Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. (dále též
AMD).
2. Sídlo spolku: Petýrkova 1953, 148 00 PRAHA 4 – Chodov.
3. AMD je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
4. AMD je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace
působící na celém území České republiky.
5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů
spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném
znění v sídle spolku.
Čl. II
Cíle a hlavní činnost spolku
1. AMD je specifickou zájmovou organizací, která je otevřená těžce
tělesně postiženým občanům, především lidem postiženým svalovou
dystrofií a dalšími nervosvalovými nemocemi, jejich rodinným
příslušníkům a příznivcům.
2. Základním smyslem existence a činnosti spolku je hájit a prosazovat
zájmy občanů s nervosvalovým postižením, všestranně zajišťovat
jejich potřeby a zprostředkovávat jim co nejširší informace.
3. Obsahem činnosti spolku je kromě jiného i realizace specifických
programů sociální rehabilitace, organizování kurzů, seminářů,
tuzemských i zahraničních rehabilitačních a ozdravných pobytů,
zpracování a vydáváni informačních materiálu pro členy, zajišťování
sociálního a právního poradenství a další související činnost.
4. K dosažení svých záměrů spolek spolupracuje s dalšími organizacemi
zdravotně postižených, se státními institucemi, občanskými
sdruženími, státními, soukromými podniky a jednotlivci. Spolek
navazuje a udržuje zahraniční styky.

Čl. III
Vedlejší činnost spolku
1. Spolek může podnikat, vykonávat hospodářskou či jinou výdělečnou
činnost. Zisk z této činnosti je určen na podporu hlavní činnosti a k
úhradě nákladů na správu spolku.
2. Spolek může dále pořádat veřejné sbírky, společenské a dobročinné
akce, jejichž výtěžek může být použit na podporu hlavní činnosti nebo
individuální pomoc jednotlivým členům (např. zakoupení
kompenzačních či zdravotních pomůcek).
Čl. IV
Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá
osoba s nervosvalovým onemocněním i osoba jiná, o tyto osoby
pečující, a dále také každý příznivec takto postižených osob.
2. Členství vzniká schválením podané přihlášky výborem a zaplacením
členského příspěvku. K potvrzení o přijetí člen obdrží členský průkaz.
3. Z rozhodnutí výboru může být občan či právnická osoba přijata za
čestného člena. Čestný člen je zbaven povinnosti platit členské
příspěvky a nemá aktivní ani pasivní volební právo.
4. Členství zaniká vystoupením, úmrtím člena nebo jeho vyloučením na
základě rozhodnutí výboru z důvodu neplnění členských povinností.
Čl. V
Práva a povinnosti člena
1. Člen má právo
a) zúčastňovat se veškerého života spolku a podílet se na všech
výhodách a službách, které spolek poskytuje,
b) vyjadřovat se k činnosti spolku, podávat náměty a návrhy,
vznášet dotazy,

c) volit a být volen do výboru, výkonného výboru a revizní komise
a být volen do orgánů organizací, jichž je spolek členem.
2. Člen je povinen
a) dodržovat stanovy spolku,
b) podílet se podle svých možností a schopností na činnosti AMD a
na plnění svěřených úkolů ve prospěch organizace a jejich
členů.
3. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
Čl. VI
Seznam členů
1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena
uvádějí následující údaje: Přidělené evidenční číslo, jméno a příjmení,
datum narození, bydliště, telefonické kontakty, e-mailový kontakt a
datum přijetí za člena spolku. U členů s tělesným postižením se také
uvádí obecná zdravotní diagnóza, druh kompenzační pomůcky
užívané k pohybu a typ průkazu osoby se zdravotním postižením - TP,
ZTP či ZTP/P. V seznamu se dále evidují řádné úhrady členských
příspěvků.
2. Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí předseda. Předseda provede
zápis nového člena do seznamu členů spolku ve lhůtě 30 dnů od
vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve
lhůtě 30 dnů od zániku členství.
3. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 30 dnů výpis ze seznamu členů
každému členovi, který o výpis požádá. Výpis se může týkat jen údajů
o členovi, který o něj žádá.
4. Seznam členů spolku je neveřejný.

Čl. VII
Orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je výbor.
a) V čele spolku stojí jedenáctičlenný výbor volený členskou
základnou.
b) Výbor schvaluje nadpoloviční většinou hlasů rozpočet spolku,
plán práce a kontroluje jejich plnění. Hospodaří s finančními
prostředky spolku a rozhoduje o jejich použití.
c) Výbor je povinen o své práci informovat členy, zpracovávat a
vyhodnocovat návrhy a připomínky členů a řešit jejich stížnosti.
d) Výbor schvaluje stanovy spolku, jejich změny a doplňky.
Rozhoduje o vyloučení členů podle článku IV bod 4. Výbor
stanovuje výši a způsob placení členských příspěvků.
e) Výbor schvaluje na základě kvalifikačních předpokladů
sociálního pracovníka, ekonomického a administrativního
pracovníka a kontroluje jejich činnost.
f) Výbor ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
Předseda a místopředseda jsou statutárními zástupci spolku.
Zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem, každý
samostatně. O své činnosti informují výbor.
g) Výbor se schází nejméně jednou ročně a je schopný usnášení,
pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
h) Ve věcech jejichž rozhodování přísluší výboru, mohou
rozhodovat členové výboru i elektronickou formou. Kterýkoliv
člen výboru může takto elektronicky všechny ostatní členy
výboru požádat o rozhodnutí v konkrétní věci, přičemž do
návrhu uvede o jakou věc jde a lhůtu, ve které se mají ostatní
členové výboru vyjádřit. Ostatní členové výboru se v odpovědi
vyjádří hlasováním nejprve k tomu, zda souhlasí s tím, aby o
tomto rozhodnutí mohlo být hlasováno elektronicky (ano, ne,
souhlas musí být jednomyslný) a pak připojí výsledek svého
hlasování ve věci (pro, proti, zdržel se). Nevyjádří-li se člen
výboru ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem
rozhodnutí výboru nesouhlasí.

i) Statutární orgán spolku svolá výbor z podnětu alespoň třetiny
členů výboru nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li
statutární orgán spolku zasedání výboru do třiceti dnů od
doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání
výboru na náklady spolku sám.
2. Výbor volí ze svého středu pětičlenný výkonný výbor.
a) Výkonný výbor sestavuje rozpočet spolku a plán práce,
zabezpečuje jejich plnění a hospodaří s finančními prostředky
spolku podle schváleného rozpočtu.
b) Výkonný výbor realizuje rozhodnutí výboru a v době mezi jeho
zasedáními vykonává jeho pravomoci.
c) Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou
za tři měsíce.
3. Členové spolku volí tříčlennou revizní komisi, která kontroluje
činnost a hospodaření spolku, a navrhuje opatření k nápravě
zjištěných nedostatků. Členové revizní komise nemohou být členy
výboru, mohou se však zúčastňovat jeho jednání s hlasem poradním.
Revizní komise si ze svého středu volí předsedu.
Čl. VIII
Volby
1. Volební období výboru, výkonného výboru a revizní komise je
čtyřleté.
2. Volby probíhají písemně. Každý člen spolku obdrží volební lístek s
pokyny, který zašle řádně vyplněný na určenou adresu.
3. Právo volit a být volen má člen po dosažení 18 let věku.
4. Do 18 let věku je člen zastoupen svým zákonným zástupcem.

Čl. IX
Majetek a hospodaření
1. Zdrojem majetku spolku jsou příspěvky členů, dary, dědictví, dotace
státních orgánů, vlastní ekonomické aktivity a další příjmy získané v
souladu s právními předpisy.
2. S majetkem spolku nakládá výbor a za podmínek uvedených v článku
VII bod 2 i výkonný výbor.
Čl. X
Zánik organizace
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě
rozhodnutí výboru nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. V případě zániku spolku ustaví výbor likvidační komisi, která provede
majetkové vyrovnání.
Čl. XI
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení rejstříkovým
soudem.
2. Náležitosti neupravené těmito stanovami se řídí ustanoveními
zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 304/2013 Sb., zákon o
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění
pozdějších předpisů.

