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Článek 1: Úvodní ustanovení 

1. Členská základna Eura v Česku (dále jen “Členská základna”) je základní organizační 

jednotkou Eura v Česku. 

2. Členská základna je tvořena na základě článku 8 Stanov Eura v Česku. 

Článek 2: Působnost Členské základny 

1. Členská základna má vliv na složení orgánů a politiku Eura v Česku. 

2. Členská základna mj.: 

a. Schvaluje úpravu Stanov Eura v Česku. 

b. Schvaluje statuty orgánů Eura v Česku. 

c. Volí členy Předsednictva Eura v Česku. 

d. Má prostřednictvím sdíleného prostředí přístup do knihovny médií a k 

dalším materiálům Eura v Česku. 

e. Má vlastní komunikační platformu. 

f. Prostřednictvím vlastní komunikační platformy je průběžně informována 

o činnosti Eura v Česku. 

g. Je jí na vědomí předkládán rozpočet Eura v Česku. 

h. Je jí na vědomí předkládána výroční zprávy Eura v Česku. 

3. Členové Eura v Česku mohou mít přidělené funkce, role nebo organizační jednotky. 

4. Členové Eura v Česku mohou kandidovat do orgánů Eura v Česku. 

5. Sněm Členské základny může svými usneseními ukládat orgánům a organizačním 

jednotkám Eura v Česku doporučení. 

6. Členové Eura v Česku se řídí kodexem Eura v Česku a komunikační strategií Eura v 

Česku. 

7. Členové Eura v Česku nesmí vynášet interní informace a nezveřejněné materiály. 

Článek 3: Členská základna 

1. Členskou základnu tvoří všichni členové Eura v Česku. 
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2. Členy na základě online přihlášky skrze formulář na webových stránkách Eura v 

Česku přijímá Výkonná rada hlasováním. 

3. Členství vzniká jmenováním, které na základě rozhodnutí Výkonné rady vydává 

Předseda. 

4. Základním identifikátorem člena je emailová adresa, kterou uchazeč o členství 

vyplní v přihlašovacím formuláři. Tato adresa je pak používána jako registrovaný 

email pro veškerou komunikaci, vč. distančních voleb a hlasování.  

5. Členství zaniká oznámením člena nebo rozhodnutím Výkonné rady. 

6. Členové Eura v Česku se řídí etickým kodexem Eura v Česku a komunikační strategií 

Eura v Česku. 

Článek 4: Náklady na činnost 

1. Běžné náklady na činnost jsou hrazeny z rozpočtu Eura v Česku. 

2. Sněm Členské základny se obvykle koná v prostorách Eura v Česku bezúplatně. 

Článek 5: Jednací Řád 

1. Sněm Členské základny se řídí příslušným Jednacím řádem. 

2. Změny a doplňky Jednacího řádu Sněmu Členské základny schvaluje Členská 

základna. 

Článek 6: Závěrečná Ustanovení 

1. Změny a doplňky tohoto Statutu schvaluje Členská základna. 

2. Tento statut je přístupný veřejnosti na webových stránkách Eura v Česku. 

3. Tento Statut nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021. 

 


