
ZMĚNY STANOV



ZMĚNY STANOV
Současný text: 

III.2 řádným členem ACDZ (dále jen „člen“) se může stát osoba právnická, která: 

a) je poskytovatelem zdravotní nebo sociální části centra duševního zdraví

b) se ztotožňuje s cíli ACDZ a souhlasí s jejími stanovami;

c) je připravena vyvíjet úsilí a činnost k naplnění cílů ACDZ,

d) svou vůli stát se členem ACDZ vyjádřila/vyjádří podáním písemné přihlášky a 
včasnou úhradou členského příspěvku.

Doplnění:

a) je poskytovatelem zdravotní nebo sociální části centra duševního zdraví nebo 
jiné z nových služeb/multidisciplinárních týmů (CDZ pro SMI, děti, seniory, 
forensní, adiktologické), kde zdravotní část má uzavřenou smlouvu v dané 
odbornosti se zdravotní pojišťovnou.

SCHVÁLENO!



ZMĚNY STANOV
Současný text:

III.6 Přidruženým členem ACDZ se může stát osoba právnická, která: 

a) vyvíjí činnost v oblasti péče o duševní zdraví

b) má zájem provozovat Centrum duševního zdraví

c) se ztotožňuje s cíli ACDZ a souhlasí s jejími stanovami;

d) je připravena vyvíjet úsilí a činnost k naplnění cílů ACDZ,

e) svou vůli stát se členem ACDZ vyjádřila/vyjádří podáním písemné přihlášky

f) již byla řádným členem, avšak nezaplatila řádně členský příspěvek, viz bod 10.

Doplnění:

b) má zájem provozovat nebo provozuje některou z nových služeb/multidisciplinárních 
týmů (CDZ pro SMI, děti, seniory, forensní, adiktologické)

SCHVÁLENO!



ZMĚNY STANOV
Současný text:

III.12. Členství v ACDZ zaniká: 

a) vystoupením;

b) vyloučením;

c) zánikem právní subjektivity

Doplnění:

d) pokud subjekt přestane provozovat CDZ a nepožádá o změnu 
členství na přidružené.

SCHVÁLENO!



ZMĚNY STANOV
Současný text:

IV.2.

a. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem ACDZ.

b. Shromáždění členů se schází se v řádném termínu alespoň 1x v každém kalendářním roce. Mimořádně se Shromáždění členů sejde buď na
základě rozhodnutí Výboru, nebo na základě žádosti dvou členů Výboru nebo na základě žádosti jedné třetiny členů ACDZ.

c. Shromáždění členů svolává v souladu s předchozím odstavcem předseda Výboru nebo jeho dva jiní členové, pokud předseda Výboru včas
nekoná. Mimořádné Shromáždění členů svolávané na základě žádosti musí být svoláno nejpozději do 60ti dnů od doručení takové žádosti.

d. Shromáždění členů je svoláno písemnou nebo elektronickou pozvánkou rozeslanou na příslušné adresy vždy nejméně 30 kalendářních dní
před termínem konání Shromáždění členů. Pozvánka musí obsahovat určení místa a času konání Shromáždění členů a návrh jeho programu.
Pokud je svolávána mimořádné Shromáždění členů, musí být v pozvánce též uvedeno, kdo o svolání takového Shromáždění členů požádal,
nebo o něj rozhodl.

Změna:

a. Svolání a přípravu Shromáždění členů ACDZ upravuje Jednací řád.

NEHLASOVÁNO



ZMĚNY STANOV
Současný text:

IV.2.

f. Jednání Shromáždění členů řídí předseda Výboru, nebo jím určená jiná osoba. 

g. O návrzích, které byly v hlasovatelné formě uvedeny v písemné pozvánce (v návrhu programu) dle písm. d) tohoto odstavce, se 
rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech přítomných řádných členů. O změnách stanov se rozhoduje dvoutřetinovou většinou
všech řádných členů. O návrzích neuvedených v pozvánce, které se v zásadě mohou týkat jen procedurálních záležitostí Shromáždění
členů, se rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že přidružená osoba nemá 
na Shromáždění členů hlasovací práva. 

h. O změnách stanov, volebního rádu a jednacího řádu se rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech řádných členů. O těchto změnách lze
hlasovat i distanční formou (korespondenční nebo elektronickou), pokud se o nich na schůzi Shromáždění členů nehlasují alespoň 2/3 
členů. Distanční hlasování o těchto nebo jiných otázkách zásadního významu navrhuje Výbor ACDZ. Způsob distančního hlasování je 
upraven Jednacím řádem ACDZ.

Změna:

c. O návrzích, které byly v hlasovatelné formě uvedeny v písemné pozvánce (v návrhu programu) Jednacího řádu, se rozhoduje 
dvoutřetinovou většinou hlasů všech přítomných řádných členů. O změnách stanov se rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech řádných 
členů. O návrzích neuvedených v pozvánce, které se v zásadě mohou týkat jen procedurálních záležitostí Shromáždění členů, se 
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že přidružená osoba nemá na
Shromáždění členů hlasovací práva. 

d. O změnách stanov, volebního rádu a jednacího řádu se rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech řádných členů. O těchto změnách lze
hlasovat i distanční formou (korespondenční nebo elektronickou), pokud se o nich na schůzi Shromáždění nemohlo hlasovat, protože 
nebylo přítomno alespoň 2/3 členů. Distanční hlasování o těchto nebo jiných otázkách zásadního významu navrhuje Výbor ACDZ. 
Způsob distančního hlasování je upraven Jednacím řádem ACDZ.

NEHLASOVÁNO



ZMĚNY STANOV
Současný text:

IV.2.i) Shromáždění členů zejména: 

• volí a odvolává členy Výboru;

• pro volbu výboru se Shromáždění členů dělí na Sekci sociální a Sekci zdravotní

• členy Sekce sociální jsou právnické osoby, které zřizují sociální části CDZ

• členy Sekce zdravotní jsou právnické osoby, které zřizují zdravotní části CDZ

• pokud právnická osoba zřizuje jak sociální, tak zdravotní části CDZ, má zastoupení v obou Sekcích a v obou 
Sekcích se účastní volby členů Výboru

• členové každé ze Sekcí volí ze svých řad 4 členy Výboru ACDZ

• volba Výboru je vždy korespondenční nebo elektronická a je upravena Volebním řádem ACDZ

• člena Výboru může odvolat vždy jen ta Sekce Shromáždění členů, která jej do Výboru zvolila. Pravidla odvolání 
člena Výboru jsou upravena Volebním řádem ACDZ.

Změna:

• volba Výboru je prezenční, korespondenční nebo elektronická a je upravena Volebním řádem ACDZ

NESCHVÁLENO



ZMĚNY STANOV
Současný text:

IV.2.j Shromáždění členů dále: 

• kontroluje dodržování cílů ACDZ a určuje další směry její činnosti v souladu se Stanovami;

• rozhoduje o Stanovách a jejich změnách;

• může rušit další vnitřní předpisy ACDZ;

• schvaluje výši členských příspěvků;

• schvaluje rozpočet ACDZ;

• schvaluje případné odměny statutárních orgánů ACDZ;

• projednává a schvaluje výroční zprávy spolku a zprávu o činnosti Výboru a hospodaření ACDZ;

• volí a odvolává členy dozorčí rady ACDZ a schvaluje revizní zprávy;

• rozhoduje o vyloučení člena či přidružené osoby;

• rozhoduje o způsobu urovnání sporů mezi členy nebo členy Výboru;

• rozhoduje o likvidaci a zrušení ACDZ;

• na návrh Výboru může Shromáždění členů rozhodnout, že se ACDZ může stát kolektivním členem jiné české či zahraniční 
organizace, avšak vždy jen při zachování své plné svrchovanosti a samostatnosti v rozhodování i činnosti.

Doplnění:

• pověřuje výbor vykonáním konkrétních úkolů

OMYLEM NEPROJEDNÁNO!



ZMĚNY STANOV
Současný text:

IV.2.

j. Jednání Výboru svolává a řídí předseda, nebo z důvodu nečinnosti předsedy, či je-li pověřen, místopředseda. Výbor může 
být svolán jakoukoliv účinnou formou, zajišťující informování všech členů Výboru o jednání. 

k. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 4x za rok. 

l. Výbor je usnášeníschopný, pokud jsou na jeho jednání přítomny alespoň 3/4 jeho členů vykonávajících mandát. 

m. Výbor rozhoduje 3/4 většinou hlasů všech řádných členů Výboru. V neodkladných záležitostech lze hlasovat distančně, 
písemnou formou. Při hlasování prostřednictvím e-mailu je třeba vždy u každé odpovědi zadat „Odpovědět všem“, aby e-
mail obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu, kterým musí být návrh hlasování posílán společně. Iniciátor 
hlasování je povinen při takovém hlasování vždy „požadovat potvrzení o přečtení“ a oznámit výsledky hlasování všem 
členům Výboru nejpozději do tří kalendářních dnů po skončení hlasování. Na nejbližším zasedání Výboru jsou členové 
informování o takto přijatých rozhodnutích od posledního jednání.

Změna:

j. Svolávání výboru a průběh jeho jednání upravuje Jednací řád.

k. Výbor je usnášeníschopný, pokud jsou na jeho jednání přítomny alespoň 3/4 jeho členů vykonávajících mandát. 

l. Výbor rozhoduje 3/4 většinou hlasů všech řádných členů Výboru. V neodkladných záležitostech lze hlasovat distančně, 
písemnou formou. Průběh tohoto hlasování upravuje Jednací řád.

NEHLASOVÁNO



ZMĚNY STANOV
Současný text:

IV.3 Výbor

b) Výbor má 8 členů, kteří jsou voleni Sekcemi Shromáždění členů. Z toho 4 členové
zastupují zdravotní části center duševního zdraví a 4 členové zastupují sociální části center
duševního zdraví. Výbor vybírá, přizývá a odvolává 2 stálé hosty z řad uživatelů péče nebo lidí se
zkušeností s duševním onemocněním. Stálí hosté se účastní jednání výboru a mají poradní hlas,
ne hlasovací. Členem výboru se může stát pouze osoba, která je současně statutárním orgánem
člena ACDZ či je jinak oprávněna člena ACDZ zastupovat.

Změna:

Jednání výboru se zúčastňují 2 stálí hosté z řad uživatelů péče nebo lidí se zkušeností s duševním
onemocněním. Stálí hosté se účastní jednání výboru a mají poradní hlas, ne hlasovací.

Zároveň je do bodu IV.2.j „Shromáždění členů dále“ doplněno:

• Volí a odvolává 2 stálé hosty jednání výboru z řad uživatelů péče nebo lidí se zkušeností s
duševním onemocněním.

NESCHVÁLENO



ZMĚNY STANOV
Současný text:

III. Členství

Bod 14. Člen i přidružená osoba mohou být vyloučeni rozhodnutím Shromáždění 
členů na návrh Výboru, pokud:

a) poškodí hrubým způsobem nebo opakovaně poškozují dobré jméno ACDZ, nebo
b) jinak jednají v přímém rozporu s těmito Stanovami, nebo
c) narušují hrubým způsobem či opakovaně dobré vztahy osob v ACDZ.

Doplnění:

• d) člen nezaplatí dva po sobě jdoucí roky členský poplatek.

SCHVÁLENO!


