Stanovy spolku
Asociace studentů fyzioterapie z.s.

Čl. 1.
Název a sídlo
Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s.
(dále jen „asociace“).
Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
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Čl. 2
Statut asociace
Asociace je dobrovolná, nezávislá, sdružující členy na základě společného zájmu.
Asociace je právnickou osobou.

Čl. 3
Účel asociace
1. Účelem asociace je zvýšit kvalitu studia fyzioterapie, prosazovat zájmy a potřeby studentů
a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.
2. Za tímto účelem bude asociace usilovat o navázání vztahů se vzdělávacími a
zdravotnickými institucemi v České republice i v zahraničí. Bude se zasazovat o přípravu
zahraničních stáží a pořádání vzdělávacích, kulturních a dobročinných akcí.
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Čl. 4
Členství
Členy asociace mohou být řádní členové, čestní členové a mimořádní členové.
Podmínkou vzniku řádného členství je podání přihlášky do asociace. Členství vzniká
dnem zápisu do členské evidence pověřeným členem rady.
Řádným členem asociace mohou být studenti fyzioterapie na vysoké škole, kteří souhlasí
se stanovami a cíli asociace.
Mimořádné členství může rada asociace udělit osobě, která v době žádosti o členství není
studentem fyzioterapie. Členství vzniká dnem rozhodnutí rady asociace o přijetí na
základě přihlášky do asociace doručené prostřednictvím jednoho z členů rady.
Čestné členství vzniká na základě rozhodnutí rady asociace nabídnout čestné členství
fyzické nebo právnické osobě a prohlášením této osoby, že čestné členství v asociaci
přijímá.
Členství je dobrovolné a není závislé na členství v jiných organizacích.
Členství v asociaci je nepřenosné.
Členství v asociaci zaniká:
a dobrovolným vystoupením člena písemným oznámením radě,
b úmrtím člena,
c zrušením členství na základě rozhodnutí rady asociace,
d automaticky při neobnovení členství na nový akademický rok do začátku první
řádné Valné hromady konané na začátku tohoto akademického roku,
e ukončením studia, kdy řádné členství zaniká 12 měsíců po ukončení studia,
mimořádné a čestné členství nejsou vázaná na studium,
f zánikem asociace.

Čl. 5
Práva a povinnosti řádných členů
1.

Řádný člen asociace má právo:
a účastnit se jednání členské schůze,
b volit orgány asociace,
c být volen do orgánů asociace,
d obracet se na orgány asociace s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e účastnit se na práci a činnosti asociace, navrhovat její zaměření a aktivity,
f být informován o činnosti asociace.

2.

Řádný člen asociace má povinnost zejména:
a dodržovat stanovy asociace,
b dle svých možností se aktivně podílet na plnění cílů asociace,
c svědomitě vykonávat funkce v orgánech asociace,
d platit členské příspěvky ve výši stanovené radou asociace,
e dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno asociace.
Práva a povinnosti čestných a mimořádných členů

3.

Každý čestný a mimořádný člen asociace má právo:
a účastnit se jednání valné hromady i výkonného výboru asociace s hlasem
poradním;
b předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům asociace;
c podílet se na praktické činnosti asociace a účastnit se všech aktivit pořádaných
asociací, pokud to umožňuje kapacita naplnění těchto akcí;
d navrhovat kandidáty na členy volených orgánů asociace, nemůže však být do
těchto orgánů volen.
e navrhovat kandidáty na udělení čestného členství

4.

Každý čestný a mimořádný člen asociace je povinen:
a řídit se stanovami asociace a rozhodnutími orgánů asociace a dbát dobrého
jména asociace;
b podle svých sil a možností se podílet na naplňování poslání a cílů asociace a
nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy asociace.
Čl. 6
Orgány asociace

Orgány asociace jsou:
a valná hromada,
b rada asociace,
c prezident.
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Čl. 7
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace.
Valnou hromadu tvoří všichni členové asociace.
Valná hromada se schází na řádném zasedání jedenkrát ročně. To se vždy koná do
třicátého kalendářního dne od začátku akademického roku.
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Valná hromada může být rozhodnutím rady svolána mimořádně a to na základě vlastního
rozhodnutí rady, nebo na žádost nejméně třetiny členů asociace, doručené písemně radě
asociace.
Valnou hromadu svolává prezident asociace primárně prostřednictvím emailu uvedeného
v přihlášce.
Valná hromada zejména:
a rozhoduje o změnách a schválení stanov asociace,
b schvaluje úkoly asociace pro příslušné období, výroční zprávu asociace,
rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c volí a odvolává členy rady asociace,
d rozhoduje o počtu členů rady asociace,
e rozhoduje o sloučení s jinými subjekty,
f rozhoduje o zrušení asociace.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno:
a při celkovém počtu do 50 řádných členů nejméně 50 %,
b při celkovém počtu 51–100 řádných členů nejméně 30 %,
c při celkovém počtu 101–200 řádných členů nejméně 20 %,
d při celkovém počtu 201 a více řádných evidovaných členů nejméně 42 členů.
Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení asociace
je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech přítomných členů asociace.
Čl. 8
Rada asociace
Rada asociace je výkonným orgánem asociace, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě.
Rada řídí činnost asociace v období mezi řádnými zasedáními valné hromady.
Člen rady musí být i členem asociace.
Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů
asociace, přičemž navrhovaný člen musí s návrhem souhlasit.
Členové rady jsou voleni na období do další řádné valné hromady.
Rada má nejméně 3 členy. Pokud odstoupí člen rady a počet členů rady klesne pod tři,
svolá prezident mimořádnou valnou hromadu do třiceti dnů od snížení minimálního počtu
členů rady.
Počet členů v radě určuje valná hromada a je lichého počtu.
Radu svolává prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident, nejméně čtyřikrát ročně.
Rada zejména:
a koordinuje činnost asociace,
b zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
c rozhoduje o udělení výjimky pro přijetí za člena asociace a o vyloučení
z asociace.
d rozhoduje o výši členských příspěvků.
Prezident a viceprezident rady zastupují asociaci navenek a jednají jejím jménem
samostatně a nezávisle. Jejich jednání nesmí být v rozporu se zájmy a cíli asociace.
K zajištění činnosti asociace může rada zřídit kancelář asociace.
Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

14. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada a to až do následující řádné
valné hromady.
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Čl. 9
Prezident
Prezident naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje asociaci navenek jakožto statutární orgán.
Prezidenta volí valná hromada.
Prezident je volen na období do další řádné valné hromady.
Prezident je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a plynulý chod asociace.
Do pravomocí prezidenta asociace patří:
a řídit zasedání valné hromady,
b organizovat a řídit práci rady asociace,
c vystupovat jménem asociace,
d navazovat spolupráci s organizacemi podobného zaměření.
Čl. 10
Zásady hospodaření
Asociace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou zejména:
a dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b výnosy majetku,
c členské příspěvky (pokud jsou vybírány),
d dotace a granty,
e výnosy z vlastní činnosti asociace.
Za hospodaření asociace odpovídá rada asociace, která každoročně předkládá valné
hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
Čl. 11
Zánik asociace
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Asociace zaniká:
a dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinými asociacemi na základě
rozhodnutí valné hromady,
b rozhodnutím Ministerstva vnitra.
Zaniká-li asociace dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o
způsobu majetkového vypořádání.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly přijaty ustavujícím shromážděním členů asociace.

