STANOVY
JCI Czech Republic, z.s.
ze dne 18.10.2014
Preambule
1.
JCI Czech Republic, z.s. (dále jen „Spolek“) je dobrovolný a samosprávný svazek
spolčující členy na základě společného zájmu.
2.

Spolek je právnickou osobou.

3.
Spolek tímto potvrzuje svou sounáležitost s organizací Junior Chamber International
(dále jen „JCI“) a svou činností se připojuje k zásadám, poslání, vizím a hodnotám JCI.
I.
1.1.

Název Spolku je:

Základní ustanovení

JCI Czech Republic, z.s.

1.2. Spolek je dobrovolným neziskovým svazkem právnických osob, který pomáhá rozvíjet
schopnosti a znalosti svých členů, podporuje podnikání na území České republiky a svými
činnostmi pozitivně ovlivňuje své okolí, a to v rámci zásad, vizí a hodnot JCI.
1.3.

Sídlem Spolku je: Praha, Václavské náměstí 795/40, PSČ 110 00.
II.

2.1.
a)
b)
c)
d)
e)

Účel spolku

Hlavním účelem spolku je:
pořádání networkingových setkání, vzdělávacích přednášek, kulturních a společenských
setkání, a to jak pro členy Spolku, tak i pro veřejnost a jiné organizace,
aktivně působit v rámci jednotlivých regionů na své okolí a společnost za účelem
podpory rozvoje jednotlivce a společnosti,
uplatňování zájmů, hodnot, vize a mise JCI samotným Spolkem, ale i jednotlivými
členy a za tím účelem spolupracovat s obcemi, svazy obcí, orgány města, dalšími
organizacemi a jednotlivci,
dodržování předpisů, pravidel a řádů JCI
spolupráce s dalšími organizacemi přináležejícími k JCI, spolupráce s nimi za účelem
rozvoje Spolku a jeho členů.

2.2. Spolek může provozovat vedlejší hospodářskou činnost spolku spočívající v podnikání
nebo jiné výdělečné činnosti pro podporu činnosti hlavní dle odst. 2.1. Stanov.

III.
3.1.

Orgány Spolku jsou:
a)
b)
d)

3.2.

Orgány Spolku

Valná hromada,
Národní prezident a
Národní rada.

Valná hromada
3.2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku, složená ze všech členů Spolku,
úřadujícího národního prezidenta JCI a členů národní rady. Člen se účastní valné
hromady prostřednictvím zvolených delegátů.
3.2.2. Valná hromada se koná nejméně dvakrát za rok. Jedenkráte se valná hromada
(dále jen „strategická valná hromada“) koná vždy v období ledna až dubna každého
roku a následně se valná hromada (dále jen „výroční valná hromada“) se koná vždy
během Národní konference Spolku.
3.2.3. Strategická valná hromada zejména:
a) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku Spolku,
b) schvaluje zprávu o projektech Spolku a členů Spolku za přecházející
kalendářní rok,
c) schvaluje plán aktivit Spolku a členů Spolku pro rok stávající,
d) schvaluje akční plán Spolku a členů Spolku pro rok stávající a
e) schvaluje plán rozvoje Spolku a členů Spolku pro rok stávající.
f) schvaluje vnitřní předpisy a výši členského příspěvku a
g) rozhoduje o vyloučení člena nebo plnohodnotného člena ze Spolku.
h) schvaluje nové členy Spolku a plnohodnotné členy Spolku,
i) schvaluje změnu Stanov Spolku na návrh národní rady,
Výroční valná hromada zejména:
j) schvaluje změnu Stanov Spolku na návrh národní rady,
k) volí národního prezidenta Spolku, viceprezidenta/ty Spolku a výkonného
viceprezidenta Spolku, tajemníka, pokladníka a právního poradce Spolku,
l) schvaluje rozpočet navržený národní radou,
m) schvaluje nové členy Spolku a plnohodnotné členy Spolku,
n) rozhoduje o zániku Spolku a jeho majetkovém vypořádání,
o) schvaluje vnitřní předpisy a výši členského příspěvku a
p) rozhoduje o vyloučení člena nebo plnohodnotného člena ze Spolku.
Jako nejvyšší orgán si může vyhradit kompetence, které výslovně nespadají do
působnosti národní rady, národnímu prezidentovi či dalším členům národní
rady.
3.2.4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech
členů valné hromada. K platnosti usnesení valné hromady ohledně čl. III. odst. 3.2.3.
písm a) – f), k), l), o) Stanov je zapotřebí souhlasu většiny členů, jež jsou oprávněni

hlasovat, a ohledně čl. III. odst. 3.2.3. písm. g) – i), j), m), n), p) Stanov je zapotřebí
souhlasu třípětin všech členů valná hromada, jež jsou oprávněni hlasovat.
3.2.5. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení valná hromada není přítomna
nadpoloviční většina členů, bude svoláno náhradní valná hromada, a to do 1 měsíce od
termínu konání řádné valné hromady, které je již usnášeníschopná v počtu přítomných
členů.
3.2.6. Valnou hromadu svolává národní prezident Spolku, když pozvánky na valnou
hromadu musí být doručeny členům Spolku nejméně 14 dní před termínem předmětné
valné hromady. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a program jednání. Pozvánku
národní prezident Spolku zasílá členům Spolku písemně nebo elektronickou poštou na
kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, příp. na později členem Spolku
uvedenou kontaktní adresu. Je-li pozvánka doručována elektronickou poštou, považuje
se za doručenou dnem doručení odesílateli potvrzení o přečtení předmětné e-mailové
zprávy příjemcem.
3.2.7. Mimořádná valná hromada může být svolána (i) národní radou nebo (ii)
národním prezidentem nebo (iii) nadpoloviční většinou členů Spolku, a to písemně 30
dnů před termínem předmětné mimořádné valné hromady. Pozvánka musí obsahovat
termín a místo konání a program valné hromady. Projednání jiných než-li uvedených
bodů programu lze jen se souhlasem všech přítomných členů. Mimořádná valná
hromada se řídí pravidly valné hromady.
3.2.8. Hlasovací právo na valné hromadě mají pouze plnohodnotní členové a členové
národní rady. Hlasovací právo vykonávají plnohodnotní členové prostřednictvím
svých zástupců a zvolených delegátů.
3.2.9. Každý člen Spolku je oprávněn se zúčastnit valné hromady, a to
prostřednictvím svého zástupce, a to prezidenta lokálního organizace. Plnohodnotný
člen má právo se zúčastnit a hlasovat na valné hromadě. Plnohodnotný člen má
minimálně jeden hlas, který je v zásadě vykonáván prezidentem lokální organizace
nebo jím písemně pověřeným členem. Dále pak má plnohodnotný člen další hlasy
vykonávané prostřednictvím řádně zvolených delegátů, jejichž počet se odvíjí od
počtů členů příslušné lokální organizace dle následujícího klíče:
25 – 35 členů
36 – 45 členů
46 – 55 členů
56 – 75 členů
76 – 100 členů
101 a více členů

2 hlasy
3 hlasy
4 hlasy
5 hlasy
6 hlasů
6 hlasů a 1 hlas za každých dalších 20
členů nad 101 členů

3.2.10. Počet delegátů plnohodnotného člena se stanoví dle počtu jeho členů ke dni
svolání valné hromady, když jednotlivý člen lokální organizace může být započítán
pouze v tom případě, že za něj byl Spolku odveden roční poplatek, a to nejpozději do
31.3. daného roku.

3.2.11. Valné hromadě předsedá národní prezident, případně jím pověřený člen
národní rady. Hlas národního prezidenta je v případech rovnosti hlasů při hlasování
rozhodující.
3.3.

Národní prezident
3.3.1. Statutárním orgánem Spolku je národní prezident. Národní prezident zastupuje
Spolek ve všech věcech a zastupuje Spolek navenek. Národní prezident řídí celkovou
činnost Spolku, předsedá zasedáním valné hromady, účastní se národní rady.
3.3.2. Funkční období národního prezidenta je jeden kalendářní rok. Národní
prezident nemůže být zvolen do funkce opakovaně.
3.3.3. Národní prezident a viceprezident, příp. výkonný viceprezident navrhují členy
národní rady, a to tajemníka a pokladníka, případně právního poradce, a to na návrh
jednotlivých členů Spolku.
3.3.4. Národního prezidenta zastupuje výkonný viceprezident, příp. viceprezident.
3.3.5. Národní prezident svolává valnou hromadu.
3.3.6. O své činnosti podává národní prezident zprávu národní radě.
3.3.7. Po uplynutí funkčního období národního prezidenta, se národní prezident
automaticky stává past-prezidentem, a to na období následujícího kalendářního roku.

3.4.

Národní rada
3.4.1. Národní rada zabezpečuje plnění úkolů Spolku v období mezi jednotlivými
valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci
valné hromady. Zejména:
a)
kontroluje a dohlíží na záležitosti Spolku,
b)
tvoří pravidla a vnitřní předpisy Spolku,
c)
koordinuje činnost orgánů Spolku,
d)
vydává doporučení valné hromadě,
e)
jedná ve všech záležitostech z pověření valné hromady,
f)
zpracovává rozpočet Spolku.
3.4.2. Národní rada se skládá z:
a)
národního prezidenta,
b)
past prezidenta,
c)
výkonného viceprezidenta a/nebo víceprezidenta/tů,
d)
tajemníka,
e)
pokladníka,
h)
právní poradce, byl-li jmenová.
3.4.3. Národní rada se schází minimálně šestkrát za rok. Národní radu svolává
národní prezident. Minimálně tři členové Národní rady jsou oprávněni svolat
mimořádné zasedání Národní rady.

3.4.4. Národní rada je oprávněna konat své zasedání za osobní účasti svých členů,
příp. též s využitím technických prostředků. Za hlasování s využitím technických
prostředků se považuje i hlasování takovým způsobem, že hlasující člen odevzdá
svolavateli národní rady svůj hlas písemně před konáním národní rady.
3.4.5. Zástupci plnohodnotných členů a ředitel/lé, byl/-li jmenován/i jsou povinni se
zúčastnit setkání národní rady, nemají však hlasovací právo, když jejich hlas je jen
hlasem poradním.
3.4.6. Národní rada je usnášeníschopná za přítomnosti většiny svých členů. Členové
národní rady mají vždy po jednom hlasu. Člen národní rady není oprávněn se na
zasedání národní rady nechat zastoupit. K platnosti usnesení národní rady je zapotřebí
souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
3.4.7. Funkční období členů národní rady je jeden rok. Fyzická osoba může být
zvolena do stejné funkce v rámci národní rady jen jedenkráte. Fyzická osoba může být
zvolena do jiné funkce, než kterou zastávala v předcházejícím kalendářním roce, příp.
v předcházejících kalendářních letech. Celková účast fyzické osoby v národní radě
však nesmí překročit tři kalendářní roky.
3.4.8. Národní rada zejména
a)
organizuje a řídí činnost Spolku,
b)
rozhoduje o užití dotací a příspěvků,
c)
připravuje podklady pro valnou hromadu,
d)
dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku a majetku jemu
svěřenému,
e)
schvaluje interní předpisy Spolku,
f)
navrhuje přijímání nových členů valné hromadě,
q)
navrhuje výši členského příspěvku a
r)
připravuje a navrhuje změnu těchto Stanov.
3.4.9. Členové národní rady nesmí zastávat zároveň funkci ve výkonné radě člena
Spolku, vyjma lokálního past-prezidenta, kterému bezprostředně skončila funkce
prezidenta v lokální organizaci.
3.4.10. Členem národní rady nebo výkonného výboru mohou být pouze fyzické osoby
ve věkovém rozpětí 18 – 40 let, vyjma past-prezidenta.
3.4.11. Nominace kandidátů na členy národní rady musí být činěny v písemné formě a
musí obsahovat jméno nominovaného a pozici, o kterou se kandidát uchází.
Kandidatura musí být předložena členem Spolku, jehož člen se o předmětnou funkci
uchází, a to tajemníkovi Spolku minimálně 30 dní před konáním výroční valné
hromady. Minimálně 14 dní před konáním výroční valné hromady je tajemník Spolku
povinen odeslat všem členům Spolku seznam kandidátů včetně jejich kandidátek.
3.4.12. Funkční období členů národní rady končí uplynutím 1 roku, tj. k 31.12.
kalendářního roku, pro který byl zvolen.

IV. ČLENOVÉ NÁRODNÍ RADY
4.1.

Výkonný viceprezident
4.1.1. Výkonný viceprezident je volen valnou hromadou v případě, kdy je valnou
hromadou zvoleno více viceprezidentů.
4.1.2. Výkonný viceprezident
viceprezidentů.

je volen

valnou

hromadou

z řad

zvolených

4.1.3. Výkonný viceprezident zastupuje národního prezidenta, nebude-li národní
prezident schopen vykonávat svou funkci, příp. bude-li národním prezidentem pověřen
pro konkrétní úkon. Dále pak je výkonný viceprezident zodpovědný za růst a
rozšiřování členské základny Spolku a monitoruje a koordinuje aktivity
viceprezidentů.
4.2.

Viceprezident / ti
4.2.1. Viceprezident je volen valnou hromadou, která je oprávněna zvolit i více
viceprezidentů.
4.2.2. Viceprezident vykonává povinnosti jemu určené prezidentem, a to v oblastech:
- monitoruje, koordinuje a propaguje rozvoj aktivit jednotlivých členů Spolku,
- navštěvuje, komunikuje a asistuje členům Spolku,
- zajišťuje efektivní komunikaci mezi členy Spolku a Spolkem a
- zajišťuje školení pro členy lokálních organizací týkajících se managementu lokálních
organizací.

4.3.

Tajemník
4.3.1. Tajemník představuje administrativního úředníka Spolku voleného valnou
hromadou na návrh národního prezidenta, viceprezidenta či viceprezidentů a příp. též
výkonného viceprezidenta, byl-li zvolen, kterým se přímo odpovídá.
4.3.2. Tajemník informuje o setkáních národní rady Spolku, připravuje program valné
hromady, národní rady a pořizuje o těchto zápisy. Tajemník přípravuje výroční zprávy
Spolku.

4.4.

Pokladník
4.4.1. Pokladník zajišťuje vedení řádného účetnictví a finanční záznamy Spolku,
připravuje výroční zprávy o finančních záležitostech Spolku a čtvrtletní finanční
přehled, odpovídá za výběr členských příspěvků.
4.4.2 Pokladník je volen valnou hromadou na návrh národního prezidenta,
viceprezidenta či viceprezidentů a příp. též výkonného viceprezidenta, byl-li zvolen,
kterým se přímo odpovídá.

4.5.

Právní poradce
4.5.1 Právní poradce je jmenován národním prezidentem na návrh národní rady, bylli zvolen, kterým se přímo odpovídá. Právní poradce nemusí být pro každé funkční
období jmenován. Do této funkce může být fyzická osoba jmenována opakovaně.
4.5.2. Právní poradce, by-li zvolen, pomáhá orgánům Spolku v právních otázkách
Spolku, navrhuje změnu těchto Stanov a kontroluje dodržování těchto Stanov.

4.6.

Ředitel / lé
4.6.1. Členové národní rady jsou oprávněni zvolit z členů lokálních organizací na
návrh prezidentů lokálních organizací jednoho nebo více ředitelů, a to pro konkrétní
úkol uložený národní radou. Národní rada vykonává dohled na činností ředitele či
ředitelů. Funkce ředitele končí splněním úkolu, odstoupením ředitele nebo odvoláním
ředitele národní radou.

4.7.

Společná ustanovení
4.7.1. Všichni členové národní rady složí po svém zvolení slavnostní přísahu pod
vedením zvoleného národního prezidenta na výroční valné hromadě, a to
v následujícím znění:
„Slavnostně přísahám, že budu věrně vykonávat svoji funkci pro JCI Czech Republic,
z.s. podle svých nejlepších možností a schopností, budu prosazovat a zachovávat
zásady, poslání, vize a hodnoty JCI. Přísahám, že budu vždy jednat v duchu filozofie a
myšlenek JCI, budu respektovat a prosazovat zájmy JCI a prosazovat dodržování
stanov Spolku.“

V.

Členství ve Spolku

Vznik členství
5.1. Členem Spolku může být pouze právnická osoba, jejíž cíle a aktivity jsou v souladu se
zásadami JCI a Spolku, a které jsou formálně přidruženy ke Spolku.
5.2. Ve Spolku jsou dva druhy členství, a to (i) člen nebo (ii) plnohodnotný člen (dále oba
označeni též jako „lokální organizace“).
5.3. Členem se stává ta právnická osoba, která podá žádost o členství národní radě a
splňuje základní podmínky členství, a to:
a)
splňuje požadavky Spolku dle těchto Stanov,
b)
její cíle a politika je v souladu s účely Spolku a JCI,
c)
má minimálně 10 členů,
d)
jeho členové splňují věkový limit a jsou evidováni v seznamu členů na
www.jci.cc.
e)
eviduje aktuální vedení lokální organizace v interním systému na www.jci.cc a
f)
přijala doporučené znění stanov lokální organizace.

5.4. Žádost o členství ve Spolku musí být předloženo tajemníkovi Spolku min. 30 dní před
konáním valné hromady, kde se bude o členství hlasovat. K žádosti se připojuje kopie stanov
lokální organizace, potvrzení Spolku o zaplacení poplatků za jednotlivé členy žadatele o
členství, akční plán na daný, příp. následující rok, plán aktivit na daný, příp. následující rok,
plán rozvoje na daný, příp. následující rok a plán rozpočtu na daný, příp. následující rok.
5.5.

Přihlášku žadatele schvaluje valná hromada na návrh národní rady.

5.6. Dojde-li ke schválení přihlášky žadatele o členství, stává se žadatel členem Spolku, a
to na období 1 roku ode dne schválení. Během tohoto období (afiliační období) se člen může
účastnit valné hromady a národní rady, avšak nemá hlasovací ani volební práva.
5.7. Po uplynutí afiliační doby má člen právo podat přihlášku k plnohodnotnému členství.
Přihláška k plnohodnotnému členství musí obsahovat:
a)
kopii stanov lokální organizace,
b)
potvrzení o zaplacení poplatků za členy vůči Spolku,
c)
akční plán,
d)
plán aktivit,
e)
plán rozvoje
f)
plán rozpočtu.
5.8. Plnohodnotným členem se může stát ten člen, který splňuje základní podmínky
plnohodnotného členství, a to:
a)
splňuje požadavky Spolku dle těchto Stanov,
b)
její cíle a politika je v souladu s účely Spolku a JCI,
c)
aktivita člena po afiliační dobu je v souladu se zásadami, cíli a hodnotami JCI a
Spolku,
c)
má minimálně 25 členů,
d)
jeho členové splňují věkový limit a jsou evidováni v seznamu členů na
www.jci.cc.
e)
eviduje aktuální vedení lokální organizace v interním systému na www.jci.cc.
5.9. Žádost o plnohodnotné členství ve Spolku musí být členem předloženo tajemníkovi
min. 30 dní před konáním valné hromady, kde se bude o plnohodnotném členství hlasovat.
Valná hromada může žádost odmítnout a prodloužit afiliační období člena, schválit člena jako
plnohodnotného člena nebo ukončit afiliační proces a člena Spolku vyloučit.
Práva a povinnosti
5.10. Organizace a struktura lokální organizace je vnitřní záležitostí lokální organizace za
předpokladu, že její stanovy a vnitřní předpisy jsou v souladu s předpisy a zásadami JCI a
Spolku.
5.11. Členství v lokálních organizacích je vázáno na fyzickou osobu, která může být členem
jen jedné lokální organizace, je starší 18 let a mladší 40 let a má zájem rozvíjet sama sebe, své
podnikání, účastnit se aktivit pořádaných lokální organizací a Spolkem a má zájem
prostřednictvím svých aktivit pozitivně působit na svoje okolí.

5.12. Plnohodnotný člen má volební a hlasovací práva, která vykonává v souladu s těmito
Stanovami. Člen nemá volební ani hlasovací práva.
5.13. Lokální organizace má právo navrhovat kandidáty z členských základen všech
lokálních organizací do funkce prezidenta, viceprezidenta/tů, výkonného viceprezidenta,
tajemníka, pokladníka a právního poradce Spolku.
5.14. Cílem všech lokálních organizací a jejich členů by mělo být šíření myšlenek, hodnot a
vizí JCI ve společnosti, zejména na území České republiky, a to napříč všemi sociálními
skupinami.
5.15. Lokální organizace je povinna hradit Spolku roční poplatek. Výši ročního poplatku
stanoví valná hromada svým rozhodnutím, když tato výše se odvíjí od počtu členů lokální
organizace. Roční poplatek se hradí nejpozději do 31. března každého kalendářního roku. Na
žádost lokální organizace může národní rada povolit platbu ročního poplatku v pravidelných
splátkách.
5.16. V případě, že plnohodnotný člen nezaplatí poplatek do 3 měsíců od termínu
stanoveného v odst. 5.15. Stanov, ztrácí hlasovací práva do té doby, dokud poplatek nezaplatí.
V případě, že není poplatek zaplacení déle než 12 měsíců od data splatnosti, jedná se o
závažné porušení těchto Stanov.
Zánik členství ve Spolku
5.17. Členství ve Spolku zaniká:
- zánikem Spolku,
- zánikem lokální organizace bez právního nástupce,
- vystoupením lokální organizace na základě písemného prohlášení doručeného
národní radě Spolku,
- vyloučením lokální organizace, která závažným způsobem porušila povinnosti
vyplývající z členství ve Spolku a v přiměřené lhůtě nezjednala ani po písemné
výzvě Spolku nápravu.
VI.

Poplatky, finance a zásady hospodaření

6.1. Pokladník vybírá roční poplatky od jednotlivých lokálních organizací, a to ve výši
stanovené valnou hromadou. Tyto poplatky Spolek užije výlučně pro zaplacení příspěvku JCI
a zbývající částku užije na řízení a činnost Spolku v souladu s rozpočtem schváleným valnou
hromadou na návrh národní rady.
6.2. Národní rada připraví a předloží valné hromadě rozpočtový výhled pro následující
účetní období nejpozději do 14 dnů před konáním valné hromady.
6.3. Příjmy Spolku vznikají zejména z ročních poplatků lokálních organizací, grantů,
dotací, příspěvků a darů, příp. z činnosti Spolku. Tyto příjmy je Spolek povinen užít výlučně
na krytí administrativně-správních výdajů orgánů Spolku, k dosažení stanovených cílů Spolku
a ke krytí hlavní činnosti Spolku.

6.4.

Účetním obdobím Spolku je kalendářní rok.

6.5. Evidence účetnictví Spolku je vedeno v souladu s platnými právními předpisy České
republiky. Za vedení účetnictví, sestavení a zpracování účetní závěrky odpovídá národní rada.
6.6. Po skončení kalendářního roku předkládá národní prezident Spolku valné hromadě
účetní závěrku spolu se zprávou o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
VII.

Pravidla, vnitřní předpisy a program aktivit

7.1. Spolek je povinen se řídit pravidly JCI (Policy manuals), který stanoví pravidla pro
řízení a činnost Spolku a jednotlivých lokálních organizací. V případě rozporu těchto pravidel
s těmito Stanovami je národní rada povinna připravit návrh na změnu stanov tak, aby tyto
byly v souladu s pravidly JCI. Pravidla JCI, která jsou v rozporu s platným právním řádem
České republiky, jsou pro Spolek nezávazná.
7.2. Spolek je oprávněn řídit svou hlavní i vedlejší činnost prostřednictvím vnitřních
předpisů, které jsou pro lokální organizace závazné.
7.3. Program aktivit Spolku, jakož i lokálních organizací musí naplňovat základní cíle,
hodnoty a zájmy Spolku, když hlavními oblastmi této činnosti jsou zejména:
7.3.1. vnitřní oblast, která zaujímá otázky členství, stanov a vnitřních předpisů,
7.3.2. veřejná oblast, která zahrnuje zastupování a komunikaci Spolku navenek,
jednání s médii a dalšími právnickými osobami a orgány státní správy,
spolupráce s dalšími lokálními organizacemi,
7.3.3. mezinárodní oblast, která zahrnuje jednání s JCI, spolupráci s jednotlivými
národními a lokálními entitami JCI v zahraničí,
7.3.4. obchodní a hospodářská oblast, která zahrnuje rozvoj člena, podnikatelského
prostředí, navazování obchodních kontaktů a společensko-obchodní
angažovanost a
7.3.5. sociální oblast, která zahrnuje aktivity v rámci sociální angažovanosti ve
společnosti.
7.4.

Spolek podporuje projekty pro veřejnost realizované svými členy. Dále pak podporuje
převzetí a následně pomáhá s realizací programů, které jsou podporovány JCI na
celosvětové úrovni, národní úrovni jiných států a jejich členů. Realizace těchto
projektů nesmí vést ke snížení počtu projektů jednotlivých členů Spolku, jakož i
k narušování chodu lokálních organizací a jejich lokálních projektů.

7.5.

Spolek realizuje národní program JCI Awards, v jehož rámci oceňuje zásluhy za
naplňování mise lokálními organizacemi či jednotlivými členy těchto lokálních
organizací. Za realizaci tohoto projektu je odpovědný člen národní rady určený
prezidentem Spolku.

VIII. Závěrečná ustanovení
8.1. Stanovy mohou být měněny nebo zrušeny třípětinovou většinou hlasů všech členů na
valné hromadě, a to na základě požadavků vznesených a projednaných na národní radě. Návrh
změn stanov musí být obsažen v pozvánce na konání valné hromady.
8.2.

Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem schválení na valné hromadě.
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