STANOVY
Asociace penzijních společností ČR
Úplné znění Stanov APS ČR vyplývající :
z d o d a t k u č. 1 ke Stanovám APF ČR schváleného valnou hromadou APF ČR konanou
dne 29. června 1999,
z d o d a t k u č. 2 ke Stanovám APF ČR schváleného valnou hromadou APF ČR konanou
dne 11. října 2000,
z d o d a t k u č. 3 ke Stanovám APF ČR schváleného valnou hromadou APF ČR konanou
dne 27. března 2002,
z d o d a t k u č. 4 ke Stanovám APF ČR schváleného valnou hromadou APF ČR konanou
dne 22. března 2005,
z d o d a t k u č. 5 ke Stanovám APF ČR schváleného valnou hromadou APF ČR konanou
dne 19. března 2013,
z d o d a t k u č. 6 ke Stanovám APS ČR schváleného valnou hromadou APS ČR konanou
dne 21. března 2016,
z d o d a t k u č. 7 ke Stanovám APS ČR schváleného valnou hromadou APS ČR konanou
dne 28. března 2017.

Část I. Základní ustanovení
Článek 1. Název spolku
Název asociace zní:
v českém jazyce :
v anglickém jazyce:
v německém jazyce:
ve francouzském jazyce:

" Asociace penzijních společností ČR ", zapsaný spolek, ve zkratce
"APS ČR , z.s." /dále jen "Asociace"/
"Association of Pension Companies of the Czech Republic",
registered asssociation,
"Pensionsgesellschaftenverband der Tschechischen Republik",
Registriert Verband,
"Association des sociétés de pensions de la République tchèque",
association enregistrée.

Článek 2. Základní /právní/ skutečnosti
2.1 Asociace je právnickou osobou vzniklou dle § 20 písm. f) až j) občanského zákoníku
(tj. zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
2.2 Sídlem Asociace je Praha 2, PSČ: 120 00, Rumunská 1, Česká republika.
2.3 Asociace je založena na dobu neurčitou.
2.4 Územní působností Asociace je Česká republika.
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2.5 Asociace je spolkem, zejména penzijních společností, vykonávajících svoji činnost podle zák.č.
427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a zák.č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění
se státním příspěvkem, v platném znění (dále jen zákon) a dalších subjektů, jejichž předmět
činnosti bezprostředně či zprostředkovaně souvisí se soukromým kapitálovým spořením na
důchod.
2.6 Asociace je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých závazků
a povinností.
2.7 Na základě souhlasu valné hromady může Asociace vykonávat podnikatelskou činnost
v souladu se živnostenským zákonem.
Článek 3. Předmět činnosti
Předmětem činnosti Asociace je zejména:
3.1 koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy penzijních společností vůči
zákonodárnému sboru a jeho orgánům, ministerstvům a jiným orgánům státní správy,
3.2 připomínkovat legislativní návrhy a jiná opatření, která se týkají, doplňkového penzijního
spoření a penzijního připojištění (dále jen „soukromé kapitálové spoření na důchod“) a jiných
zájmů penzijních společností a iniciovat vůči příslušným orgánům státní správy jejich změny,
3.3 usilovat, z titulu odbornosti, o zapojení do připomínkového řízení pro právní předpisy z oblasti
soukromého kapitálového spoření na důchod a z oblastí souvisejících s činnostmi penzijních
společností,
3.4 reprezentovat společné zájmy svých členů vůči zahraničí, navazovat a rozvíjet styky
s obdobnými institucemi v zahraničí za účelem výměny zkušeností a odborných znalostí, jakož
i participovat na procesu přibližování podmínek soukromého kapitálového spoření na důchod
v ČR standardům Evropské unie,
3.5 působit jako poradenské a informační centrum v oblasti soukromého kapitálového spoření
na důchod,
3.6 propagovat myšlenku soukromého kapitálového spoření na důchod,
3.7 dbát na dodržování etiky vztahů mezi členy Asociace a účastníky soukromého kapitálového
spoření na důchod,
3.8 podporovat a organizovat vzdělávací a vědeckou činnost v oblasti soukromého kapitálového
spoření na důchod,
3.9 působit k odstraňování rozporů mezi členy Asociace, organizovat odbornou, právní a věcnou
součinnost při řešení procesů slučování, splývání a zániku penzijních společností s cílem
eliminovat případné negativní důsledky pro image soukromého kapitálového spoření na důchod
a jeho účastníky.
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Článek 4. Členství
4.l Členství v Asociaci je dobrovolné.
4.2 Členem Asociace mohou být právnické osoby, které splňují níže uvedené náležitosti.
4.3 Členství v Asociaci má dvě formy:
a) řádné členství - je určeno penzijním společnostem, založeným podle zák.č. 427/2011 Sb.,
o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění,
b) přidružené členství - je určeno pro právnické osoby, působící v oblasti navazující na
soukromé kapitálové spoření na důchod nebo je s ním úzce spjaté. S přidruženým
členstvím není spojeno právo hlasovací, právo navrhnout své zástupce do prezídia, právo
navrhnout a volit své zástupce pro výkon funkce prezidenta a viceprezidenta, právo
navrhnout a volit své zástupce do kontrolní komise Asociace a do volených orgánů valné
hromady. Právo nominovat své zástupce do odborných sekcí je podmíněno souhlasem
prezídia.
4.4 Řádné členství v Asociaci vzniká:
a) uvedením v " seznamu zakladatelských členů sdružení, resp. spolku ",
b) prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení jednostranného písemného
prohlášení penzijní společnosti Asociaci, podepsaného statutárním zástupcem dané
společnosti. Písemné prohlášení obsahuje:
- souhlas se vstupem do Asociace,
- souhlas s platnými Stanovami Asociace,
- aktuální výpis z obchodního rejstříku.
4.5 Přidružené členství vzniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po konání zasedání
prezídia, které toto členství schválilo. Právnická osoba, která má zájem o přidružené členství,
doručí Asociaci následující dokumenty, podepsané statutárním zástupcem:
- žádost o členství,
- prohlášení o dobrovolném přistoupení ke Stanovám Asociace,
- důvody pro vstup do Asociace,
- nabídku součinnosti při naplňování předmětu činnosti Asociace,
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument prokazující existenci právnické osoby
(např. kopie o registraci).
4.6 Členství v Asociaci zaniká:
a) vystoupením člena, které je Asociaci písemně oznámeno nejméně tři měsíce před
požadovaným datem jeho dobrovolného ukončení členství,
b) zánikem člena nebo zánikem jeho oprávnění k činnosti,
c) vyloučením člena, jenž :
-zneužil členství v Asociaci k takovému chování, které Asociaci poškozuje,
-nedodržel závazky k Asociaci, které na sebe jako její člen převzal.
O vyloučení člena rozhoduje valná hromada Asociace. Vyloučený člen má právo opětovně podat
přihlášku ke vstupu do APS nejdříve po uplynutí jednoho kalendářního roku od jeho vyloučení.
4.7 Řádnému členu Asociace může být výkon práv a povinností vyplývajících ze členství v Asociaci
pozastaven rozhodnutím prezídia v těchto případech:
a) nezaplatil členský příspěvek do tří měsíců od data jeho splatnosti,
b) byl mu ustanoven majetkový správce, popřípadě byl jmenován likvidátor,
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c) neposkytl Asociaci, přes opětovné upozornění, vyžádané ekonomické informace, které jsou
nutné k její činnosti,
d) porušil závažným způsobem vnitřní normy Asociace, kterými se pro tyto účely rozumí
Stanovy a Kodex etiky.
Přidruženému členovi může být členství pozastaveno, pokud nezaplatil členský příspěvek do tří
měsíců od data jeho splatnosti.
Doba pozastavení práv a povinností vyplývajících ze členství může trvat do konání nejbližší
valné hromady, která rozhodne v souladu s bodem 6.3 písm. g) článku 6 Stanov. Před datem
konání valné hromady může být pozastavení členství rozhodnutím prezídia ukončeno, pokud
důvody pozastavení odpadly. Člen Asociace je prezídiem „o pozastavení svého členství“
písemně vyrozuměn, včetně odůvodnění. Členovi Asociace se rovněž písemně sděluje ukončení
,,pozastavení členství.“ Prezídium je oprávněno veřejnost informovat o pozastavení členství
a o jeho důvodech, stejně jako o ukončení pozastavení členství.
4.8 Členové Asociace mají právo:
a) účastnit se činnosti Asociace a podílet se na jejich výsledcích,
b) v souladu s volebním řádem a Stanovami Asociace navrhovat a volit své zástupce
do orgánů Asociace,
c) podílet se na rozhodování valné hromady Asociace,
d) podávat návrhy, prosazovat je a ovlivňovat tak základní dokumenty, personální složení
i činnosti orgánů a stanoviska Asociace,
e) nominovat své zástupce do odborných sekcí /komisí/ Asociace,
f) obdržet zápisy ze zasedání valné hromady a na vyžádání i z dalších volených orgánů
a odborných sekcí Asociace,
g) kontrolovat činnost Asociace prostřednictvím valné hromady a volených orgánů,
h) užívat na svých firemních dopisech a písemnostech logo Asociace a text: člen Asociace
penzijních fondů,
i) za podmínek stanovených Stanovami iniciovat svolání valné hromady,
j) využívat svého členství v Asociaci k propagaci.
4.9 Členové Asociace jsou povinni:
a) dodržovat Stanovy a Kodex etiky Asociace penzijních společností ČR (dále jen "Kodex
etiky")
b) podporovat činnost Asociace a podílet se na ní,
c) uhradit členský příspěvek dle výše stanovené Příspěvkovým řádem,
d) naplňovat a ve své činnosti uskutečňovat usnesení přijatá valnou hromadou Asociace,
e) dodržovat mlčenlivost o těch interních údajích Asociace, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit
zájmy Asociace a jejich členů,
f) poskytovat Asociaci takové informace, které jsou nezbytné k zabezpečení činnosti Asociace
s výjimkou informací tvořících předmět obchodního nebo státního tajemství, zejména údaje
rozhodné pro výpočet členského příspěvku řádného člena.

Část II. ORGANIZACE ASOCIACE
Článek 5. Orgány asociace
5.l Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada.
5.2 Volenými orgány /funkcemi /Asociace jsou:
a) Prezident a viceprezidenti
b) Kontrolní komise
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5.3 Nevolenými orgány Asociace jsou:
a) Prezídium
b) Sekretariát
c) Odborné sekce“
Článek 6. Valná hromada
6.1 Valná hromada je svolávána buď jako řádná nebo mimořádná.
a) Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát ročně.
b) Mimořádná valná hromada se koná nejpozději do 6 týdnů od rozhodnutí prezídia nebo
po doručení žádosti o její svolání prezídiu a to z podnětu:
 kontrolní komise,
 alespoň 1/3 řádných členů,
 člena, kterému bylo pozastaveno členství z důvodů uvedených v bodě 4.7 písmeno c) a d).
6.2 Valné hromady se účastní:
a) zástupci členů Asociace s tím, že každý člen Asociace je zastupován nejvýše jedním
zmocněným zástupcem,
b) alespoň dva členové prezídia,
c) alespoň dva členové kontrolní komise,
d) garanti odborných sekcí,
e) ředitel a zaměstnanci sekretariátu,
f) přizvaní čestní hosté.
6.3 Do výhradní pravomoci valné hromady patří:
a) schvalovat Stanovy a jejich změny,
b) schvalovat Jednací řád a volební řád valné hromady ,
c) schvalovat Příspěvkový řád a jeho změny,
d) schvalovat Kodex etiky a jeho změny,
e) schvalovat roční rozpočet Asociace a tím i absolutní výši ročních členských příspěvků,
f) schvalovat zprávy o hospodaření Asociace,
g) rozhodovat o maximální délce pozastavení členství nebo rozhodnutí prezídia o pozastavení
členství zrušit,
h) rozhodovat o vyloučení členů a o opětovném přijetí dříve vyloučených členů,
i) rozhodovat o sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení Asociace,
j) rozhodovat o otázkách, které byly zařazeny do programu valné hromady,
k) rozhodovat o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradí k rozhodnutí, nebo které
zahrnují platné právní předpisy, stanovy či jiné vnitřní normy do její působnosti.
6.4 Valnou hromadu svolává prezídium prostřednictvím sekretariátu písemnou pozvánkou, která
musí být odeslána nejpozději 21 dní před konáním valné hromady.
Pozvánka obsahuje:
a) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
b) program valné hromady,
c) materiály k projednání s návrhem usnesení valné hromady,
d) rozdělovník,
e) podpis prezidenta, resp. viceprezidenta,
f) jméno, telefon a fax osoby odpovědné za technické a organizační zabezpečení valné
hromady.
6.5 Hlasování a jednání valné hromady se řídí Jednacím a volebním řádem valné hromady.
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6.6 Jednání valné hromady řídí prezident nebo jím pověřený viceprezident eventuálně některý
z členů prezídia, k tomu pověřený.
6.7 O jednání se pořizuje zápis, který obsahuje:
a) místo a datum konání valné hromady,
b) prezenční listinu s doplněním hlasovacího oprávnění každého řádného člena,
c) jména členů volených orgánů valné hromady,
d) popis projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady s usnesením a s výsledky
hlasování,
e) obsah protestu zástupce člena Asociace, týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to
protestující požádá,
f) podpis prezidenta, nebo osoby pověřené řízením valné hromady, zapisovatele a dvou
ověřovatelů zápisu,
g) rozdělovník,
h) přílohy (návrhy a prohlášení přijatá valnou hromadou k projednání, apod.).
6.8 Zápis z valné hromady se odesílá do 10 dnů po zasedání valné hromady a obdrží jej každý člen
Asociace, členové kontrolní komise, garanti odborných sekcí a přizvaní čestní hosté dle
rozhodnutí prezidenta.
Článek 7. Prezídium
7.1 Prezídium Asociace je statutárním a výkonným orgánem Asociace. Řídí činnost Asociace
a rozhoduje o všech jejich záležitostech, pokud nejsou Stanovami vyhrazeny jinému orgánu
Asociace. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.
7.2 Prezídium je složeno ze zástupců řádných členů asociace.
7.3 Zástupce do prezídia jmenuje a odvolává statutární orgán řádného člena písemným oznámením
doručeným do sídla Asociace.
7.4 Členem prezídia může být jen fyzická osoba, která je zpravidla členem statutárního orgánu
řádného člena Asociace. Funkce člena prezídia je nezastupitelná a je neslučitelná s členstvím
v kontrolní komisi.
7.5 Členovi prezídia zaniká členství v prezídiu:
a) Dnem kdy zaniklo členství v Asociaci řádnému členovi Asociace, který ho do prezídia
jmenoval jako svého zástupce.
b) Odvoláním zástupce v prezídiu řádným členem Asociace. Členství v prezídiu zaniká dnem
uvedeným v písemném oznámení řádného člena a není-li tento den v oznámení uveden
dnem, kdy bylo oznámení Asociaci doručeno.
c) Odstoupením člena prezídia ze své funkce tím, že Asociaci své rozhodnutí o odstoupení
oznámí. Členství v prezídiu zaniká dnem uvedeným v oznámení a není-li tento den
v oznámení uveden dnem, kdy Asociace oznámení obdržela.“
7.6 Dnem následujícím po dni ukončení výkonu funkce v prezídiu může řádný člen jmenovat svého
nového zástupce písemnou formou na adresu sídla Asociace.
7.7 Členství v prezídiu je funkcí čestnou.
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7.8 Prezídium tvoří:
a) prezident, volený prezídiem. Prezident svolává a zpravidla i řídí jednání prezídia,
b) podle rozhodnutí prezídia 1 až 2 viceprezidenti, volení prezídiem,
c) členové prezídia.
7.9

Funkční období prezidenta a viceprezidenta je dvouleté s možností opětovného zvolení. Volby
prezidenta a viceprezidenta jsou upraveny v Jednacím a volebním řádu. Pokud funkce
viceprezidenta skončí před uplynutím funkčního období, provede prezídium dovolbu
viceprezidenta do konce funkčního období, to neplatí pro volbu prezidenta, která vždy zakládá
nové funkční období a je vždy spojena s volbou viceprezidenta.

7.10 Za asociaci jedná jejím jménem prezident, nebo jím pověřený viceprezident, člen prezídia nebo
výkonný ředitel. Podepisování za Asociaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
Asociace připojí svůj podpis prezident. Prezident může zmocnit k podepisování určitých
písemností jiného člena prezídia nebo výkonného ředitele.
7.11 Prezídium má tyto základní práva a povinnosti:
a) jedná jménem Asociace,
b) volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta (viceprezidenty), volí a odvolává členy
kontrolní komise,
c) jmenuje a odvolává výkonného ředitele a stanovuje mu plat,
d) určuje organizační strukturu sekretariátu Asociace,
e) přijímá vnitřní normy Asociace (např. jednací řád prezidia, jednací řád kontrolní komise,
jednací řád odborných sekcí, organizační řád apod.), schvaluje plán činnosti odborných
komisí,
f) odpovídá za řádné vedení účetnictví Asociace,
g) připravuje jednání valné hromady Asociace, svolává ji a zajišťuje plnění jejich usnesení
a rozhodnutí,
h) rozhoduje o přijetí přidruženého člena Asociace a o pozastavení členství,
i) předkládá valné hromadě návrhy přijímaných dokumentů, zejména roční rozpočet, výroční
zprávu, Kodex etiky, Příspěvkový řád, Stanovy.
7.12 Prezídium zasedá dle potřeby, nejméně však šestkrát za rok. Je svoláváno prostřednictvím
sekretariátu. Jednání prezídia se účastní členové prezídia, výkonný ředitel a přizvaní hosté.
7.13 Zasedání prezídia je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů prezídia.
Prezídium rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů prezídia. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedajícího. V odůvodněných případech může předsednictvo rozhodnout na
základě zdůvodněného návrhu "per rollam" s tím, že k přijetí rozhodnutí tímto způsobem je
třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů prezídia.
7.14 O zasedání prezídia se pořizuje zápis, jenž obsahuje i případné výsledky hlasování a který
podepisuje zapisovatel. Zápis obdrží všichni členové prezídia a hosté určení zápisem. Zápisy
se uchovávají v archivu sekretariátu Asociace.
Článek 8. Kontrolní komise
8.1

Kontrolní komise je kontrolním orgánem Asociace, který kontroluje naplňování předmětu
činnosti Asociace, činnost prezídia, hospodaření a dodržování Stanov.
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8.2

Kontrolní komise má 3 až 5 členů podle rozhodnutí prezídia.

8.3

Členy kontrolní komise volí prezídium. Pro odstoupení člena komise a pro ukončení jeho
členství platí ustanovení výše uvedených bodů 7.5. Dnem následujícím po dni ukončení
výkonu funkce může prezídium kooptovat zastupujícího člena. Kooptováni mohou být
maximálně dva členové, pokud je členů komise více než 3, jinak může být kooptován pouze
jeden člen komise.

8.4

Funkční období členů kontrolní komise je tříleté s možností opětovného zvolení. Volby
kontrolní komise jsou upraveny v Jednacím a volebním řádu.

8.5

Členem kontrolní komise může být jen fyzická osoba, navržená řádným členem, která
je členem jeho statutárního orgánu, dozorčí rady nebo je jeho zaměstnancem s odbornou
způsobilostí. Odbornou způsobilostí se rozumí zejména ekonomické zaměření.

8.6

Členství v kontrolní komisi je funkcí čestnou.

8.7

Ze své činnosti je kontrolní komise odpovědná valné hromadě.

8.8

Kontrolní komisi tvoří:
a) předseda kontrolní komise, volený kontrolní komisí,
b) podle rozhodnutí kontrolní komise i místopředseda, volený kontrolní komisí,
c) členové kontrolní komise.

8.9

Kontrolní komise má zejména tato práva a povinnosti:
a) účastnit se jednání valné hromady a s hlasem poradním i prezídia,
b) dohlížet na finanční hospodaření Asociace, na dodržování Stanov a usnesení Asociace,
c) iniciovat v případě potřeby svolání mimořádné valné hromady.

8.10 Zasedání kontrolní komise se koná dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Pro jednání,
hlasování a zápis kontrolní komise se použijí obdobně ustanovení bodů 7.13 a 7.14.
Článek 9. Sekretariát Asociace
9.1 Sekretariát je výkonným administrativním orgánem Asociace a zabezpečuje zejména:
a) administrativní činnosti, objednávání služeb a koordinaci odborné agendy prezídia
a odborných sekcí Asociace,
b) plnění úkolů v oblastech koordinace, právního poradenství, shromažďování analýzy, syntézy
a poskytování informací, zpracovávání podkladů pro stanoviska Asociace, public relations
Asociace a vzdělávání,
c) vystavování faktur na úhradu členských příspěvků a poskytování služeb Asociací,
d) hospodaření s prostředky Asociace podle schváleného rozpočtu a vedení účetní agendy
Asociace,
e) pracovněprávní, mzdovou a sociální agendu zaměstnanců sekretariátu,
9.2 Sekretariát tvoří výkonný ředitel a další zaměstnanci sekretariátu.
Výkonný ředitel:
- je zaměstnancem Asociace, pracovně právní vztah s ním uzavírá oprávněný zástupce
Asociace,
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- ze své činnosti je odpovědný prezídiu Asociace,
- řídí a odpovídá za činnost sekretariátu, včetně pracovních a platových podmínek zaměstnanců
sekretariátu, navrhuje odměny členům odborných sekcí,
- spravuje majetek Asociace,
- je odpovědným zástupcem Asociace ve smyslu § 11 živnostenského zákona.
9.3 Zaměstnanci sekretariátu jsou povinni při výkonu svého zaměstnání vykonávat přidělenou práci
s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž
prozrazení třetím osobám by mohlo Asociaci, či členovi Asociace způsobit škodu.
Článek 10. Odborné sekce
10.1 Pro naplňování předmětu činnosti Asociace zřizuje prezídium odborné sekce a to zejména pro
tyto oblasti: informatiku, legislativu, ekonomiku, etiku, pojistnou matematiku, provozní
správu fondů, PR aktivit a vnějších vztahů a jmenuje a odvolává jejich garanty.
10.2 Odborné sekce předkládají svá stanoviska prezídiu a plní jím uložené úkoly.
Garanti sekcí řídí jejich činnost a jsou za svoji činnost odpovědni prezídiu. Každý člen
Asociace má právo delegovat své členy do odborných komisí. Členové sekcí jsou povinni
vykonávat svou činnost v sekci svědomitě a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích
a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Asociaci či jejím členům
způsobit škodu.
10.3 Zápisy z jednání odborných komisí jsou předávány sekretariátu Asociace do 10 dnů po
jednání sekce.

Část III. Hospodaření
Asociace odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové Asociace za její závazky neručí.
Finanční hospodaření se řídí schváleným rozpočtem Asociace a obecně závaznými právními
předpisy. Roční /mimořádné/ účetní závěrky podléhají kontrole prováděné kontrolní komisí
a schválení prezídiem a valnou hromadou. Účetní rok Asociace trvá od 1. ledna do 31. prosince
kalendářního roku. Náklady vynaložené na činnost Asociace se za příslušný kalendářní rok
vyúčtovávají. Případný přebytek se převádí do příštího roku. Další výkazy o své činnosti
vypracovává Asociace v souladu s obecnými právními předpisy.

Část IV. Zánik
Asociace se ruší rozhodnutím valné hromady o zrušení Asociace a to dnem uvedeným v rozhodnutí,
popřípadě dnem, kdy bylo rozhodnutí přijato. Asociace zaniká dnem výmazu z registru sdružení.
Zániku Asociace předchází její zrušení a likvidace, pokud jmění nepřechází na právního nástupce.
Likvidátora /likvidátory/ jmenuje valná hromada, která také rozhoduje o naložení s likvidačním
zůstatkem. Pro likvidaci se použije přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.
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Část V. Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Asociace, konanou dne 27. února 1997.
Dodatek č. l ke Stanovám APF ČR byl schválen valnou hromadou APF ČR konanou dne
29. června 1999 a tímto dnem nabyl platnosti a účinnosti.
Dodatek č. 2 ke Stanovám APF ČR byl schválen valnou hromadou APF ČR konanou dne
11. října 2000 a tímto dnem nabyl platnosti a účinnosti.
Dodatek č. 3 ke Stanovám APF ČR byl schválen valnou hromadou APF ČR konanou dne
27. března 2002 a tímto dnem nabyl platnosti. Účinnosti nabyl dnem 17. dubna 2002.
Dodatek č. 4 ke Stanovám APF ČR byl schválen valnou hromadou APF ČR konanou dne
22. března 2005 a tímto dnem nabyl platnosti. Účinnosti nabyl dnem 1. ledna 2005.
Dodatek č. 5 ke Stanovám APF ČR byl schválen valnou hromadou APF ČR konanou dne
19. března 2013 a tímto dnem nabyl platnosti. Účinnosti nabyl dnem 1. dubna 2013.
Dodatek č. 6 ke Stanovám APS ČR byl schválen valnou hromadou APS ČR konanou dne
21. března 2016 a tímto dnem nabyl platnosti. Účinnosti nabyl dnem 1. dubna 2016.
Dodatek č. 7 ke Stanovám APS ČR byl schválen valnou hromadou APS ČR konanou dne
28. března 2017 a tímto dnem nabyl platnosti a účinnosti.
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