Stanovy spolku Mladí Evropané – JEF CZ, z. s.

Článek 1
Název, sídlo
1.

Mladí Evropané - JEF CZ, z. s. (dále jen „JEF CZ“) jsou spolkem podle zákona
č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2.

JEF CZ vyvíjí činnost na území České republiky, sídlem JEF CZ je Praha.

Článek 2
Účel, cíle, prostředky
1.

Účelem JEF CZ je sloužit obecnému prospěchu.

2.

Cílem JEF CZ je rozvoj aktivit a činností podporujících myšlenku jednotné Evropy a
evropského federalismu. JEF CZ si klade za cíl podporovat tyto ideje zejména mezi
mladými lidmi.

3.

JEF CZ je připraveno k činnosti odpovídající jeho cílům, a to především:
 k úzké spolupráci s organizací JEF-Europe sídlící v Bruselu.
 kontinuálně spolupracovat s ostatními organizacemi podobného zaměření,
 pořádat přednášky, konference, semináře a jiná setkání,
 publikovat informační materiály prostřednictvím elektronických a
audiovizuálních médií.

Článek 3
Členství
1.

Členem JEF CZ se mohou stát pouze fyzické osoby.

3.

Členy JEF CZ mohou být osoby starší 15 a mladší 35 let.

4.

Členem JEF CZ se osoba stává na základě podání písemné přihlášky uchazeče a
následného přijetí Předsednictvem. Předsednictvo JEF CZ je oprávněno přihlášku
odmítnout s tím, že v takovém případě členství nevzniklo. Uchazeč o členství má
právo předložit takové rozhodnutí k posouzení Kongresu JEF CZ.

5.

Členství v JEF CZ zaniká:
 písemnou rezignací člena,
 vyloučením člena na základě porušení Stanov z rozhodnutí dvoutřetinové
většiny přítomných členů Kongresu,
 úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,
 dosažením věku 35 let.

6.

Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí Předsednictvo na každoročním Kongresu.
Seznam členů není zpřístupněn veřejnosti.

Článek 4
Práva a povinnosti členů
1.

Členové jsou oprávněni:
 účastnit se všech akcí pořádaných JEF CZ,
 podávat návrhy, dotazy, stížnosti orgánům JEF CZ,
 navrhovat kandidáty, volit, být voleni a kandidovat na funkce v rámci JEF CZ,
 rezignovat na členství JEF CZ.

2.

Členové jsou povinni:
 dodržovat stanovy JEF CZ,
 hájit cíle spolku,
 platit členské příspěvky podle rozhodnutí Kongresu JEF CZ.

3.

Člen nemá právo na vrácení členských příspěvků v případě zániku členství.

Článek 5
Orgány JEF CZ
1.

Orgány JEF CZ jsou:
 Kongres
 Předsednictvo
 Předseda JEF CZ

2.

Delegátem volených orgánů může být zvolen jedině člen spolku. Funkce člena orgánu
nebo mandát zaniká spolu se zánikem členství ve spolku.

Článek 6
Kongres
1.

Nejvyšším orgánem JEF CZ je Kongres, který je svoláván Předsednictvem dle
potřeby, nejméně však jednou za rok. O svolání může požádat Předseda nebo 1/2
členstva spolku.

2.

Kongres tvoří všichni členové JEF CZ.

3.

Kongres je usnášeníschopný je-li přítomna v zastoupení nejméně 1/3 všech členů
spolku.

4.

Kongres přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud není
uvedeno jinak.

5.

Kongres:
 rozhoduje a posuzování základních cílů činnosti spolku,
 stanovuje koncepce spolku na období mezi zasedáními Kongresu,
 schvaluje 2/3 většinou přítomných členů stanovy JEF CZ a jejich změn.
Návrhy na změnu stanov musí být písemně předloženy Předsednictvu nejméně
4 týdny před konáním Kongresu,
 schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření spolku,
 volí Předsednictvo,
 odvolává Předsednictvo v případě neplnění povinností daných stanovami,
 rozhoduje 3/4 většinou přítomných členů ukončení činnosti JEF CZ a o jejím
sloučení s jinou organizací. Návrhy na ukončení činnosti musí být písemně
předloženy Předsednictvu nejméně 4 týdny před zasedáním Kongresu,
 rozhoduje o majetkovém vypořádání při zániku JEF CZ,
 rozhoduje o členských příspěvcích,
 rozhoduje o udělení členství podle čl. 3 odst. 4 a o vyloučení člena podle čl. 3
odst. 5.

Článek 7
Předsednictvo
1.

Předsednictvo je výkonným orgánem spolku. Předsednictvo se skládá z Předsedy,
dvou místopředsedů a dvou dalších členů.

2.

Předsednictvo je voleno Kongresem na funkční období jednoho roku.

3.

Předsednictvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň tři jeho členové.
Předsednictvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

4.

Předsednictvo vykonává veškeré funkce spojené s řízením činnosti, zejména
 plní výnosy Kongresu,
 rozvíjí další činnosti směřující k podpoře myšlenek evropské federace a
evropské ústavy, a to jak v České republice, tak i v zahraničí,
 odpovídá za hospodaření JEF CZ,
 má povinnost svolání Kongresu na požádání Předsedy či ½ členstva,
minimálně jednou za rok,
 připravuje návrhy a podklady pro jednání Kongresu a stanoví pořad jednání
Kongresu,
 může jmenovat na návrh Předsedy pokladníka,
 může ustavit komise spolku pro řešení určitých úkolů,
 je příslušné rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny
jinému orgánu.

Článek 8
Předseda
1.

Předsedu volí Kongres ze svých členů na funkční období jednoho roku.

2.

Předseda je členem Předsednictva a stojí v jeho čele.

3.

Předseda:
 připravuje buď sám, nebo ve spolupráci s ostatními členy Předsednictva a
členskou základnou spolku návrhy a podklady pro jednání Předsednictva,
 svolává Předsednictvo. Je povinen svolat Předsednictvo, požádá-li o to
nejméně polovina členů Předsednictva,
 určuje návrhy k projednání do stálých nebo ad hoc zřízených komisí.

4.

Předseda řídí jednání Kongresu a Předsednictva a rozhoduje přitom podle svého
uvážení o všech procedurálních otázkách. Přitom je povinen nechat hlasovat o návrhu
jakéhokoli účastníka jednání s právem hlasovacím o procedurálních otázkách; jestliže
je návrh týkající se procedury schválen, Předseda i všichni ostatní přítomní na jednání
jsou povinni se jím řídit.

5.

Předseda zastupuje JEF CZ v právních vztazích. Předseda je statutárním orgánem
spolku a předseda může za spolek vystupovat samostatně, respektujíce rozhodnutí
orgánů spolku.

6.

Předseda zastupuje spolek navenek.

Článek 9
Zásady hospodaření
Za účelem řízení hospodaření organizace, evidence jejích příjmů a výdajů a
předkládání jeho výsledku Předsednictvu spolku ke schválení vypracuje Předsednictvo
JEF CZ Směrnici o hospodaření, která musí vycházet zejména ze zákona o účetnictví a
příslušných daňových zákonů platných na území České republiky. Zdrojem příjmů
jsou zejména členské příspěvky, příspěvky z mezinárodních organizací podobného
zaměření, případně z veřejných rozpočtů, grantů, prostředků příznivců propagované
myšlenky z tuzemska i zahraničí apod. Tyto příjmy JEF CZ použije na svou činnost a
její zabezpečení personální i věcné.

1.

Článek 10
Zánik JEF CZ
1.

K rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění JEF CZ nebo jeho sloučení s jiným spolkem
je potřebná tříčtvrtinová většina hlasů přítomných na zasedání Kongresu.

2.

Při zániku se provede majetkové vypořádání.

Článek 11
Závěrečná ustanovení
1.

Ve všech ostatních náležitostech v těchto Stanovách neupravených se vychází ze
zákona.

V Praze dne 26. 6. 2015
…………………………..
Anna Kalašnikovová
Odstupující předsedkyně

………………………….
Filip Ibl
Nastupující předseda

