
Stanovy spolku  

Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s. 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

(1) Název spolku je Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s. (dále jen „APBS“ nebo také jen 
„spolek“). 

(2) Sídlo APBS je Praha. 
(3) APBS je založena za jiným účelem než podnikání. 
(4) Stanovy APBS jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku. 

 

Čl. 2 

Účel a aktivity APBS 

(1) Účelem APBS je  

a) sdružování psychologů bezpečnostních sborů1 a dalších psychologů či studentů VŠ oboru 
psychologie se zájmem o problematiku psychologie v bezpečnostních sborech (dále jen „členů 
spolku“), 

b) rozvoj teorie i praxe psychologie v bezpečnostních sborech a přispívání k poskytování 
kvalitních psychologických činností a služeb v bezpečnostních sborech, 

c) ochrana profese psychologa bezpečnostního sboru a obhajování zájmů členů spolku 
souvisejících s výkonem odborné činnosti v oblasti psychologie v bezpečnostních sborech,  

d) ochrana veřejnosti před škodami, které mohou v oblasti praktické aplikace psychologie 
způsobit nekvalifikovaní či nekompetentní jedinci nebo organizace. 

(2) K naplnění účelu APBS vykonává hlavní činnosti, především 

a) vytváří podporu pro vzájemnou komunikaci, sdílení zkušeností a profesní rozvoj členů spolku, 
b) spolupracuje s odbornými společnostmi, institucemi a organizacemi v České republice i 

v zahraničí, které se zabývají psychologií v bezpečnostních sborech a příbuznými obory nebo 
poznatky z oboru při své činnosti využívají, 

c) podporuje výzkum v oblasti psychologie v bezpečnostních sborech a šíření, publikování a 
popularizaci oboru, 

d) aktivně se zapojuje do systémových a legislativních procesů týkajících se oboru psychologie, 
včetně případné přípravy zákona o psychologických činnostech a Psychologické komoře ČR. 

(3) Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat vedlejší 
hospodářské činnosti formou příležitostné výdělečné činnosti především v oblasti vzdělávání, vědy 
a výzkumu, přičemž tyto činnosti jsou prostředkem dosahování hlavního účelu a nejsou 
vykonávány se záměrem zisku; kalkulace ceny je při těchto aktivitách realizována s ohledem na 
potřebu pokrytí nákladů. 

Čl. 3 

Vymezení, vznik a zánik členství 

(1) Členem spolku se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let. 
(2) Rozlišuje se členství řádné, mimořádné a čestné. 

                                                           
1 ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
předpisů 



(3) Řádným členem se může stát psycholog bezpečnostního sboru ČR2, který je ve služebním nebo 
pracovním poměru k bezpečnostnímu sboru. 

(4) Mimořádným členem se může stát psycholog3, případně student psychologie, se zájmem o 
problematiku psychologie v bezpečnostních sborech, který je doporučen k přijetí do APBS 
písemným vyjádřením nejméně jednoho řádného člena asociace nebo vedoucího psychologa 
bezpečnostního sboru.4 

(5) Čestným členem se může stát význačná osoba působící v oblasti psychologie5, která má pro činnost 
spolku zvláštní význam a která se významně zasloužila o rozvoj oboru psychologie 
v bezpečnostních sborech či souvisejících oblastech psychologie. 

(6) O přijetí  

a) řádného a mimořádného člena rozhodne Předsednictvo do 30 dnů od přijetí úplné žádosti o 
přijetí; v případě neúplné žádosti požádá žadatele o odstranění vad; neodstraní-li žadatel vady 
do 30 dnů, žádosti se nevyhoví, 

b) čestného člena rozhodne nadpoloviční většinou přítomných Členská schůze na návrh 
Předsednictva nebo kteréhokoli člena spolku. 

(7) Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí za člena. 
(8) Členství APBS zaniká: 

a) vystoupením člena, 
b) vyloučením člena z důvodů uvedených v zákoně6 a v případě mimořádného člena, který je 

studentem bakalářského programu v oboru psychologie, zanecháním studia7, 
c) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého, je-li tato skutečnost spolku známa, 
d) zánikem spolku. 

(9) O vyloučení člena rozhodne statutární orgán spolku na základě doporučení Etické komise; 
rozhodnutí o vyloučení přezkoumává na základě žádosti vyloučeného Kontrolní komise. 

(10)  Řádné členství přechází při ukončení pracovního nebo služebního poměru člena k bezpečnostnímu 
sboru na mimořádné, již jednou uhrazený členský poplatek za dané období se v takovém případě 
opětovně nehradí. 
 

Čl. 4 
Práva a povinnosti členů APBS 

(1) Členové mají právo 

a) aktivně se podílet na činnosti APBS, zejména se účastnit Členské schůze, předkládat 
připomínky k projednávaným bodům programu a podávat náměty k činnosti a dalšímu rozvoji 
APBS, 

b) být informováni o aktivitách APBS, a to např. prostřednictvím e-mailu nebo webových stránek 
spolku, 

c) účastnit se vzdělávacích či jiných akcí pořádaných APBS v souladu se stanovenými podmínkami 
jednotlivých akcí, 

d) využívat výhod členství v APBS. 

                                                           
2 ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
předpisů 
3 absolvent VŠ oboru psychologie, eventuálně oboru psychologie spolu s jiným oborem 
4 vedoucí psychologického pracoviště bezpečnostního sboru ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 
5 absolvent VŠ oboru psychologie, eventuálně oboru psychologie spolu s jiným oborem 
6 z důvodů uvedených v § 238 a 239 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
7 zanecháním studia je myšleno konečné zanechání studia bez jeho řádného zakončení státní závěrečnou 
zkouškou, mimořádný člen tímto nadále nemůže plnit podmínky mimořádného členství. 



(2) Řádní členové mají dále právo kandidovat, být voleni a volit své zástupce do orgánů spolku a 
hlasovat na Členské schůzi. 

(3) Mimořádní a čestní členové mají při hlasování na Členské schůzi hlas poradní. 
(4) Členové mají povinnost  

a) podílet se dle svých možností na naplňování účelu spolku dle čl. 2 a nekonat nic, co by bylo 
v rozporu se zájmy a dobrým jménem APBS, 

b) dodržovat Stanovy spolku a schválené vnitřní předpisy APBS a jejích orgánů,  
c) jednat při výkonu profese v souladu s etickým kodexem, k němuž se hlásí Unie psychologických 

asociací České republiky, z.s.8 
d) poskytnout kontaktní údaje za účelem vedení seznamu členů dle čl. 5. 

(5) Řádní a mimořádní členové mají dále povinnost platit řádně členské příspěvky, přičemž 

a) výše příspěvků je schvalována Členskou schůzí, 
b) příspěvek ve výši 50 % členského příspěvku hradí členové po dobu mateřské a rodičovské 

dovolené nebo členové pobírající starobní důchod, 
c) příspěvek se hradí jedenkrát ročně, vždy nejpozději do 31. března daného roku, 
d) noví členové uhradí členský příspěvek do 30 dnů od přijetí do spolku, v případě přijetí 

v průběhu roku hradí člen celoroční členský příspěvek,  
e) v případě zániku členství ve spolku se poměrná část ročního příspěvku nevrací. 

 

Čl. 5 

Seznam členů 

(1) Pro potřeby agendy spolku APBS vede seznam členů, který obsahuje: 

a) jméno, příjmení, příp. hodnost a tituly, 
b) kontaktní adresu, e-mail a telefon, 
c) informace o typu členství, 
d) informace o pracovišti nebo místu studia. 

(2) Členové APBS mají neprodleně povinnost hlásit Předsednictvu spolku změny v těchto údajích. 
(3) Seznam členů se nezveřejňuje. 
(4) Seznam členů nebo jeho část může být zpřístupněna členům APBS na základě jejich písemného 

souhlasu, případně mohou sami zpřístupnit své kontaktní údaje dle svého uvážení ostatním členům 
prostřednictvím webové aplikace spolku. 

(5) Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku může v seznamu členů provádět tajemník nebo 
jiný člen Předsednictva pověřený předsedou; tato osoba též vydá členovi nebo bývalému členovi 
na jeho žádost výpis ze seznamu členů obsahující informace o své osobě, případně potvrzení, že 
tyto informace byly vymazány. 

Čl. 6 

Orgány APBS 

(1) Orgány APBS jsou 

a) Členská schůze, 
b) Shromáždění delegátů za podmínky uvedené v čl. 8 odst. 1, 
c) Předsednictvo, 
d) Statutární orgán, 
e) Kontrolní komise, 
f) Etická a legislativní komise. 

                                                           
8 viz Stanovy spolku Unie psychologických asociací České republiky, z.s. 



(2) Statutární orgán APBS je kolektivní; jeho členy jsou předseda a místopředseda, případně 
místopředsedové spolku, kteří jsou voleni ze středu Předsednictva dle čl. 9 odst. 3 písm. e); spolek 
zastupují ve všech záležitostech, přičemž tak činí každý z nich samostatně. 

(3) V APBS mohou v případě potřeby rozhodnutím Členské schůze nebo Předsednictva vznikat 
odborné a regionální komise nebo orgán pro koordinaci mezinárodních aktivit. 
 

Čl. 7 

Členská schůze 

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 
(2) Členy Členské schůze jsou všichni řádní členové spolku. 
(3) Členskou schůzi svolává statutární orgán nejméně jednou za rok, a to pozvánkou zaslanou členům 

na e-mailovou adresu vedenou v seznamu členů a umístěním informace na internetových 
stránkách APBS; svolání proběhne nejméně 15 dnů před konáním schůze. 

(4) Statutární orgán je povinen svolat Členskou schůzi, pokud o to s uvedením důvodu zažádá nejméně 
jedna třetina členů APBS nebo Kontrolní orgán. 

(5) Členské schůzi náleží 

a) určovat hlavní zaměření činnosti spolku, 
b) rozhodovat o změně stanov a přijímat nové znění stanov, 
c) volit a odvolávat členy orgánů spolku, 
d) přijímat usnesení mající povahu doporučení, 
e) schvalovat výsledek hospodaření spolku a usnášet se o hospodářských opatřeních, 
f) schvalovat výši členského příspěvku, 
g) schvalovat přijetí čestných členů, 
h) rozhodovat o zrušení spolku, 
i) vykonávat další činnosti, které si vyhradí, anebo které stanoví zákon. 

(6) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku; usnesení přijímá na základě 
veřejného hlasování nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných na zasedání; k platnosti 
usnesení o zániku APBS je potřebný souhlas tříčtvrtinové většiny řádných členů. 

(7) Zasedání Členské schůze lze v případě potřeby uskutečňovat formou dílčích Členských schůzí, a to 
vždy v průběhu maximálně 3 měsíců. 

(8) Pokud tak rozhodne statutární orgán APBS, může se Členská schůze usnášet i mimo zasedání 
v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (e-mailem, prostřednictvím aplikace na 
webu; dále jen „korespondenční hlasování); Členská schůze je schopna se v takovém případě 
usnášet nadpoloviční většinou všech hlasujících; lhůta pro hlasování je vždy minimálně 14 dnů od 
zaslání výzvy k hlasování; hlasující členové se považují za přítomné. 

(9) Není-li Členská schůze schopna se usnášet a bylo-li zřízeno Shromáždění delegátů, statutární orgán 
APBS svolá do 3 měsíců Shromáždění delegátů; k platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny přítomných delegátů. 

(10)  Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis. 
 

Čl. 8 

Shromáždění delegátů 

(1) K zřízení Shromáždění delegátů se přistoupí nejpozději v době, kdy spolek má více než 100 řádných 
členů. Minimální počet volených delegátů je 10. 

(2) Každý člen může nominovat řádné členy pro výkon funkce delegáta, každý řádný člen může 
nominovat sebe. 

(3) Delegáti jsou voleni Členskou schůzí. 



(4) Volba může být provedena i korespondenčním hlasováním; hlasující členové se považují za 
přítomné. 

(5) Z jednání Shromáždění delegátů se pořizuje zápis. 
 

Čl. 9 

Předsednictvo 

(1) Předsednictvo je výkonný orgán spolku, který má lichý počet členů, a to minimálně 5; horní limit 
členů Předsednictva není stanoven a odvíjí se od aktuálních potřeb spolku s ohledem na celkový 
počet členů spolku a objem vykonávaných činností. 

(2) Členem Předsednictva může být Členskou schůzí zvolen pouze řádný člen APBS; možnost 
kandidovat na člena Předsednictva je ohlášena vždy před svoláním Členské schůze předcházejícím 
konec funkčního období Předsednictva. 

(3) Předsednictvu přísluší 

a) řídit činnost APBS mezi jednotlivými Členskými schůzemi, připravovat podklady pro jednání 
Členské schůze a prosazovat a schvalovat jí schválené závěry, 

b) realizovat činnosti pro naplňování účelu spolku,  
c) rozhodovat o přijetí řádných a mimořádných členů, 
d) rozhodovat o hospodaření s prostředky APBS, 
e) volit a odvolávat ze svého středu předsedu, 1-2 místopředsedy, tajemníka a hospodáře, 
f) schvalovat vnitřní předpisy organizační povahy a zásady hospodaření APBS. 

(4) Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka; z jednání Předsednictva se 
pořizuje zápis. 

(5) Přijímat rozhodnutí je Předsednictvo schopno, pokud je přítomna více než nadpoloviční většina 
jejích členů a zároveň je přítomen předseda nebo místopředseda; rozhodnutí je schváleno, jestliže 
pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. 

(6) V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a v jeho nepřítomnosti hlas 
místopředsedy. 

(7) Rozhodnutí, která náleží do působnosti Předsednictva lze učinit i mimo jeho jednání 
prostřednictvím korespondenčního hlasování; hlasující členové se považují za přítomné. 

(8) Předsedovi přísluší 

a) jakožto statutárnímu orgánu zastupovat spolek navenek, jednat jeho jménem a rozhodovat o 
jeho běžných záležitostech, 

b) jakožto statutárnímu orgánu svolávat Členskou schůzi, Shromáždění delegátů nebo vyzývat 
jejich členy ke korespondenčnímu hlasování, 

c) jakožto statutárnímu orgánu rozhodovat na základě doporučení Etické a legislativní komise o 
vyloučení člena ze spolku, 

d) svolávat a řídit jednání Předsednictva a vyzývat jeho členy ke korespondenčnímu hlasování. 

(9) Místopředseda zastupuje předsedu ve všech záležitostech. 
(10)  Tajemník organizačně zajišťuje práci Předsednictva, odpovídá za činnost sekretariátu spolku, vede 

evidence, včetně seznamu členů, vyřizuje administrativní záležitosti spojené s činností APBS a 
podílí se na přípravě a průběhu Členských schůzí a schůzí Předsednictva, spolupracuje na 
vyhotovení zápisů z jednání Předsednictva, Členské schůze nebo Shromáždění delegátů. 

(11)  Hospodář spravuje majetek spolku, odpovídá za hospodaření a vedení účetnictví. 
 
 
 
 
 



Čl. 10 

Kontrolní komise 

(1) Kontrolní komise má lichý počet členů a je složena minimálně z 3 řádných členů, kteří jsou do 
tohoto orgánu voleni Členskou schůzí. 

(2) Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Předsednictvu a Etické a legislativní komisi.  
(3) Komise je kontrolním orgánem spolku, kterému přísluší 

a) volit a odvolávat ze svého středu předsedu Kontrolní komise, 
b) dohlížet na hospodářskou a další činnosti spolku, kontrolovat, zda jsou záležitosti spolku řádně 

vedeny a vykonávány v souladu se stanovami a právními předpisy,  
c) předkládat informace o výsledcích své činnosti Členské schůzi, 
d) předkládat jednou ročně písemnou zprávu o stavu hospodaření Členské schůzi ke schválení, 
e) přezkoumávat rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku, 
f) účastnit se jednání Předsednictva. 

(4) Předseda Kontrolní komise odpovídá za plnění jejích úkolů a náleží mu svolávat k jednání členy 
Kontrolní komise a ukládat jim dílčí úkoly v souladu s činnostmi Kontrolní komise dle bodu 3 tohoto 
článku. 

(5) Komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. 
 

Čl. 11  

Etická a legislativní komise 

(1) Etická a legislativní komise má lichý počet členů a je složena minimálně z 3 řádných členů, kteří 
jsou do tohoto orgánu voleni Členskou schůzí. 

(2) Členství v Etické komisi je neslučitelné s členstvím v Kontrolní komisi. 
(3) Etická a legislativní komise  

a) volí ze svého středu předsedu Etické a legislativní komise, 
b) posuzuje etické a právní aspekty výkonu profese psychologa především v bezpečnostních 

sborech, 
c) nemá výkonnou pravomoc, 
d) je expertním orgánem APBS navrhujícím stanoviska a opatření sloužící jako podklady pro 

rozhodování a další činnosti Předsednictva, 
e) bez souhlasu (schválení) statutárního orgánu nesmí vystupovat ani poskytovat jakékoli 

písemnosti vně APBS, 
f) dle potřeby spolupracuje s etickými komisemi dalších odborných společností, 
g) o své činnosti podává jedenkrát ročně zprávu Předsednictvu APBS. 

(4) Předseda Etické a legislativní komise odpovídá za plnění jejích úkolů a náleží mu svolávat k jednání 
členy Etické a legislativní komise a ukládat jim dílčí úkoly v souladu s činnostmi komise dle bodu 3 
tohoto článku. 

(5) Předsednictvo schvaluje statut a jednací řád Etické a legislativní komise pro vyřizování podnětů a 
stížností a zajišťuje podmínky pro činnost Etické a legislativní komise v souladu s těmito stanovami 
a v souladu s etickým kodexem, k němuž se hlásí Unie psychologických asociací České republiky, 
z.s. 

Čl. 12  

Hospodaření 

(1) Zdrojem finančních prostředků APBS jsou především: 

a) členské příspěvky, 
b) prostředky poskytované sponzory, dotace, granty, dary, 



c) příležitostná výdělečná činnost, především příjmy z pořádání vzdělávacích akcí sloužící 
k úhradě nákladů na tyto aktivity. 

(2) Za hospodaření APBS odpovídá Předsednictvo. 
(3) Pravidla hospodaření se řídí obecně platnými zákony. 
(4) Finanční prostředky APBS jsou uloženy na zvláštním účtu u příslušného peněžního ústavu. 
(5) Příkazy k platbám a výběrům finančních prostředků podepisují vždy dva členové Předsednictva 

z následujících tří: předseda, místopředseda, tajemník. 

Čl. 13  

Přechodná ustanovení 

(1) Členský příspěvek ve smyslu čl. 4 odst. 5 se za rok 2018 nehradí. 
(2) Členové Etické a legislativní komise budou zvoleni nejpozději při prvním hlasování Členské schůze 

v roce 2019. Do této doby vykonává činnosti komise Předsednictvo. 

 

Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí dne 13. 11. 2018. 

 

 


