STATUT SPOLEČNOSTI ATMS
čl.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.
2.
3.

Společnost se nazývá Vodní záchranná služba AQUA-TECNI-MEDI-SERVIS (zkratka ATMS), byla
založena 4.ledna 1991 a její sídlo je Praha.
ATMS je dobrovolnou humanitární společností.
ATMS užívá znak podle přílohy č.1.
čl.2 POSLÁNÍ ATMS

1.
2.

Základním posláním ATMS je předcházet a zmírňovat utrpení všech lidí bez ohledu na národnost, rasu,
náboženské či politické přesvědčení.
Pro naplnění tohoto poslání má ATMS za úkol :
a) Organizovat a provádět záchrannou činnost především na vodních plochách a tocích.
b) Podílet se prevencí a výchovnými programy na snížení úrazovosti.
c) Připravovat a organizovat pomoc obětem katastrof na našem i cizím území..
d) Získávat děti i mládež pro humanitární činnost ATMS.
čl.3 ČLENSTVÍ

1.
2.
3.
4.
5.

Členství v ATMS je dobrovolné. Členové ATMS vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, národnost,
náboženské nebo politické přesvědčení.
O členství v ATMS může požádat každý, kdo souhlasí s humanitárním posláním ATMS.
O přijetí za člena ATMS rozhoduje členská schůze. Členství v ATMS vzniká dnem předání průkazu
ATMS do vlastních rukou žadatele na členské schůzi.
Členská schůze rozhoduje o vzniku „Čestného členství“.
Členství zaniká : a) vystoupením
b) zrušením členství
c) vyloučením
d) úmrtím.
čl.4 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

1.
2.

Práva člena ATMS jsou určena přílohou č.2.
Člen ATMS je povinen :
a) V prvním čtvrtletí kalendářního roku zaplatit členské příspěvky na příslušný rok. Výši členských
příspěvků na příští kalendářní rok určí členská schůze ve třetím čtvrtletí běžného kalendářního roku.
Základní sazba členských příspěvků se přibližně stanoví ve výši 20% životního minima (uznaného
státem) pro dospělou osobu.
b) Dodržovat stanovy ATMS, chránit název ATMS a vnitřní jednotu ATMS.
c) Chránit majetek ATMS.
d) Na akcích ATMS používat znak a jednotný oděv ATMS.
čl..5 VNITŘNÍ STRUKTURA ATMS

1.
2.

3.

4.

Nejvyšším orgánem ATMS je členská schůze, kterou svolává výbor ATMS nejméně jedenkrát
v kalendářním roce.
V období mezi členskými schůzemi je nejvyšším orgánem výbor ATMS v tomto složení : Předseda
Pokladník
Tři členi.
Předmět činnosti :
I.
Činnost dle článku 2.
II.
Získávání odborných kvalifikací ATMD (řeší příloha č. 2).
III.
Sportovní činnost vodních záchranných služeb. Vychází z pravidel mezinárodních organizací
(FIS, WLS,…), případně ze závodů VZS ČSČK.
IV.
Hospodářská činnost.
Struktura členské základny : člen – čekatel – záchranář.

čl.6 ZÁSADY ROZHODOVÁNÍ V ATMS
1.
2.

3.
4.

Členi ATMS vyjadřují svůj názor na členské schůzi ATMS.
Usnesení se přijímají na členské schůzi ATMS většinou hlasů přítomných záchranářů (pojem záchranář řeší
příloha č.2) za podmínky včasného informování o termínu, místě a předmětu jednání dohodnutým
způsobem.
Rozhodování orgánů ATMS je podmíněno nadpoloviční účastí členů orgánu ATMS, usnesení se přijímá
většinou hlasů přítomných.
Usnesení odporující statutu, vnitřním nebo obecně platným předpisům jsou neplatná.
čl.7 ZÁSADY VOLEB V ATMS

1.
2.
3.
4.

Právo kandidovat do volených orgánů má pouze záchranář ATMS.
Uvolní-li se během funkčního období místo ve voleném orgánu, má tento orgán právo kooptovat jiného
záchranáře. Kooptaci lze provádět do výše 1/3 členů voleného orgánu.
Výbor ATMS je voleným orgánem. Jeho volebním obdobím jsou dva roky.
Vzniknou-li další volené orgány, určí členská schůze délku jejich volebního období.
čl.8 DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ

1.
2.
c
3.
4.

Za porušení statutu ATMS podléhá jeho člen disciplinárnímu řízení.
Disciplinární opatření jsou : a) Výtka
b) Pozastavení činnosti
c) Zrušení členství – může být opět podána přihláška do ATMS
e) Vyloučení – přihláška do ATMS může být opět podána až po třech letech.
Disciplinární opatření ukládá členská schůze nebo výbor ATMS. Bod 2d) smí uložit pouze členská schůze.
Disciplinární opatření jsou uložena s konečnou platností.
Čl.9 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

ATMS získává finanční prostředky takto: a) Z členských příspěvků
b) Z dotací a darů
c) Školící činností
d
d) Záchrannou činností
e
e) Hospodářskou činností.
čl.10 PLATNOST STATUTU
Statut byl schválen Ministerstvem vnitra dne 4.3.1991. Nabývá platnosti dnem schválení.

Příloha č.1 :
ZNAK ATMS
.
Příloha č. 2:
ODBORNÉ KVALIFIKACE ATMS
Člen ATMS může získat tyto kvalifikace:
- Čekatel
- Záchranář – Záchranář
- Senior
- Instruktor
Práva člena ATMS v závislosti na získání jednotlivých kvalifikacích:
Člen – účastnit se výcvikových a klubových akcí ATMS
Čekatel – účastnit se záchranných akcí ATMS za dohledu záchranáře
Záchranář – účastnit se záchranných akcí a služeb ATMS
- může vést akci ATMS za dohledu záchranáře instruktora
Záchranář senior – smí samostatně vést akce ATMS
Záchranář instruktor – smí pověřit záchranáře vedením akce

