JEDNÁNÍ – PREZENCE A ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 

 

Před zasedáním shromáždění byla proběhla písemná prezence přítomných. Po zahájení zasedání 

shromáždění bylo MVDr. Alešem Tomkem, Dipl.ECVN, prezidentem konstatováno, že zasedání 

shromáždění AFRZČR bylo svoláno jím jako prezidentem v souladu se stanovami, na základě 

pozvánek zaslaných jednotlivým členům prostřednictvím emailů[LB1]. 

 

Pozvánka obsahovala všechny náležitosti předepsané právní předpisy a stanovami spolku.  

 

BOD 2 POŘADU JEDNÁNÍ – KONTROLA USNÁŠENISCHOPNOSTI SHROMÁŽDĚNÍ 

 

Na shromáždění bylo přítomno 19 certifikovaných členů z celkového počtu 27 certifikovaných členů, 

kteří mají v souhrnu 19 hlasů k hlasování na shromáždění a 4 členové bez hlasovacího práva. Tito 

členové, certifikovaní i členové, byli přítomni po celou dobu shromáždění. 

 

Shromáždění bylo dle ust. § 252 občanského zákoníku usnášeníschopné za účasti většiny 

certifikovaných členů spolku (k členů bez hlasovacího práva se nepřihlíží – viz § 252 odst. 2 

občanského zákoníku), a proto bylo shromáždění způsobilé se právoplatně usnášet.  

 

Přítomní byly poučeni o tom, že každý certifikovaný člen spolku má jeden hlas a že k přijetí usnesení 

se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů (certifikovaných). 

 

V pozvánce na toto shromáždění byl uveden tento pořad jednání: 

 

1. Prezence  a zahájení zasedání Shromáždění 

2. Kontrola usnášeníschopnosti shromáždění  

3. Volba orgánů shromáždění (předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele) 

4. Zpráva funkcionářů o jejich činnosti (Zpráva prezidenta o činnosti a hospodaření AFRZČR, 

Zpráva revizní komise o své činnosti) 

5. Změna čl.9.6. stanov spolku 

6. Změna čl. 8.1.2. stanov spolku 

7. Volba členů prezidia 

8. Volba členů Revizní komise 

9. Diskuse 

10. Závěr 

 

MVDr. Roman Kvapil navrhl doplnit pořad jednání o následující body a změnu názvu bodu 5. a 6. 

 

11. Změna stanov spolku Článek V. Účel a poslaní spolku, bod 1 

12. Změna stanov spolku Článek V. Účel a poslaní spolku, bod 2 

13. Projednání a schválení výše členských příspěvků na rok 2022 

14. Bod 5. Změna Čl.VIII., bod 4 

15. Bod 6. Změna Čl. VII., bod 3 odrážka 6 

 

Pro hlasovalo 19 certifikovaných členů spolku, zdrželo se: 0, proti: 0 hlasů certifikovaných členů 

spolku.  
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Navržený pořad jednání tedy je: 

 

1. Prezence  a zahájení zasedání Shromáždění 

2. Kontrola usnášeníschopnosti shromáždění  

3. Volba orgánů shromáždění (předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele) 

4. Zpráva funkcionářů o jejich činnosti (Zpráva prezidenta o činnosti a hospodaření AFRZČR, 

Zpráva revizní komise o své činnosti) 

5. Změna Čl.VIII., bod 4 

6. Změna Čl. VII., bod 3 odrážka 6 

7. Změna stanov spolku Článek V. Účel a poslaní spolku, bod 1 

8. Změna stanov spolku Článek V. Účel a poslaní spolku, bod 2 

9. Volba členů prezidia 

10. Volba členů Revizní komise 

11. Projednání a schválení výše členských příspěvků na rok 2022 

12. Diskuse 

13. Schválení usnesení 

14. Závěr 

 

Pro hlasovalo 19 certifikovaných členů spolku, zdrželo se: 0, proti: 0 hlasů certifikovaných členů 

spolku.  

 

BOD 3 POŘADU JEDNÁNÍ – VOLBA ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ 

 

Dalším bodem pořadu jednání byla volba předsedy shromáždění. 

 

Prezidium navrhlo, aby předsedou shromáždění byl MVDr. Tomek Aleš, Dipl.ECVN 

 

Pro hlasovalo 18 certifikovaných členů spolku, zdrželo se: 1, proti: 0 hlasů certifikovaných členů 

spolku.  

 

Prezident konstatoval, že shromáždění zvolilo 18 hlasy certifikovaných členů předsedou 

shromáždění MVDr. Aleše Tomka, DiplECVN. 

 

Předseda se ujal vedení shromáždění. 

 

Shromáždění navrhlo, aby osobou pověřenou sčítáním hlasů byl Lenka Hájková. 

 

Pro hlasovalo 18 certifikovaných členů spolku, zdrželo se: 1, proti: 0 hlasů certifikovaných členů 

spolku.  

 

Shromáždění navrhlo, aby zapisovatelem byl MVDr. Roman Kvapil. 

 

Pro hlasovalo 19 certifikovaných členů spolku, zdrželo se: 0, proti: 0 hlasů certifikovaných členů 

spolku.  

 

BOD 4 POŘADU JEDNÁNÍ – ZPRÁVA FUNKCIONÁŘŮ O JEJICH ČINNOSTI 

 

Další bod jednání byla zpráva o činnosti a hospodaření AFRZČR,z.s..  

 
Prezident navrhl po přečtení této zprávy shromáždění, aby přijalo toto usnesení: 

 

„Shromáždění schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření AFRZČR.“ 

 

Pro hlasovalo 19. certifikovaných členů spolku, zdrželo se: 0., proti: 0 hlasů certifikovaných členů 

spolku.  



3 

 

 

Předseda konstatoval, že shromáždění 19 hlasy certifikovaných členů schválilo zprávu o činnosti a 

hospodaření  AFRZČR.  

 

Dalším bodem pořadu jednání byla: zpráva revizní komise o své činnosti. 

 

Předseda konstatoval po přečtení této zprávy, že shromáždění bylo seznámeno se zprávou revizní 

komise o své činnosti. 

 

BOD 5 POŘADU JEDNÁNÍ – ZMĚNA ČL. VIII. BOD 4 

 

a. Původní znění: 

4. Po zaplacení členského příspěvku obdrží každý člen členský průkaz s vylepenou členskou 

známkou, která potvrzuje zaplacení členského příspěvku za příslušný kalendářní rok. Po zaplacení 

členského příspěvku v následujících období obdrží každý člen vždy členskou známku 

 

b. Nové znění, návrh usnesení Shromáždění 

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. 

 

Pro hlasovalo 19 certifikovaných členů spolku, zdrželo se: 0, proti: 0 hlasů certifikovaných členů 

spolku.  

 

BOD 6 POŘADU JEDNÁNÍ – ZMĚNA ČL. VII. BOD 3. ODRÁŽKA 6 

 

a. Původní znění: 

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

totožnost a doložit své členství ve Spolku platným průkazem člena 

 

b. Nové znění, návrh usnesení Shromáždění 

Při účasti na akcích Spolku a zejména při uplatňování výhod, které z těchto akcí plynou, 

prokázat svou totožnost. 

 

Pro hlasovalo 19 certifikovaných členů spolku, zdrželo se: 0, proti: 0 hlasů certifikovaných členů 

spolku.  

 

BOD 7 POŘADU JEDNÁNÍ – ZMĚNA ČL. V. ÚČEL A POSLÁNÍ SPOLKU, BOD 1 

 

a. Původní znění: 

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

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

zvířat.  

 

b. Nové znění, návrh usnesení Shromáždění 

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

zvyšování odborné úrovně svých členů, především v oborech veterinární fyzioterapie a 

rehabilitace zvířat organizováním odborných programů, konferencí a kurzů. 

 

Pro hlasovalo 19 certifikovaných členů spolku, zdrželo se: 0, proti: 0 hlasů certifikovaných členů 

spolku.  
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BOD 8 POŘADU JEDNÁNÍ – ZMĚNA ČL. V. ÚČEL A POSLÁNÍ SPOLKU, BOD 2 

 

 

a. Původní znění: 

2. Účelem Spolku je: 

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

kteří se zabývají problematikou fyzioterapie a rehabilitace zvířat 

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. Organizování odborných programů: konferencí, seminářů a kurzů 

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

zvířat 

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

mezi odbornou i laickou veřejnost 

h. Šíření osvěty v oblasti fyzioterapie a rehabilitace zvířat 

 

 

b. Nové znění, návrh usnesení Shromáždění 

3. Účelem Spolku je: 

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

zájemců, kteří se zabývají problematikou fyzioterapie a rehabilitace zvířata 

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 

 

Pro hlasovalo 19 certifikovaných členů spolku, zdrželo se: 0, proti: 0 hlasů certifikovaných členů 

spolku.  

 

 

BOD 9 POŘADU JEDNÁNÍ – VOLBA ČLENŮ PREZIDIA 

 

Návrh usnesení Shromáždění: 

 

Shromáždění spolku Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s., se 

sídlem Dědická 680/27a, 682 01 Vyškov, Dědice, IČ: 05582776, zvolilo tajnou volbou tyto členy 

prezidia: 

 

Eva Hrníčková, CertCAAPR 

 

MVDr. Aleš Tomek, DiplECVN 

 

MVDr. Lenka Penčáková, CertCAAPR 

 

 

 

 

 



5 

 

BOD 10 POŘADU JEDNÁNÍ – VOLBA ČLENŮ REVIZNÍ KOMICE 

 

Návrh usnesení Shromáždění: 

 

Shromáždění spolku Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s., se 

sídlem Dědická 680/27a, 682 01 Vyškov, Dědice, IČ: 05582776, zvolilo tyto členy revizní komise: 

 

Markéta Krejčí, CertCAAPR 

 

MVDr. Andrea Lačňáková, Cert CAAPR 

 

Mgr. Jaroslava Cábová, CertCAAPR 

 

 

 

BOD 11 POŘADU JEDNÁNÍ – PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝŠE ČLENSKÝCH 

PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2022   

 

Dalším bodem pořadu jednání bylo: projednání a schválení výše členských příspěvků na rok 2022. 

Prezidium navrhuje členské příspěvky na rok 2022 ve výši 1.200,- Kč. 

 

Bylo navrženo, aby bylo schváleno následující usnesení: 

Shromáždění navrhuje členské příspěvky na rok 2022 ve výši 1.200,- Kč. 

 

Pro hlasovalo 18 certifikovaných členů spolku, zdrželo se: 1, proti: 0 hlasů certifikovaných členů 

spolku. 

 

Předseda konstatoval, že shromáždění 18 hlasy certifikovaných členů schválilo členské příspěvky 

na rok 2022 ve výši 1.200,- Kč.  

 

 

BOD 12 POŘADU JEDN 0ÁNÍ – DISKUZE 

 

 

 

BOD 13 POŘADU JEDNÁNÍ – SCHVÁLENÍ USNESENÍ 

 

Pro hlasovalo 19 certifikovaných členů spolku, zdrželo se: 0, proti: 0 hlasů certifikovaných členů 

spolku. 

 

 

BOD 14 POŘADU JEDNÁNÍ - ZÁVĚR SHROMÁŽDĚNÍ 

 

 

 

Předseda konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu shromáždění, a rozloučil se všemi 

přítomnými.  

 

 

Podomí u Vyškova, dne 28.8.2021 

 

 

 

…………………………………..   ……………………………………….. 

Předseda shromáždění     Zapisovate 


