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Stanovy občanského sdružení ATOS
I. Název občanského sdružení

1.
2.

ATOS (dále jen sdružení).
Název vznikl jako zkratkové slovo ze slovního spojení:
Asociace pacientů s TOuretteovým Syndromem.

VI. Povinnosti členů sdružení

1.
2.

II. Sídlo a působnost sdružení

1.
2.

Sídlem sdružení je Goetheho 15, 160 00, Praha 6.
Působnost sdružení je na území České republiky.
III. Vznik, charakteristika a právní postavení sdružení

1.
2.
3.

Sdružení se zřizuje v souladu s ustanovením zákona č. 83/1990 Sb.
o sdružování občanů.
Sdružení je humanitární, nevýdělečnou a neziskovou organizací.
Sdružení je právnickou osobou, která nabývá právní subjektivity
dnem registrace ministerstvem vnitra.
IV. Poslání a cíle sdružení

1.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

Cílem sdružení je všeobecná pomoc a podpora pacientů
s Touretteovým syndromem (dále jen TS) a jejich rodin. Sdružení si
klade za cíl vytvořit lepší podmínky pro integraci občanů s TS do
společnosti a zajistit tak jejich plnohodnotný život.
K dosažení svého poslání si sdružení stanovilo tyto konkrétní cíle:
Zprostředkovávat kvalitní a moderní odbornou lékařskou pomoc
pacientům s TS.
Podílet se na zkvalitnění lékařské péče v různých regionech ČR,
organizovat reedukaci odborných lékařů s důrazem na uplatňování
nejnovějších poznatků o léčbě a příčině TS.
Poskytovat komplexní sociální, psychologické a edukační
poradenství pacientům a jejich rodinám.
Sdružovat pacienty a umožnit tak jejich vzájemnou komunikaci,
sebepoznání a navázání nových kontaktů s lidmi, kteří sdílejí stejné
problémy.
Poskytovat informace o TS a přispět tak k celkové vyšší
informovanosti široké veřejnosti o této poruše, zvláště pak pacientů
s TS a jejich rodičů, a to skrze všechna běžně dostupná média (tisk,
rozhlas, televize, Internet apod.).
Organizovat odborné semináře s různým zaměřením ve vztahu
k TS, a to především pro pacienty a jejich rodiny, pro osoby
pracující ve školství, sociálních oborech a zdravotnictví.
Vydávat samostatné publikace o problematice TS, podporovat
vědecký výzkum v této oblasti a tím zvýšit obecnou úroveň výzkumu
a odborných znalostí ve všech oblastech týkajících se TS.
Vydávat periodické i neperiodické tiskoviny pro členy sdružení i
širokou veřejnost.
Navazovat spolupráci se zahraničními organizacemi na podporu
pacientů s TS, získávat nové zkušenosti a poskytnout tak
pacientům mezinárodní kontakt.
Pomáhat rozvíjet tvůrčí potenciál pacientů s TS a podporovat tak
jejich časté nevšední nadání v nejrůznějších směrech.

VII. Práva členů sdružení

Člen sdružení má právo:
1. Účastnit se na činnosti sdružení.
2. Žádat sdružení o pomoc, která je ve shodě s cíli a posláním sdružení.
3. Být informován o činnosti sdružení.
4. Spoluvytvářet programovou náplň sdružení.
5. Spolurozhodovat o činnosti sdružení a volit v případných volbách.
6. Být písemně pozván na shromáždění členů sdružení 14 dnů předem.
VIII. Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká:
1. Doručením písemného oznámení člena o ukončení členství ve
sdružení jeho výboru.
2. Vyloučením člena výborem nebo shromážděním členů sdružení pro
dlouhodobý nezájem o práci ve sdružení či pro jednání proti cílům
sdružení. Vyloučením může členství zaniknout jen v případě, že výbor
člena na neplnění povinností písemně upozorní a není-li to z povahy
věci vyloučeno, poskytne mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
XI. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
1. Shromáždění členů sdružení.
2. Výbor sdružení.
X. Shromáždění členů sdružení

1.

2.

3.

V. Členství ve sdružení

1.
2.

Řádným členem sdružení se mohou stát české i zahraniční fyzické
nebo právnické osoby, které podají písemnou přihlášku za člena,
v níž vysloví souhlas s cíli a stanovami sdružení.
O přijetí dalších členů rozhoduje výbor sdružení. Členství vzniká
dnem přijetí usnesení o přijetí člena.

Člen je povinen přispívat k plnění úkolů sdružení.
Člen má povinnost jednat ve shodě s cíli sdružení a dodržovat jeho
stanovy.

4.
a)
b)

Shromáždění členů sdružení (dále jen „shromáždění“) je nejvyšším
orgánem sdružení. Tvoří je všichni členové sdružení, kteří se jeho
zasedání zúčastní. Na shromáždění musí být všichni členové
sdružení pozváni nejméně 14 dnů před konáním shromáždění.
Pozvánka musí být písemná s uvedením programu jednání.
Shromáždění je svoláváno předsedou nebo místopředsedou sdružení
nejméně jedenkrát do roka. Předseda či místopředseda jsou povinni
svolat shromáždění též v případě, že je o to písemně požádá alespoň
jedna třetina všech členů sdružení. V tomto případě musí být
shromáždění svoláno do tří týdnů od doručení žádosti.
K platnému usnášení shromáždění je nutná účast nejméně dvou třetin
všech členů sdružení. Shromáždění se platně usnáší, jestliže pro
přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů
sdružení. Pouze v případě hlasování o zrušení či sloučení sdružení a
o změně členů výboru je zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů.
Nedostaví-li se na shromáždění potřebný počet členů, ačkoliv byli
prokazatelně řádně pozváni, může shromáždění jednat a usnášet se
po 30 minutách od původně oznámeného času, na který bylo
shromáždění svoláno. V tomto případě musí být přítomna nejméně
jedna třetina všech členů a mohou jednat a usnášet se pouze o
věcech uvedených na písemné pozvánce.
Shromáždění členů sdružení:
Projednává a schvaluje zprávu výboru o činnosti sdružení včetně
zprávy o hospodaření.
Schvaluje či zamítá návrh kandidátů na místo předsedy sdružení a
dalších členů výboru.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Schvaluje plán činnosti sdružení a jeho rozpočet.
Rozhoduje o pronájmu, koupi a prodeji majetku sdružení.
Rozhoduje o zřizování a rušení vlastních zařízení a pracovišť pro
poskytování služeb.
Schvaluje stanovy, jejich změny či doplňky.
Schvaluje organizační řád sdružení.
Usnáší se o návrzích předložených výborem nebo členy sdružení.
Rozhoduje o zrušení sdružení či sloučení sdružení a o majetkovém
vypořádání.

XIII. Pracoviště sdružení

1.

2.

XIV. Akreditovaná pracoviště sdružení

1.

XI. Výbor sdružení

1.

Výbor sdružení (dále jen výbor) je výkonným orgánem, který řídí
činnost sdružení v období mezi shromážděními. Je oprávněn
rozhodovat o všech věcech, v nichž není stanovena kompetence
shromáždění. Výbor je povinen plnit usnesení shromáždění, řádně
spravovat sdružení a jeho majetek, dbát o naplňování cílů činnosti
sdružení a informovat průběžně členy sdružení o činnosti sdružení.
2. Výbor sdružení se skládá ze svého předsedy a dvou
místopředsedů, správce sdružení, případně jednatele.
3. První výbor se sestává ze členů přípravného výboru.
4. Členy výboru volí shromáždění tehdy, vznese-li některý z členů
shromáždění návrh na změnu členů výboru. Tajná volba probíhá po
schválení předešlého návrhu a po návrhu nových kandidátů, které
určí shromáždění.
5. Zastupovat sdružení a uzavírat smlouvy je oprávněn samostatně
pouze předseda nebo místopředseda nebo jednatel.
6. Předseda řídí činnost výboru, svolává zasedání výboru a
shromáždění. Je oprávněn zastupovat sdružení, uzavírat a
podepisovat smlouvy.
7. Místopředseda sdružení zastupuje předsedu sdružení a má právo
vykonávat všechny jeho pravomoci.
8. Správce sdružení zajišťuje evidenci a správu majetku sdružení a
plnění dalších účetních a daňových povinností sdružení. Podává
zprávu výboru o hospodaření a o stavu majetku sdružení.
9. Jednatel je oprávněn zastupovat sdružení a uzavírat smlouvy. Musí
být pověřen nejméně dvěma členy výboru nebo musí být schválen
shromážděním sdružení.
10. Výbor je dále oprávněn:
a)
Na základě rozhodnutí shromáždění zřizovat či rušit vlastní
zařízení bez právní subjektivity (např.: klubovny, kde se mohou
konat zájmová setkání dětí i dospělých apod.), fungující v souladu
s cíli sdružení, jmenovat vedení těchto zařízení a dohlížet na
kvalitu činnosti zařízení, které zřídil.
b)
Jmenovat odborné pracovní týmy pro jednotlivé projekty a
vymezovat jejich úkoly.
c)
Jmenovat či odvolat vedoucí jednotlivých pracovišť.
d)
Zaměstnat potřebný počet zaměstnanců.
e)
Činit další potřebné úkony pro zajištění činnosti sdružení.
11. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Schůze
výboru svolává předseda nebo místopředseda.
XII. Odborné konsilium

1.
2.
3.
4.
5.

Sdružení úzce spolupracuje s odborným konsiliem, které se skládá
z předních odborníků přes problematiku onemocnění TS a
odborníků přes záležitosti nutné ke správnému fungování sdružení.
Odborné konsilium je složeno z lékařů, psychologů, sociologů,
pedagogů. Dále pak právníků, ekonomů, popřípadě dalších
odborných pracovníků.
Posláním odborného konsilia je funkce poradenská a konzultační.
Členy odborného konsilia jmenuje a odvolává výbor sdružení.
Odborné konsilium není orgánem sdružení. Členi odborného
konsilia nemusí být tedy členy sdružení.

Za účelem organizačního zajištění své činnosti může sdružení
zřizovat a rušit svá pracoviště na území České republiky. Pracoviště
není samostatnou organizační jednotkou. Pracoviště používá vlastní
razítko s adresou pracoviště.
Vedoucí pracoviště je jmenován výborem sdružení.

2.
3.
4.

Pro zkvalitnění služeb a pomoci pacientům s TS může výbor
sdružení jmenovat a odvolávat svá akreditovaná pracoviště.
Akreditované pracoviště je takové pracoviště, se kterým sdružení
spolupracuje. Toto pracoviště není součástí sdružení.
Akreditovaná pracoviště jsou především odborná zdravotnická
zařízení, psychologické, právnické a jiné poradny, školy a další
edukační zařízení, sportovní areály, výzkumná pracoviště apod.
Každé akreditované pracoviště je řádně označeno názvem a logem
sdružení.
XV. Zásady hospodaření

1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
3.
4.

Sdružení získává prostředky ke své činnosti:
Ze sponzorských příspěvků a darů, poskytnutých fyzickými nebo
právnickými osobami z tuzemska či ze zahraničí.
Ze státních dotací a grantů, z příspěvků obcí.
Z odkazů a dědictví.
Z úroků a z jiných výnosů majetku sdružení.
Z dalších zdrojů.
Prostředky sdružení slouží k rozvoji činnosti sdružení a naplnění cílů
sdružení. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy.
Majetek sdružení je v jeho vlastnictví.
Vlastní finanční operace provádí správce sdružení, který je výboru
odpovědný za celou finanční oblast.
Peněžní prostředky sdružení, kromě provozní hotovosti, se ukládají
do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Vedení účetní
evidence a archivaci účetních dokladů zajišťuje správce sdružení.
XVI. Zánik sdružení a majetkové vypořádání

1.
2.

3.
4.

O rozpuštění či sloučení sdružení rozhoduje shromáždění.
Pří zániku sdružení nebo ukončení členství člena sdružení vzniká
členu nárok na vrácení věcí, které do sdružení vložil, pokud jsou tyto
věci v době zániku sdružení anebo ukončení členství v majetku
sdružení a pokud si člen pro tyto případy vrácení věcí při jejich
předání písemně vyhradil.
Při rozpuštění sdružení se jeho majetek využije na podporu cílů, které
sdružení zastávalo, a to podle rozhodnutí shromáždění.
Vypořádání majetkových záležitostí podle předcházejících odstavců
zajišťuje výbor sdružení. Musí tak učinit nejpozději do šesti měsíců po
rozhodnutí shromáždění o zániku sdružení.
XVII. Změny a doplňky stanov

1.

Tyto stanovy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných
dodatků, schválených shromážděním. Základní cíle a zaměření
sdružení nesmí být měněny.
XVIII. Závěrečná ustanovení

1.

Tyto stanovy byly přijaty přípravným výborem v Praze dne
26. 4. 2001.

