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POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI 

 
Vážení členové České asociace adiktologů, 

 

zveme vás na mimořádnou volební členskou schůzi, která byla z důvodu koronavirové epidemie 

přesunuta z původního květnového termínu na podzim. V listopadu 2019 proběhly první mimořádné 

volby. Nové předsednictvo bylo zvoleno pro stabilizaci asociace a prioritizaci cílů. Nyní Vás zveme na 

druhé mimořádné volby a zároveň pravidelnou členskou schůzi v termínu 

 

14. října 2020 od 13.00 

 

Místo konání: 

akademický klub Fausťák, Karlovo náměstí 40, Praha 2 (Faustův dům) 

 

 

Hlavním programem této schůze bude volba nového výkonného výboru ČAA. 

 

Program 

• úvodní slovo 

• souhrn aktivit v uplynulém roce 

• představení nominovaných kandidátů 

• volba nového výkonného výboru 

• vyhlášení výsledků 

• ukončení členské schůze 

• zasedání nového výkonného výboru (volba předsednictva, neveřejné) 

 

Vyzýváme vás tímto, abyste jakožto členi asociace, zvážili svoji kandidaturu do výkonného výboru 

asociace a v řádném termínu (nejpozději do 7. 10. 2020) svoji kandidaturu předložili aktuálnímu 

výkonnému výboru. 

Kandidatura se podává emailem na adresu office@asociaceadiktologu.cz. Kandidatura obsahuje 

krátký profesní životopis a dvě písemné reference (kontakt na osoby, které mohou referenci podat). 

 

Jako podklad pro zvážení kandidatury předkládáme základní informace o fungování člena výkonného 

výboru. Základní povinností člena výkonného výboru je účastnit se zasedání výboru, které probíhá 

obvykle 1x za 2 měsíce. Člen výkonného výboru spolupracuje na fungování asociace dle dohody v rámci 

výkonného výboru a podílí se na zajištění administrativy asociace, na účasti v pracovních skupinách, 

přípravě materiálů směřujících k rozvoji oboru a profese adiktologa a další. 

 

Na základě obdržených kandidatur bude členům asociace poslán kompletní návrh kandidátů 5 dní 

před konáním volební schůze. 
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Účast na členské schůzi je pro členy ČAA povinná. Pokud se nemůžete dostavit, zašlete tuto informaci 

na email asociace. Zároveň zdůrazňujeme, že můžete předložit výboru (či jinému členovi asociace) 

plnou moc pro udělení hlasu svému kandidátovi.  

 

Citace z platných Stanov - oddlíl IX., článek 9.5: 

Výkonný výbor volí volební členská schůze. Návrh na složení výkonného výboru je oprávněn podávat 

stávající výkonný výbor a členové spolku. Stávající výkonný výbor návrh na složení nového výkonného 

výboru uvede v pozvánce na volební členskou schůzi. Členové spolku jsou povinni doručit své návrhy na 

složení nového výkonného výboru či návrhy jednotlivých kandidátů výkonného výboru stávajícímu 

výkonnému výboru nejpozději do pěti (5) pracovních dnů před konáním volební členské schůze. 

Součástí návrhu nových členů výkonného výboru je vždy profesní životopis a alespoň dvě písemné 

reference.  Členem výboru se stanou první tři (3) až devět (9) členů v závislosti na počtu členů 

výkonného výboru dle rozhodnutí členské schůze, kteří obdrží nejvíce hlasů při hlasování volební 

členské schůze a zároveň souhlasí s členstvím ve výkonném výboru.  

 
Pro případné dotazy můžete využít kontakt na kteréhokoliv člena výkonného výboru. Kontakty 
naleznete na webu asociace: www.asociaceadiktologu.cz. 
 
Členskou schůzi se budeme snažit realizovat i přes zvýšená opatření v souvislosti s vývojem současné 
covidové situace. Na schůzi budeme dodržovat bezpečnostní opatření aktuální ke dni konání schůze. 

 
Těšíme se na Vaši účast! 
 
VV ČAA 
 
V Praze dne 4. 9. 2020  

http://www.asociaceadiktologu.cz/

