Stanovy spolku
ČESKÁ ASOCIACE ADIKTOLOGŮ, z .s.
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I.

Úvodní ustanovení

Česká asociace adiktologů, z.s. vznikla jako občanské sdružení dne 10. 2. 2009 registrací
ministerstvem vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Podle § 3045 zákona
č.89/2012 Sb., občanský zákoník, je považována od 1. 1. 2014 za spolek a je zapsána ve
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis.zn. L19849 s IČO
26569434.

II.

Název a sídlo

2.1. Název spolku zní Česká asociace adiktologů, z.s. (dále jen „spolek“).

2.2. Sídlem spolku je Praha.

III.

Účel spolku

III.1. Účelem spolku je sjednocovat na základě společných odborných a profesních zájmů
fyzické osoby zabývající se adiktologií a rozvíjet nelékařský zdravotnický obor
adiktologie.
III.2. Obsahem činnosti spolku je v souladu s jeho účelem zejména:
a) podílet se na vytváření, prosazování a realizaci vstupního a celoživotního vzdělávání
adiktologů, a to jak formou univerzitního, tak mimouniverzitního vzdělávání ve smyslu
aktuálních právních předpisů1;
b) účastnit se na tvorbě, zdokonalování a rozvoji systému a koncepce adiktologických
služeb, podávat koncepční a jiné návrhy příslušným orgánům a institucím a v tomto
ohledu spolupracovat s jinými organizacemi obdobného či souvisejícího zaměření;
c) zastupovat členy spolku při koncepční komunikaci a jednání se státními orgány v
příslušné oblasti, jakož i institucemi, zabývajícími se vydáváním speciálních norem a
pravidel přímo či nepřímo souvisejících s aktivitami v oboru adiktologie;
d) upevňovat a posilovat postavení a možnosti členů spolku nejenom v domácím, ale i v
mezinárodním měřítku;
e) podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských zdravotnických profesí
ve společnosti;
f) přispívat do diskusí při vytváření a změnách právních předpisů, pravidel a norem
týkajících se zejména adiktologických služeb, nakládání s legálními a nelegálními
drogami apod.;
g) spolupracovat na změnách systému týkajících se adiktologických služeb;
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zejm. dle zákona č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a jeho prováděcích předpisů
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h) vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání členů spolku či jejich zaměstnanců nebo
spolupracovníků ve smluvním vztahu a v té souvislosti organizovat konference, školení a
přednášky, jejichž obsahem bude problematika oboru adiktologie;
i) podporovat a rozvíjet adiktologický výzkum a iniciovat koncepční změny v této oblasti;
j) spolupracovat s ostatními profesními a zájmovými spolky, neziskovými organizaci a
obdobnými subjekty v České republice i v zahraničí, zabývajícími se obdobnou činností
jako spolek;
k) aktivně působit jako člen v rámci mezinárodních organizací stejného či obdobného
zaměření;
l) podporovat aktivity zaměřené na realizaci národních a mezinárodních programů, jejich
cílem bude příprava adiktologů a dalších profesí, zabývajících se poskytováním
adiktologických služeb.

IV.

Členství ve spolku

IV.1. Spolek rozlišuje dvě tyto formy členství:
a. řádné;
b. přidružené;
c. čestné.
IV.2. Řádným členem se může stát:
a. absolvent oboru adiktologie (bakalářské, magisterské, doktorské formy studia) nebo
b. adiktolog splňují předpoklady odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa
podle zvláštních předpisů 2.
IV.3. Přidruženým členem se může stát:
a. fyzická osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v jiném oboru než
adiktologii a s ohledem na odborné zaměření dosaženého vzdělání nesplňuje
kvalifikační předpoklady k získání odborné způsobilosti adiktologa dle bodu 4.2./b. a
zabývá se po dobu nejméně tří (3) let poskytováním odborné péče osobám škodlivě
užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky a osobám na těchto
látkách závislým dle zvláštních předpisů 3 nebo realizací preventivních opatření dle
zvláštních předpisů4 nebo
b. fyzická osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v jiném oboru než
adiktologii a s ohledem na odborné zaměření dosaženého vzdělání nesplňuje
kvalifikační předpoklady k získání odborné způsobilosti adiktologa dle bodu 4.2/b. a
ani se nezabývá poskytováním služeb dle 4.3./a., avšak pracuje v oboru adiktologie
po dobu nejméně tří (3) let a její přidružené členství písemně doporučili minimálně
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zejm. § 21a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
3

zejm. §20 zákona č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů v platném znění
4

zejm. § 18 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů v platném znění
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3 řádní členové a toto doporučení potvrdí minimálně třetina (1/3) členů výkonného
výboru.
IV.4. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se mimořádným způsobem
zasloužila o rozvoj oboru adiktologie a jejíž členství schválí nejméně dvě třetiny
(2/3) členů výkonného výboru.
IV.5. Fyzická osoba, která má zájem stát se členem spolku (dále jen „žadatel“), projeví svůj
zájem zasláním řádně vyplněné žádostí, dokladů prokazujících splnění kritérií pro
členství dle bodu 4.2.-4.4. těchto stanov a dále dokladu o uhrazení vstupního
registračního poplatku ve výši, stanovené pro příslušné období výkonným výborem.
Spolek je oprávněn vyžádat si od žadatele bližší doplňující informace, týkající se
podmínek pro vznik členství.
IV.6. Členství vzniká dnem rozhodnutí výkonného výboru o přijetí žadatele za člena
spolku. V případě rozhodnutí výkonného výboru o zamítnutí žádosti o členství, má
žadatel nárok na vrácení registračního poplatku.
V.

Zánik členství

V.1. Členství ve spolku zaniká:
a. vystoupením člena ze spolku,
b. vyloučením člena spolku rozhodnutím výkonného výboru dle bodu 5.3. těchto
stanov,
c. smrtí člena,
d. zánikem spolku,
e. nezaplacením členského příspěvku za kalendářní rok ani ve lhůtě do 30.6.
následujícího kalendářního roku; členství v takovém případě zanikne dnem 1.7.
V.2. V případě vystoupení člena ze spolku je dnem zániku členství datum, kdy spolek
obdrží písemné oznámení člena spolku o jeho vystoupení.
V.3. Výkonný výbor může rozhodnout o vyloučení člena spolku v případě, že člen:
a. pozbyl předpoklady pro členství dle stanov;
b. závažně porušil povinnosti vyplývající ze členství a nezjedná ve stanovené lhůtě
nápravu; lhůtu k nápravě není nutné stanovit v případě, že porušení povinnosti
nelze odčinit nebo člen způsobil svým jednáním spolku zvlášť závažnou újmu.
V.4. Při vyloučení člena se postupuje podle §239-241 občanského zákoníku.
VI.

Práva a povinnosti členů

6.1. Řádný člen spolku má právo:
a. účastnit se členské schůze;
b. účastnit se akcí pořádaných spolkem;
c. volit a být volen do orgánů spolku;
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d.
e.
f.
g.

prosazovat své názory a stanoviska v souvislosti s cílem spolku;
předkládat své návrhy na změny a úpravy stanov a dalších dokumentů spolku,
předkládat své návrhy na přijetí nebo ukončení členství člena;
vyžadovat od spolku informace, týkající se činnosti a hospodaření spolku.

6.2. Řádný člen spolku je povinen:
a. řídit se stanovami spolku, usneseními členské schůze, rozhodnutími výkonného
výboru a odborných sekcí;
b. platit členské příspěvky, jsou- li stanoveny, a to v termínu za kalendářní rok
nejpozději ve lhůtě do 30.6. následujícího kalendářního roku;
c. poskytovat orgánům spolku veškeré informace, které jsou nezbytné k zabezpečení
realizace účelu a veškeré činnosti spolku;
d. prosazovat a objasňovat navenek stanoviska spolku, pokud je oprávněn jednat
jménem spolku;
e. plně respektovat veškeré dohody s třetími stranami.
6.3. Přidružený člen má veškerá práva a povinnosti řádného člena, s výjimkou aktivního a
pasivního volebního práva.
6.4. Čestný člen má veškerá práva a povinnosti řádného člena, s výjimkou povinnosti platit
registrační a členský poplatek a s výjimkou aktivního a pasivního volebního práva. Členské
schůze se čestný člen zúčastní s hlasem poradním.

VII.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a.
b.
c.
d.
e.

členská schůze;
výkonný výbor;
předseda a místopředseda spolku;
revizní komise;
odborné sekce.
VIII. Členská schůze

VIII.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
VIII.2. Členská schůze se mohou zúčastnit všichni členové; přidružení a čestní členové
s omezením dle čl. VI těchto stanov.
VIII.3. Každý člen spolku s právem hlasovat má jeden hlas. Člen spolku, o jehož právech a
povinnostech se při hlasování rozhoduje, není oprávněn hlasovat.
VIII.4. Členská schůze rozhoduje o:
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a. změně stanov;
b. hlavním zaměření činnosti spolku
c. volbě členů výkonného výboru a počtu členů výkonného výboru na příslušné funkční
období;
d. volbě členů revizní komise;
e. odvolání členů výkonného výboru;
f. odvolání členů revizní komise;
g. vzniku a zrušení odborné sekce;
h. členství spolku v jiných organizacích;
i. nakládání s nemovitým majetkem;
j. nakládání s movitým majetkem spolku, jehož hodnota převyšuje 300 000,- Kč;
k. zrušení spolku a o jmenování likvidátora
l. o fúzi nebo rozdělení spolku.
VIII.5. Členská schůze projednává a schvaluje:
a. roční rozpočet spolku a jeho změny;
b. strategii spolku,
c. hodnocení činnosti ostatních orgánů spolku.
VIII.6. Řádnou členskou schůzi svolává výkonný výbor jednou ročně. Řádná volební členská
schůze se koná jednou za čtyři (4) roky vždy před koncem funkčního období.
VIII.7. Mimořádnou členskou schůzi svolává výkonný výbor:
a. ze své vlastní iniciativy, je-li toho zapotřebí k zajištění řádného chodu spolku nebo
b. na základě písemné žádosti alespoň dvou třetin (2/3) všech členů spolku, doručené
doporučeným dopisem na adresu sídla spolku. V případě této žádosti je výkonný
výbor povinen svolat mimořádnou členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do
dvou (2) měsíců ode dne doručení žádosti o svolání mimořádné členské schůze dle
tohoto ustanovení;
c. na základě písemné žádosti revizní komise v souladu s ustanovením bodu 12.6.
těchto stanov.
Klesne-li počet členů výkonného výboru pod usnášeníschopnou většinu, může
mimořádnou členskou schůzi svolat revizní komise.
VIII.8. Pozvánku na členskou schůzi:
a. je třeba doručit členům doporučeným dopisem na adresu uvedenou v registrační
kartě nebo
b. e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registrační kartě a
c. zveřejněním pozvánky na webových stránkách spolku
a to nejpozději tři (3) týdny před datem konání členské schůze.
VIII.9.Pozvánka obsahuje alespoň informaci o čase a místě jednání a program jednání.
VIII.10.
Jednání členské schůze může být v oznámený čas zahájeno a schůze je
usnášeníschopná, je-li přítomno 20% členů s právem hlasovat. Členská schůze
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů s právem hlasovat. To neplatí v
případě rozhodování o změně stanov, odvolání člena výkonného výboru a odvolání člena
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revizní komise, kdy je zapotřebí k platnému rozhodnutí třípětinové (3/5) většiny členů
spolku přítomných na členské schůzi.
VIII.11.
Není-li jednání členské schůze usnášeníschopné, vyčkají přítomní po dobu 30
minut od oznámeného času zahájení, po jejím uplynutí předsedající ukončí řádné zasedání
členské schůze a zahájí zasedání náhradní členské schůze s totožným programem.
Náhradní členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti jakéhokoliv počtu členů
s právem hlasovat a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných s právem hlasovat.
VIII.12.
Jednání členské schůze zahajuje předseda nebo místopředseda, který ověří
usnášeníschopnost členské schůze. Předseda nebo místopředseda řídí zasedání členské
schůze, pokud nenechá zvolit jiného předsedajícího členské schůze. Program jednání může
být doplněn o další body k jednání rozhodnutím nadpoloviční většiny přítomných členů
s právem hlasovat
VIII.13.
O jednání členské schůze pořizuje výkonný výbor zápis do 14 dnů po konání
členské schůze, který je členům spolku přístupný na webových stránkách spolku.

IX.

Výkonný výbor

IX.1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku.
IX.2. Výkonný výbor má vždy lichý počet členů, nejméně tři (3) a nejvýše devět (9) členů;
konkrétní počet členů na příslušné funkční období stanoví volební členská schůze
IX.3. Funkční období členů výkonného výboru je čtyři (4) roky. Člen výkonného výboru může
být zvolen opakovaně. Skončí-li člen výkonného výboru svou funkci předčasně, může
výkonný výbor, je-li usnášeníschopen, kooptovat náhradního člena z členů spolku, a to do
doby zasedání volební členské schůze. Klesne-li počet členů výkonného výboru pod
usnášení schopnou většinu, svolá revizní komise mimořádnou členskou schůzi k volbě
nových členů výkonného výboru.
IX.4. Výkonný výbor volí ze svých členů předsedu a nejméně dva (2) místopředsedy spolku.
Každý člen výkonného výboru má jeden hlas. Člen výkonného výboru, o jehož právech a
povinnostech se při hlasování rozhoduje, není oprávněn hlasovat. Předseda a
místopředsedové se volí zpravidla na čtyři (4) roky; tato funkce končí skončením členství
ve výboru. Do funkce předsedy nemůže být nikdo zvolen více než dvakrát za sebou.
Výkonný výbor může předsedu a místopředsedu z funkce odvolat.
IX.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
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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. V
případě, že počet zvolených členů výboru by překročil stanovený počet členů výboru v
důsledku shodnosti počtu hlasů u jednoho či více kandidátů, rozhoduje druhé (2.) či další
kolo voleb, kde se již hlasuje pouze o dosud nezvolených kandidátech se shodným počtem
hlasů. V případě, že nebude rozhodnuto o zbývajících kandidátech ani ve třetím (3.) kole,
o členství ve výboru se mezi těmito kandidáty rozhoduje losováním. Do doby zvolení
výkonného výboru vykonává funkci výkonného výboru přípravný výbor.
IX.6. Výkonnému výboru jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, která není těmito
stanovami nebo zákonem svěřena jiným orgánům spolku. Výkonný výbor zejména:
a. svolává členskou schůzi;
b. rozhoduje o přijímání členů do spolku nebo vyloučení ze spolku;
c. předkládá návrhy k rozhodnutí členské schůzi a zajišťuje jejich realizaci;
d. řeší etické otázky spojené s výkonem a smyslem práce adiktologa
e. zpracovává rozpočet spolku;
f. zpracovává strategii spolku;
g. schvaluje veškeré smlouvy, týkající se činnosti spolku;
h. zodpovídá za hospodaření spolku včetně vedení účetnictví;
i. jmenuje likvidátora spolku;
j. zpracovává projekty a žádosti o granty za účelem získání prostředků na chod
spolku a jeho jednotlivé činnosti;
k. stanoví výši registračního a vstupního poplatku;
l. stanoví rámec činnosti odborné sekce;
m. schvaluje vedoucí projektů spolku dle návrhu odborné sekce nebo návrhu
členů výkonného výboru;
n. schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu spolku.
IX.7. Výkonný výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nejméně dvou třetin svých členů.
Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.
IX.8. Výkonný výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za dva (2) měsíce. Výkonný
výbor svolává předseda spolku, v době jeho nepřítomnosti místopředseda spolku.
IX.9. Členové výkonného výboru vykonávají svou funkci osobně; mohou však k rozhodování
na jednání výkonného výboru za sebe zmocnit jiného člena výkonného výboru.
IX.10. Rezignuje-li člen výboru na svou funkci, skončí jeho členství ve výkonném výboru
uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace popř. sdělení rezignace do zápisu
z jednání, pokud není uvolněné místo ze strany spolku obsazeno dříve.
IX.11. Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
IX.12. Výkonný výbor může rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování).
Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda nebo místopředseda ostatním členům
výkonného výboru. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné
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stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech
členů výkonného výboru. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda nebo
místopředseda. Na nejbližším zasedání výkonného výboru jsou členové informování o
rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání výkonného výboru.
IX.13. Jednání výboru se mohou jeho členové zúčastnit i s využitím technických prostředků,
které jim umožní sledovat celý průběh jednání.
IX.14. Je-li rozhodnutí výkonného výboru přijato, zaznamená se na žádost jeho člena, který
návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů
výkonného výboru, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je
naplněno zpřístupněním zápisu z jednání výkonného výboru.
IX.15. Výkonný výbor rozhoduje ve věcech jemu svěřených kolektivně s výjimkou případů,
kdy je působnost jednotlivých členů výkonného výboru rozdělena do konkrétních oblastí.
X.

Předseda a místopředseda spolku

X.1. Předseda spolku zastupuje spolek navenek. V případě nepří-tomnosti předsedy zastupují
spolek jeho místopředsedové, kteří jsou oprávněni jednat za spolek pouze společně.
Podepisující se připojí k vytištěnému nebo vypsanému názvu spolku svůj podpis.
X.2. Osoby oprávněné jednat za spolek jsou oprávněny pověřit jednáním za spolek dalšího člena
spolku nebo jinou třetí osobu dle potřeby, a to na základě písemné plné moci.

XI.

Revizní komise

XI.1. Revizní komise má tři (3) členy.
XI.2. Revizní komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. Revizní komise se
schází dle potřeby, nejméně však jednou za dvanáct (12) měsíců.
XI.3. Funkční období členů revizní komise je čtyři (4) roky. Člen revizní komise může být zvolen
opakovaně. Skončí-li člen revizní komise svou funkci předčasně, může revizní komise, je-li
usnášení schopna, kooptovat náhradního člena z členů spolku, a to do doby zasedání volební
členské schůze.
XI.4. Členy revizní komise volí volební členská schůze. Návrh na složení revizní komise je
oprávněn podávat výkonný výbor a členové spolku. Výkonný výbor návrh na složení
revizní komise uvede v pozvánce na volební členskou schůzi. Členové spolku jsou povinni
doručit své návrhy na složení nové revizní komise či návrhy jednotlivých kandidátů revizní
komise výkonnému výboru nejpozději do pěti (5) pracovních dnů před konáním volební
členské schůze. Členem revizní komise se stanou první tři (3) členové, kteří obdrží nejvíce
hlasů při hlasování členské schůze a zároveň souhlasí s členstvím v revizní komisi. V
případě, že počet zvolených členů revizní komise by překročil tři (3) v důsledku shodnosti
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počtu hlasů u jednoho či více kandidátů, rozhoduje druhé (2.) či další kolo voleb, kde se již
hlasuje pouze o dosud nezvolených kandidátech se shodným počtem hlasů. V případě, že
nebude rozhodnuto o zbývajících kandidátech ani ve třetím (3.) kole, o členství v revizní
komisi se mezi těmito kandidáty rozhoduje losováním.
XI.5. Revizní komise volí ze svých členů předsedu revizní komise, který svolává zasedání revizní
komise a řídí její činnost. Předseda je volen zpravidla na dobu 4 let. Revizní komise může
svého předsedu odvolat.
XI.6. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek svou
činnost v souladu s těmito stanovami a s právními předpisy, kontroluje hospodaření
spolku. V tomto směru má právo vyžadovat po výkonném výboru jakékoliv dokumenty,
včetně podání vysvětlení ohledně obsahu těchto dokumentů.
XI.7. O své činnosti vydává komise pravidelné zprávy (dále jen „zprávy revizní komise“), a to
vždy nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne konání schůze revizní komise. Zprávy
revizní komise musí být ve shora uvedené jednoměsíční lhůtě zaslány výkonnému výboru,
resp. jeho členům, a dále projednány na nejbližší členské schůzi. Výkonný výbor je povinen
přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných revizní komisí.
XI.8. V případě, že revizní komise shledá v činnosti a hospodaření spolku závažné nedostatky,
ohrožující existenci spolku nebo schopnost spolku dostát svým finančním závazkům, je
oprávněna požádat výkonný výbor o svolání členské schůze. Výkonný výbor je povinen této
výzvě vyhovět v případě, že členská schůze by se dle standardních termínů nebo již
rozeslaných pozvánek měla konat později než ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne doručení
žádosti výkonnému výboru o svolání členské schůze.
XI.9. Ustanovení 9.9., 9.10. a 9.12. – 9.15 těchto stanov se použijí pro revizní komisi obdobně.

XII.

Odborné sekce

XII.1. Spolek může k zajištění své činnosti ustavovat odborné sekce z členů spolku. Odborné
sekce zajišťují jednotlivé odborné činnosti spolku, jejichž rámec stanoví členská schůze.
XII.2. Předsedu odborné sekce jmenuje předseda výkonného výboru, v případě jeho
nepřítomnosti místopředseda výkonného výboru, přičemž toto jmenování podléhá schválení
nadpoloviční většinou výkonného výboru, v opačném případě předseda/místopředseda
musí navrhnout jiného kandidáta.. Funkční období předsedy odborné sekce je dva (2) roky
s tím, že může být jmenován i opakovaně.
XII.3. Úkolem odborné sekce je zejména:
a. vypracovávat odborná stanoviska v okruhu své působnosti, vycházející z celkové
strategie spolku;
b. spolupracovat s obdobnými organizacemi a jejich odbornými sekcemi či jejich obdobou
v České republice i v zahraničí;
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c. podílet se v rámci svého zaměření na řádném plnění cílů spolku dle článku III. těchto
stanov.
XIII. Zrušení a likvidace spolku
XIII.1. O zrušení spolku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů
nebo soud z důvodů stanovených §270 občanského zákoníku.
XIII.2. Členská schůze při rozhodnutí o zrušení PPSS jmenuje likvidátora.
XIII.3. Likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zpřístupní v jeho sídle. O zveřejnění
seznamu členy spolku vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto
soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu. V ostatním likvidátor postupuje
přiměřeně podle §§193-208 občanského zákoníku.
XIII.4. Likvidační zůstatek bude na základě rozhodnutí členské schůze převeden na neziskovou
právnickou osobu, jejíž cíle jsou shodné nebo alespoň blízké cílům spolku.
XIII.5. Při fúzi spolku na základě rozhodnutí členské schůze, přejde majetek spolku na právního
nástupce.
XIII.6. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.
XVI. Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí dne 2. května 2016 a nahrazují
v plném rozsahu stanovy ze dne 4. února 2009.

Podpis:
předseda
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