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Článek 1: Úvodní ustanovení
1. Regionální rada Euro v Česku (dále jen “Regionální rada”) je koordinačním orgánem
implementujícím politiku Eura v Česku na regionální úrovni.
2. Regionální rada je zřízena na základě článku 7 Stanov Eura v Česku.
Článek 2: Působnost Regionální rady
1. Regionální rada je platformou pro setkávání Regionálních koordinátorů.
2. Cíle Regionální rady jsou mj.:
a. Nastavení a implementace regionální politiky Eura v Česku.
b. Sdílení zkušeností a praxe při implementaci regionální politiky Eura v
Česku.
c. Decentralizace fungování Eura v Česku s ohledem na regionální specifika.
3. Regionální rada může svými usneseními ukládat Regionálním koordinátorům Eura v
Česku úkoly.
Článek 3: Složení Regionální rady
1. Regionální rada je složena z Regionálních koordinátorů a Předsedy Eura v Česku.
2. Předseda Eura v Česku předsedá Regionální radě.
3. Členství v Regionální radě není zastupitelné.
Článek 4: Regionální koordinátoři
1. Regionální koordinátor je zástupcem Eura v Česku v regionu s rolí reprezentativního
a kontaktního místa.
2. Regionálním koordinátorem může být pouze člen Eura v Česku.
3. Regionální koordinátor je na návrh Předsedy jmenován a odvoláván Výkonnou
radou.
4. Regionální koordinátor navrhuje a zodpovídá za politiku Eura v Česku v regionu.
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a. Aktivně komunikuje s regionální a místní samosprávou a dalšími subjekty
pro zajištění dobrých vztahů s Eurem v Česku.
b. Informuje obce v regionu o nabídkách Eura v Česku, např. bezúplatné
uspořádání besedy o euru přímo v obci.
c. Vyhledává vhodné regionální akce a příležitosti, kterých by se Euro v
Česku mohlo zúčastnit.
d. Aktivně komunikuje s regionálními a místními periodiky ve snaze
prosazovat aktivity Eura v Česku v regionu.
e. Na základě pověření zastupuje Euro v Česku při osobním jednání se
subjekty v regionu.
5. Regionální koordinátor může navrhnout Výkonné radě zřízení regionální buňky jako
organizační jednotky podle článku 3 Statutu Eura v Česku. Příslušný regionální
koordinátor je pak předsedou své regionální buňky. Podrobnosti stanoví příslušný
statut organizační jednotky, který schvaluje Výkonná rada.
6. Na základě předložených návrhů Regionálního koordinátora Předsedovi může na
provádění vlastní regionální politiky dostat finanční či materiální podporu ze zdrojů
Eura v Česku.
Článek 4: Externí spolupráce
1. Regionální rada může požádat o spolupráci externí odborníky.
2. Externí odborníci se mohou na pozvání Předsedy zúčastnit zasedání Regionální rady
jako hosté k určité problematice nebo se mohou účastnit práce na konkrétních
úkolech Regionální rady.
Článek 5: Náklady na činnost Regionální rady a odměny
1. Běžné náklady na činnost Regionální rady jsou hrazeny z rozpočtu Eura v Česku.
2. Jednání Regionální rady se konají obvykle v prostorách členů Eura v Česku
bezúplatně.
3. Členové Regionální rady nemají nárok na odměnu za výkon funkce.
Článek 6: Jednací Řád Regionální rady
1. Jednací řád Regionální rady upravuje způsob jednání Regionální rady.
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2. Změny a doplňky Jednacího řádu Regionální rady schvaluje Regionální rada.
Článek 7: 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.
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