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Základní ustanovení 

Článek 1: Úvodní ustanovení 

1. Název občanské iniciativy je Euro v Česku. 

2. Sídlem občanské iniciativy Euro v Česku je Praha. 

3. Občanská iniciativa je registrována podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob. 

4. Pojmem občanská iniciativa je myšlen právní pojem “spolek” ve smyslu §214 zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

Článek 2: Poslání a cíle 

1. Euro v Česku je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů, v němž se 
spolčili zastánci přijetí eura v Česku k související aktivní a obecně prospěšné 
činnosti. 

2. Základním cílem Eura v Česku je připravit Česko na přijetí eura, mj. prostřednictvím: 

a. Zvyšování informovanosti občanů 

b. Poskytování odborných služeb 

c. Zakládání a řízení paralelních struktur suplujících neaktivní subjekty 
zřízené státem 

Článek 3: Organizační struktura 

1. Orgány Eura v Česku jsou: 

a. Předseda 

b. Předsednictvo 

c. Výkonná rada 

d. Regionální rada 

e. Členská základna 

2.  Výkonná rada může v odůvodněných případech pro lepší fungování ustavit 
Organizační jednotky. Organizační jednotky se zřizují na základě tematického nebo 
územního principu příslušným Statutem. 

3. Orgány a organizační jednotky si schvalují Jednací a případně Volební řády, které 
vydávají v souladu s obvyklými demokratickými zásadami, zejména s ohledem na 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424
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rovnost hlasů. V jednání orgánů a organizačních jednotek se uplatňuje presumpce 
správnosti. 

4. Při posuzování platnosti předpisů vydaných různými kompetentními orgány a 
organizačními jednotkami se uplatní zásada hierarchie podle odstavce 1. 
Organizační jednotky se v mezích vnitřních předpisů spravují samy a mohou vydávat 
předpisy, podle nichž vykonávají své pravomoci. 

Orgány a organizační jednotky 

Článek 4: Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem řídícím Euro v česku. 

2. Předseda je zástupcem Eura v Česku a jedná jejím jménem. 

3. Předseda je oprávněný uzavírat jménem Eura v Česku dohody ve všech formátech. 

4. Předseda je volen Předsednictvem a Výkonnou radou na funkční období 3 let. 
Podrobnosti a procesní postup stanoví příslušný Volební řád. 

5. Předseda může zmocnit plnou mocí svého zástupce. 

6. Předseda může na vlastní žádost ukončit svůj mandát. 

7. V případě zániku členství Předsedy v Euro v Česku zaniká automaticky i jeho 
mandát. 

Článek 5: Předsednictvo 

1. Předsednictvo je poradním orgánem Předsedy a reprezentativním orgánem Eura v 
Česku především ve vnějších vztazích. 

2. Předsednictvo je tvořeno 4 Členy předsednictva a Předsedou. 

3. Předsednictvu předsedá Předseda. 

4. Členové Předsednictva mohou vystupovat jménem Eura v Česku, ale nemohou 
uzavírat dohody jménem Eura v Česku. 

5. Členové Předsednictva jsou voleni Členskou základnou na funkční období 2 let. 
Podrobnosti a procesní postup stanoví příslušný Volební řád. 

6. Členství v Předsednictvu zaniká rezignací, odvoláním Výkonnou radou za porušení 
pravidel Eura v Česku nebo ukončením členství v Euro v Česku. 

7. Předsednictvo se řídí příslušným Jednacím řádem. 

Článek 6: Výkonná rada 
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1. Výkonná rada je kolektivním výkonným orgánem Eura v Česku. 

2. Výkonná rada je tvořena 6 Členy výkonné rady a Předsedou. 

3. Členové Výkonné rady mohou vystupovat jménem Eura v Česku. 

4. Členové Výkonné rady nemohou uzavírat dohody jménem Eura v Česku. 

5. Členy Výkonné rady jmenuje a odvolává Předseda. 

6. Jeden z Členů Výkonné rady je Předsedou jmenován Místopředsedou. 

7. Místopředseda zastupuje Předsedu v případě jeho indispozice nebo na základě jeho 
pověření. 

8. Pokud není jmenován Místopředseda, vykonává jeho roli Výkonná rada jako 
kolektivní orgán. 

9. Výkonná rada se řídí příslušným Jednacím řádem. 

Článek 7: Regionální rada 

1. Regionální rada je koordinačním orgánem implementujícím politiku Eura v Česku na 
regionální úrovni. 

2. Regionální rada je tvořena Regionálními koordinátory a Předsedou. 

3. Regionální koordinátory jmenuje a odvolává Výkonná rada. 

4. Regionální rada se řídí příslušným Jednacím řádem. 

5. Regionální koordinátoři mohou navrhnout Výkonné radě zřízení regionální buňky 
jako organizační jednotky podle článku 3. Příslušný regionální koordinátor je pak 
předsedou své regionální buňky. Podrobnosti stanoví příslušný Statut organizační 
jednotky. 

Článek 8: Členská základna 

1. Členská základna je základním orgánem Eura v Česku a je tvořena všemi členy Eura v 
Česku. 

2. Členy na základě doručené přihlášky může přijmout Výkonná rada. 

3. Členové mohou mít Výkonnou radou přidělené zvláštní nebo specifické funkce a 
role. 

4. Členství zaniká oznámením ukončení členem nebo vyloučením Výkonnou radou. 

5. Sněm Členské základny se řídí příslušným Jednacím řádem. 
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Zásady a principy 

Článek 9: Způsob komunikace 

1. Členové Eura v Česku mají přístup ke všem dokumentům Eura v Česku skrze 
příslušné sdílené cloudové prostředí. 

2. Členové Eura v Česku se řídí Zásadami komunikace a Komunikačním manuálem. 

3. Členové Eura v Česku mezi sebou komunikují prostřednictvím ustavených 
komunikačních platforem. 

4. Veškerá jednání orgánů Eura v Česku mohou probíhat v prezenční, distanční i 
kombinované formě. 

5. Je přípustné hlasování per rollam podle příslušných Jednacích řádů. 

Článek 10: Hospodaření 

1. Euro v Česku hospodaří s příspěvky od fyzických a právnických osob a s granty. 
Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem své činnosti řádně 
podložené účetními doklady. Podrobnosti stanoví vnitřní finanční předpis. 

2. Euro v Česku sestavuje odhad rozpočtu na příslušný kalendářní rok, který schvaluje 
Výkonná rada a je předložen pro informaci Členské základně. 

3. Euro v Česku vydává Výroční zprávu o činnosti za uplynulý kalendářní rok, kterou 
schvaluje Výkonná rada a je předložena pro informaci Členské základně. 

4. V případě ukončení činnosti Eura v Česku budou nespotřebované finanční 
prostředky podle technických možností vráceny. 

Závěrečná ustanovení 

Článek 11: Platnost Stanov 

1. Úpravu Stanov Eura v Česku mohou navrhnout orgány Eura v Česku. Návrhy jsou 
předloženy ke zpracování Výkonné radě.  Konečnou úpravu Stanov schvaluje 
Členská základna. 

2. Tyto stanovy nahrazují původní stanovy přijaté ustavující schůzí ze dne 21. 8. 2019.  

3. Stanovy byly přijaté původní členskou schůzí dne 27. prosince 2020. 

  

__________________________ 
Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř 

Předseda 


