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Stanovy Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s. 
 

(dále jen „Stanovy“) 
 
 

Článek 1 
 

Základní ustanovení 
 

(1) Název spolku zní Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. (dále jen „Spolek“). 

(2) Sídlem Spolku je Praha. 

(3) Spolek je ustaven na dobu neurčitou. 

(4) Účelem Spolku je vzdělávání a rozvoj především komunikačních schopností středoškolských 

studentů a svých členů skrze programy, které zajišťuje. 

(5) Spolek je součástí nadnárodní organizační struktury v rámci programu European Youth Parliament 

organizovaného Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa (dále jen „EYP“). Spolek je jednou z národních 

komisí EYP. 

(6) Spolek působí na celém území České republiky. 

(7) Spolek je právnickou osobou ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

(8) Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým společenstvím osob. 

 

 

Článek 2 
 

Účel a hlavní činnost Spolku 
 

(1) Účelem Spolku je zejména: 

a) mimoškolní vzdělávání studentů středních škol a svých členů, 

b) spolupráce se středními školami v České republice, 

c) spolupráce s národními i zahraničními vzdělávacími organizacemi, především s organizacemi 

zapojenými v projektu EYP, 

d) podílet se na reprezentaci projektu EYP v České republice. 

(2) K naplňování účelu Spolku ve smyslu čl. 1 odst. 4 a čl. 2 odst. 1 těchto Stanov bude Spolek zejména: 

a) realizovat projekty pro studenty středních škol, 

b) realizovat školení pro členy Spolku,  

c) ve spolupráci s EYP vysílat české delegace na pravidelná mezinárodní setkání EYP, 

d) alespoň jednou za školní rok pořádat Národní výběrovou konferenci, s cílem vybrání delegací 

studentů středních škol pro reprezentaci České republiky na mezinárodních zasedáních a jiných 

projektech pořádaných EYP, 

e) vytvářet podmínky pro přípravu studentů k účasti na programech EYP, 
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f) sdružovat absolventy mezinárodních zasedání a jiných projektů a vést je směrem k dalším 

aktivitám v rámci programů Spolku a EYP.  

 

 

Článek 3 

 

Druhy členství 
 

(1) Členství ve Spolku je: 

a) řádné, 

b) čestné, 

c) přechodné. 

(2) Nikdo nesmí být nucen k účasti ve Spolku a nikomu nesmí být bráněno z něj vystoupit. 

(3) Členové Spolku neručí za jeho dluhy. 

 

 

Článek 4 
 

Řádné členství 
 

(1) Řádným členem Spolku se můžou stát fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území 

České republiky, které souhlasí s účelem Spolku a těmito Stanovami. 

(2) Uchazeč o řádné členství podává žádost o přijetí za člena předsednictvu Spolku. Neurčí-li 

předsednictvo Spolku jinak, lze tak učinit písemnou i ústní formou. 

(3) Řádné členství vzniká přijetím za člena a uhrazením členského příspěvku. 

(4) O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo Spolku. 

(5) Výši členského příspěvku a jeho splatnost určí předsednictvo Spolku vnitřním předpisem, který 

zveřejní na internetových stránkách Spolku. 

(6) Řádný člen je vázán těmito Stanovami a vnitřními předpisy Spolku od okamžiku, kdy se stal řádným 

členem. 

(7) Řádné členství může dále vzniknout přeměnou přechodného členství na členství řádné za podmínek 

stanovených v čl. 8 odst. 6 písm. b) těchto Stanov ve spojení s čl. 9 odst. 1 písm. a) těchto Stanov. 

(8) Řádné členství ve Spolku zaniká: 

a) vystoupením ze Spolku na základě písemného oznámení předsednictvu Spolku, 

b) vyloučením pro závažné porušení povinnosti vyplývající z řádného členství,  

c) nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě určené vnitřním předpisem podle odst. 5 tohoto 

článku. 
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Článek 5 

 

Práva a povinnosti spojené s řádným členstvím 
 

(1) Řádný člen je oprávněn: 

a) účastnit se členské schůze a vykonávat práva s tím spojená, zejména podávat své návrhy 

či připomínky a uplatňovat své hlasovací právo, 

b) požádat předsednictvo Spolku o vysvětlení a informace o všech záležitostech Spolku, 

c) nejpozději 7 dnů před zasedáním členské schůze písemně požádat předsednictvo Spolku 

o zařazení určité záležitosti na pořad zasedání, 

d) volit a být volen do orgánů Spolku, 

e) nahlížet do zápisů ze zasedání orgánů Spolku po domluvě s předsedou Spolku, 

f) navrhnout kontrolní komisi, aby přezkoumala rozhodnutí orgánu Spolku a v případě jeho 

rozporu se zákonem nebo těmito Stanovami rozhodla o jeho neplatnosti, 

g) vykonávat další práva, která mu svěřuje zákon nebo tyto Stanovy. 

(2) Řádný člen je povinen: 

a) chovat se vůči Spolku čestně a dodržovat jeho vnitřní řád, zejména je řádný člen povinen 

dodržovat tyto Stanovy a vnitřní předpisy schválené členskou schůzí či předsednictvem Spolku, 

b) zdržet se jakéhokoli jednání, které je způsobilé přivodit Spolku újmu či poškodit jeho dobré 

jméno, 

c) včas a řádně platit členské příspěvky v souladu s vnitřním předpisem podle čl. 4 odst. 5 těchto 

Stanov, 

d) informovat předsednictvo Spolku o svých aktivitách v rámci programu EYP a o všech dalších 

záležitostech významných pro činnost Spolku, 

e) řádně reprezentovat Spolek na všech projektech Spolku a EYP, 

f) dodržovat další povinnosti stanovené zákonem nebo těmito Stanovami. 

(3) V souladu se zájmem Spolku je, aby se členové pravidelně zúčastňovali schůzí a akcí Spolku. 

 

 
Článek 6 

 

Čestné členství 
 

(1) Čestné členství může být uděleno fyzické nebo právnické osobě, která se obzvláště zasloužila 

o činnost Spolku, a to na návrh předsednictva Spolku a po schválení jeho členskou schůzí. 

(2) Čestné členství vzniká okamžikem jeho přijetí čestným členem. 

(3) Čestný člen je vázán těmito Stanovami a vnitřními předpisy Spolku od okamžiku, kdy přijal čestné 

členství. 

(4) Čestné členství ve Spolku zaniká: 

a) vystoupením ze Spolku na základě písemného oznámení předsednictvu Spolku, 

b) vyloučením pro závažné porušení povinnosti vyplývající z čestného členství. 
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Článek 7 

 

Práva a povinnosti spojené s čestným členstvím 
 

(1) Čestný člen je oprávněn: 

a) účastnit se členské schůze a vykonávat práva s tím spojená, zejména podávat své návrhy 

či připomínky a uplatňovat své hlasovací právo, 

b) požádat předsednictvo Spolku o vysvětlení a informace o všech záležitostech Spolku, 

c) volit orgány Spolku, 

d) nahlížet do zápisů ze zasedání orgánů Spolku po domluvě s předsedou Spolku, 

e) navrhnout kontrolní komisi, aby přezkoumala rozhodnutí orgánu Spolku a v případě jeho 

rozporu se zákonem nebo těmito Stanovami rozhodla o jeho neplatnosti. 

(2) Čestný člen je povinen: 

a) chovat se vůči Spolku čestně a dodržovat jeho vnitřní řád, zejména je čestný člen povinen 

dodržovat tyto Stanovy a vnitřní předpisy schválené členskou schůzí či předsednictvem Spolku, 

b) zdržet se jakéhokoli jednání, které je způsobilé přivodit Spolku újmu či poškodit jeho dobré 

jméno. 

 
 

Článek 8 

 

Přechodné členství 
 

(1) Přechodné členství vzniká na základě rozhodnutí předsednictva Spolku nebo výběrem studenta 

střední školy v rámci Národní výběrové konference k účasti na projektu EYP. 

(2) Přechodné členství nevznikne, nevyjádří-li s tím vybraný uchazeč souhlas. 

(3) Přechodné členství dále nevznikne, je-li oprávněná osoba podle odst. 1 tohoto článku již řádným 

členem. 

(4) Přechodný člen je vázán těmito Stanovami a vnitřními předpisy Spolku od okamžiku, kdy vyjádřil se 

svým členstvím souhlas. 

(5) Přechodné členství může být téže osobě uděleno pouze jednou. V případě zániku přechodného 

členství jiným způsobem než podle odst. 6 písm. b) tohoto článku se tato osoba nemůže účastnit další 

Národní výběrové konference, pokud nebude přijata do Spolku jako řádný člen postupem podle čl. 4 

odst. 1 až 5 těchto Stanov. 

(6) Přechodné členství ve Spolku zaniká: 

a) k 31. lednu následujícího kalendářního roku po roce, v němž přechodné členství vzniklo, 

b) přeměnou přechodného členství na členství řádné za podmínek stanovených čl. 9 odst. 1 písm. 

a) a čl. 4 odst. 1 až 5 těchto Stanov, 

c) vystoupením ze Spolku na základě písemného oznámení předsednictvu Spolku, 

d) vyloučením pro závažné porušení povinnosti vyplývající z přechodného členství. 
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Článek 9 

 

Práva a povinnosti spojené s přechodným členstvím 
 

(1) Přechodný člen je oprávněn: 

a) přeměnit své přechodné členství na členství řádné, a to zaplacením členského příspěvku na 

následující kalendářní rok po roce, v němž členovi vzniklo přechodné členství. Výši a splatnost 

členského příspěvku určí vnitřní předpis podle čl. 4 odst. 5 těchto Stanov, 

b) účastnit se členské schůze, 

c) požádat předsednictvo Spolku o vysvětlení a informace o všech záležitostech Spolku. 

(2) Přechodný člen je povinen: 

a) chovat se vůči Spolku čestně a dodržovat jeho vnitřní řád, zejména je přechodný člen povinen 

dodržovat tyto Stanovy a vnitřní předpisy schválené členskou schůzí či předsednictvem Spolku, 

b) zdržet se jakéhokoli jednání, které je způsobilé přivodit Spolku újmu či poškodit jeho dobré 

jméno, 

c) informovat předsednictvo Spolku o svých aktivitách v rámci projektu EYP a o všech dalších 

záležitostech významných pro činnost Spolku, 

d) řádně reprezentovat Spolek na všech projektech Spolku a EYP.  

 

 

Článek 10 

 

Seznam členů 
 

(1) Spolek vede seznam členů. 

(2) Seznam členů Spolku není zpřístupněn třetím osobám, ledaže zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné 

moci stanoví jinak. 

(3) Seznam členů obsahuje jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu určenou pro komunikaci 

se Spolkem.  

(4) Všechny zápisy a výmazy v seznamu členů provádí pověřený člen předsednictva Spolku. 

(5) Záznamy jsou vedeny v elektronické podobě. 

(6) Zápis do seznamu členů provede pověřený člen předsednictva Spolku bezodkladně po přijetí člena 

do Spolku. 

(7) Člen Spolku je povinen sdělit předsednictvu Spolku změnu výše uvedených údajů. Pověřený člen 

předsednictva Spolku provede bezodkladně změnu zápisu zapsaných údajů v seznamu členů. 

(8) Výmaz ze seznamu členů provede pověřený člen předsednictva Spolku kdykoli po zániku členství na 

základě žádosti dotčené osoby. 

(9) Každý člen Spolku, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem 

ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 
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(10) Spolek zpracovává osobní údaje členů Spolku v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů).  

 

 
Článek 11 

 

Orgány Spolku 
 

(1) Orgány Spolku jsou: 

a) členská schůze, 

b) předsednictvo Spolku, 

c) statutární orgán, 

d) kontrolní komise, 

e) skupiny koordinátorů, 

f) hlavní organizátoři. 

(2) Členem předsednictva Spolku, statutárního orgánu a kontrolní komise (dále jen „Člen voleného 

orgánu“) může být pouze plně svéprávná fyzická osoba, která je řádným členem Spolku. 

(3) Funkce člena předsednictva Spolku je neslučitelná s funkcí člena kontrolní komise.  

(4) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát Členem voleného orgánu, oznámila-li to předem 

členské schůzi; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. 

(5) Volební období všech Členů voleného orgánu je stanoveno na jeden rok s výjimkou členů kontrolní 

komise, která je volena na dva roky. 

(6) Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je Členem voleného orgánu, oznámí to tato osoba bez 

zbytečného odkladu předsedovi Spolku, který svolá mimořádnou členskou schůzi za účelem 

rozhodnutí, zda má Člen voleného orgánu ve funkci setrvat, či nikoli. 

(7) Člen orgánu Spolku s výjimkou předsedy Spolku může ze své funkce odstoupit doručením písemného 

oznámení předsedovi Spolku. Odstoupí-li Člen voleného orgánu Spolku ze své funkce tímto 

způsobem, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení, nedohodnou-li se odstupující 

Člen voleného orgánu Spolku a předsednictvo Spolku na kratším období. 

(8) Předseda Spolku může ze své funkce odstoupit doručením písemného oznámení místopředsedovi 

pro projekty. Odstoupí-li předseda Spolku ze své funkce tímto způsobem, zaniká funkce uplynutím 

dvou měsíců od dojití prohlášení, nedohodnou-li se odstupující předseda Spolku a předsednictvo 

Spolku na kratším období. 

(9) Předseda Spolku musí být na následující volební období vždy zvolen. V případě, že nedojde ke zvolení 

všech členů předsednictva Spolku nebo statutárního orgánu Spolku, má se za to, že předsednictvo 

Spolku nebo statutární orgán Spolku jsou dostatečně funkční, byl-li zvolen alespoň nadpoloviční 

počet členů v obou orgánech. V takovém případě se postupuje podle čl. 11 odst. 10 Stanov. Je v zájmu 

Spolku, aby se konala mimořádná členská schůze, na které budou kooptovaní členové potvrzeni ve 

funkci nebo budou zvoleni členové noví. 
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(10) Nestanoví-li tyto Stanovy jinak, mohou Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod 

polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze, která je ve funkci potvrdí 

či zvolí nové Členy voleného orgánu. 

(11) Je-li přijato rozhodnutí voleného orgánu, zaznamená se na žádost Člena voleného orgánu, který 

návrhu odporoval, jeho odchylný názor. 

(12) Byl-li přijat návrh za neúčasti některého z Členů voleného orgánu, je tento Člen voleného orgánu 

oprávněn se dozvědět obsah rozhodnutí. 

(13) Volené orgány Spolku vedou záznamy ze svých zasedání, které bezodkladně po jejich vyhotovení 

předávají předsedovi Spolku k archivaci. 

(14) Kdo přijme funkci Člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou 

i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. 

(15) Při zániku funkce Člena voleného orgánu je tento člen povinen předat všechny dokumenty 

a informace významné pro výkon jeho funkce svému nástupci. 

(16) Nenahradil-li Člen voleného orgánu Spolku škodu, kterou způsobil porušením povinnosti při výkonu 

funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli Spolku za dluh v rozsahu, v jakém škodu 

nenahradil, pokud se věřitel plnění na Spolku nemůže domoci. 

 

 
Článek 12 

 

Členská schůze 
 

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. 

(2) Členská schůze je svolávána předsednictvem Spolku nejméně jedenkrát do roka. Předsednictvo 

Spolku svolá členskou schůzi také tehdy, požádá-li o její svolání kontrolní komise či alespoň třetina 

členů Spolku.  

(3) Členskou schůzi svolá předsednictvo Spolku na termín nejméně pět dní před koncem mandátu Člena 

voleného orgánu. 

(4) V případě, že nedojde ke svolání členské schůze dle odst. 2 a 3 tohoto článku, svolá členskou schůzi 

kontrolní komise. 

(5) V případě nemožnosti konat členskou schůzi v prezenční podobě lze členskou schůzi konat s využitím 

technických prostředků, a to zejména za pomoci internetových aplikací umožňujících 

videokonferenci či telekonferenci, které umožňují ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat 

hlasovací právo. Konkrétní aplikace a přesné technické provedení je v kompetenci svolavatele, musí 

však být s dostatečným předstihem oznámeno členům Spolku. Konkrétní aplikace zvolená pro 

hlasování s využitím technických prostředků musí být všem členům jednoduše dostupná bez 

nepřiměřených obtíží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za nepřiměřenou obtíž se nepovažuje 

případné zřízení zákaznického účtu (registrace) a naopak za nepřiměřenou obtíž se bude považovat, 

pokud bude užívání aplikace spojeno s nepřiměřeným poplatkem, pokud by jej byl povinen vynaložit 

člen Spolku.  
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(6) Svolání členské schůze musí být každému členovi Spolku oznámeno nejpozději do 14 dnů před jejím 

konáním prostřednictvím e-mailové adresy, kterou si člen zvolil pro účely komunikace se Spolkem. 

Oznámení o svolání členské schůze obsahuje informace o místě, času a pořadu zasedání členské 

schůze. 

(7) Členská schůze: 

a) určuje hlavní zaměření činnosti Spolku, 

b) rozhoduje o změně stanov, 

c) rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 

d) rozhoduje o vyloučení člena ze Spolku, 

e) schvaluje zprávu o činnosti Spolku a zprávu o hospodaření Spolku, 

f) schvaluje zprávu kontrolní komise,  

g) schvaluje plán činnosti na další období předložený dosavadním předsednictvem Spolku, 

h) schvaluje rámcový finanční plán na další období předložený dosavadním předsednictvem 

Spolku, 

i) schvaluje návrh předsednictva Spolku na udělení čestného členství, 

j) volí a odvolává předsedu Spolku, místopředsedy a další členy předsednictva Spolku, 

k) volí a odvolává členy kontrolní komise, 

l) hodnotí činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů, 

m) rozhoduje o dalších záležitostech, které jí svěřuje zákon nebo tyto Stanovy. 

 
 

Článek 13 

 

Průběh zasedání členské schůze 
 

(1) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina řádných členů. Není-li 

schůze schopna usnášení, koná se náhradní členská schůze s totožným pořadem zasedání o hodinu 

později. Tato schůze je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných řádných členů. 

(2) Svolá-li členskou schůzi předsednictvo Spolku, zahajuje zasedání členské schůze předseda Spolku 

nebo jiný člen statutárního orgánu Spolku. Pokud byla členská schůze svolána na žádost kontrolní 

komise, zahajuje zasedání členské schůze kterýkoli člen kontrolní komise. Pokud byla členská schůze 

svolána na žádost alespoň třetiny členů Spolku, zahajuje její zasedání kterýkoli ze svolávajících 

přítomných členů. 

(3) Osoba, která zasedání schůze zahájila, ověří, zda je členská schůze schopna usnášení, a to 

prostřednictvím prezenční listiny. Poté zajistí volbu předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele 

zápisu. Platnost prezenční listiny potvrzují svým podpisem předseda zasedání, zapisovatel 

a ověřovatel zápisu. 

(4) Předčasně ukončit zasedání členské schůze nebo na jeho pořad zařadit záležitost, která nebyla 

zařazena na pořad zasedání při jejím ohlášení, lze jen se souhlasem dvou třetin přítomných řádných 

členů Spolku oprávněných o ní hlasovat. 
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(5) Členská schůze přijímá svá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných a čestných 

členů s výjimkou usnesení podle čl. 12 odst. 7 písm. c) těchto Stanov, pro jehož přijetí je třeba 

dvoutřetinové většiny hlasů přítomných řádných a čestných členů. 

(6) Zápis ze zasedání členské schůze obsahuje zejména: 

a) název a sídlo Spolku, místo a čas konání členské schůze, 

b) jméno a příjmení předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu, 

c) důležité události a sled projednávaných záležitostí, 

d) usnesení členské schůze včetně shrnutí s uvedením věcného obsahu, počet hlasů pro a proti, 

počet nehlasujících, protesty. 

(7) Zápis ze zasedání členské schůze podepisuje předseda zasedání, zapisovatel a jeho správnost stvrdí 

svým podpisem ověřovatel zápisu. 

(8) Předsednictvo Spolku zabezpečí vyhotovení a ověření zápisu ze zasedání členské schůze do 30 dnů 

ode dne ukončení členské schůze. Zápis ze zasedání členské schůze je předsednictvo Spolku povinno 

zveřejnit bezodkladně po jeho vyhotovení na internetových stránkách Spolku. 

(9) Zápis ze zasedání členské schůze a prezenční listina se uchovávají v archivu Spolku po celou dobu 

jeho trvání. 

(10) Po domluvě s předsedou Spolku může kterýkoli člen do zápisu ze zasedání členské schůze 

nahlédnout. 

 

 

Článek 14 
 

Předsednictvo Spolku 
 

(1) Předsednictvo Spolku je výkonným orgánem Spolku. Předsednictvo Spolku vykonává usnesení 

členské schůze a řídí vnitřní chod Spolku v období mezi členskými schůzemi. 

(2) Předsednictvo Spolku se skládá z: 

a) předsedy Spolku, 

b) místopředsedy pro projekty, 

c) místopředsedy pro finance, 

d) člena předsednictva odpovědného za fundraising, 

e) člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje, 

f) člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy. 

(3) Předsednictvo Spolku se schází k zasedání dle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Svolává 

a řídí je předseda Spolku či jím pověřený místopředseda. 

(4) Předsednictvo Spolku je usnášeníschopné, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň čtyři jeho 

členové. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů předsednictva 

Spolku. Každý člen předsednictva Spolku má jeden hlas. 

(5) Předsednictvo Spolku vždy rozhoduje o záležitostech Spolku ve sboru. 
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(6) Ze zasedání předsednictva Spolku je veden zápis, který pořizuje předsedou Spolku pověřený člen 

předsednictva Spolku. Zápis ze zasedání schvaluje předsednictvo Spolku na každém následujícím 

zasedání. 

(7) Zápisy ze zasedání se archivují po celou dobu trvání Spolku. Alespoň jednou za dva měsíce publikuje 

předsednictvo Spolku zápisy na webových stránkách. 

(8) Předsednictvu Spolku přísluší zejména: 

a) přijímat členy Spolku, 

b) zřizovat skupiny koordinátorů podle čl. 23 těchto Stanov, jmenovat jejich předsedy a vymezit 

jejich kompetence, jakož i sledovat a hodnotit jejich činnost, 

c) spravovat jmění Spolku, případně zřízené fondy a granty, 

d) svolávat členské schůze, 

e) stanovit výši členských příspěvků a termín jejich splatnosti,  

f) vynaložit veškerou péči, aby činnost Spolku byla efektivní a v souladu s těmito Stanovami, 

g) jmenovat a odvolávat hlavní organizátory, 

h) schvalovat rozpočty projektů předložené hlavními organizátory, 

i) navrhovat udělení čestného členství, 

j) před koncem mandátu vyhotovit plán činnosti na další období a rámcový finanční plán na další 

období, 

k) vydávat vnitřní předpisy. 

 
 

Článek 15 

 

Předseda Spolku 
 

(1) V čele Spolku stojí předseda Spolku. 

(2) Předseda Spolku: 

a) zastupuje Spolek při jednáních se zahraničními institucemi zapojenými do programu EYP, 

b) je odpovědný za spolupráci s institucionálními partnery, 

c) organizačně zajišťuje chod Spolku, 

d) svolává a řídí schůze předsednictva Spolku, 

e) zajišťuje archivaci zápisů ze zasedání všech orgánů Spolku, 

f) připravuje a přednáší výroční zprávu Spolku, 

g) plní úkoly, jimiž jej pověřilo předsednictvo Spolku. 

 

 
Článek 16 

 

Místopředseda pro projekty 
 

(1) Místopředseda pro projekty je prvním místopředsedou Spolku. 
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(2) Místopředseda pro projekty: 

a) vykonává funkci předsedy Spolku, jestliže předseda Spolku odstoupil, je zaneprázdněn nebo 

zmocnil-li místopředsedu k zastupování, 

b) je odpovědný za úspěšné uspořádání plánovaných aktivit, 

c) předkládá plán činnosti na další období, 

d) plní úkoly, jimiž jej pověřilo předsednictvo Spolku.  

 

 
Článek 17 

 

Místopředseda pro finance 
 

(1) Místopředseda pro finance: 

a) spravuje jmění Spolku v souladu s právními předpisy, 

b) má na starosti účetnictví, 

c) průběžně pomáhá s tvorbou rozpočtů akcí Spolku a kontroluje jejich finanční pokrytí, 

d) spravuje pokladnu, tzn. přijímá a vydává hotovost, 

e) spravuje bankovní účty Spolku, 

f) zajišťuje zpracování daňového přiznání, 

g) připravuje zprávu o hospodaření a předkládá ji kontrolní komisi k přezkoumání a členské schůzi 

ke schválení, 

h) předkládá kontrolní komisi k přezkoumání roční účetní závěrku, uzavření grantů a vyúčtování 

akcí, 

i) spravuje archiv všech právních dokumentů v elektronické podobě, fyzicky pouze v případě, 

že byly fyzicky vyhotoveny, 

j) plní úkoly, jimiž jej pověřilo předsednictvo Spolku. 

(2) Dokumenty podle odst. 1 písm. g) a h) tohoto článku je místopředseda pro finance povinen předložit 

kontrolní komisi nejméně 14 dní před členskou schůzí, na které budou tyto dokumenty předkládány. 

 
 

Článek 18 

 

Člen předsednictva odpovědný za fundraising 
 

Člen předsednictva odpovědný za fundraising: 

a) vyvíjí aktivity směřující k finančnímu a materiálnímu zajištění projektů ve spolupráci s hlavními 

organizátory a k zajištění financování chodu Spolku, 

b) usiluje o získávání partnerů Spolku z řad soukromých i veřejnoprávních subjektů, 

c) zajišťuje komunikaci s partnery jménem Spolku a dbá na udržování dobrých vztahů s nimi, 

d) plní úkoly, jimiž jej pověřilo předsednictvo Spolku. 
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Článek 19 

 

Člen předsednictva odpovědný za lidské zdroje 
 

Člen předsednictva odpovědný za lidské zdroje: 

a) administruje seznam členů Spolku, 

b) je kontaktní osobou pro zájemce o program EYP, 

c) připravuje aktivity vedoucí k osobnostnímu rozvoji členů, 

d) je pověřen organizací členských schůzí a dalších setkání členů Spolku, 

e) plní úkoly, jimiž jej pověřilo předsednictvo Spolku. 

 
 

Článek 20 
 

Člen předsednictva odpovědný za vnější vztahy 
 
Člen předsednictva odpovědný za vnější vztahy: 

a) je odpovědný za mediální obraz Spolku, 

b) je odpovědný za kontakt se školami, 

c) plní úkoly, jimiž jej pověřilo předsednictvo Spolku. 

 

 

Článek 21 

 

Statutární orgán 
 

(1) Statutární orgán spolku je kolektivní tříčlenný orgán, který se skládá z předsedy Spolku, 

místopředsedy pro projekty a místopředsedy pro finance. 

(2) Každý z členů statutárního orgánu je oprávněn zastupovat Spolek samostatně v případech, kdy 

hodnota plnění nepřevyšuje 50 000 Kč. V případech, kdy hodnota plnění převyšuje částku 50 000 Kč, 

zastupují Spolek společně dva členové statutárního orgánu. 

(3) Statutární orgán vykonává funkci správce Podpůrného fondu a za podpory předsednictva Spolku 

rozhoduje o rozdělování finančních prostředků z Podpůrného fondu. 

(4) Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku připojí člen, resp. členové, statutárního orgánu 

svůj vlastnoruční podpis. 

(5) Předsednictvo Spolku disponuje třemi razítky, přičemž každému z členů statutárního orgánu náleží 

právě jedno. 

(6) Podpisová práva k bankovnímu účtu Spolku mají všichni členové statutárního orgánu s tím, že: 

a) platí pravidlo dvou spolupodpisů, 

b) je použito razítko Spolku. 
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Článek 22 

 

Kontrolní komise 
 

(1) Kontrolní komise je kolektivní tříčlenný orgán. 

(2) Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku a jeho účelem je zejména dohled nad tím, zda jsou 

záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu s těmito Stanovami 

a právními předpisy. Kontrolní komise byla zřízena především proto, aby vykonávala dohled nad 

činností předsednictva Spolku. 

(3) Kontrolní komise zejména: 

a) sleduje a kontroluje hospodaření Spolku, 

b) přezkoumává a vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření předkládané členské schůzi ke schválení 

místopředsedou pro finance, 

c) je povinna přezkoumat roční účetní závěrku, uzavření grantů a vyúčtování akcí, 

d) má právo vyžádat si od všech orgánů Spolku jakékoli dokumenty související s hospodařením 

i jinými záležitostmi týkajícími se Spolku; tyto dokumenty jí musejí být dodány do 14 dnů od 

doručení žádosti, 

e) má právo požadovat od všech členů orgánů Spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem, 

f) rozhoduje o neplatnosti rozhodnutí orgánu Spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo těmito 

Stanovami. 

(4) Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně všechny orgány Spolku. 

(5) Zprávu o své činnosti kontrolní komise podává nejméně jedenkrát ročně členské schůzi. 

(6) Kontrolní komise se alespoň jedenkrát ročně schází s předsednictvem Spolku za účelem kontroly jeho 

činnosti. 

 
 

Článek 23 
 

Skupiny koordinátorů 
 

(1) Pro řešení konkrétních úkolů jmenuje předsednictvo Spolku skupiny koordinátorů, které jsou vždy 

řízeny pověřeným členem předsednictva Spolku. 

(2) Počet členů skupiny koordinátorů se řídí objemem činnosti, pro kterou byla skupina koordinátorů 

zřízena. 

(3) Skupiny koordinátorů vznikají usnesením předsednictva Spolku. Toto usnesení musí obsahovat 

jméno předsedy skupiny koordinátorů, účel vzniku, kompetence a předpokládanou dobu, po kterou 

bude skupina koordinátorů svoji činnost vykonávat. 

(4) Skupina koordinátorů zaniká naplněním účelu, pro který byla zřízena, či usnesením předsednictva 

Spolku. 

(5) Členové skupiny koordinátorů jsou oprávněni požádat předsednictvo Spolku o pomoc při plnění 

agendy, pro kterou byla skupina koordinátorů zřízena. Dále jsou členové skupiny koordinátorů 

oprávněni požadovat od všech orgánů Spolku informace, které mají význam pro jejich činnost. 
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(6) Členové skupiny koordinátorů jsou povinni informovat předsedu skupiny koordinátorů o jejich 

činnosti, postupovat s nezbytnou loajalitou a pečlivostí a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo 

zmařit naplnění účelu, pro který byla skupina koordinátorů zřízena. 

 
 

Článek 24 

 

Hlavní organizátoři 
 

(1) Hlavním organizátorem se rozumí řádný člen Spolku jmenovaný předsednictvem Spolku k organizaci 

Národní výběrové konference nebo jiného projektu zpravidla delšího než dva dny (dále jen 

„Projekt“). 

(2) Organizací jednoho Projektu mohou být jmenováni jeden až dva hlavní organizátoři.  

(3) Hlavní organizátor se ujímá své funkce přijetím písemného jmenování od předsednictva Spolku. 

(4) Hlavní organizátor je oprávněn: 

a) jednat za Spolek v rámci zmocnění dle odst. 3 tohoto článku, 

b) požádat předsednictvo Spolku o asistenci při organizaci Projektu, 

c) být informován předsednictvem Spolku o veškerých úkonech předsednictva Spolku 

v souvislosti s organizací Projektu, 

d) je oprávněn vyjadřovat se ke složení realizačních týmů Projektu. 

(5) Hlavní organizátor je povinen: 

a) informovat předsednictvo Spolku o průběhu příprav Projektu, 

b) předložit předsednictvu Spolku rozpočet ke schválení, 

c) informovat předsednictvo Spolku o podstatných změnách složení rozpočtu, 

d) vyvíjet činnost směřující k zajištění finančního pokrytí Projektu, 

e) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Spolku, 

f) zdržet se jakéhokoli jednání, které je způsobilé přivodit Spolku újmu či poškodit jeho dobré 

jméno, 

g) dodržovat smlouvy uzavřené za Spolek v souvislosti s realizací Projektu, 

h) řídit se pokyny předsednictva Spolku, zejména pokyny místopředsedy pro projekty. 

(6) V případě vážného porušení některé z povinností stanovených v odst. 5 tohoto článku může 

předsednictvo Spolku rozhodnout o odvolání hlavního organizátora z funkce a jmenovat nového 

hlavního organizátora. 

(7) Funkce hlavního organizátora jinak zaniká po realizaci Projektu a dokončení všech činností s jeho 

realizací souvisejících, zejména vyúčtování Projektu. 
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Článek 25 

 

Hospodaření Spolku 
 

(1) Finanční prostředky Spolku se skládají z: 

a) členských příspěvků, 

b) účastnických poplatků z projektů, 

c) sponzorských a jiných darů, 

d) státních dotací, 

e) grantů, 

f) výnosů z vedlejší činnosti. 

(2) Finanční prostředky Spolku jsou rozdělovány předsednictvem Spolku na jednotlivé projekty 

i samotný chod Spolku ve shodě s usnesením předsednictva Spolku.  

(3) Spolek vede spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech. 

 

 
Článek 26 

 

Podpůrný fond 
 

(1) Spolek má zřízen podpůrný fond (dále jen „Podpůrný fond“). 

(2) Podpůrný fond se zakládá za účelem podpory znevýhodněných studentů účastnících se akcí Spolku 

a akcí pořádaných sesterskými organizacemi. 

(3) V tomto smyslu se znevýhodněným studentem rozumí student nebo mladistvý, který nemá 

dostatečné finanční prostředky pro účast na akcích Spolku a akcích pořádaných sesterskými 

organizacemi nebo by ho takové zapojení mohlo finančně poškodit. 

(4) Finanční prostředky Podpůrného fondu se skládají z příspěvků členů a třetích osob k tomu výhradně 

určených a finančních prostředků k tomu alokovaných statutárním orgánem. 

(5) Finanční prostředky Podpůrného fondu jsou uschovávány na zvláštním bankovním účtu Spolku 

odlišném od běžného účtu Spolku. 

(6) Statutární orgán za podpory předsednictva Spolku rozděluje a spravuje finanční prostředky 

Podpůrného fondu. 

 
 

Článek 27 
 

Zánik Spolku 
 

(1) Spolek zaniká zrušením Spolku s likvidací nebo jeho přeměnou za podmínek stanovených v čl. 12 

odst. 7 ve spojení s čl. 13 odst. 5 těchto Stanov. 

(2) K zániku Spolku může dojít také ze zákona. 

(3) Pravidla likvidace Spolku se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 
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Článek 28 

 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

(1) Spolek byl založen na ustavujícím shromáždění dne 27. 11. 1998 ustavením přípravného výboru ve 

smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění účinném do 31. 12. 2002. 

(2) Podpůrný fond ve smyslu čl. 26 se zřizuje ke dni 4. 10. 2021. 

(3) Tyto Stanovy nahrazují předcházející stanovy ve znění ze dne 1. 4. 2016. 

(4) Ve všem ostatním, neuvedeném v těchto Stanovách, platí příslušná zákonná ustanovení a související 

právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

(5) Tyto Stanovy nabývají účinnosti 4. 10. 2021. 
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