ATOK
Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu
Association of Textile - Clothing - Leather Industry, Czech Republic

Těšnov 5, CZ-110 00 Praha 1

STANOVY
Čl. I.

Základní ustanovení

1. Právní forma
1.1. Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu (dále jen ATOK) je organizací
zaměstnavatelů, působících v oblasti textilní a oděvní výroby a v dalších souvisejících
činnostech na území České republiky.
1.2. ATOK má právní subjektivitu ve smyslu platných právních předpisů České republiky,
respektuje právní subjektivitu svých členů a při své činnosti naplňuje usnesení svých
orgánů. Její právní režim se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a dle dalších souvisejících
právních předpisů.

2. Název a sídlo
2.1. Název organizace zaměstnavatelů v českém jazyce zní:
„Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu“, zkrácený název „ATOK“.
Název organizace zaměstnavatelů v anglickém jazyce zní:
„Association of Textile-Clothing-Leather Industry“, zkrácený název „ATOK“
2.2. Sídlem ATOK je Praha.
3. Vznik a zánik
3.1. ATOK je zřízen na dobu neurčitou.
3.2. K zániku ATOK může dojít na základě rozhodnutí Valné hromady nebo orgánů státní
správy v souladu s platnými předpisy.
Při likvidaci ATOK se postupuje následujícím způsobem:
Valná hromada zmocní provedením likvidace Správní výbor, který zajistí provedení
likvidace bez zbytečného odkladu. Členové ATOK jsou povinni vypořádat své dosud
nevypořádané závazky vůči ATOK nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí Valné
hromady o likvidaci ATOK.
Výsledky likvidační činnosti schvaluje Valná hromada, která rozhodne o tom, jak bude
naloženo s likvidačním zůstatkem nebo jak bude uhrazen schodek. Pokud Valná
hromada nerozhodne jinak, bude likvidační zůstatek po zániku ATOK rozdělen mezi
členy ATOK rovným dílem.
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4. Cíle činnosti ATOK
4.1. Cílem a posláním ATOK je ochrana podnikatelských zájmů členů, zejména
v ekonomických a sociálních záležitostech.
ATOK v tomto smyslu:
 je podnikatelským a zaměstnavatelským svazem a živnostenským společenstvem
podle platných právních předpisů
 reprezentuje a hájí zájmy svých členů ve vztahu ke státním, nestátním
i podnikatelským subjektům v České republice i zahraničí
 zajišťuje a podporuje jednotný a koordinovaný postup při prosazování
společných zájmů členů
 podporuje vědu, výzkum, inovace a zvyšování konkurenceschopnosti
v textilního a oděvního průmyslu
4.2. Pro naplňování cílů činnosti ATOK zejména:
 hájí a prosazuje obchodní, podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů
při jednání s orgány státní správy, samosprávy, organizacemi zaměstnavatelů,
politickými stranami a hnutími, a jinými národními a mezinárodními institucemi
 zajišťuje vydavatelskou činnost zaměřenou na periodické i neperiodické
publikace odborného charakteru, poskytující informace podnikatelským
subjektům a spotřebitelské veřejnosti
 poskytuje a zprostředkovává služby týkající se informačního, obchodně
ekonomického, vzdělávacího, technického a technologického charakteru
v souladu s potřebami a požadavky svých členů, a to jak na území ČR, tak i ve
vztahu k zahraničním institucím a podnikatelským subjektům
 zastupuje
zájmy
svých
členů
ve vnitrostátních
i mezinárodních
zaměstnavatelských a profesních organizacích
 uplatňuje zájmy svých členů v zahraničí spoluprací s podnikatelskými
zahraničními svazy, pomáhá navazovat přímé vztahy našich a zahraničních
podnikatelských subjektů
 prosazuje a chrání zájmy svých členů v jednáních s vyššími odborovými orgány,
jedná o uzavření vyšší kolektivní smlouvy, pokud je k tomu zmocněna Valnou
hromadou
 zajišťuje funkci živnostenského společenstva

Čl. II. Členství v ATOK
1. Druh členství
Členství v ATOK je řádné, přidružené a členství na zkoušku.
1.1. Řádnými členy ATOK mohou být právnické a fyzické osoby:
a) jejichž předmětem činnosti je výroba textilních a oděvních výrobků;
b) jejich předmětem činnosti je obchod s textilním a oděvním zbožím;
Řádní členové ATOK jsou zároveň kolektivními členy těch svazů, komor a zájmových
sdružení, v nichž je ATOK členem.
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1.2. Přidruženými členy mohou být právnické a fyzické osoby s předmětem činnosti
souvisejícím s činností uvedenou v čl. II. bod 1.1.
a) nepodnikající ve smyslu obecně závazných právních předpisů (zejména školy,
občanská sdružení atd.) – tzv. neprofitní člen
b) podnikající v oblasti zaměřené na dodávky pro výrobce textilního a oděvního
průmyslu (např. dodavatelé strojů, techniky, surovin) – tzv. profitní dodavatelé
c) podnikající v oblasti odebírající výrobky textilního a oděvního průmyslu (např.
obchodníci s textilem) – tzv. profitní odběratelé.
1.3. Členství na zkoušku je časově omezené po dobu maximálně dvou let a uděluje se ve
výjimečných případech, pokud jej jednohlasně schválí členové správního výboru ATOK
a je potvrzeno nadpoloviční většinou přítomných členů nejbližší následně konané valné
hromady asociace.
2. Vznik a zánik členství
2.1. Vznik členství v ATOK
Členství v ATOK je dobrovolné a vzniká dnem schválení přijetí uchazeče za člena
Správním výborem za podmínky, že člen uzavře neprodleně s ATOK smlouvu o členství
a uhradí požadovaný členský příspěvek na stanovené období.
Vznik členství bere na vědomí Valná hromada ATOK. V případě nepřijetí za člena
Správním výborem má uchazeč o členství právo odvolat se prostřednictvím výkonného
ředitele ATOK k nejbližší Valné hromadě, která o odvolání rozhodne.
2.2. Zánik členství v ATOK
Členství může být ukončeno vystoupením, zrušením, vyloučením, úmrtím člena-fyzické
osoby nebo zánikem člena – právnické osoby, zánikem ATOK (viz čl. I bod 3.2.).
2.2.1. Člen může vystoupit z Asociace formou výpovědi zaslané Správnímu výboru
prostřednictvím sekretariátu ATOK. Výpovědní lhůta je šestiměsíční a počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, členství v ATOK je pak
ukončeno k poslednímu dni této lhůty.
2.2.2. Pokud člen neplní své povinnosti dané Stanovami ATOK, může být jeho členství
zrušeno rozhodnutím Valné hromady na návrh Správního výboru. Správní výbor
návrh na zrušení členství zašle bez zbytečného odkladu rovněž členovi, jehož se návrh
týká. Proti tomuto návrhu se člen může ve lhůtě 15 dnů po jeho obdržení odvolat
k Dozorčí radě, která předloží své stanovisko Valné hromadě. Členství je ukončeno
dnem rozhodnutí Valné hromady o zrušení členství.
2.2.3. Jestliže člen působí proti zájmům ATOK, může Valná hromada na návrh Správního
výboru rozhodnout o jeho vyloučení. Správní výbor návrh na vyloučení zašle bez
zbytečného odkladu členovi, jehož se návrh týká. Proti tomuto návrhu se člen může ve
lhůtě 15 dnů po jeho obdržení odvolat k Dozorčí radě, která předloží své stanovisko
Valné hromadě. Členství je ukončeno dnem rozhodnutí Valné hromady o vyloučení
člena.
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2.2.4. V případě ukončení členství v ATOK z důvodů uvedených v bodě 2.2.1., 2.2.2.
a 2.2.3. musí člen vyrovnat své závazky vůči ATOK nejpozději do 3 měsíců po
ukončení členství a nemá nárok na majetkové vypořádání.

3. Práva a povinnosti členů
3.1. Každý člen má právo:
 účastnit se a hlasovat na Valné hromadě osobně, prostřednictvím statutárního orgánu
nebo zástupce na základě plné moci
 předkládat své názory na změny a úpravy základních dokumentů ATOK, navrhovat
kandidáty pro volby členů orgánů ATOK
 vyjadřovat se k činnosti ATOK, zapojit se do činnosti jejích orgánů a volit a být volen
do těchto orgánů
 využívat služeb sekretariátu ATOK
 získávat informace vyplývající z činnosti ATOK
 na ochranu vlastních individuálních dat
 přizvat člena Správního výboru, Dozorčí rady nebo sekretariátu ATOK k řešení
závažných problémů svého podniku
 jedenkrát přerušit členství na 12 měsíců, a to oznámením správnímu výboru. Za období
přerušeného členství nemusí platit členské příspěvky, nemá hlasovací právo a aktivit
asociace se účastní jako host.
Členové ATOK mají povinnost:
dodržovat Stanovy, usnesení valných hromad a smlouvu o členství v ATOK
aktivně spolupracovat při plnění úkolů ATOK podle Stanov a usnesení valných hromad
poskytovat ATOK informace nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti ATOK
a informace schválené Valnou hromadou, s výjimkou informací tvořících předmět
obchodního nebo státního tajemství
 hradit stanovené příspěvky na činnost ATOK a další platby schválené Valnou
hromadou na základě rozpočtu schváleného Valnou hromadou
 informovat ATOK o změnách statutárních orgánů, vedení společnosti, sídla firmy,
emailové adresy pro oficiální komunikaci s ATOK a telefonického spojení

3.2.




V případě porušení povinností ze strany člena má výkonný ředitel ATOK právo
pozastavit mu poskytování služeb, zejména zasílání periodik, přístup na neveřejnou část
www.atok.cz, prezentace v katalogu členů a oborových adresářích, katalogu dárkových
předmětů, a využívání všech slev vyplývajících z členství v ATOK.
3.3. Hlasovací práva na Valné hromadě ATOK jsou upravena takto:
Každý řádný člen Asociace disponuje počtem hlasů, odpovídajícím jeho zařazení do
kategorie podle počtu zaměstnanců u řádných členů, jejichž předmětem činnosti je
výroba textilních a oděvních výrobků nebo výši ročních tržeb u řádných členů, jejichž
předmětem činnosti je obchod s textilním a oděvním zbožím.
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číslo kategorie
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

počet zaměstnanců
0-4
5-9
10-25
26-60
61-100
101-250
251-600
601-1200
1201 a více

výše ročních tržeb
0 - 2 mil. Kč
2 – 10 mil. Kč
10 - 30 mil. Kč
30 - 70 mil. Kč
70 - 140 mil. Kč
140 - 190 mil. Kč
190 - 240 mil. Kč
240 - 370 mil. Kč
nad 370 mil. Kč

Výši členského příspěvku pro jednotlivé kategorie na kalendářní rok schvaluje valná
hromada ATOK. Za každých započatých 10 tis. Kč příspěvku náleží řádnému členu jeden
hlas.
Každý přidružený člen disponuje jedním hlasem bez ohledu na počet zaměstnanců. Výši
členského příspěvku pro jednotlivé skupiny přidružených členů na kalendářní rok
schvaluje Valná hromada Přidružený člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen
s tím rozdílem, že přidružený člen není zastupován ATOK ve věcech kolektivního
vyjednávání a nezúčastňuje se hlasování ve věcech kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Čl. III. Orgány ATOK
1. Valná hromada
1.1. Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem ATOK. Valnou hromadu tvoří
zástupci členů ATOK s počtem hlasů určeným dle čl. II. bodu 3.3. těchto Stanov.
1.2. Hlasovací právo určené dle čl. II. bodu 3.3. nenáleží členovi, který nemá uhrazeny vůči
ATOK veškeré závazky k datu konání VH.
1.3. Jednání valné hromady se účastní mimo zástupců členských subjektů také členové
Správního výboru, Dozorčí rady, prezident, viceprezidenti a výkonný ředitel ATOK.
Valná hromada zejména:
rozhoduje o přijetí a změnách stanov a ostatních dokumentech ATOK
volí a odvolává členy Správního výboru a Dozorčí rady ATOK
schvaluje účetní závěrku za uplynulý rok a rozpočet na příslušný kalendářní rok
rozhoduje o výši členského příspěvku a způsobu výpočtu dalších úhrad činnosti ATOK
schvaluje jednací řád a v případě voleb i volební řád VH schvaluje dlouhodobou
koncepci činnosti ATOK
 rozhoduje o zrušení členství v ATOK
 rozhoduje o vyloučení člena z ATOK
 bere na vědomí přijetí nového člena do ATOK, rozhoduje o odvolání uchazeče
o členství v případě jeho nepřijetí Správním výborem

1.4.
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 zmocňuje skupinu pro kolektivní vyjednávání k vyjednávání s odborovým svazem
OS TOK o uzavření vyšší kolektivní smlouvy, a to vždy pro určené období platnosti
vyšší kolektivní smlouvy
 projednává a schvaluje kolektivní smlouvu vyššího stupně na příslušné období
 rozhoduje o zániku ATOK a o způsobu majetkového vypořádání.
1.5. Řádná Valná hromada se koná nejméně dvakrát ročně.
Mimořádnou Valnou hromadu svolává Správní výbor na základě svého rozhodnutí,
z podnětu Dozorčí rady, nebo požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů ATOK.
Vysloví-li alespoň 1/3 hlasů přítomných členů Valné hromady, určených dle čl. II. bodu
3.3. těchto stanov, výhrady k činnosti Správního výboru nebo prezidenta, je povinen
Správní výbor projednat tento podnět do 14 dnů a svolat do 4 týdnů mimořádnou Valnou
hromadu.
1.6. Valnou hromadu svolává Správní výbor pozvánkou zaslanou na mailovou adresu člena,
a zveřejněním na www.atok.cz.cz, a to nejméně 2 týdny před jejím konáním.
1.7. Jednání Valné hromady probíhá prezenčně, distančně nebo kombinací prezenční
a distanční formy prostřednictvím on-line internetových digitálních platforem.
1.8. O důležitých a neodkladných usneseních mohou členové ATOK hlasovat per-rollam.
1.9. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů ATOK.
1.10.Není-li řádně svolaná Valná hromada usnášeníschopná, svolá Správní výbor náhradní
Valnou hromadu tak, aby se konala do třiceti (30) dnů ode dne, kdy se měla konat Valná
hromada ATOK původně svolaná.
1.11.Zasedání Valné hromady řídí prezident Asociace, nebo jím pověřený člen Správního
výboru.
1.12.Správní výbor může přizvat k jednání VH hosty.
1.13.Písemné stanovisko nepřítomného člena Valné hromady se do hlasování započítává
počtem hlasů určených čl. II. bodu 3.3. těchto stanov.
1.14.Usnesení Valné hromady je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina hlasů
přítomných členů, určených čl. II. bodu 3.3. těchto stanov.

2. Správní výbor
2.1. Správní výbor je výkonným orgánem ATOK mezi zasedáními valných hromad
a odpovídá za plnění jejich usnesení. Správní výbor se skládá ze 7 členů, z nichž je 6
voleno Valnou hromadou a sedmý je Výkonný ředitel z titulu své funkce. Správní výbor
musí mít minimálně 4 zástupce řádných členů dle Článku VI. Bod 1.1. Správní výbor je
volen na dobu tří let.
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2.2. Správní výbor zejména:
 volí a odvolává z řad svých členů prezidenta a jednoho viceprezidenta ATOK
 jmenuje a odvolává Výkonného ředitele a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce.
K podpisu smlouvy o výkonu funkce s výkonným ředitelem pověří prezidenta.
 určuje postup řešení konkrétních úkolů stanovených Valnou hromadou
 předkládá Valné hromadě výroční zprávu o činnosti Správního výboru a zprávu
o činnosti
 schvaluje a kontroluje plán práce sekretariátu
 předkládá Valné hromadě, po projednání v Dozorčí radě, účetní závěrku za uplynulý
rok a návrh rozpočtu na příslušný rok
 svolává řádnou a mimořádnou Valnou hromadu, schvaluje podklady pro její jednání
včetně zprávy o činnosti od poslední Valné hromady
 rozhoduje o přijetí nových členů a o zrušení členství
 na základě odůvodněné žádosti člena, (který řádně plní své povinnosti) ve výjimečných
a odůvodněných může rozhodnout o snížení členského příspěvku, na omezenou dobu
(maximálně na jeden rok) až o 50 %
 zřizuje poradní orgány nebo odborné komise
2.3. Jednání Správního výboru svolává prezident ATOK nebo jím pověřený člen Správního
výboru. Zasedání Správního výboru se koná nejméně šestkrát ročně, a dále na základě
požadavku nadpoloviční většiny členů Správního výboru, Dozorčí rady nebo výkonného
ředitele ATOK.
Jednání správního výboru probíhá prezenčně, distančně nebo kombinací prezenční
a distanční formy prostřednictvím on-line internetových digitálních platforem.
2.4. O důležitých a neodkladných usneseních mohou členové správního výboru hlasovat perrollam.
2.5. Zasedání Správního výboru řídí prezident nebo jím pověřený člen Správního výboru.
2.6. Zasedání Správního výboru může být svoláno využitím e-mailové komunikace, a to
alespoň 5 dnů před zasedáním.
2.7. Správní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
2.8. Zasedání Správního výboru lze v naléhavých případech uskutečnit i bez řádného
svolání, pokud se zúčastní alespoň 5 jeho členů. Jsou-li zasedání přítomni všichni
členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání.
2.9. Prezident ATOK k jednání Správního výboru může přizvat hosty z členských podniků
nebo jiných organizací.
2.10. Správní výbor rozhoduje o závazných závěrech z jednání hlasováním, každý člen
Správního výboru má jeden hlas. Písemné stanovisko nepřítomného člena Správního
výboru se do hlasování započítává.
2.11. Pokud se k jednání nesejde nadpoloviční většina Správního výboru, bude navržený
program projednán s tím, že souhlas se závěry bude vyžádán písemně.
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2.12. Usnesení Správního výboru je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina
přítomných.
2.13. Správní výbor může kooptovat členy Správního výboru za členy, jimž zaniklo členství
ve Správním výboru do výše max. 40 % jeho počtu v průběhu volebního období

3. Dozorčí rada
3.1. Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem Asociace.
3.2. Dozorčí rada je tříčlenná, jejími členy mohou být pouze zástupci členských subjektů
ATOK.
3.3. Členové jsou voleni Valnou hromadou ATOK na období tří let, opětovné zvolení je
možné.
3.4. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její jednání.
O jednání Dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a jeden člen
Dozorčí rady.
3.5. Dozorčí rada je svolávána prostřednictvím e-mailové komunikace alespoň 15 dní před
jednáním.
3.6. Jednání Dozorčí rady probíhá prezenčně, distančně nebo kombinací prezenční
a distanční formy prostřednictvím digitálních platforem.
3.7. Jsou-li jednání přítomni všichni členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání jednání
dozorčí rady.
3.8. Dozorčí rada se zejména:
 vyjadřuje k návrhu účetní závěrky a návrhu rozpočtu
 vyjadřuje k dalším materiálům předkládaným Valné hromadě a dává k nim
stanoviska
 dohlíží na finanční hospodaření ATOK a správu majetku
 kontroluje stav členské základny, správnost a úplnost plateb členských příspěvků
a dalších plateb
 kontroluje plnění usnesení valných hromad ATOK
3.9. Členové Dozorčí rady mají právo žádat předložení všech dokladů, jež se týkají činnosti
a hospodaření ATOK. Dozorčí rada může dát podnět Správnímu výboru ke svolání
mimořádné VH. Správní výbor tak musí učinit do dvou měsíců.
3.10. Dozorčí rada může kooptovat členy Dozorčí rady za členy, jimž zaniklo členství
v Dozorčí radě do výše max. 40 % jejich počtu v průběhu volebního období.
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4. Další volené orgány
4.1. Prezident a viceprezident.
4.1.1. Prezident ATOK je volen Správním výborem na období tří let. Může být volen
opětovně.
4.1.2. Viceprezident ATOK je volen Správním výborem každý jednotlivě na období tří let,
může být volen opětovně.
4.2. Čestný prezident.
4.2.1. Čestným prezidentem může být ten, jehož zásluhy o rozvoj textilního, oděvního
a kožedělného odvětví jsou dlouhodobé, průkazné a všeobecně uznávané.
4.2.2. Titul čestného prezidenta uděluje a odebírá Valná hromada ATOK na základě návrhu
Správního výboru ATOK bez časového omezení.
4.2.3. Čestný prezident má právo účastnit se valné hromady a správního výboru ATOK.
4.2.4. Čestný prezident může být pověřován čestnými, reprezentačními a dalšími úkoly a je
povinen řídit se stanovami asociace a rozhodnutími orgánů ATOK a dbát dobrého
jména ATOK.
4.2.5. Funkce čestného prezidenta nemusí být obsazena.
4.3. Výkonný ředitel ATOK
4.3.1.











Výkonný ředitel ATOK zejména:
je statutárním orgánem ATOK
realizuje usnesení Valných hromad a rozhodnutí Správního výboru ATOK
zajišťuje plnění běžných činností ATOK, zejména činnost sekretariátu, poradních
orgánů a odborných komisí
jedná v souladu s uneseními Valných hromad a rozhodnutími Správního výboru ATOK
jedná jménem ATOK navenek ve všech záležitostech, písemné právní úkony činí tak,
že k vypsanému nebo vytištěnému názvu Asociace připojí svůj podpis
jedná jménem ATOK v pracovněprávních vztazích a ostatních vztazích
v činnostech, které jsou posláním ATOK, jedná v souladu s rozhodnutím Valné
hromady a Správního výboru na základě zmocnění daného mu prezidentem Asociace
je oprávněn v souladu se Stanovami pozastavit poskytování služeb členům porušujícím
své povinnosti vůči ATOK
řídí hospodaření ATOK a odpovídá za ně Správnímu výboru a Valné hromadě
odpovídá za veškerý majetek ATOK v souladu s platnými právními předpisy

4.3.2. Výkonný ředitel ATOK je jmenován Správním výborem na dobu 3 let.
4.3.3. Před uplynutím období, na které byl jmenován, může být výkonný ředitel ATOK
odvolán na základě rozhodnutí Správním výborem.
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Čl. IV. Majetek a zásady hospodaření
1. Majetek ATOK
1.1. Majetek ATOK tvoří členské příspěvky, úroky, dary, nevyčerpané provozní prostředky za
minulé období, majetkové účasti na podnikání jiných osob, dále pak movitý a nemovitý
majetek získaný ATOK.
2. Zásady hospodaření
2.1. ATOK hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného Valnou hromadou.
2.2. ATOK vede podvojné účetnictví, účetní závěrku prověřuje před jejím předložením Valné
hromadě auditor.
2.3. Na financování činnosti ATOK se členové podílejí členským příspěvkem, jehož výši
stanovuje pro každý rok Valná hromada. Členské příspěvky slouží zejména k úhradě
nákladů spojených s výkonem předmětu a cílů činnosti ATOK, jednáním Valné hromady,
Správního výboru, Dozorčí rady a činností sekretariátu Asociace, spojených se
zajišťováním uvedených akcí.
2.4. Rozpočtový přebytek ponechává ATOK k financování své činnosti v následujících
letech.
2.5. Případný rozpočtový schodek se uhradí z rezervy vytvořené v minulém rozpočtovém
období.
2.6. ATOK odpovídá za závazky celým svým majetkem, členové neručí za závazky ATOK.
2.7. Běžné hospodaření ATOK se řídí obecně závaznými právními předpisy. Za řádné
hospodaření ATOK, vedení účetní evidence, dodržování stanoveného rozpočtu a plnění
odvodových povinností odpovídá výkonný ředitel.

Čl. V. Závěrečná ustanovení
Stanovy ATOK je možné měnit jen rozhodnutím Valné hromady ATOK.

V Praze 25. 6. 2021
Ing. Otakar Petráček v. r.
prezident ATOK

Mgr. Jiří Česal v. r.
výkonný ředitel ATOK
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