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1. Poslání asociace 
 
Česká abilympijská asociace 

(Czech Abilympics Association - CAA) 
byla založena v roce 1997 jako občanské 
sdružení, jehož smyslem a cílem je 
v souladu s celosvětovým abilympijským 
hnutím efektivní podpora zaměstnávání 
zdravotně postižených osob a jejich 
integrace do společnosti. Tento svůj cíl 
realizuje sdružení ve spolupráci 
s odborníky působícími v dané oblasti, 
pracovníky státní správy, organizacemi 
zdravotně postižených osob a dalšími 
zainteresovanými osobami i skupinami. 

CAA je členem Mezinárodní 
abilympijské federace (IAF), která je 
koordinačním orgánem abilympijského 
hnutí. Toto hnutí vzniklo v 70. letech 
v Japonsku s cílem upozornit  na 
schopnosti zdravotně postižených osob a 
přispět tak ke zlepšení jejich možností 
uplatnění. Hnutí se velmi rychle rozšířilo 
do ostatních zemí Asie a v několika letech 
i do celého světa. První celosvětová 
soutěž pracovních schopností a 
dovedností zdravotně postižených osob se 
konala již v roce 1981. V roce 1985 se na 
2. světové abilympiádě představitelé 
zúčastněných zemí dohodli na vytvoření 
Mezinárodní abilympijské federace (IAF), 
což je platforma umožňující výměnu 
názorů a zkušeností a získávání cenných 
informací. 

Víme, že nezaměstnanost v řadách 
osob zdravotně postižených je 
několikanásobně vyšší než u nepostižené 
populace, což způsobuje řada faktorů. 
Množství mezinárodních studií prokazuje, 
že nejlepší metodou jejich zpětného 

zapojení do pracovního procesu je návrat 
k původnímu povolání, pokud je to po 
patřičném přizpůsobení pracoviště možné. 
V řadě případů tomu tak však není. Lidé 
zůstávají doma a postupně ztrácejí nejen 
původní kvalifikaci, ale i schopnost 
reintegrace do společnosti. Abilympiáda a 
aktivity s ní spojené jsou jednou 
z možností, jak tyto osoby oslovit, 
seznámit je s tím, co všechno si přes své 
zdravotní postižení mohou dovolit, jakou 
rekvalifikaci v závislosti na poptávce na 
trhu práce by měly případně zvolit atd. 

Na 5. mezinárodní abilympiádě 
v roce 2000 v Praze se poprvé mezi 
soutěžními disciplínami objevily i dětské, 
v rámci národních abilympiád se tak stalo 
o rok dříve. Tímto krokem se snažíme 
ukázat tzv. modelové role zdravotně 
postiženým dětem, případně i jejich 
rodičům a pracovníkům sociálních ústavů, 
ve kterých jsou některé z těchto dětí 
umístěny. Účast na abilympiádě jim skýtá 
jedinečnou příležitost vidět nejen to, jak 
jejich vrstevníci i zdravotně postižené 
dospělé osoby zvládají různé disciplíny, 
ale dovědět se také například o obtížích 
souvisejících se získáváním potřebné 
kvalifikace.  

Nadále pokračuje spolupráce se 
zahraničím, kde sbíráme tamní zkušenosti 
z oblasti řešení problematiky 
zaměstnávání zdravotně postižených a 
kam předáváme informace o situaci v naší 
zemi. Tyto vzájemné konzultace přispívají 
ke hledání co nejvhodnějšího řešení této 
problematiky. 
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2. Informace o organizaci (stav k 31. 12. 2000) 
 
 

Czech Abilympics Association  
Nám. Hrdinů 3 
140 00 Praha 4 
 
korespondenční adresa: 
Rokycanova 2654 
530 02, Pardubice 
 
tel.: 040 / 333 66 
fax:  02 / 80 22 37 
 

e-mail: jaromirk@aris-prepress.cz 

http//www.abilympics.cz 
 
Počet členů sdružení: sedmnáct 
 
Správní rada – je složena ze sedmi členů 
 
Předseda 
Jiří Venzara 
podnikatel 
 
Místopředseda 
doc. MuDr. Jiří Votava -  
Klinika rehabilitačního lékařství UK, Albertov 
 
Hospodář 
Jaromír Krpálek 
podnikatel, ekonom zaměstnávající ZP 
 
Členové správní rady 
Jan Wiesner  
předseda Svazu výrobních družstev (SČMVD) 
 
Roman Herink 
podnikatel zaměstnávající ZP a člen zastupitelstva města Zlína 
 
Vladimír Podnecký 
podnikatel ve výpočetní technice zaměstnávající ZP 
 
Renata Jetmarová  
zaměstnanec firmy FUTUREKIDS, která vzdělává děti ve výpočetní technice 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jaromirk@aris-prepress.cz
http://www.abilympics.cz/
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3. Nejdůležitější projekty realizované v roce 2000 
 
 
 Česká abilympijská asociace 
uskutečnila v tomto roce celou řadu 
projektů, z nichž za nejvýznamnější 
považuje uspořádání 5.světové 
abilympiády v Praze, vydání prvého 
ročníku Abilympijského zpravodaje, 
úspěšný a pokračování série 
abilympijských výstav.  

Příprava 5. světové abilympiády 
byla velmi náročná a je třeba poděkovat 
všem, kdo se na její organizaci podíleli. 
Děkujeme i účastníkům, kteří přispěli 
k dobré atmosféře celé soutěže a projevili 
pochopení v případech, kdy nám všechno 
nevyšlo podle našich představ. 
Organizátorům 6. světové abilympiády 
přejeme hodně úspěchů a pevné nervy a 
nám všem do budoucna jediné: aby 
aktivity zdravotně postižených osob 
nadále neovlivňovaly politické 
spory dnešního rozporuplného světa.. 

Česká abilympijská asociace se při 
organizaci 5. světové abilympiády spojila 
s obecně prospěšnou společností TILIA. 
Organizační štáb v počtu 14 osob tak 
tvořili lidé přicházející ze dvou velmi 
odlišných prostředí. Toto rozhodnutí se 
ukázalo jako nepříliš šťastné a bylo 
příčinou řady problémů. Mezi ně patřila 
například neochota ze strany společnosti 
TILIA zapojit do přípravy více zdravotně 
postižených osob, mnohdy nevhodná 
prezentace v tisku, rozhlase a televizi či 
používání chybné terminologie. Další 
velkou nevýhodou bylo, že nikdo 
z pracovníků této společnosti, ani její 
ředitel, neovládal žádný cizí jazyk. 
Organizace zdravotně postižených osob 
by si měly vždy uvědomit, že práce v této 
oblasti je do značné míry specifická a 
společnosti bez zkušenosti se zdravotním 
postižením mají jako organizátoři odlišnou 
motivaci a v konečném důsledku mohou 
selhat. Stalo se to i v našem případě.  
 Akce takového rozsahu, jako byla 
5. světová abilympiáda, jsou finančně 
velmi náročné. Bez podpory ze strany 
státu by nebylo možné je vůbec 
uskutečnit. Sponzoři mají zájem spíše o 
mediálně přitažlivější záležitosti, než jsou 

soutěže zdravotně postižených osob, a 
navíc je pro ně pochopitelně výhodnější 
podporovat akce, které mají v zemi tradici 
a pravidelně se opakují, což nebyl tento 
případ. Není možné počítat s tím, že 
náklady pokryjí účastnické poplatky, které 
nemohou být tak vysoké. Je nutné si 
uvědomit, že zdravotně postižení lidé na 
celém světě, včetně občanů z ekonomicky 
silných zemí, jsou jednou z nejchudších 
skupin obyvatel. Platí to i pro jejich 
organizace. Některým z nich se podařilo 
sehnat sponzory, kteří jim na účast 
přispěli, jiné neuspěly. Projevilo se to 
velmi znatelně na počtu členů jednotlivých 
delegací. Mezinárodní abilympijská 
federace i CAA počítaly s mnohem větším 
zájmem evropských organizací zdravotně 
postižených osob. V Evropě však 
abilympijské hnutí nemá velkou tradici, což 
mělo spolu s nedostatečnou propagací 5. 
světové abilympiády za následek nízkou 
účast z tohoto regionu.  

Výrazný zájem ze strany 
sdělovacích prostředků se objevil až 
v průběhu abilympiády. Příčin byla celá 
řada a uvědomujeme si, že chyba byla i na 
naší straně. Propagace byla zajišťována 
lidmi bez zkušeností s problematikou 
zdravotního postižení, kteří navíc měli 
s organizačním štábem v průběhu celé 
přípravy jen minimální kontakt. 
Zpravodajství z abilympiády bylo až na 
výjimky objektivní: prostor v něm dostali 
naši i zahraniční účastníci, oficiální 
představitelé státu i organizátoři. Někteří 
novináři se bohužel zajímali spíše o jisté 
organizační nedostatky, kterým následně 
zajistili neadekvátní publicitu. 

Poprvé v historii abilympiád byly 
zařazeny do programu i dětské 
disciplíny, což považujeme za velmi 
důležité. V kategorii dospělých byl kladen 
důraz  na soutěžní disciplíny využívající 
moderní techniku, která umožňuje 
zapojení do pracovních aktivit i osobám 
s velmi těžkým zdravotním postižením. 
Tyto disciplíny byly následně nejvíce 
obsazené. Je však třeba počítat s tím, že 
jsou finančně velmi náročné. Pravidlům 
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jednotlivých soutěží a jejich posuzování 
byla věnována velká pozornost, přesto 
vznesly některé delegace protesty. Pokud 
byly oprávněné, byla zjednána náprava. 
Tyto záležitosti nejsou příjemné, podle 
našeho názoru se jim však při akci 
takového rozsahu nelze při nejlepší vůli 
vyhnout. 

Doprovodné programy jsou velmi 
důležitou součástí celé akce. Na rozdíl od 
soutěží se bohužel nedá dopředu 
odhadnout přesně počet lidí, kteří se jich 
zúčastní. Přes tuto nejistotu se podařilo 
zvládnout i dodatečné požadavky 
soutěžících a jejich doprovodů. 

Velký zájem byl o pořádané 
výstavy. V této souvislosti je třeba říci, že 
část pavilonů, kde měly možnost 
prezentovat se organizace zdravotně 
postižených osob ze zahraničí i České 
republiky, byla velmi působivá a nápaditá. 

Ke slavnostnímu rázu  ceremoniálů 
při zahájení i zakončení abilympiády 
přispělo nepochybně i krásné prostředí 
Křižíkovy fontány na Výstavišti v Praze a 
účast oficiálních představitelů státu i 
města Prahy. 

Konference. Účastníci měli 
možnost vyslechnout celou řadu velmi 
kvalitních přednášek. Cenné byly 
příspěvky zásadního charakteru 
přednesené představiteli významných 
mezinárodních organizací i zástupci 
vládních a nevládních organizací z České 
republiky. Zajímavé byly i osobní výpovědi 
některých účastníků, které se týkaly 
například problémů s uplatněním ve 
společnosti, se zaměstnáním na volném 
trhu práce atd. Všechny přednášky byly 
tlumočeny do znakové řeči, vzhledem 
k její variabilitě však neporozuměli všichni 

neslyšící účastníci; byl zajištěn i překlad 
do češtiny a angličtiny. Poměrně malý 
zájem o účast na konferenci projevili 
studenti a účastníci z České republiky 
obecně. Důvodem mohl být i termín 
konání abilympiády uprostřed léta. 

Dobrovolníci. Celkem jich 
v průběhu abilympiády pracovalo přes tři 
sta. Jejich pracovní nasazení i jazykové 
vybavení bylo našimi i zahraničními 
účastníky velmi oceňováno. Bez jejich 
přispění by akci takového rozsahu nebylo 
možné vůbec zorganizovat. 

Umístění. Téměř všechny aktivity 
5. světové abilympiády probíhaly 
v Křižíkových pavilonech na Výstavišti. 
Výběr místa podle našeho názoru přispěl 
výrazně k úspěchu celé akce. Jediným 
problémem bylo nadměrné zahřívání 
vzduchu v nezastíněných částech 
některých pavilonů. 

Ubytování. Některé delegace 
získaly pro své členy sponzory a mohly 
bydlet v dražších hotelích. Pro většinu 
účastníků však bylo nutné zajistit 
ubytování  v hotelích a ubytovnách 
středních a nižších cenových kategorií. 
Zde se projevil známý problém se 
zajištěním bezbariérových ubytovacích 
kapacit. V některých případech bylo nutné 
ubytovat jednotlivé delegace na několika 
místech, což samozřejmě není pro nikoho 
příjemné.  

Doprava. Vzhledem k tomu, že 
v Praze není bezbariérová doprava, bylo 
nutné zajistit kompletní přepravu 
účastníků. Autobusy a mikrobusy poskytlo 
celkem devět dopravců. Organizace 
dopravy byla celkově velmi náročná, ale 
podařilo se ji zvládnout. 
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4. Rekapitulace projektů 
 
 
 
 
 
 
V roce 2000 byly finančně podpořeny tyto projekty: 
 
Název projektu    podpořen kým    v 
jaké výši 
 
Prezentace prací účastníků 5. světové abilympiády 
 Ministerstvo kultury 180 000,- 
 
INTERNATIONAL ABILYMPICS 2000 (IA 2000 
 Ministerstvo práce a soc.věcí 7 990 885,- 
 
Internet - jak zaměstnat zdravotně postižené 
 Nadace rozvoje občan.společnosti 25 000,- 
 
 
 
 
 
 
V roce 2000 byly podány projekty na rok 2001: 
 

Název projektu    podaný kam    v jaké výši 
 

Prezentace prací účastníků 5. světové abilympiády 
 Ministerstvo kultury 71 428,- 
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5. Zpráva o hospodaření za rok 2000 
 
 
 
 
ROZVAHA 
 
 
 
 
 
 
Aktiva: 
 

účet název účtu v celých tisících Kč 

311 Odběratelé 110,- 

378 Jiné pohledávky 0,- 

391 Opravná položka k pohledáv. 0,- 

341 Daň z příjmů 15,- 

378 Ostatní pohledávky 2,- 

211 Peníze 374,- 

221 Bankovní účty 2 631,- 

381 
 

Náklady příštích období 42,- 

 CELKEM  3 174,- 

 
 
 
 
 
Pasiva: 
 

účet název účtu v celých tisících Kč 

321- 
325 

Krátkodobé závazky 
z obchodního styku 

489,- 

331 Zaměstnanci 48,- 

336 Závazky k sociálnímu a 
zdravotnímu pojištění 

25,- 

342 Ostatní přímé daně 4,- 

383 Výdaje příštích období 9,- 

389 Dohadné účty pasivní 5,- 

931 Hospodářský výsledek r. 98,99 1 819,- 

 CELKEM 2 399,- 
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VÝSLEDOVKA 
 
 
 
Náklady: 
 
 

účet název účtu v celých tisících Kč v celých tisících Kč 

  Činnost Činnost 

  hospodářská hlavní 

401 … Materiálové výdaje 20,- 811,- 

411 … Opravy a udržování  61,- 

412 … Cestovné 18,- 370,- 

413 Náklady na reprezentaci  34,- 

418 01 Telefon 27,- 352,- 

418 02,4 Nájem + služby 19,- 542,- 

418 03 Překlady, práv.služby, 
školení… 

 30,- 

418 07 Reklama, propagace, tisk 
... 

333,- 772,- 

418 06 Účetnictví, audit  71,- 

418 08 Internet – připojení + 
aktualizace 

244,- 244,- 

418 11 Poštovné 51,- 121,- 

418 10 Ostatní  174,- 2 969,- 

418 19 Přepravné  43,- 

418 20 Ubytování  436,- 

418 21 Strava  330,- 

418 22 PHM  10,- 

418 90 Nedaněné poplatky  4,- 

421 01,2 Mzdy 91,- 795,- 

424 01,2 Soc.a zdrav. pojištění 31,- 190,- 

422 02 Civilní služba  23,- 

448 Ostatní náklady  2,- 

468 01 Bankovní poplatky  7,- 

 CELKEM 1 008,- 8 217,- 

 
 
Výnosy: 
 

Účet název účtu v celých tisících Kč v celých tisících Kč 

  Činnost Činnost 

  hospodářská Hlavní 

602 01,2 Reklama 1 115,-  

662  Úroky 91,- 4,- 

668 Ostatní výnosy  3,- 

692 01.. Věcné dary  206,- 

692 02 Peněžní dary  385,- 

631 03 Dotace MPSV  7 991,- 

631 04 Dotace MK ČR  180,- 

633 01 Nadace rozvoje obč.spol.  25,- 

 CELKEM 1 206,- 8 794,- 
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6. Zpráva a výrok auditora 
 
 
 
 
Rozsah auditu: 
 
Provedl jsem audit účetní závěrky 
v souladu se Zákonem o auditorech a 
Komoře auditorů České republiky a 
s auditorskými směrnicemi Komory 
auditorů České republiky. 
Audit jsem provedl tak, abych získal 
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 
neobsahuje významné nesprávnosti. Při 
provádění auditu jsem zohlednil 
zvláštnosti vyplývající ze skutečnosti, že 
se jedná o neziskovou organizaci a 
dobrovolný audit účetní závěrky. 
Ověřil jsem výběrovým způsobem úplnost 
a průkaznost částek a informací 
prokazující údaje uvedené v účetní 
závěrce. Ověřování jsem provedl 
výběrovým způsobem podle zásady 
významnosti vykazovaných skutečností. 
Rovněž jsem posoudil správnost a 
vhodnost účetních postupů. 
Nedostatky zjištěné při provádění auditu 
byly napraveny. Podle mého názoru 

nejsou v účetní jednotce v ověřovaném 
období nedostatky, které by významným 
způsobem ovlivnily vykazované veličiny 
účetní závěrky. 
Podle svého nejlepšího svědomí se 
domnívám, že provedený audit poskytuje 
přiměřený podklad pro vyjádření výroku 
auditora. 
 
 
Výrok auditora 
 
Podle mého názoru účetní závěrka, 
zobrazuje věrně ve všech významných 
ohledech majetek, závazky a vlastní jmění 
občanského sdružení Czech Abilympics 
Association k 31. 12. 2000 a výsledek 
hospodaření a finanční situaci za rok 2000 
v souladu se zákonem o účetnictví 
příslušnými platnými předpisy České 
republiky. 
 
 Ing. Vilém Juránek 
     auditor 
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7. Stanovy CAA 
 
 
 
 

Stanovy občanského sdružení 

Czech Abilympics Association, o. s. Praha 

 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1.1 Název občanského sdružení: 
Czech Abilympics Association, 
občanské sdružení 
zkráceně: „CAA“ (dále jen 
„sdružení“) 

1.2 Sídlo sdružení: Praha 

 
Čl. 2 

Právní postavení sdružení 

2.1 Sdružení je dobrovolné, 
nezávislé, sdružující členy na 
základě společného zájmu. 

2.2 Sdružení je právnickou osobou. 
2.3 Sdružení působí na celém území 

ČR. 

 
Čl. 3 

Cíle činnosti sdružení 

3.1 Cíli sdružení jsou: 
3.1.a nezávislý způsob života 

zdravotně postižených 
občanů, 

3.1.b příprava a realizace 
International Abilympics 
2000 v Praze, 

3.1.c pořádání kulturních a 
společenských akcí 
spojených s International 
Abilympics 2000, 

3.1.d aktivní spolupráce na 
mezinárodní úrovni s 

organizacemi a institucemi 
v rámci International 
Abilympics Association, 

3.1.e zajištění činností 
směřujících k pracovnímu 
uplatnění osob se ZPS a 
ZPS s TZP, 

3.1.f školení a vzdělávání osob 
se ZPS a ZPS s TZP, 

3.1.g aktivní spolupráce na 
mezinárodní úrovni s 
organizacemi a institucemi 
při realizaci informačních, 
edukačních a pracovních 
projektů pro  zdravotně 
postižené, 

3.1.h informační, publikační a 
vydavatelská činnost 
zaměřená k naplnění cílů 
sdružení, 

3.1.i sdružování organizací a 
jednotlivců s podobným 
cílem. 

3.2 Za tímto účelem sdružení zajistí: 
3.2.a potřebné finanční 

prostředky, 
3.2.b odpovídající podmínky pro 

naplnění cílů sdružení, 
3.2.c osoby v pracovněprávním 

vztahu a dobrovolné 
pracovníky, 

3.2.d spolupráci s příslušnými 
orgány státní správy a 
místní samosprávy, 
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3.2.e informovanost veřejnosti 
o problematice zdravotně 
postižených. 

 
Čl. 4 

Členství 

4.1 Sdružení rozlišuje členství osobní 
a členství v zastoupení. 

4.2 Statut osobního členství je určen 
pro fyzické osoby starší 15 let 
s trvalým pobytem na území ČR. 

4.3 Statut členství v zastoupení je 
určen pro právnické osoby a též 
pro fyzické osoby s trvalým 
pobytem mimo území ČR starší 
15 let. 

4.4 Právnické osoby zastupuje její 
delegovaný zástupce na základě 
písemného pověření příslušného 
statutárního orgánu právnické 
osoby. 

4.5 Fyzické osoby s trvalým pobytem 
mimo území ČR zastupuje její 
delegovaný zástupce s trvalým 
pobytem na území ČR na 
základě písemného pověření. 

4.6 Osobní členství a členství v 
zastoupení je neslučitelné. Pokud 
není ve stanovách uvedeno jinak, 
jsou si obě členství rovna. 

4.7 O přijetí za člena sdružení 
rozhoduje na základě písemné 
přihlášky správní rada sdružení. 

4.8 Členství vzniká dnem přijetí za 
člena. 

4.9 Dokladem členství je členský 
průkaz, který je v evidenci 
sdružení. 

4.10 Zánik členství: 
4.10.a vystoupením člena, 
4.10.b úmrtím člena, u právnické 

osoby jejím zrušením, 
4.10.c zrušením členství na 

základě rozhodnutí správní 
rady, 

4.10.d zánikem sdružení. 
4.11 Při zániku členství je povinností 

člena odevzdat členský průkaz. 

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti členů 

5.1 Člen má právo zejména: 
5.1.a podílet se na činnosti 

sdružení, 
5.1.b volit do orgánů sdružení (u 

členství v zastoupení 
delegovaný zástupce), 

5.1.c být volen od 18 let do 
orgánů sdružení (u členství 
v zastoupení delegovaný 
zástupce), 

5.1.d obracet se na orgány 
sdružení s podněty a 
stížnostmi a žádat o jejich 
vyjádření, 

5.1.e být informován o činnosti 
sdružení. 

5.2 Člen má povinnost zejména: 
5.2.a dodržovat stanovy 

sdružení, 
5.2.b aktivně se podílet na plnění 

cílů sdružení, 
5.2.c informovat veřejnost 

o cílech sdružení, 
5.2.d svědomitě vykonávat 

funkce v orgánech 
sdružení, 

5.2.d5.2.e člen je povinen 
platit členské příspěvky ve 
výši stanovené valnou 
hromadou. 

 
Čl. 6 

Orgány sdružení 

6.1 Orgány sdružení jsou: 
6.1.a valná hromada, 
6.1.b správní rada, 
6.1.c výkonná rada, 
6.1.d dozorčí rada. 

 
Čl. 7 

Valná hromada 

7.1 Valná hromada je nejvyšším 
orgánem sdružení. 

7.2 Valnou hromadu tvoří všichni 
členové sdružení. 

7.3 Valnou hromadu svolává správní 
rada dle potřeby, nejméně však 
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jednou ročně. Správní rada svolá 
valnou hromadu vždy, pokud o to 
požádá písemně nejméně třetina 
členů sdružení nebo klesne-li 
počet členů správní rady pod 
počet stanovený valnou 
hromadou. 

7.4 Valná hromada zejména: 
7.4.a rozhoduje o změnách 

stanov sdružení, 
7.4.b schvaluje úkoly sdružení 

pro příslušné období, 
výroční zprávu sdružení, 
rozpočet sdružení a roční 
uzávěrku hospodaření, 

7.4.c volí na dobu 3 let členy 
správní rady, členy dozorčí 
rady a jejich náhradníky, 

7.4.d odvolává a doplňuje členy 
správní rady před 
uplynutím funkčního 
období, 

7.4.e potvrzuje, případně 
reviduje rozhodnutí správní 
rady o vzniku nebo zániku 
členství, 

7.4.f rozhoduje o zrušení 
sdružení, 

7.4.g schvaluje organizační a 
jednací řád CAA. 

7.5 Valná hromada je 
usnášeníschopná, je-li přítomna 
alespoň polovina všech členů. 
Hlasovací právo členů sdružení je 
rovné. O změně stanov sdružení, 
o zrušení sdružení 
a o předčasném odvolání celé 
správní rady a nových volbách 
rozhoduje valná hromada 
nadpoloviční většinou všech 
členů, v ostatních věcech 
rozhoduje nadpoloviční většinou 
přítomných členů. 

 
Čl. 8 

Správní rada 

8.1 Správní rada je výkonným 
orgánem sdružení, který za svou 
činnost odpovídá valné hromadě. 

8.2 Správní rada má lichý počet 
členů, nejméně však 5. Počet 
členů určuje valná hromada před 
volbami na základě návrhu 
správní rady. 

8.3 Správní rada řídí činnost sdružení 
v období mezi zasedáními valné 
hromady. 

8.4 Správní radu svolává předseda, v 
jeho nepřítomnosti 
místopředseda, nejméně 4x 
ročně. 

8.5 Správní rada zejména: 
8.5.a volí a odvolává ze svých 

členů předsedu, 
místopředsedu a 
hospodáře, 

8.5.b koordinuje činnost 
sdružení, 

8.5.c svolává valnou hromadu, 
8.5.d přijímá nové členy sdružení 

a rozhoduje o zániku 
členství, 

8.5.e zpracovává podklady pro 
rozhodnutí valné hromady, 

8.5.f upravuje organizační a 
jednací řád CAA 

8.6 K zajištění činnosti sdružení 
může správní rada zřídit 
sekretariát sdružení. 

8.7 Správní rada může k realizaci 
jednotlivých úkolů vytvářet 
pracovní a expertní skupiny a 
jmenuje jejich členy. 

8.8 Správní rada je 
usnášeníschopná, je-li přítomna 
nadpoloviční většina všech jejích 
členů a rozhoduje nadpoloviční 
většinou přítomných členů. 

8.9 Jestliže se přes opakované 
nejméně trojí svolání v průběhu 6 
měsíců nesejde 
usnášeníschopná valná hromada, 
přebírá její pravomoci správní 
rada. 

8.10 Další jednání správní rady 
upravuje organizační a jednací 
řád CAA. 

 
Čl. 9 
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Výkonná rada 

9.1 Výkonná rada je statutárním 
orgánem sdružení. 

9.2 Výkonnou radu tvoří předseda, 
místopředseda a hospodář 
sdružení. 

9.3 Výkonná rada řídí činnost 
sdružení mezi jednotlivými 
zasedáními správní rady  
a připravuje podklady pro jednání 
správní rady. 

9.4 Předseda a místopředseda 
zastupují sdružení navenek a 
jednají jeho jménem, 
zpracovávají krátkodobé plány 
činnosti sdružení a zodpovídají 
za jejich realizaci. 

9.5 Předseda zastupuje sdružení při 
uzavírání pracovněprávních 
vztahů a je vedoucím ve vztahu 
k zaměstnancům sdružení a 
pracovním skupinám. 

9.6 Hospodář sdružení připravuje 
podklady pro ekonomické 
zajištění chodu sdružení, roční 
uzávěrku hospodaření v běžném 
roce a plán rozpočtu na 
následující rok. 

9.7 Další jednání výkonné rady 
upravuje organizační a jednací 
řád CAA. 

 
Čl. 10 

Dozorčí rada 

10.1 Dozorčí rada je kontrolním 
orgánem sdružení, který za svoji 
činnost odpovídá valné hromadě. 

10.2 Dozorčí rada má nejméně 3 
členy, kteří nemají výkonné 
pravomoci a v jejím čele stojí 
předseda. 

10.3 Předseda dozorčí rady má právo 
účastnit se zasedání správní rady 
s hlasem poradním. 

10.4 Členství v dozorčí radě je 
neslučitelné s členstvím ve 
správní radě. 

10.5 Dozorčí rada vykonává dohled 
nad činností a hospodařením 

sdružení, upozorňuje správní 
radu na zjištěné nedostatky a 
podává návrhy na jejich 
odstranění. Dozorčí rada je 
arbitrem při sporech uvnitř 
sdružení mezi jednotlivými 
zasedáními valné hromady. Proti 
jejím rozhodnutím je možno se 
odvolat  k valné hromadě. 

10.6 Na dozorčí radu se obrací 
členové sdružení při zjištění 
nedostatků v činnosti sdružení a 
jeho orgánů a při zjištění 
porušení stanov sdružení.  

10.7 Dozorčí rada se schází a provádí 
kontrolu nejméně 2x ročně. 

10.8 Pro zasedání valné hromady 
vypracovává dozorčí rada zprávu 
o výsledcích revizí, kontrolní 
činnosti a o arbitrážním řízení. 

 
Čl. 11 

Zásady hospodaření 

11.1 Sdružení hospodaří s movitým i 
nemovitým majetkem. 

11.2 Zdroji majetku jsou zejména: 
11.2.a sbírky, finanční i věcné 

dary a příspěvky fyzických 
a právnických osob, 

11.2.b výnosy majetku, 
11.2.c příjmy z vlastní činnosti při 

naplňování cílů sdružení 
(např. příjmy z loterií).  

11.3 K naplnění svých cílů využívá 
sdružení dotace, granty 
a subvence. 

11.4 Za hospodaření sdružení 
odpovídá výkonná rada, které 
každoročně předkládá valné 
hromadě zprávu o hospodaření 
včetně finanční závěrky. 

11.5 Hospodaření se uskutečňuje 
podle ročního rozpočtu 
schváleného valnou hromadou. 

 
Čl. 12 

Zánik sdružení 

12.1 Sdružení zaniká: 
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12.1.a dobrovolným rozpuštěním 
nebo sloučením s jiným 
sdružením z rozhodnutí 
valné hromady, 

12.1.b rozhodnutím Ministerstva 
vnitra ČR. 

12.2 Zaniká-li sdružení dobrovolným 
rozpuštěním, rozhodne současně 
valná hromada o způsobu 
majetkového vypořádání. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Z rozhodnutí správní rady mohou 
být jmenováni čestní členové 
sdružení, kteří výrazně podporují 
cíle sdružení. Při jmenování 
přebírají jmenovací listinu 
čestného člena sdružení. 

13.2 Sdružení může na základě 
rozhodnutí valné hromady vydat 
jednací řád sdružení. 

13.3 Sdružení má právo v souladu s 
cíli své činnosti obracet se na 
státní orgány s peticemi. 

 


