Asociace psychologů sportu ČR

Stanovy
I. Základní ustanovení
Článek 1
1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová
organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii sportu.
2. Smyslem existence APS je všestranný rozvoj psychologie sportu jako aplikované
psychologické vědní discipliny
Článek 2
APS působí na území České republiky.

II. Úkoly APS
Článek 3
1. APS napomáhá rozvoji vědy, praxe a vzdělávání v oblasti psychologie sportu. Za
tímto účelem pořádá přednášky, semináře, konference apod.
2. APS podporuje publikační činnost, spolupracuje se specializovanými periodiky a
vydává své materiály.
3. APS je členem UPA (Unie psychologických asociací) a ČMPS (Českomoravská
psychologická společnost),
4. APS spolupracuje s FEPSAC (European Federation of Sport Psychology), ISSP
(International Society of Sport Psychology) a případně dalšími obdobně
zaměřenými profesními organizacemi.
5. Ve sporných případech se předsednictvo APS vyjadřuje ke kompetenci odborníka
pro účely výuky psychologie sportu na školách. Obdobně na požádání posuzuje
odbornou kompetenci expertů oboru a přiměřenost užívaných diagnostických a
intervenčních technik.

I II . Prostředky APS
Článek 4
Prostředky APS sestávají:
a) z členských příspěvků
b) z dotací, grantových projektů, darů, nadací a jiných druhů příjmů
c) z další ekonomické činnosti pro zajištění provozu APS
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IV. Členství v APS
Článek 5
Existují čtyři kategorie členství:
1) řádný člen
2) mimořádný člen
3) student
4) čestný člen
1. Řádným členem APS se může stát psycholog, který splní jednu z následujících
podmínek:
a) Řádně ukončil vysokoškolské studium jednooborové psychologie magisterské
úrovně na české vysoké škole.
b) Řádně ukončil vysokoškolské studium psychologie magisterské úrovně
v kombinaci s jiným oborem s diplomovou prací z oboru psychologie na české
vysoké škole a vykonával nejméně 3 roky praxi v oboru psychologie.
c) Řádně ukončil studium na zahraniční vysoké škole, které bylo státem
v nostrifikačním řízení uznáno za rovnocenné vzdělání uvedenému pod písmeny a)
nebo b).
2. Mimořádným členem APS se může stát každý občan starší 18 let se zájmem
o psychologii sportu.
a) Mimořádné členství neopravňuje jeho držitele, pokud současně nesplňuje
kvalifikační požadavky dané v bodě 1 a), b), c), k užívání profesního označení
sportovní psycholog.
b) Mimořádní členové nemohou kandidovat na funkci předsedy a místopředsedy APS.
3. Členem APS se statutem student se může stát každý pregraduální vysokoškolský student
se zájmem o psychologii sportu.
a) Student se zúčastňuje jednání s hlasem poradním, tj. nemá právo hlasovat
o usneseních valného shromáždění členů.
b) Student nemůže volit a kandidovat na funkci předsedy, místopředsedy a tajemníka
APS.
4. Ve výjimečných případech může APS udělit čestné členství.
a) Udělení čestného členství schvaluje předsednictvo APS na návrh členů APS,
kteří jej zpracují písemně, včetně zdůvodnění a předloží předsednictvu APS.
b) Předsednictvo APS seznamuje o důvodech udělení čestného členství valné
shromáždění APS.
c) APS prostřednictvím předsednictva vydá a doručí osvědčení o čestném členství
čestnému členovi APS.
d) Čestný člen nemůže kandidovat na funkci předsedy, místopředsedy a tajemníka
APS.
5. Přihláška za člena (ve smyslu odstavce 1. a-c tohoto článku) vyžaduje písemné
doporučení dvou stávajících řádných členů APS.
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6. Přijetí do APS schvaluje předseda a místopředsedové APS, kteří na základě doloženého
vzdělání rozhodují, zda o druhu členství. O členství se hlasuje. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy.
7. Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členských příspěvků na 1 rok
(vyjma čestného členství).
8. Zařazení do konkrétního typu členství u členů APS, kteří jsou současnými členy
APS (tj. členy před účinností těchto stanov), rozhoduje předsednictvo a to do tří
měsíců od registrace těchto stanov MV. Předsednictvo si u těchto členů může
vyžádat doložení příslušného vzdělání pro možnost posouzení zařazení člena do
odpovídající kategorie členství.
Článek 6
Členům, v souladu s kategorií členství, přísluší právo:
a) Účastnit se valného shromáždění APS a podílet se na jeho jednání.
b) Volit a být volen do předsednictva (případně dalších orgánů) APS.
c) Vznášet připomínky a náměty k činnosti předsednictva po celé jeho funkční období.
d) Být informován o všech akcích APS.
e) Podle svých zájmů a možností se podílet na činnosti APS.
Článek 7
Členové jsou povinni:
a) Jednat v souladu se stanovami APS.
b) Platit členské příspěvky (vyjma čestných členů).
c) Respektovat důvěrnost osobních údajů zjištěných při práci s klientem, včetně
zákona o ochraně osobních údajů dle odst. a, § 9 zákona č. 101/2000 Sb. i ve
znění pozdějších předpisů a etické kodexy EFPA (European Federation of
Psychologists' Associations) a UPA (Unie psychologických asociací) ČR.
Článek 8
Členství zaniká:
a) Vystoupením člena, o němž člen musí písemně informovat předsednictvo APS.
b) Neplacením členských příspěvků po dobu dvou let při prokazatelném upozornění
formou upomínky. V tomto případě rozhoduje o zániku členství předsednictvo
APS.
c) Vyloučením člena pro vážné porušení stanov. V tomto případě předsednictvo
APS má pravomoc rozhodnout o pozastavení členství dané osobě. O zániku
členství vyloučením rozhoduje nejbližší valné shromáždění APS.
d) Úmrtím člena.
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V. Orgány APS
Článek 9
Orgány APS jsou:
1) valné shromáždění
2) předsednictvo APS
3) revizní komise
Článek 10
1. Nejvyšším orgánem APS je valné shromáždění členů, které:
a) Volí předsedu, místopředsedy a schvaluje tajemníka APS.
b) Schvaluje zřizování poboček a sekcí.
c) Schvaluje návrh hospodaření APS pro následující rok.
d) Schvaluje změny ve stanovách APS.
e) Rozhoduje o vyloučení člena z důvodu vážného porušení stanov.
f) Se koná nejméně jedenkrát za dva roky a je svoláváno předsednictvem APS.
g) Je usnášení schopné, je-li přítomno více než 50% řádných členů. Nesejde-li se v
určenou dobu potřebný počet řádných členů, koná se nové valné shromáždění o
hodinu později a je pak usnášení schopné za jakéhokoliv počtu přítomných
řádných členů. K přijetí usnesení stačí prostá většina hlasů a ke změně stanov
dvoutřetinová většina hlasů, vzhledem k počtu přítomných členů.
2. Mimořádné valné shromáždění se může konat v momentě, kdy se pro jeho svolání
vysloví více jak polovina členů APS.
Článek 11
1. Předsednictvo APS je statutárním orgánem APS, za který jedná samostatně
předseda, případně jím pověřený člen předsednictva. V hospodářských záležitostech
zastupuje APS tajemník, který také řídí sekretariát společnosti.
2. V době mezi jednáními valného shromáždění řídí činnost APS předsednictvo, které
se skládá zpravidla z předsedy, dvou místopředsedů, tajemníka a zástupce
regionální pobočky, případně oborové sekce.
3. Předsednictvo je voleno na dobu čtyř let.
4. Volba předsedy, místopředsedů a tajemníka APS.
a) Předseda a místopředsedové jsou voleni valným shromážděním členů z řad
přítomných řádných členů APS.
b) Každý řádný člen, který je účasten valné hromady, může navrhnout kandidáta
na předsedu a místopředsedy APS.
c) Volba předsedy a místopředsedů je tajná. O každém z nich se hlasuje
samostatně.
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d) Předsedou APS se stává kandidát, který byl zvolen nadpoloviční většinou
platných hlasů ze všech, k hlasování oprávněných, přítomných členů valného
shromáždění. V případě, že žádný z kandidátů na funkci předsedy nezíská
potřebný počet hlasů, hlasuje se znovu ve druhém kole voleb o uchazečích,
kteří se umístili na prvních dvou místech v kole prvním. Pravidla volby pro
kolo druhé je analogicky stejná s kolem prvním. Pokud ani poté není
rozhodnuto, celá volba se opakuje ve třetím kole, ve kterém se opět hlasuje o
kandidátech, o kterých bylo hlasováno ve druhém kole voleb. Předsedou se
stává kandidát, který ve třetím kole získá největší počet hlasů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje los.
e) Volba místopředsedů probíhá stejným způsobem jako volba předsedy.
f) Kandidáta na tajemníka navrhuje předseda APS a je volen valným
shromážděním členů. Pro zvolení je potřebná nadpoloviční většina všech,
k hlasování oprávněných, přítomných členů valného shromáždění.
5. Členství v předsednictvu zaniká v následujících případech:
a) Odvoláním člena předsednictva. Člen předsednictva se může odvolat pouze na řádné
či mimořádné valné hromadě a to na návrh nadpoloviční většiny přítomných
řádných členů. K odvolání je zapotřebí minimálně 2/3 hlasů řádných členů.
b) Každý člen předsednictva má právo vzdát se své funkce před ukončením svého
funkčního období. Tuto skutečnost oznámí písemně předsednictvu včetně udání
důvodů odchodu z funkce.
c) V případě, že člen předsednictva přestane být členem APS (úmrtí, vystoupení z APS,
vyloučení z APS).
6. V případě vzdání se funkce v předsednictvu, či v případě odvolání člena předsednictva
probíhají doplňující volby na uvolněné místo pro dané funkční období dle stejného
schématu jako volby řádné.
Článek 12
1. Revizní komise je stanovena na začátku každého valného shromáždění ad hoc.
2. Revizní komise má 3 členy. Čelenem revizní komise může kterýkoliv člen APS.
3. Členství v revizní komisi je neslučitelné s funkcí předsedy, místopředsedy a tajemníka
APS.
4. O každém členu revizní komise hlasuje valné shromáždění zvlášť. Pro souhlas se členem
se musí vyjádřit nadpoloviční většina všech přítomných členů.

VI. Organizační struktura APS
Článek 13
1. V rámci APS mohou vznikat pobočky s místní (regionální) působností a sekce pro práci
v jednotlivých oborech psychologie sportu.
2. Činnost poboček a sekcí je řízena analogicky jako APS, zpravidla tříčlenným výborem,
voleným schůzí členů pobočky, či sekce.
3. Vznik poboček a sekcí podléhá souhlasu předsednictva APS.
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VII. Zánik APS a další ustanovení
Článek 14
1. O zániku APS může rozhodnout pouze valné shromáždění dvoutřetinovou většinou
přítomný řádných členů.
2. V případě zániku bude o likvidaci majetku APS rozhodovat valné shromáždění.

Článek 15
Stanovy občanského sdružení Asociace psychologů sportu nabývají účinnosti dnem
registrace Ministerstvem vnitra ČR.
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