Zápis ze členské schůze Evropského parlamentu mládeže

v ČR, z.s., ze dne 1. 4. 2016
Místo konání: ARCHIP, Františka Křížka 1, 170 00 Praha 7
Čas konání: 18:00

Součet hlasů při hlasování je uváděn ve formátu (pro návrh, proti návrhu, zdržel/a se hlasování).
Předseda Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s. (dále „Spolek“), Marek Navrátil, v 18:00 ověřil počet
přítomných členů. Schůze byla prohlášena za usnášeníschopnou.
Seznam přítomných na schůzi tvoří přílohu tohoto zápisu. Příloha č. 1
Marek Navrátil, předseda Spolku, ověřil plné moci a všechny shledal platnými. Počet členů oprávněných
k hlasování byl 47.

Bod č. 1 pořadu zasedání: Volba orgánů členské schůze
Poté, co shledal předseda Spolku Marek Navrátil členskou schůzi usnášeníschopnou, přistoupil v 18:05
k zahájení členské schůze v souladu s čl. 13 odst. 2 ve spojení s čl. 13 odst. 1 platných Stanov. Následně
v souladu s pořadem zasedání členské schůze přistoupila k jejímu prvnímu bodu, tj. volbě předsedy
zasedání. Marek Haisl navrhl do této funkce Matěje Kinoviče. Ten tento návrh přijal. Žádný jiný
kandidát nebyl na funkci předsedy zasedání navržen. Následně předseda Spolku Marek Navrátil vyzval
členy k návrhům na volbu zapisovatele. Samuel Muhsin do této funkce navrhl Marka Haisla. Ten tento
návrh přijal. Samuel Muhsin dále do této funkce navrhl Anetu Šerákovou. Ta tento návrh nepřijala. Poté
předseda Spolku Marek Navrátil vyzval všechny členy k návrhům na volbu dvou ověřovatelů zápisu.
Michal Koláček do této funkce navrhl Michaelu Novotnou. Ta tento návrh přijala. Samuel Muhsin na
tuto pozici navrhl Anetu Šerákovou. Ta tento návrh nepřijala. Matěj Kinovič navrhl Terezu
Voženílkovou. Ta tento návrh taktéž nepřijala. Následně Michal Koláček navrhl Annu Hagarovou. Ta
tento návrh přijala. Vzhledem k tomu, že na jednotlivé funkce nebylo navrženo více kandidátů, předseda
Spolku Marek Navrátil vyzval v souladu s čl. 13 odst. 2 Stanov členy k hlasování o volbě orgánů členské
schůze en bloc. Proti způsobu volby nebyly vzneseny námitky.
Hlasování č. 1: Volba orgánů členské schůze

Pro
47

Proti
0

Zdržel se
0

Předseda Spolku Marek Navrátil prohlásil, že návrh na volbu orgánů členské schůze byl přijat. Následně
předal slovo předsedovi zasedání Matěji Kinovičovi.
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Následně Matěj Kinovič ověřil prezenční listinu, shledal její obsah pravdivým a společně se zapisovatelem
a ověřovateli zápisu potvrdil její platnost svým podpisem.
Poté předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členskou schůzi k navržení dvou kandidátů na funkci
skrutátorů. Matěj Kinovič navrhl do této funkce Dorotu Šuráňovou. Ta tento návrh přijala. Michal
Koláček navrhl do této funkce Janu Soukupovou. Jana Soukupová tento návrh taktéž přijala. Vzhledem
k tomu, že na jednotlivé funkce nebylo navrženo více kandidátů, předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval
členy k hlasování o volbě skrutátorů en bloc. Proti způsobu volby nebyly vzneseny námitky.
Hlasování č. 2: Volba skrutátorů členské schůze

Pro
47

Proti
0

Zdržel se
0

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh na volbu skrutátorů byl přijat. Následně prohlásil, že
lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.
Bod č. 2 pořadu zasedání: Změna pořadu zasedání členské schůze
Předseda zasedání Matěj Kinovič osvětlil důvody pro změnu pořadu zasedání členské schůze a podal
návrh, aby pořad zasedání obsahoval následující body:
1) Zpráva o činnosti spolku
2) Schválení změny stanov
3) Volba předsednictva
Matěj Kinovič následně vyzval členy k rozpravě. Nikdo se k tomuto bodu nevyjádřil.
Poté předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o změně pořadu zasedání. Proti tomuto
návrhu neměl nikdo námitky.
Hlasování č. 3: Změna pořadu zasedání

Pro
47

Proti
0

Zdržel se
0

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a prohlásil změnu pořadu zasedání za
schválenou. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání. Pořad zasedání členské
schůze tvoří přílohu tohoto zápisu. Příloha č. 2.
V 18:25 se dostavila Anna Kremláčková a počet řádných členů s hlasovacím právem se navýšil na 48.
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Bod č. 3 pořadu zasedání: Zpráva o činnosti Spolku
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval Marka Navrátila, aby přednesl zprávu o činnosti Spolku ve
formě prezentace. Marek Navrátil si vzal úvodní slovo a následně předal slovo jednotlivým členům
předsednictva, aby představili práci ve svých odděleních.
Matěj Kinovič následně vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřila Dorota Šuráňová.
Následně prohlásil, že o tomto bodu není nutné hlasovat a lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.

Bod č. 4 pořadu zasedání: Schválení změny stanov
Předseda zasedání Matěj Kinovič v 19:00 zahájil bod č. 4 pořadu zasedání – schválení změny stanov.
Hlasování o změnách stanov je rozděleno do 4 okruhů, o kterých se bude jednotlivě hlasovat. Proti
tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, námitky ani protinávrhy.
Předseda zasedání Matěj Kinovič přednesl navrhované změny stanov prvního okruhu, charakteru
jazykového a stylistického, a vyzval členy k rozpravě.
K tomuto bodu se vyjádřili Adam Motloch a Pavel Mládek. Pavel Mládek přednesl pozměňující návrh
k bodu k. v prvním okruhu.
Následně vyzval předseda zasedání členy k hlasování o schválení pozměňujícího návrhu Pavla Mládka.
Hlasování č. 4: Pozměňující návrh Pavla Mládka

Pro
48

Proti
0

Zdržel se
0

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že pozměňovací návrh byl přijat.
Poté předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o schválení změn navrhovaných v prvním
okruhu, kromě bodu k., ke kterému vznesl Pavel Mládek pozměňující návrh.
Hlasování č. 5: První okruh změn stanov

Pro
48

Proti
0

Zdržel se
0

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat.
Předseda zasedání Matěj Kinovič následně zahájil rozpravu o změnách stanov druhého okruhu, které se
týkaly změny termínu „výroční zpráva“ na termín „zpráva o činnosti Spolku“. Nikdo se k tomuto bodu
nevyjádřil. Poté předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval k hlasování.

EVROPSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE V ČR, z.s.
Vídeňská 352, 148 00 Praha 4
www.eyp.cz | eyp@eyp.cz
IČO: 690 56 765

stránka 3 z 15

Hlasování č. 6: Druhý okruh změn stanov

Pro
48

Proti
0

Zdržel se
0

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat.
Matěj Kinovič vyzval předsedu Spolku Marka Navrátila, aby osvětlil důvody pro změny stanov ve třetím
okruhu, který se týkal navýšení počtu razítek ze dvou na tří. Marek Navrátil přednesl členům důvody pro
změny stanov. Poté předseda zasedání Matěj Kinovič zahájil rozpravu. Nikdo se k tomuto bodu
nevyjádřil, proto předseda zasedání vyzval členy k hlasování o změnách navrhovaných v třetím okruhu.
Hlasování č. 7: Třetí okruh změn stanov

Pro
47

Proti
0

Zdržel se
1

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat.
V 19:05 se dostavila Veronika Wilhelmová a počet řádných členů s hlasovacím právem se navýšil na 49.
Matěj Kinovič předal slovo předsedovi Spolku Marku Navrátilovi, aby osvětlil důvody pro změny stanov
ve čtvrtém okruhu. Marek Navrátil uvedl členům důvody pro navrhované změny stanov ve věci přidání
člena předsednictva odpovědného za fundraising na předsednictvo. Poté předseda zasedání Matěj Kinovič
zahájil rozpravu. K tomuto bodu se vyjádřili Samuel Muhsin, Adam Motloch, Pavel Mládek, Matěj
Kinovič, Dorota Šuráňová, Maxmilián Sup, Marek Haisl, Kristýna Stejskalová, Veronika Wilhelmová,
Filip Jiroušek, Marek Navrátil. Předseda zasedání vyzval k hlasování o schválení navrhovaných změn.
Hlasování č. 8: Čtvrtý okruh změn stanov

Pro
46

Proti
0

Zdržel se
3

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat.
V 19:40 se dostavila Klára Scholleová, počet řádných členů s hlasovacím právem se však nezměnil, jelikož
byla před tím zastoupena plnou mocí. V tento čas však také obdržela Iana Culic plnou moc Otakara
Beneše, počet řádných členů s hlasovacím právem se tak navýšil na 50.
Bod č. 5 pořadu zasedání: Volba předsednictva Spolku
Předseda zasedání Matěj Kinovič v 19:45 zahájil bod č. 5 pořadu zasedání - volbu předsednictva Spolku.
Navrhl přítomným členům Spolku, aby volba jednotlivých členů předsednictva probíhala tajně. Proti
tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, námitky ani protinávrhy. Předseda zasedání Matěj
Kinovič následně upozornil členy, že v souladu s platnými Stanovami je ke zvolení kandidáta potřeba
nadpoloviční většiny hlasů přítomných řádných a čestných členů. Dále členy uvědomil o tom, že o všech
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kandidátech na jednu funkci bude probíhat jedna volba. Každý kandidát má na představení své
kandidatury 5 minut, následně bude probíhat debata a hlasování.

1. Volba předsedy Spolku
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci předsedy Spolku
na další funkční období. Anna Hagarová navrhla Marka Navrátila (nar. 24. 10. 1993, bytem Polívkova 2,
621 00 Brno). Předseda zasedání vyzval Marka Navrátila k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda
splňuje podmínky pro výkon funkce předsedy Spolku. Marek Navrátil prohlásil, že svoji kandidaturu
přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje.
Následně Matěj Kinovič vyzval kandidáta na předsedu Spolku Marka Navrátila k představení své
kandidatury.
Poté zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Marka Navrátila se vyjádřili: Michal Koláček, Samuel Muhsin,
Ivana Madejová, Marek Haisl, Veronika Wilhelmová, Pavel Mládek, Kryštof Stupka a Kristýna
Stejskalová.
Vzhledem k tomu, že jiný kandidát na předsedu Spolku nebyl navržen, předseda zasedání Matěj Kinovič
vyzval členy k hlasování o volbě Marka Navrátila jako předsedy Spolku.
Hlasování č. 9: Volba předsedy Spolku

Marek Navrátil
48

Zdržel se
1

Neplatný
1

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Marek Navrátil byl s účinností od
13. 4. 2016 zvolen předsedou Spolku. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu
zasedání.
2. Volba místopředsedy pro projekty
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci místopředsedy
pro projekty na další funkční období. Ivana Madejová navrhla Maxmiliána Supa (nar. 29. 2. 1996, bytem
Na Žvahově 7, 152 00 Praha 5). Předseda zasedání vyzval Maxmiliána Supa k prohlášení, zda přijímá
kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce místopředsedy pro projekty. Maxmilián Sup
prohlásil, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje.
Michal Koláček navrhl Jana Nathaniela Čamaje (nar. 30. 8. 1995, bytem Františka Černého 1076, 337 01
Rokycany). Předseda zasedání vyzval také Jana Nathaniela Čamaje k prohlášení, zda přijímá kandidaturu
a zda splňuje podmínky pro výkon funkce místopředsedy pro projekty. Jan Nathaniel Čamaj
prostřednictvím zastoupení prohlásil, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje.
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Následně Matěj Kinovič vyzval kandidáta na místopředsedu pro projekty Maxmiliána Supa k představení
své kandidatury.
Poté Matěj Kinovič vyzval druhého kandidáta na místopředsedu pro projekty Jana Nathaniela Čamaje
k představení své kandidatury, kterou představil z pověření Michal Koláček.
Poté zahájil rozpravu. Ke kandidatuře kandidátů se vyjádřili: Ivana Madejová, Filip Jiroušek, Pavel
Mládek, Michaela Novotná, Jana Soukupová, Adam Motloch, Klára Scholleová, Marek Haisl, Anna
Kremláčková a Nina Djukanović.
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o volbě místopředsedy pro projekty.
Ve 20:50 se dostavila Beáta Veisová s plnou mocí Anny Krejčové a počet členů s hlasovacím právem se
zvýšil na 51.
Hlasování č. 10: Volba místopředsedy pro projekty

Maxmilián Sup
X
Jan Nathaniel Čamaj
X

Zdržel se
4

Neplatný
0

Nikdo z kandidátů v prvním hlasování nezískal nadpoloviční většinu hlasů, rozprava se prodloužila o 10
minut a hlasování se bude následně opakovat.
Hlasování č. 11: Volba místopředsedy pro projekty

Maxmilián Sup
27
Jan Nathaniel Čamaj
22

Zdržel se
2

Neplatný
0

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že s účinností od 13. 4. 2016 byl Maxmilián Sup zvolen
místopředsedou pro projekty. Následně předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že lze přistoupit
k dalšímu bodu pořadu zasedání.

3. Volba místopředsedy pro finance
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci místopředsedy
pro finance na další funkční období. Beáta Veisová navrhla Filipa Jirouška (nar. 10. 12. 1994, bytem 17.
listopadu 194/57, Říčany 251 01). Předseda zasedání vyzval Filipa Jirouška k prohlášení, zda přijímá
kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce místopředsedy pro finance. Filip Jiroušek
prohlásil, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje.
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Samuel Muhsin navrhl Jana Nathaniela Čamaje (nar. 30. 8. 1995, bytem Františka Černého 1076, 337 01
Rokycany). Předseda zasedání vyzval Jana Nathaniela Čamaje k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda
splňuje podmínky pro výkon funkce místopředsedy pro finance. Michaela Kadlecová, která na základě
plné moci Jana Nathaniele Čamaje zastupovala, prohlásila, že Jan Nathaniel Čamaj kandidaturu přijímá.
Následně Matěj Kinovič vyzval kandidáta na místopředsedu pro finance Filipa Jirouška k představení své
kandidatury.
Poté Matěj Kinovič vyzval dalšího kandidáta na místopředsedu pro finance Jana Nathaniela Čamaje
k představení své kandidatury, kterou přednesl z pověření Samuel Muhsin.
Poté zahájili rozpravu. Ke kandidaturám se vyjádřili: Matěj Kinovič, Kristýna Stejskalová, Michaela
Novotná, Maxmilián Sup, Marek Haisl, Samuel Muhsin a Ivana Madejová.
Poté předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o volbě místopředsedy pro finance.
Hlasování č. 12: Volby místopředsedy pro finance

Filip Jiroušek
34
Jan Nathaniel Čamaj
8

Zdržel se
6

Neplatný
3

Předseda Matěj Kinovič prohlásil, že Filip Jiroušek byl s účinností od 13. 4. 2016 zvolen místopředsedou
pro finance. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.
Ve 21:00 odchází Tomáš Foster, který předal plnou moc Michaele Kadlecové, Ivana Madejová, která
předala plnou moc Dorotě Šuráňové, a Kryštof Stupka, který předal plnou moc Kristýně Stejskalové.
Počet členů s hlasovacím právem se tudíž nezměnil.
4. Volba člena předsednictva odpovědného za fundraising
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na člena předsednictva
odpovědného za fundraising na další funkční období. Samuel Muhsin navrhl Adama Motlocha (nar. 5. 6.
1996, bytem Fričova 6, Praha 2, 120 00). Předseda zasedání vyzval Adam Motlocha k prohlášení, zda
přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce člena předsednictva odpovědného za
fundraising. Adam Motloch prohlásil, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce
splňuje.
Žádný další kandidát nebyl navrhnut.
Následně Matěj Kinovič vyzval kandidáta na člena předsednictva odpovědného za fundraising Adama
Motlocha k představení své kandidatury.

EVROPSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE V ČR, z.s.
Vídeňská 352, 148 00 Praha 4
www.eyp.cz | eyp@eyp.cz
IČO: 690 56 765

stránka 7 z 15

Poté zahájili rozpravu. Ke kandidatuře Adama Motlocha se vyjádřili: Filip Jiroušek, Pavel Mládek, Klára
Scholleová, Kristýna Stejskalová, Michaela Novotná, Jana Soukupová, Anna Kremláčková, Samuel
Muhsin a Marek Haisl.
Hlasování č. 13: Volba člena předsednictva odpovědného za fundraising

Adam Motloch
40

Zdržel se
7

Neplatný
4

Předseda Matěj Kinovič prohlásil, že Adam Motloch byl s účinností od 13. 4. 2016 zvolen členem
předsednictva pro fundraising. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.
Ve 21:30 odchází Jiří Brabec a Nina Djukanović, kteří oba předali plnou moc Michaele Kadlecové. Počet
členů s hlasovacím právem tedy zůstává neměnný.
5. Volba člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na člena předsednictva
odpovědného za lidské zdroje na další funkční období. Pavel Mládek navrhl Kláru Scholleovou (nar. 18.
12. 1994, bytem Veská 101, 533 04 Sezemice). Předseda zasedání vyzval Kláru Scholleovou k prohlášení,
zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce člena předsednictva odpovědného za
lidské zdroje. Klára Scholleová prohlásila, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce
splňuje.
Marek Navrátil navrhl Beátu Veisovou (nar. 6. 6. 1990, bytem Otakara Jeremiáše 2166, 397 01 Písek).
Předseda zasedání vyzval Beátu Veisovou k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky
pro výkon funkce člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje. Beáta Veisová prohlásila, že svoji
kandidaturu nepřijímá.
Následně Matěj Kinovič vyzval kandidátku na člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje Kláru
Scholleovou k představení své kandidatury.
Poté předseda zasedání zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Kláry Scholleové se vyjádřili: Pavel Mládek,
Dorota Šuráňová, Filip Jiroušek a Veronika Wilhelmová.
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy hlasování o volbě Kláry Scholleová jako členky
předsednictva odpovědné za lidské zdroje.
Hlasování č. 14: Člen předsednictva odpovědný za lidské zdroje

Klára Scholleová
46

Zdržel se
5

Neplatný
0

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Klára Scholleová byla s účinností od
13. 4. 2016 zvolena členkou předsednictva odpovědnou za lidské zdroje. Následně prohlásil, že lze
přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.
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Ve 22:00 odchází Petra Kubová. Počet členů s hlasovacím právem z tohoto důvodu klesl na 50.
6. Volba člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na člena předsednictva
odpovědného za vnější vztahy. Pavel Mládek navrhl Annu Kremláčkovou (nar. 12. 5. 1995, bytem
Klimešova 28, 621 00 Brno). Předseda zasedání vyzval Annu Kremláčkovou k prohlášení, zda přijímá
kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce člena předsednictva odpovědného za vnější
vztahy. Anna Kremláčková prohlásila, že kandidaturu nepřijímá.
Iana Culic navrhla Artema Kravchenka (nar. 28. 12. 1996, bytem Tismická 845, 100 00 Praha 10).
Předseda zasedání vyzval Artema Kravchenka, k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje
podmínky pro výkon funkce člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy. Artem Kravchenko
potvrdil, že splňuje podmínky pro výkon funkce a kandidaturu přijímá.
Matěj Kinovič dále navrhl Marka Haisla (nar. 18. 5. 1996, bytem Luční 501, 385 01 Vimperk). Předseda
zasedání vyzval Marka Haisla k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon
funkce člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy. Marek Haisl prohlásil, že kandidaturu
nepřijímá.
Michaela Kadlecová navrhla na tuto pozici Jana Nathaniela Čamaje (nar. 30. 8. 1995, bytem Františka
Černého 1076, 337 01 Rokycany). Předseda zasedání vyzval Jana Nathaniela Čamaje k prohlášení, zda
přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce člena předsednictva odpovědného za
vnější vztahy. Jan Nathaniel Čamaj prohlásil, že svoji kandidaturu přijímá a splňuje podmínky pro výkon
funkce. Anna Kremláčková představila jeho kandidaturu.
Předseda zasedání Matěj Kinovič poté vyzval kandidáty na člena odpovědného za vnějšího vztahy Jana
Nathaniel Čamaje a Artema Kravchenka k představení svých kandidatur.
Kandidaturu za Jana Nathaniela Čamaje představila z pověření Anna Kremláčková
Poté Matěj Kinovič zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Artema Kravchenka a Jana Nathaniela Čamaje se
vyjádřili: Marek Haisl, Pavel Mládek, Anna Kremláčková, Jana Soukupová, Maxmilián Sup a Matěj
Kinovič.
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o volbě člena předsednictva odpovědného za
vnější vztahy.
Hlasování č. 15: Člen předsednictva odpovědný za vnější vztahy

Artem Kravchenko
X
Jan Nathaniel Čamaj
X
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X

Neplatný
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První hlasování bylo neplatné, jelikož celkový počet hlasů byl pouze 48 namísto celkového počtu 50,
hlasování se tudíž muselo opakovat.
Hlasování č. 16: Člen předsednictva odpovědný za vnější vztahy

Artem Kravchenko
18
Jan Nathaniel Čamaj
28

Zdržel se
2

Neplatný
2

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že Jan Nathaniel Čamaj byl s účinností od 13. 4. 2016 zvolen
členem předsednictva odpovědným za vnější vztahy.
Ve 22:30 předseda zasedání Matěj Kinovič předal slovo nově zvolenému předsedovi Spolku Marku
Navrátilovi, aby schůzi uzavřel. Ten tak učinil.
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Zapsal:
V ............................ dne .....................

……….………………………..
Marek Haisl,
zapisovatel

Ověřili:
V ............................ dne .....................

……….……………………..…
Matěj Kinovič,
předseda zasedání členské schůze
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……….…………………………..
Michaela Novotná, Anna Hagarová
ověřovatelky zápisu
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Schvalované změny stanov
1. Změny neměnící význam stanov (překlepy, syntax, gramatické)

a. Článek 4, odstavec 7: Řádné členství může dále vzniknout přeměnou přechodného
členství na členství řádné za podmínek stanovených v čl. 8 odst. 6 písm. b) <tohoto
článku> těchto Stanov ve spojení s čl. 9 odst. 1 písm. a) těchto Stanov.
b. Článek 8, odstavec 2: Přechodné členství nevznikne, <nevyjádři>nevyjádří-li s tím
vybraný uchazeč souhlas.
c. Článek 9, odstavec 1, písmeno 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<.>,

d. Článek 11, odstavec 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.
e. Článek 11, odstavec 8: Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod
polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze,
která je ve funkci potvrdí či zvolí nové Členy voleného orgánu.
f. Článek 13, odstavec 2: Zasedání členské schůze zahajuje předseda Spolku. Předseda
Spolku ověří, zda je členská schůze schopná 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.
g. Článek 13, odstavec 7:Předsednictvo Spolku zabezpečí vyhotovení a ověření zápisu
ze zasedání členské<ho> 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.
h. Článek 21, odstavec 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, zastupuje Spolek
předseda Spolku společně s některým z místopředsedů Spolku.
i. Článek 22, odstavec 4: Skupina koordinátorů zaniká naplněním účelu, pro který
byla zřízena, či usnesením předsednictva Spolku.
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j. Článek 25, odstavec 1: Spolek zaniká zrušením Spolku s likvidací nebo jeho
přeměnou za podmínek stanovených v čl. 12 odst. 4 ve spojení s čl. 13 odst. <5>4
těchto Stanov.
2. Změny stanov v souvislosti s nahrazením chyby, která se do stanov dostala záměnou
pojmů
a. Článek 12, odstavec 4, písmeno e: schvaluje <výroční zprávu>zprávu o činnosti
Spolku a zprávu o hospodaření Spolku,
b. Článek 15, odstavec 2, písmeno g: připravuje a přednáší <výroční zprávu>zprávu o
činnosti Spolku,
3. Změna stanov v souvislosti se zvýšením počtu razítek
a. Předsednictvo Spolku disponuje <dvěma>třemi razítky, <z nichž jedno náleží předsedovi
Spolku a jedno místopředsedovi pro finance>přičemž každému z členů statutárního
orgánu náleží právě jedno,
4. Změny stanov v souvislosti s navýšením členům předsednictva
a. Článek 14, odstavec 2: za písmeno c) se vloží d) člena předsednictva odpovědného za
fundraising, původní písmeno d) bude nyní označeno jako e) a původní písmeno e) bude

nyní označeno jako f)
b. Článek 14, odstavec 4: Předsednictvo Spolku je usnášeníschopné, jsou-li na jeho
zasedání přítomni alespoň <tři>čtyři jeho členové. Usnesení se přijímá
nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů předsednictva Spolku. Každý
člen předsednictva Spolku má jeden hlas.
c. Článek 15, odstavec 8, písmeno b: zřizovat skupiny koordinátorů podle čl. <22>23 těchto
Stanov, jmenovat jejich předsedy a vymezit jejich kompetence, jakož i sledovat a
hodnotit jejich činnost,
d. Za Článek 17 „Místopředseda pro finance“ bude vložen nový článek s následující

úpravou, přičemž všechny následující články počínaje původním Článkem 18 Člen
předsednictva odpovědný za lidské zdroje budou nyní označeny číslicí o jedna větší než
doposud:
e. 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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Pořad zasedání členské schůze
1.
2.
3.
4.
5.

Volba orgánů zasedání
Změna pořadu zasedání členské schůze
Zpráva o činnosti Spolku
Schválení změny stanov
Volba předsednictva

Pozměňovací návrhy ke schvalovaným stanovám
Článek 25, odstavec 1: Spolek zaniká zrušením Spolku <s> likvidací nebo jeho přeměnou za
podmínek stanovených v čl. 12 odst. 4 ve spojení s čl. 13 odst. 4 těchto Stanov.
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