STANOVY
JCI West Bohemia, z.s.
Preambule
1.

JCI West Bohemia, z.s. (dále jen „Lokální organizace“) je dobrovolný a samosprávný
svazek spolčující členy na základě společného zájmu.

2.

Lokální organizace je právnickou osobou.

3.

Lokální organizace tímto potvrzuje svou sounáležitost se spolkem JCI Czech Republic,
z.s. a dále pak s organizací Junior Chamber International (dále jen „JCI“) a svou činností
se připojuje k zásadám, poslání, vizím a hodnotám JCI, jakož i k misi JCI, která
poskytuje příležitost k rozvoji umožňujícímu mladým lidem vytvářet pozitivní změny
ve svém okolí.
I.

Základní ustanovení

1.1.

Název Lokální organizace je: JCI West Bohemia, z.s.

1.2.

Lokální organizace je dobrovolným neziskovým svazkem fyzických osob, který
pomáhá rozvíjet schopnosti a znalosti svých členů, podporuje podnikání na území
České republiky, a to obzvláště na území Plzeňského a Karlovarského kraje, a svými
činnostmi pozitivně ovlivňuje své okolí, a to v rámci zásad, vizí a hodnot JCI.

1.3.

Sídlem Lokální organizace jsou: Šafaříkovy sady 2455/5, Plzeň, 301 00.

1.4.

Lokální organizace je oprávněna užívat logo JCI, jakož i logo vlastní, která jsou
zobrazena níže. Název, iniciály a znaky JCI mohou být používány členy Lokální
organizace pouze s písemným souhlasem Prezidenta Lokální organizace.

II.
2.1.

Začlenění Lokální organizace

Lokální organizace je formálně začleněna do spolku JCI Czech Republic, z.s.
a JCI, z čeho plyne následující:

2.1.1. Přijetí deklarace zásad a účelu, která zahrnuje zásady JCI, inspirované přísahou
JCI a které jsou založeny na:
-

bratrství lidí,

-

svobodě jednotlivce a lidské důstojnosti,

-

demokratickém právním státu,

-

hodnotě lidské osobnosti,

-

službě pro lidstvo.

2.1.2. Stanovy Lokální organizace jsou v souladu s platným právem a se stanovami JCI
Czech Republic, z.s. a zásadami, posláními, vizemi a hodnotami JCI.
III. Účel Lokální organizace
3.1.

Hlavním účelem Lokální organizace je:
a) pořádání networkingových setkání, vzdělávacích přednášek, kulturních
a společenských setkání, a to jak pro členy Lokální organizace, tak i pro
veřejnost a jiné organizace,
b) aktivní působení v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje na svém okolí a
společnosti za účelem podpory rozvoje jednotlivce a společnosti,
c) uplatňování zájmů, hodnot, vize a mise JCI jak samotnou Lokální organizací,
tak i jednotlivými členy a za tímto účelem spolupráce s obcemi, svazy obcí,
orgány města, dalšími organizacemi a jednotlivci,
d) dodržování předpisů, pravidel a řádů JCI a JCI Czech Republic, z.s.,
e) spolupráce s dalšími členskými organizacemi JCI, spolupráce s nimi za
účelem rozvoje Lokální organizace a jejích členů.

3.2.

Lokální organizace může provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti pro podporu činnosti hlavní
dle odst. 3.1. Stanov.

IV.

Politika a náboženství

4.1.

Lokální organizace se zdrží jakékoliv stranické politické činnosti a její členové
nebudou organizaci využívat k prosazování jejich vlastních politických zájmů,
tak aby organizace navenek působila apoliticky.

4.2.

Lokální organizace se zdrží náboženských nebo sektářských aktivit a její členové
se vyvarují směšování osobních aktivit s činnostmi v rámci JCI tak,
aby organizace nepůsobila navenek jako sekta či náboženská organizace.
V.

Členství

5.1.

Členství v této Lokální organizaci je otevřeno mladým lidem s dobrými morálními
vlastnostmi v souladu s těmito Stanovami.

5.2.

Členem Lokální organizace může být pouze fyzická osoba ve věkové hranici
18-40 let, s tím, že členství končí uplynutím kalendářního roku, v němž daná
fyzická osoba dosáhne věku 40 let, a to s výjimkou fyzické osoby zastávající
funkci Past Prezident, který může v této funkci setrvat i po dosažení věku 40 let
maximálně po dobu jednoho roku. V souvislosti se členstvím v organizaci
jsou rozlišovány dva stupně členství, tzv. kandidát a člen.

5.3.

Přihláška kandidáta o členství musí být učiněna v písemné formě na formuláři
(je akceptovatelný i podepsaný sken dokumentu v elektronické podobě)
předepsaném pro tento účel a musí být doprovázena zaplacením členského
příspěvku.

5.4.

Přihláška kandidáta musí být doporučena alespoň jedním členem Lokální
organizace a musí být akceptována většinou hlasů členů Výkonné rady.

5.5.

Před oficiálním přijetím kandidáta by měl každý kandidát absolvovat pohovor
s alespoň jedním členem Výkonné rady.

5.6.

Jakmile je kandidát schválen Výkonnou radou Lokální organizace, je povinen
uhradit členský příspěvek. V případě, že je kandidát schválen v průběhu roku,
platí členský poplatek poměrově dle počtu měsíců v roce, po které je v daném
roce přijetí členem. Po schválení Výkonnou radou a po zaplacení členského
příspěvku běží kandidátovi zkušební doba půl roku, během které by se měl
aktivně zapojit do projektů či aktivit Lokální organizace (viz Manuál nového
člena). Po uplynutí zkušební doby hlasuje Výkonná rada o přijetí či zamítnutí
členství kandidáta. Během zkušební doby nemá kandidát aktivní ani pasivní
volební právo, všechny ostatní závazky včetně plateb členských příspěvků se však
uplatňují. V případě ustavující Lokální rady při vzniku nové Lokální organizace
mají zakládající členové budoucí Lokální organizace aktivní i pasivní volební

právo. Pasivní volební právo (tj. právo být volen) má kandidát pouze
v odůvodněném případě a za souhlasu ⅔ většiny přítomných členů na valné
hromadě.
5.7.

Člen má aktivní i pasivní volební právo na lokální Valné hromadě, které vykonává
v souladu s těmito stanovami. Člen má aktivní i pasivní volební právo, jež
vykonává v souladu s těmito Stanovami. Člen, který se dostal do prodlení
s úhradou členského příspěvku po dobu delší jak 30 dní, ztrácí hlasovací právo na
valné hromadě Lokální organizace.

5.8.

Člen má právo kandidovat do voleb na funkci členů národní rady JCI Czech
Republic, z.s.. Svoji kandidaturu podává v písemné či elektronické podobě lokální
Výkonné radě, která navrhuje vhodné kandidáty, kteří jsou voleni v rámci Valné
hromady JCI Czech Republic, z.s.

5.9.

Členové se scházejí na pravidelných setkáních minimálně 1x měsíčně každé druhé
úterý v kalendářním měsíci. Mimořádná setkání může svolat prezident Lokální
organizace, výkonná rada nebo 1/3 všech členů Lokální organizace.

5.10.

Člen je povinen dodržovat Stanovy Lokální organizace, vnitřní předpisy, jakož
i plnit povinnosti, jež mu plynou z členství v JCI West Bohemia, z.s., zejména
dodržovat zásady, vize, hodnoty JCI a naplňovat misi JCI a JCI Czech Republic,
z.s. a dále pak řádně a včas hradit členský příspěvek.

5.11.

Členství zaniká:
-

zánikem Lokální organizace,

-

smrtí člena Lokální organizace,

-

vystoupením člena z Lokální organizace,

-

vyloučením člena z Lokální organizace z důvodu porušení těchto stanov (viz
bod 5.13),

-

zánikem členství v Lokání organizaci z důvodu nezaplacení členského
příspěvku v požadovaném termínu (viz bod 5.14),

-

dosažením věku 40 let (členství končí uplynutím kalendářního roku, v němž
daná fyzická osoba dosáhne věku 40 let, a to s výjimkou fyzické osoby
zastávající funkci lokálního Past Prezident, který může v této funkci setrvat
i po dosažení věku 40 let maximálně po dobu jednoho roku).

5.12. Každý člen je oprávněn ukončit členství v Lokální organizaci, a to ve formě
písemného či elektronického oznámení o vystoupení z Lokální organizace
Prezidentovi Lokální organizace. Člen, který takto vystoupí z Lokální organizace,
nemá nárok na vrácení členského poplatku.

5.13.

Přestane-li člen splňovat předpoklady pro členství v Lokální organizace,
příp. plnit své povinnosti, může jej Valná hromada na návrh 2/3 hlasů všech členů
Výkonné rady vyloučit z Lokální organizace, příp. jeho členství pozastavit na
určitou dobu. O vyloučení člena, případně o pozastavení členství rozhoduje Valná
hromada dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů.

5.14.

Členství okamžitě zaniká ke dni, kdy uplyne 90 dní ode dne, kdy se člen dostal
do prodlení s úhradou členského příspěvku.

5.15.

Vedle řádného členství existuje v Lokální organizaci i statut tzv. Senátora, který
uděluje pouze mezinárodní organizace JCI členovi, který se zasloužil
o mimořádný rozvoj lokálního či národního spolku za dobu aktivního členství
v JCI. Senátor nemá povinnosti ani práva jako řádný člen, vyjma těch, které mu
tyto Stanovy výslovně přiznávají. Senátoři Lokální organizace mají poradní hlas
na Valné hromadě. Návrh na udělení statutu Senátora předkládá příslušná Lokální
organizace Lokální prezident) a schvaluje národní prezident JCI
Czech Republic, z.s. Příslušné poplatky za udělení statutu Senátora požadované
mezinárodní organizací JCI musí uhradit daná Lokální organizace.

VI.

Každý člen JCI, který dosáhne limitu členství (40 let) se může po zaplacení
požadovaného poplatku celosvětové organizaci stát tzv. JCI Alumni členem.
Tento člen má veškerá práva a výhody jako aktivní členové JCI kromě aktivního a
pasivního volebního práva. Cílem JCI Alumni je zapojit členy, kteří dosáhli věku
40ti let a chtějí i nadále aktivně přispívat k rozvoji organizace a vytváření
pozitivních změn ve společnosti.

6.1.
VII.
7.1.

Orgány Spolku jsou:
a)
b)
c)

7.2.

Orgány

Valná hromada,
Lokální prezident,
Výkonná rada.

Valná hromada

7.2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Lokální organizace. Vykonává kontrolu
všech záležitostí Lokální organizace. Valná hromada se skládá ze všech členů
Lokální organizace a členů výkonné rady. Členem Valné hromady není kandidát
na člena ani Senátor, který je starší 40 let anebo není již členem JCI.

7.2.2. Valná hromada se schází minimálně jedenkrát ročně, a to v druhé polovině roku.
Přesné datum stanoví lokální Výkonná rada. Mimo to je možné svolat
Mimořádnou valnou hromadu, jež se řídí pravidly Valné hromady.
7.2.3. Valná hromada si vyhrazuje veškerá práva a kompetence, které nejsou výslovně
přiděleny Výkonné radě, prezidentovi či dalším členům výkonné rady.
7.2.4. Valná hromada přijímá a jedná na základě zpráv a doporučení výkonné rady,
příp. jednotlivými členy výkonné rady. Valná hromada rozhoduje zejména o
následujících záležitostech:
a) schválení Akčního plánu Lokální organizace, Plánu aktivit a Rozpočtu na
následující rok,
b) schválení účetní závěrky za předchozí rok,
c) schválení změn Stanov Lokální organizace,
d) schválení dlouhodobých plánů a zpráv,
e) přijímá výroční zprávu Lokální organizace za předchozí rok,
f) schvaluje vnitřní předpisy a výši členského příspěvku,
g) volí Prezidenta Lokální organizace, výkonného viceprezidenta,
viceprezidenta/ty, tajemníka, pokladníka a případně i právního poradce
Lokální organizace,
h) vyloučení člena z Lokální organizace,
i) zániku Lokální organizace a majetkové vypořádání.
7.2.5. Každý člen Valné hromady disponuje jedním hlasem. Při hlasování se nemůže dát
člen zastoupit. Hlasování probíhá zvednutím ruky, vyjma voleb členů výkonné
rady a případu, kdy tak rozhodnuto 1/3 všem přítomných členů na valné hromadě,
které probíhají tajně. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas prezident
Lokální organizace
7.2.6. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech
členů Valné hromady. K platnosti usnesení v ohledně odst. 6.2.4. písm a) – h)
Stanov je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů Valné hromady, a ohledně
odst. 6.2.4 písm. i) Stanov je zapotřebí souhlasu tří pětin všech členů
Valné hromady.
7.2.7. Valnou hromadu svolává prezident Lokální organizace, když pozvánky na Valnou
hromadu musí být doručeny členům Lokální organizace nejméně 14 dní před
termínem předmětné Valné hromady. Pozvánka musí obsahovat místo, čas
a program jednání. Pozvánku prezident Lokální prezident zasílá členům
Valné hromady písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou
člen uvedl v přihlášce, příp. na později členem uvedenou kontaktní adresu.

Je-li pozvánka doručována elektronickou poštou, považuje se za doručenou dnem
doručení odesílateli potvrzení o přečtení předmětné e-mailové zprávy příjemcem.
7.2.8. Svolaná Valná hromada může být zrušena pouze z důvodu neočekávané události,
nebo v případě, že není usnášeníschopná. Náhradní valná hromada musí být
svolána nejpozději do 1 měsíce od data konání zrušené Valné hromady.
7.3.

Prezident Lokální organizace

7.3.1. Prezident Lokální organizace je statutárním orgánem Lokální organizace.
Prezident Lokální organizace zastupuje Lokální organizaci ve všech věcech
a zastupuje ji navenek
7.3.2. Prezident Lokální organizace:
-

zodpovídá za vedení a dohled nad Lokální organizací.

-

předsedá všem Valným hromadám členů a setkáním Výkonné rady.

-

reprezentuje Lokální organizaci ve všech případech.

-

podává zprávy Valné hromadě a Výkonné radě.

-

svolává Valnou hromadu a setkání Výkonné rady.

-

je povinen poskytovat součinnost Národní radě JCI Czech Republic, z.s a
informovat ji o aktivitách a projektech Lokální pobočky.

7.3.3. Funkční období Prezidenta Lokální organizace je jeden kalendářní rok. Prezident
Lokální organizace nemůže být zvolen do funkce opakovaně. Volba Prezidenta
Lokální organizace a další práva a povinnosti s tím spojené se řídí ustanovením
odst. 6.4.8. až 6. 4. 18. těchto Stanov, není-li v tomto odst. 6. 3. upraveno jinak.
7.3.4. Prezidenta
Lokální
příp. viceprezident.
7.4.

organizace

zastupuje

výkonný

viceprezident,

Výkonná rada

7.4.1. Výkonná rada zabezpečuje plnění úkolů Lokální organizace mezi jednotlivými
setkání členů a valnými hromadami, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné
hromady, a to zejména:
-

organizuje a řídí činnosti Lokální organizace,

-

spravuje majetek Lokální organizace a jeho finanční fondy,

-

dává doporučení Valné hromadě,

-

realizuje záležitosti jí určené Valnou hromadou,

-

připravuje podklady pro Valnou hromadu,

-

schvaluje přijímání nových členů,

-

připravuje a navrhuje změnu těchto Stanov,

-

navrhuje Valné hromadě JCI Czech Republic, z.s. kandidáty, jež zvolila ze své
členské základy, do funkce národního prezidenta, viceprezidenta, tajemníka,
pokladníka a právního poradce spolku JCI Czech Republic, z.s., a to
z kandidátů, jež podali písemnou kandidaturu dle odst. 5. 8. těchto Stanov,

-

volí delegáta/ty k zastoupení a hlasování jménem Lokální organizace na Valné
hromadě spolku JCI Czech Republic, z.s., jejichž počet se odvíjí o počtu členů
Lokální organizace dle klíče stanoveného ve Stanovách JCI Czech Republic,
z.s.,

-

vytváří pravidla a vnitřní předpisy Lokální organizace.

7.4.2. Členem výkonné rady může být výlučně fyzická osoba, která je členem Lokální
organizace po dobu minimálně 6 měsíců (pokud není schválena výjimka
⅔ většinou přítomných členů na valné hromadě či se jedná o ustavující výkonnou
radu nové Lokální organizace) a není v prodlení s úhradou členského příspěvku
Lokální organizaci. Členem výkonné rady nemůže být ta fyzická osoba, která v
daném kalendářním roce nabyla věku 40 let, jakož i ta osoba, jež pro dané funkční
období zastává jakoukoliv funkci v Národní radě JCI Czech Republic, z.s.
Výkonná rada se skládá z:
-

Prezidenta,

-

Výkonného vice prezidenta (pouze v případě, že je zvoleno více
viceprezidentů),

-

Viceprezidenta/ů,

-

Tajemníka,

-

Pokladníka,

-

Právního poradce (je zvolen podle potřeby).

7.4.3. Výkonná rada se setkává 1x měsíčně v časech a místech určených Prezidentem.
Každý člen obdrží písemné oznámení o konání setkání pět (5) dní v předstihu
od tajemníka prostřednictvím e-mailu. Setkání výkonné rady nemusí probíhat
vždy ve fyzické podobě, tj. je možné zvolit např. telekonferenční hovor.
Z každého setkání výkonné rady je nutné vytvořit zápis, který je rozeslán na členy
a přístupný všem členům na sdíleném úložišti Lokální organizace.
7.4.4. Mimořádné setkání Výkonné rady může být svoláno Prezidentem nebo
tajemníkem na žádost minimálně jedné třetiny (1/3) členů Rady.

7.4.5. Výkonná rada je usnášeníschopná při přítomnosti většiny všech svých členů.
K platnosti usnesení výkonné rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů Výkonné rady.
7.4.6. Každý člen výkonné rady má jeden hlas. Hlasování probíhá zvednutím ruky,
pokud nebude rozhodnuto prezidentem Lokální organizace nebo 1/3 členů
přítomných na dané výkonné radě jinak (např. v případě telekonferenčního hovoru
prostřednictvím vyjádřením souhlasu. Hlasování v zastoupení není povoleno.
7.4.7. Členové výkonné rady plní úkoly jim uložené Prezidentem Lokální organizace,
příp. úkoly uložené jim v těchto Stanovách.
7.4.8. Volení členové výkonné rady jsou voleni na podzimní Valné hromadě.
7.4.9. Nominace kandidátů na volené členy výkonné rady musí být
v písemné/elektronické formě a musí obsahovat jméno nominovaného a pozici,
o kterou kandidát stojí. Kandidatura musí být podpořena dvěma členy Lokální
organizace a musí být doručena tajemníkovi min. 30 dní před konáním podzimní
valné hromady. Nominovaný kandidát musí doručit tajemníkovi
písemný/elektronický souhlas s kandidaturou. Pokud nebyly obdrženy žádné
písemné nominace k okamžiku voleb, jsou nominace sděleny členy Valné
hromady ústně.
7.4.10. Členové výkonné rady jsou voleni na funkční období jednoho (1) kalendářního
roku počínaje 1. 1. po dni jejich zvolení. V případě jmenování po prvním lednu
předmětného kalendářního roku činí volební období pouze zbývající část daného
funkčního období. V případě založení nové Lokální organizace, ke které dojde po
1. 4. předmětného roku, se automaticky prodlužuje členství členům první výkonné
rady i v následujícím roce, a to z důvodu řádného nastavení procesů a nastartování
nové Lokální pobočky.
7.4.11. Každý navržený kandidát se musí účastnit výroční
Lokální organizace, jeho zvolení v zastoupení není možné.

Valné

hromady

7.4.12. Kandidát na prezidenta Lokální organizace by měl být členem současné nebo
předcházející výkonné rady.
7.4.13. V případě uvolnění pozice ve Výkonné radě, se tato pozice, kromě pozice
Prezidenta, doplní na základě volby Valné hromady. Jakýkoli člen takto zvolený
bude ve funkci výlučně po dobu volebního období původního držitele funkce.
7.4.14. V případě úmrtí, nezpůsobilosti, rezignace nebo jiného důvodu, který bude bránit
Prezidentovi ve výkonu jeho funkce, převezme Výkonný Vice Prezident funkci
Prezidenta na zbytek volebního období, pro které byl Prezident zvolen, což bude
schváleno na následující Valné hromadě. Pokud Lokální organizace nemá

Výkonného Vice Prezidenta, zastane funkci Prezidenta jeden z Vice Prezidentů,
kterého zvolí Valná hromada.
7.4.15. Všichni zvolení nebo jmenovaní členové Výkonné rady složí následující
slavnostní přísahu pod vedením Prezidenta na výroční valné hromadě, nebo pokud
možno, co nejdříve po ní:
“Slavnostně přísahám, že budu věrně vykonávat svoji funkci v JCI West Bohemia, z.s.
a podle svých nejlepších možností a schopností budu příkladem v duchu filozofie a
myšlenek této organizace a budu vždy respektovat a prosazovat stanovy Lokální
organizace, JCI Czech Republic a JCI.“
7.4.16. Žádný z členů Výkonné rady nemá nárok na finanční odměnu.
VIII. Povinnosti členů výkonné rady
8.1.

8.2.

Výkonný vice prezident:
-

je volen Valnou hromadou v případě, kdy je Valnou hromadou zvoleno více
Vice prezidentů, a to z řad zvolených Vice prezidentů,

-

zastupuje Prezidenta kdykoliv to bude nutné, nebo bude-li o to prezidentem
Lokální organizace požádán,

-

je odpovědný za růst členské základny Lokální organizace,

-

monitoruje a koordinuje aktivity a programy Lokální organizace a dohlíží
na činnost vice prezidentů a

-

je povinen připravit Akční plán pro následující rok.

Vice prezident/ti:
-

Vice prezident je volen valnou hromadou, která je oprávněna zvolit i více Vice
prezidentů,

-

vykonává povinnosti jemu určené Prezidentem a obzvláště pak monitoruje,
koordinuje a propaguje činnosti vztahující se k jedné nebo několika oblastem,
za které je zodpovědný,

-

dohlíží na činnost ředitelů, kteří spadají pod jeho kompetence,

-

radí Prezidentovi a Výkonné radě v programových a projektových
záležitostech,

-

přijímá veškeré materiály a informace o programech a projektech obdržené od
JCI a JCI Czech Republic, z.s. v oblasti, za kterou zodpovídá a předává je dále
ředitelům daných oblastí.

8.3.

Tajemník:
-

představuje administrativního úředníka Lokální organizace zodpovídajícího
se přímo Prezidentovi.

-

informuje o členských setkáních jakékoli povahy.

-

zodpovídá za zápisy ze setkání členů a setkání Výkonné rady a vedení stálých
záznamů o nich, které budou přístupné všem členům na požádání.

-

připravuje program všech setkání a předkládat je Prezidentovi ke schválení.
zodpovídá za přípravu výroční zprávy Lokální organizace za příslušný rok.

8.4.

8.5.

Pokladník:
-

vydává daňové doklady za členské příspěvky a zodpovídat za jejich výběr.

-

vede účetnictví a finanční záznamy Lokální organizace.

-

zodpovídá za refundace částek Výkonné radě.

-

zodpovídá za přípravu výroční zprávy o finančních záležitostech Lokální
organizace a za čtvrtletní finanční přehled.

Právní poradce:
-

pomáhá Výkonné radě a Valné hromadě v právních otázkách.

-

zajišťuje, že stanovy Lokální organizace, JCI Czech Republic, z.s. i stanovy
JCI jsou vždy respektovány.

-

v případě potřeb navrhuje změny stanov Lokální organizace.

-

právní poradce nemusí být zvolen pro každé funkční období
IX.

9.1.

Programové aktivity

V souvislosti s posláním a misí JCI jsou aktivity Lokální organizace zaměřeny
na následující oblasti:
a) Individuální příležitosti: Poskytovat příležitost svým členům k realizaci jejich
osobního potenciálu prostřednictvím vzdělávacích programů.
b) Společenské příležitosti: Rozvíjet smysl svých členů pro společenské problémy a
znalost dynamiky společnosti při řešení těchto problémů skrze praktické
zkušenosti.
c) Mezinárodní příležitosti: Poskytovat příležitost svým členům přispívat k rozvoji
dobré vůle, pochopení a spolupráce se zahraničím.

d) Obchodní příležitosti: Poskytovat příležitost jednotlivým členům k rozvoji
ekonomické infrastruktury a prosperity místní komunity.
9.2.

Výkonná rada určí pro každý schválený projekt vedoucího, který zodpovídá
za koordinaci a propagaci projektu. Vedoucí projektu je členem projektového
týmu a je ze své funkce zodpovědný příslušnému Vice Prezidentovi.

9.3.

Lokální organizace může pořádat pravidelné soutěže a ocenit ty, kteří významným
způsobem přispěli naplnění účelu JCI. V tomto případě může jmenovat
zodpovědnou osobu za tato ocenění.
X.

Finance

10.1.

Finanční rok Lokální organizace je od 1. ledna do 31. prosince.

10.2.

Pokladna, účetní kniha a další účetní záznamy Lokální organizace jsou vedeny
Pokladníkem pod dohledem Výkonné rady.

10.3.

Pokladník navrhne rozpočet na následující rok, který předloží Výkonné radě.
Navrhovaný rozpočet je poté předložen Valné hromadě ke schválení.

10.4.

Pokladník předkládá Výkonné radě ke schválení účetní závěrku za předchozí rok,
která je pak postoupena ke schválení na Valné hromadě.
XI.

Členské příspěvky

11.1.

Členské příspěvky jsou placeny ročně nejpozději do 1. března.

11.2.

Výše ročního členského příspěvku jednotlivého člena je stanovena ve výši 2000,Kč ročně.

11.3.

V případě, že dojde ke schválení člena v průběhu roku, uhradí tento nový člen
členský příspěvek v poměru k počtu měsíců, které zbývají do konce kalendářního
roku.

11.4.

Každému členovi, který nezaplatil členský příspěvek, může být dočasně nebo
trvale zrušeno členství dle odst. 5.13. nebo 5.14. těchto Stanov.

11.5. Všechny platby členských příspěvků provedené jednotlivými členy Lokální
organizace budou shromažďovány na účtu Lokální organizace a používány
na aktivity realizované Lokální sdružením.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1.

Činnost této Lokální organizace bude probíhat v souladu s těmito stanovami,
stanovami JCI Czech Republic, z.s., jakož i vnitřními předpisy této Lokální
organizace a vnitřními předpisy JCI Czech Republic, z.s.

12.2.

Tyto stanovy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí Valné hromady,
a to dvěma třetinami (2/3) hlasů Valné hromady přítomných a hlasujících na
Valné hromadě za předpokladu, že písemné vyhotovení navrhované změny bylo
doručeno všem členům Valné hromady třicet (30) dní před dnem konání
Valné hromady.

12.3.

Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2015.

JCI West Bohemia, z.s.

