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ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s.
STANOVY
Článek 1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název sdružení
Zkrácené označení
Sídlo
Územní působnost

Asociace speciálních pedagogů České republiky, z. s.
ASP ČR
Základní škola a Střední škola, Vinohradská 54, 120 00Praha 2
Česká republika

Článek 2
OBSAH A CÍL ČINNOSTI
1. Asociace speciálních pedagogů České republiky, z. s. (dále ASP ČR) je samostatnou
nezávislou profesní organizací, sdružující speciální pedagogy a jiné pracovníky zabývající se
problematikou speciální pedagogiky v celém spektru bez ohledu na profesní příslušnost (dále
speciální pedagog1).
2. Posláním ASP ČR je:
a) umožňovat profesnímu sdružení speciálních pedagogů aktivní zapojení při ovlivňování
politiky státu, krajů a obcí v oblasti své působnosti,
b) vyjadřovat se ke všem odborným problémům své profese, výchovy a vzdělávání,
c) podporovat a rozvíjet odborné diskuse ke všem tématům v oboru své působnosti a oborů
ji ovlivňujících,
d) organizovat akce zaměřené na odborný růst svých členů v systému dalšího vzdělávání,
e) chránit profesní působení speciálních pedagogů před neodbornými vnějšími zásahy
ohrožujícími kvalitu jejich činnosti,
f) chránit profesní zájmy členů zprostředkováním právní ochrany v otázkách souvisejících
s výkonem povolání,
g) vyjadřovat se k odbornosti, etice a celkové profesionální úrovni speciálních pedagogů
v oboru své působnosti,
h) provádět osvětovou činnost a informování veřejnosti o své činnosti,
i) získávat finanční prostředky pro podporu činnosti ASP ČR,
j) organizovat odborné semináře, vzdělávací akce a konference
k) publikační a vydavatelská činnost - vydávat informační zpravodaj o činnosti ASP ČR a
další odborné publikace související se školskou problematikou,
l) podporovat výměny zkušeností se zahraničím v oboru působnosti.
3. ASP ČR spolupracuje s dalšími profesními sdruženími a se státními orgány, pokud jsou
jejich činnost a zájmy blízké ASP ČR.

1

netýká se definice speciálního pedagoga dle zákona 563/2004
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Článek 3
ČLENSTVÍ
1. Členem ASP ČR může být speciální pedagog, který se zabývá speciálně pedagogickou
činností, nebo se jí v minulosti zabýval. Členství vzniká registrací člena příslušným orgánem
asociace na základě jeho přihlášky a po zaplacení členského příspěvku.
2. Členství zaniká:
a) vystoupením člena z ASP ČR, které písemně nebo elektronickou poštou oznámí
předsedovi krajské sekce,
b) promlčením, nezaplatí-li členský příspěvek do 30. dubna každého roku,
c) vyloučením na základě rozhodnutí rady ASP ČR většinou přítomných členů,
d) úmrtím,
e) zánikem ASP ČR,
Článek 4
ČESTNÉ ČLENSTVÍ
1. Rada ASP ČR může udělit čestné členství v Radě ASP ČR osobě, která se zvláště zasloužila
za realizaci cílů ASP ČR.
Článek 5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
1. Práva člena:
a) volit orgány ASP ČR a být do nich volen,
b) navrhovat kandidáty k volbám do všech orgánů ASP ČR,
c) být nominován Krajskou sekcí k účasti na Valné hromadě, nebo jednání rady s právem
hlasovat
d) podávat návrhy všem orgánům ASP ČR a žádat jejich projednání,
e) z pověření Rady, v odůvodněných případech předsedy, může být člen asociace pověřen
vystupovat jménem asociace,
f) účastnit se akcí pořádaných ASP ČR, není-li Radou ASP ČR rozhodnuto jinak,
g) požádat Krajskou sekci o svolání Valné hromady, pokud pro svůj požadavek získá
nejméně 40% jednotlivých členů v daném kraji,
h) podávat podněty, návrhy a připomínky související se školskou soustavou, výchovou a
vzděláváním, jakož i s činností ASP ČR,
i) využívat všech kontaktů a informačních zdrojů, které jsou ASP ČR k dispozici,
j) odvolat se proti vyloučení podle čl. 3., odst. (3), písm. c) a požádat o projednání svého
případu na Valné hromadě ASP ČR, jejíž rozhodnutí je konečné,
k) požadovat pomoc při řešení profesních otázek a v otázkách řízení školy nebo školského
zařízení, případně otázek osobního postavení člena ASP ČR.
2. Povinnosti člena:
a) dodržovat stanovy asociace, jednací řády a další vnitřní předpisy asociace,
b) dbát na profesionální a morální kredit své profese,
c) platit členské příspěvky ve stanovených termínech a výši,
d) respektovat závěry přijaté Valnou hromadou,
e) být nápomocen orgánům ASP ČR,
f) podílet se na plnění programu činnosti ASP ČR.
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Článek 6
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ASP ČR
1. Podle územního uspořádání České republiky se ASP ČR člení na krajské sekce.
2. Každý kraj zastupuje v radě pouze jedna sekce. Sekce mohou mít vlastní organizační
strukturu, která není v rozporu s těmito stanovami, ale nenabývají právní subjektivity.
Článek 7
ORGÁNY ASP ČR
1. Valná hromada ASP ČR je nejvyšším orgánem asociace. Jednání Valné hromady svolává a
program navrhuje Rada ASP ČR minimálně jednou za dva roky. Rada je povinna svolat
Valnou hromadu i v případě, že o to požádá nejméně 9 krajských sekcí nebo 60% členů
asociace. Valná hromada je usnášeníschopná při účasti dvou třetin členů nominovaných
krajskými sekcemi. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.
Valná hromada:
a) schvaluje výsledky hospodaření asociace,
b) schvaluje svůj jednací řád, stanovy a jejich změny,
c) vyjadřuje se ke kraji nominovaným členům Rady ASP ČR,
d) volí revizní komisi ASP ČR na dvouleté volební období,
e) schvaluje rozdělení finančních prostředků,
f) schvaluje zprávu o činnosti Rady ASP ČR,
g) může Radě ASP ČR ukládat úkoly,
h) schvaluje rozhodnutí Rady ASP ČR2,
i) stanoví další závazná pravidla a úkoly pro činnost v dalším období,
j) stanovuje výši členských příspěvků a termín jejich splatnosti
2. Rada ASP ČR je řídícím a výkonným orgánem ASP ČR v období mezi jednáními valné
hromady a tvoří ji zvolení předsedové jednotlivých Krajských sekcí. Rada se schází nejméně
dvakrát do roka; je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů, při
hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. Rada může na svá jednání
přizvat i místopředsedy krajských sekcí, případně jiné odborníky z členů ASP ČR, kteří mají
poradní hlas.
Rada:
a) ze svých členů volí a odvolává předsedu a místopředsedy ASP ČR,
b) po dobu plnění funkce předsedy ASP ČR se předsedou krajské sekce stává místopředseda
příslušné krajské sekce ASP ČR, zvolený členskou základnou příslušného kraje,
c) rada jmenuje a odvolává tajemníka ASP ČR,
d) pověřuje své členy jednáními, která jsou v souladu s činností asociace,
e) svolává Valnou hromadu ASP ČR,
f) informuje členy o své činnosti,
g) schvaluje jednací řád, kterým se při svém jednání řídí,
h) rozhoduje o vyloučení člena ASP ČR,
i) jmenuje a odvolává pokladníka,
j) uděluje čestné členství3,
k) rozhoduje o spolupráci, účasti, popř. členství ASP ČR v jiných organizacích
či asociacích s platností do schválení tohoto kroku nejbližší Valnou hromadou.

2
3

učiněné podle článku 9, odst. (2),
podle článku 4 těchto stanov
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3. Předseda ASP ČR je statutárním orgánem ASP ČR, zastupuje tuto organizaci navenek a
jedná jejím jménem. Svolává a řídí jednání Rady ASP ČR. Je volen a odvoláván Radou ASP
ČR. Má kompetenci jménem ASP ČR jednat s veřejnými sdělovacími prostředky a sdělovat
závěry jednání a názory na konkrétní témata.
4. Místopředsedové ASP ČR jsou dva a spolupracují s předsedou na úkolech, které stanovila
Valná hromada, Rada, nebo kterými je pověřil předseda. V případě, kdy nemůže svou funkci
vykonávat předseda, zastupuje jej v plné míře první místopředseda, následuje v pořadí druhý
místopředseda, a to po dobu nejdéle šesti měsíců. Místopředsedy volí ze svých řad Rada.
5. Krajská sekce ASP ČR je tvořena členy ASP ČR, kteří dle sídla svého posledního
zaměstnavatele spadají do příslušného kraje. Jednání Krajské sekce svolává a řídí volený
předseda Krajské sekce ASP ČR, který ji reprezentuje navenek. Plní úkoly, kterými jej
Krajská sekce ASP ČR pověřila, popř. další úkoly jiných orgánů ASP ČR.
Předseda je volen a odvoláván Krajskou sekcí ASP ČR a je zároveň členem Rady ASP ČR.
Krajská sekce volí a odvolává také svého místopředsedu, který s předsedou spolupracuje a
v případě nutnosti jej zastupuje.
6. Revizní komise ASP ČR je kontrolním orgánem ASP ČR. Je volena Valnou hromadou ASP
ČR včetně určení jednotlivých funkcí. Svá zjištění předkládá neprodleně Valné hromadě.
Revizní komise je nejméně tříčlenná a skládá se z předsedy a nejméně dvou členů. Předseda
organizuje činnost a jednání revizní komise.
Revizní komise zejména:
a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
b) dohlíží na to, zda ASP ČR vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, a svými
stanovami,
c) upozorňuje radu a valnou hromadu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich
odstranění,
d) nejméně jedenkrát ročně podává Radě ASP ČR zprávu o výsledcích své kontrolní
činnosti, při jednání Valné hromady podává zprávu také zúčastněným členům; ta je
součástí zápisu z Valné hromady ASP ČR.
7. Tajemník zajišťuje činnosti související s organizačním zabezpečením chodu asociace.
Připravené materiály předkládá Radě ASP ČR. Je účasten na jednání Rady ASP ČR s hlasem
poradním.
K výkonu jednotlivých činností užívá výpočetní techniku a kancelářské či administrativní
pomůcky, které poskytuje Rada ASP ČR.
Tajemník zabezpečuje zejména
a. výkon úkolů souvisejících s činností ASP ČR,
b. zajišťování správní agendy,
c. zpracování požadavků souvisejících s činností ASP ČR a delegování dílčích činností na
krajské zástupce,
d. ověřování správnosti podkladů,
e. dohled nad vedením účetnictví asociace,
f. vyřizování korespondence.
8. Pokladník vede pokladnu ASP ČR v souladu s platnými předpisy, připravuje podklady pro
účetnictví, revizní komisi a vnější kontrolní orgány.
9. Funkční období všech volených orgánů ASP ČR je dvouleté a začíná a končí valnou
hromadou. Do doby zvolení nebo jmenován nových členů jednotlivých orgánů vykonávají
svoji funkci stávající zvolení zástupci jednotlivých krajských sekcí; nejdéle do doby šedesáti
dnů.
10. Organizace volby předsedy a místopředsedy krajské sekce ASP ČR jsou v kompetenci
stávajícího předsedy krajské sekce příslušného kraje, který zodpovídá za organizaci a průběh
voleb.
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Článek 8
HOSPODAŘENÍ
1. Hospodaření ASP ČR se řídí obecně závaznými právními předpisy o hospodaření.
2. Prostředky k hospodaření ASP ČR získává:
a) z členských příspěvků,
b) z příjmů z vlastní činnosti,
c) z dotací, darů a odkazů,
d) z úroků a dividend.
3. O výdajích do výše 20 tisíc Kč rozhoduje předseda, nad 20 tisíc Kč je zapotřebí souhlasu
Rady ASP ČR.
4. Hospodaření organizace každoročně schvaluje Rada ASP ČR.
5. Pro jednání Valné hromady připraví předseda Revizní komise zprávu o hospodaření za
uplynulé období od posledního zasedání.
Článek 9
ZÁNIK ASOCIACE
1. Asociace je zřízena na dobu neurčitou. Zaniknout může jen na základě rozhodnutí Valné
hromady. K tomuto rozhodnutí je potřeba souhlasu alespoň dvou třetin přítomných členů
ASP ČR.
2. Pro případ likvidace organizace ustanoví Rada likvidační komisi, která připraví Valné
hromadě v souladu s platnými předpisy potřebné podklady k rozhodnutí o majetku ASP ČR.
3. V ostatních případech ASP ČR zaniká podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů.
Článek 10
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Písemnosti ASP ČR podepisuje její předseda, nebo jím pověřený místopředseda.
2. Písemnosti ASP ČR předává předseda, místopředsedové ASP ČR a předsedové krajských
sekcí k archivaci do sídla asociace.
3. Výsledek veškerých voleb a hlasování v rámci ASP ČR je platný, je-li schválen nadpoloviční
většinou přítomných členů příslušného orgánu.
4. Výsledek a soulad voleb předsedů a místopředsedů Krajských sekcí ASP ČR s těmito
stanovami musí být doložen zápisem z průběhu voleb krajské sekce a potvrzen volební
komisí.
V Praze dne: 4. května 2016
Za správnost: Mgr. Martin Odehnal

