Stanovy Asociace poskytovatelů služeb
studentům se specifickými potřebami na vysokých školách
Čl. 1. Název a sídlo
Název: Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých
školách (dále jen „Asociace“)
Zkratka názvu Asociace: AP3SP
Sídlo:

602 00 Brno, nám. Komenského 2

Čl. 2. Úvodní ustanovení
Asociace je nezávislé zájmové sdružení právnických osob poskytujících služby studentům
se specifickými potřebami na vysokých školách i ostatním členům akademické obce
se specifickými potřebami (dále jen „cílová skupina“).

Čl. 3. Předmět činnosti Asociace
Předmětem činnosti Asociace je:
1.

2.

napomáhat rozvoji a zvyšování kvality profesionálních služeb poskytovaných v souladu
s platnou legislativou cílové skupině:
a. studentům se specifickými potřebami na vysokých školách 1;
b. ostatním členům akademické obce se specifickými potřebami (dále jen „SP“);
v souladu s dokumenty vydávanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), kterými se stanovuje postup, jakým MŠMT zabezpečuje transfery finančních prostředků státního rozpočtu ve prospěch veřejných vysokých škol poskytovatelům služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách i ostatním členům akademické obce se specifickými potřebami;
a dále dbát na dodržování standardu kvality poskytovaných služeb cílové skupině
a podporovat koncept rovného přístupu ke vzdělávání.

Čl. 4. Činnost Asociace
K naplnění předmětu činnosti bude Asociace především:
1. sdružovat právnické osoby poskytující služby cílové skupině za účelem rozvoje těchto
služeb,
2. dbát o to, aby byly služby cílové skupině poskytovány v souladu s platnou legislativou
a obecně platnými standardy a navrhovat a prosazovat účinná opatření v případě, že
nejsou dodržovány,
3. vyvíjet výzkumnou, vzdělávací, informační, dokumentační, publikační, poradenskou
a expertní činnost související s poskytováním služeb cílové skupině, zejména pak sledovat v národním i mezinárodním kontextu vývoj poznatků a zkušeností na poli poskytování služeb cílové skupině, a to jak v oblasti pedagogické či speciálně pedagogické,
tak i psychologické, lingvistické, právnické, informatické, technologické, aj., šířit tyto po-

Ke dni založení Asociace je pro činnost Asociace určujícím dokumentem MŠMT dle výše uvedeného příloha č. 3 k „Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“, č. j. MSMT-1624/2013-320 ze dne 29. ledna 2013, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami, i ostatním členům
akademické obce ve smyslu § 3 a § 70, zák. č. 111/1998 Sb., jimž nárok na profesionální služby vyplývá ze specifických potřeb daných postižením zrakovým, sluchovým či pohybovým, specifickou
poruchou učení, psychickou poruchou (včetně poruch autistického spektra a narušené komunikační
schopnosti) nebo chronickým somatickým onemocněním.
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4.

5.

znatky a zkušenosti a v návaznosti na ně navrhovat aktualizace a specifikace metodických dokumentů definujících příslušné standardy, příp. se vyjadřovat k aktualizacím iniciovaným jinými subjekty,
vyjadřovat společné zájmy a potřeby svých členů vyplývající z profesních zásad dílčích
oborů, o něž se služby cílové skupině opírají, a společná stanoviska k otázkám poskytování služeb cílové skupině na vysokých školách formulovaná diskusí uvnitř Asociace
(dále jen „společné zájmy a potřeby“),
zastupovat a hájit společné zájmy a potřeby vůči akademickým obcím vysokých škol,
vůči veřejnosti, orgánům státní a veřejné správy a samosprávy a vůči nestátním neziskovým organizacím.

Čl. 5. Členství
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Členy Asociace mohou být právnické osoby, které souhlasí se stanovami a předmětem
činnosti Asociace a které bezprostředně, nikoli jen prostřednictvím třetích osob, poskytují cílové skupině praktické pedagogické, psychologické, lingvistické, právnické, informatické, technologické nebo jiné služby překračující rámec odborného poradenství za
účelem vymezeným v čl. 3 těchto stanov.
Členství v Asociaci je dvojího druhu:
a. řádným členem Asociace je právnická osoba poskytující služby vymezené v odst.
1 tohoto článku pro nejméně 10 studentů se specifickými potřebami po dobu nejméně 1 roku;
b. přidruženým členem Asociace je právnická osoba, která poskytuje služby pro
menší počet studentů se specifickými potřebami nebo po dobu kratší, než je podmínka řádného členství;
Přidružený člen se stává řádným členem při splnění podmínek definovaných v bodě 2a
na základě žádosti přidruženého člena doručené radě Asociace po schválení valnou
hromadou Asociace.
Řádný člen se stává přidruženým členem na základě neplnění podmínek definovaných
v bodě 2a po dobu 3 let na návrh rady Asociace po schválení valnou hromadou Asociace.
Práva a povinnosti řádného člena a přidruženého člena jsou upraveny dále.
Členství zakládajících členů Asociace vzniká podpisem zakladatelské smlouvy Asociace. Zakládající členové jsou řádnými členy Asociace.
V průběhu existence Asociace může přistoupit další člen.
Přistoupivší člen musí splňovat výše uvedené podmínky a musí při vstupu do Asociace
prohlásit, že přistupuje ke stanovám Asociace.
Členství vzniká na základě písemné přihlášky doručené radě Asociace rozhodnutím
valné hromady Asociace a zaplacením členského příspěvku.
Členství v Asociaci zaniká:
a. vystoupením člena písemným oznámením radě Asociace,
b. nezaplacením členského příspěvku nejpozději do konce kalendářního roku, na který
má být členský příspěvek zaplacen,
c. vyloučením člena z důvodu neúčasti člena na valné hromadě Asociace bez omluvy
třikrát za sebou,
d. vyloučením člena z důvodu poškození zájmů Asociace,
e. vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady Asociace v případě poškození zájmů Asociace,
f. zrušením právnické osoby (člena).
Dokladem o členství je potvrzení vydané radou Asociace.
Člen písemně zmocní právě jednu fyzickou osobu, pokud možno osobu bezprostředně
odpovědnou za poskytování servisu cílové skupině, aby jeho jménem jednala na valné
hromadě nebo pracovních jednáních Asociace. Jedna osoba může jednat jménem právě jednoho člena.
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8.

Zmocněnec člena může na jednotlivá jednání přizvat hosty zainteresované na konkrétním předmětu jednání.

Čl. 6. Práva a povinnosti členů
1.

2.
3.

Práva řádného člena Asociace jsou:
a. účastnit se jednání Asociace,
b. volit orgány Asociace,
c. obracet se na orgány Asociace s podněty, připomínkami, náměty k činnosti a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
d. být informován o aktuálních aktivitách Asociace a účastnit se jich,
e. navrhovat členy rady a předsedu Asociace a mít v těchto orgánech své zástupce.
Práva přidruženého člena Asociace jsou tatáž jako práva řádného člena, kromě práva
mít svého zástupce v orgánech Asociace.
Povinnosti řádných i přidružených členů Asociace jsou:
a. dodržovat stanovy Asociace,
b. aktivně se podílet na plnění cílů Asociace,
c. platit členské příspěvky v řádném termínu a ve výši stanovené valnou hromadou
Asociace,
d. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Asociace,
e. zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž zveřejnění
by mohlo Asociace poškodit.

Čl. 7. Orgány Asociace
1.

Orgány Asociace jsou:
a.

Valná hromada,

b.

Rada.

Čl. 8. Valná hromada
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.
Valnou hromadu tvoří všichni členové Asociace.
Valnou hromadu svolává rada Asociace elektronickou pozvánkou s návrhem programu
jednání a dokumenty souvisejícími s body jednání, a to vždy nejméně 4 týdny před termínem jejího konání.
Valnou hromadu svolává rada Asociace podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Rada Asociace svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů
Asociace, a to do 4 týdnů, tak aby od podání žádosti do doby konání valné hromady neuplynulo více než 8 týdnů.
První valnou hromadu svolá rada Asociace do 4 týdnů ode dne, kdy Asociace nabude
právní subjektivity zápisem do registru sdružení, tak aby od nabytí právní subjektivity do
doby konání valné hromady neuplynulo více než 8 týdnů.
Valná hromada zejména:
a. rozhoduje o změnách a doplnění stanov Asociace,
b. schvaluje úkoly Asociace pro příslušné období, výroční zprávu Asociace, rozpočet
a roční závěrku hospodaření,
c. schvaluje usnesení a doporučení vzešlá z pracovních jednání za uplynulé období
a schvaluje základní koncepční materiály Asociace,
d. schvaluje základní koncepční materiály Asociace, Organizační a jednací řád Asociace a ostatní materiály předložené radou Asociace,
e. volí a odvolává členy rady a předsedu Asociace, přičemž předseda Asociace je
vždy členem rady Asociace,
f. rozhoduje o počtu členů rady Asociace,
g. rozhoduje o přijetí za člena Asociace a o druhu jeho členství,
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h. rozhoduje o změně druhu členství členů Asociace,
i. rozhoduje o vyloučení člena,
j. rozhoduje o sloučení a o zrušení Asociace,
k. rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku.
7. Valná hromada je usnášeníschopná při minimální účasti alespoň jedné poloviny všech
členů Asociace, přičemž alespoň polovina z nich musejí být řádní členové. Není-li valná
hromada schopna se usnášet, svolá rada Asociace náhradní valnou hromadu do 4 týdnů ode dne původního konání valné hromady. Tato opakovaná valná hromada musí mít
stejný návrh programu jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných
členů a bez ohledu na druh členství přítomných členů.
8. Při hlasování valné hromady má řádný člen dva hlasy a přidružený člen má jeden hlas.
9. Na začátku jednání valná hromada vždy schvaluje návrh programu jednání, osobu, která jednání valné hromady řídí (předsedu valné hromady), zapisovatele a ověřovatele
zápisu.
10. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže získá
podporu prosté většiny hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy valné hromady.
11. V případě potřeby lze požádat členy o hlasování také elektronicky.
12. Rozhodnutí o změně a doplnění stanov a o zrušení Asociace je přijato, jestliže jsou pro
ně alespoň dvě třetiny všech hlasů členů Asociace.

Čl. 9. Rada Asociace
1.

Rada Asociace je statutárním orgánem Asociace, který rozhoduje ve všech otázkách,
jež nejsou svěřeny valné hromadě. Za svou činnost odpovídá valné hromadě a řídí činnost Asociace v období mezi zasedáními valné hromady.
2. V čele rady stojí předseda Asociace, kterého volí volná hromada.
3. Radu volí valná hromada na základě návrhu některého ze členů Asociace.
4. Počet členů rady určuje valná hromada; vždy je to lichý počet.
5. Funkční období členů rady Asociace je dvouleté. Po uplynutí funkčního období zastává
člen rady Asociace svou funkci až do nové volby členů rady Asociace na nejbližším jednání valné hromady.
6. Opětovné členství v radě je možné.
7. Radu svolává předseda Asociace podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
8. Rada zejména:
a.
koordinuje činnost Asociace,
b.
svolává valnou hromadu,
c.
zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
d.
předkládá valné hromadě ke schválení Organizační a jednací řád Asociace,
e.
předkládá valné hromadě ke schválení zprávy o činnosti Asociace,
f.
předkládá valné hromadě návrh ročního rozpočtu Asociace a sleduje průběžně jeho plnění.
9. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
10. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy.
11. První členy rady určuje zakladatelská smlouva Asociace. Funkční období takto určených
členů rady končí dnem konání první valné hromady Asociace.
12. Členství v radě Asociace zaniká:
a.
skončením funkčního období,
b.
rezignací na funkci písemným oznámením radě,
c.
odvoláním valnou hromadou,
d.
rozhodnutím valné hromady z důvodu nečinnosti — pokud se kterýkoli člen rady
třikrát bez omluvy nedostaví na jednání rady, kterýkoliv člen rady může valné
hromadě podat návrh na odvolání takového člena rady.
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Čl. 10. Předseda Asociace
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje Asociace navenek, jedná jejím jménem,
přijímá zaměstnance Asociace do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech Asociace. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada Asociace.
Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady Asociace, vedení účetnictví a plynulý
chod Asociace.
Předseda připravuje podklady pro jednání rady Asociace.
Funkční období předsedy je dvouleté. Po uplynutí funkčního období zastává předseda
svou funkci až do nové volby předsedy na nejbližším jednání valné hromady.
Prvního předsedu určuje zakladatelská smlouva Asociace. Funkční období takto určeného předsedy končí dnem konání první valné hromady Asociace.
Jménem Asociace je oprávněn jednat a podepisovat předseda Asociace. Mimo předsedy může jménem Asociace jednat a podepisovat pouze jiný předsedou pověřený člen
rady.

Čl. 11. Úprava majetkových poměrů
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Asociace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdroji majetku Asociace jsou zejména:
a.
členské příspěvky,
b.
dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
c.
výnosy majetku,
d.
dotace a granty.
Vložené a získané prostředky, dary či jiné hodnoty se stávají majetkem Asociace.
Za hospodaření Asociace odpovídá rada Asociace, která každoročně předkládá valné
hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
Hospodaření Asociace se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou
hromadou.
Výsledky hospodaření Asociace každý kalendářní rok zveřejňuje ve výroční zprávě
Asociace.

Čl. 12. Experti Asociace
1.

2.
3.

4.

K zabezpečení profesionality poskytovaných služeb Asociace soustavně spolupracuje
s individuálními i institucionálními experty a expertními skupinami, kteří se věnují či věnovali výzkumné, vzdělávací, informační, dokumentační, publikační nebo poradenské
činnosti související s uspokojováním specifických potřeb cílové skupiny, a to jak
v oblasti pedagogické či speciálně pedagogické, tak i psychologické, sociologické, lingvistické, právnické, informatické, technologické, lékařské apod., a nejsou členy Asociace.
Zvláštní důležitost Asociace přikládá expertním institucím reprezentujícím zájmy osob
s určitým typem znevýhodnění.
Asociace navazuje s výše uvedenými experty smluvní spolupráci dvojího druhu:
a.
stálý expertní poradce spolupracuje s Asociací za účelem řešení věcně vymezených dlouhodobých úkolů, trvalého profesionálního rozvoje institucionálních i individuálních členů Asociace a zvyšování profesionality poskytovaných služeb,
b.
kauzální expertní poradce spolupracuje s Asociací na řešení věcně i časově vymezených krátkodobých úkolů, které Asociace vytyčí, aby mohl učinit kompetentní
rozhodnutí v určité oblasti.
Stálé i kauzální poradce jmenuje rada Asociace z řad jednotlivců i institucí na návrh
kteréhokoli člena a uzavírá s nimi expertní smlouvu buď jednotlivě, tj. s jednotlivcem
či jednotlivou institucí, nebo skupinově, tj. tak, že vznikne expertní skupina jednotlivců
i institucí.

5

5.

Expertní poradci se mohou účastnit jednání Asociace a seznamovat se s projednávanými dokumenty v tematické oblasti souvisejícími s jejich profesním zaměřením v míře
odpovídající smlouvě o expertní spolupráci, nemohou se však účastnit jednání o vnitřních záležitostech Asociace.

Čl. 13. Pracovní jednání Asociace
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Základní formou činnosti Asociace jsou pracovní jednání. Ta slouží k poradám členů
Asociace nebo jeho dílčích pracovních skupin, k diskusi o standardech poskytování služeb, k vyjasnění metodických stanovisek a přípravě metodických a programových dokumentů.
Pracovní jednání Asociace svolává předseda Asociace nebo jím určený člen Asociace
a jsou přístupna všem členům Asociace, přizvaným expertům i dalším hostům.
Jednání dílčí pracovní skupiny, kterou jmenuje rada nebo valná hromada Asociace, svolává člen Asociace, který zodpovídá za činnost příslušné pracovní skupiny, a jsou přístupna přizvaným členům pracovní skupiny, jejich hostům a přizvaným expertům.
Pracovní jednání Asociace se svolává nejpozději 2 týdny před termínem jednání prostřednictvím elektronické pozvánky, která musí obsahovat zejména místo a čas jednání,
téma jednání, cíl jednání a seznam přizvaných.
Na začátku jednání schvalují přítomní členové návrh programu jednání, osobu, která
jednání řídí, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Jednání dospívá k usnesení či závěru konsenzuálním způsobem, přičemž je k přijetí
usnesení potřebný konsenzus všech přítomných členů Asociace. Regulérním závěrem
pracovního jednání může být i jen dohoda o tom, že o předmětu jednání bude rozhodovat valná hromada.
Závěry z pracovního jednání nabývají platnosti schválením valnou hromadou, přičemž
za pracovní jednání, z nějž mohou vzejít závěry předkládané valné hromadě ke schválení, se považuje pouze to, při němž alespoň jednu třetinu přítomných tvořili řádní členové Asociace. Za to, že valné hromadě budou předloženy všechny relevantní závěry
pracovních jednání za uplynulé období, zodpovídá předseda Asociace.

Čl. 14. Zrušení a zánik Asociace
1.

2.
3.

4.
5.

Asociace zaniká:
a.
rozhodnutím valné hromady Asociace,
b.
sloučením s jiným sdružením či spolkem na základě rozhodnutí valné hromady.
Zaniká-li Asociace bez právního nástupce, jeho zániku bude předcházet likvidace. Likvidátorem může být jen fyzická osoba, kterou jmenuje valná hromada Asociace.
Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a předloží ji členům Asociace
ke schválení spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a návrhem na rozdělení
majetkového zůstatku, jenž vyplyne z likvidace (likvidační zůstatek), mezi členy Asociace.
Členům Asociace nelze poskytnout plnění z nároku na likvidační zůstatek dříve, než
jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů Asociace.
Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz Asociace z veřejných
rejstříků/registrů.

Čl. 15. Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Asociace je právnickou osobou.
Asociace ručí za své závazky svým majetkem.
Asociace vydá Organizační a jednací řád Asociace, který blíže upraví technické detaily
průběhu jednání a způsobu hlasování v orgánech a při pracovních jednáních Asociace.
Asociace má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Brně dne 26. listopadu 2013
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