Dodatek stanov č. 1 ze dne 6.11.2015
DELEGACE NA VÝJEZDY
Čl. 1

Obecná ustanovení

(1) Delegát je pro účely tohoto dodatku člen organizace, který se účastní mezinárodní akce IFMSA.
(2) Pokud tento dodatek nestanoví jinak, použijí se ustanovení pro volbu osob ve stanovách.
Čl. 1

Delegace na General Assembly (dále jen „GA“)

(1) Rozpočet organizace dopředu určuje, jaká je celková suma uvolnitelná z prostředků organizace na daný
výjezd.
(2) Kandidatury na výjezd, ve formě stanovené viceprezidentem pro vnitřní vztahy, se zasílají výkonné radě
nejméně 7 dnů před prvním dnem konání valné hromady, kde proběhne volba delegace. V případě
zaslání kandidatury po výše uvedeném termínu, rozhodne o zařazení kandidatury mezi přijaté výkonná
rada.
(3) Volba delegace probíhá tajným hlasováním.
(4) Pro výjezd na GA jsou na prvních místech upřednostněni, bez ohledu na počet hlasů, prezident, národní
koordinátor/koordinátoři stálého výboru SCOPE, národní koordinátor /koordinátoři stálého výboru
SCORE, bez ohledu na počet národních koordinátorů stálých výborů SCOPE a SCORE. Na dalších
místech se umístí delegáti dle hlasování valné hromady IFMSA CZ.
(5) Pořadí členů delegace a jejich náhradníků je určeno počtem obdržených hlasů „pro“. Kandidát s vyšším
počtem obdržených hlasů „pro“ má nižší pořadové číslo. V případě rovnosti obdržených hlasů „pro“ má
nižší pořadové číslo kandidát s nižším počtem obdržených hlasů „proti“. Pokud se i počet obdržených
hlasů „proti“ rovná, rozhoduje los.
(6) Členem delegace nebo náhradníkem je zvolen kandidát, který obdržel více hlasů „pro“ než hlasů
„proti“. Členy delegace se stanou kandidáti s nižším pořadovým číslem.
(7) V případě March Meeting GA je automaticky proplacen:
a. jeden registrační poplatek prezidentovi, v případě jeho neúčasti zástupci, kterého prezident
určí,
b. jeden registrační poplatek národním koordinátorům stálého výboru SCOPE bez ohledu na
jejich počet, v případě jejich neúčasti zástupci, kterého určí,
c. jeden registrační poplatek národním koordinátorům stálého výboru SCORE bez ohledu na
jejich počet, v případě jejich neúčasti zástupci, kterého určí,
d. jeden registrační poplatek národním koordinátorům pro projekty bez ohledu na jejich počet.
(8) V případě August Meeting GA je automaticky proplacen:
a. jeden registrační poplatek prezidentovi, v případě jeho neúčasti zástupci, kterého prezident
určí,
b. jeden registrační poplatek národním koordinátorům stálého výboru SCOPE bez ohledu na
jejich počet, v případě jejich neúčasti zástupci, kterého určí,
c. jeden registrační poplatek národním koordinátorům stálého výboru SCORE bez ohledu na
jejich počet, v případě jejich neúčasti zástupce, kterého určí.
(9) Náklady na registrační poplatky na March Meeting GA jsou s výjimkou:
a. prezidenta, v případě jeho neúčasti jím pověřené osoby,
b. výjezdu pouze jednoho národního koordinátora stálého výboru SCOPE, v případě jeho neúčasti
jím pověřené osoby,
c. výjezdu pouze jednoho národního koordinátora stálého výboru SCORE, v případě jeho
neúčasti jím pověřené osoby,
d. výjezdu pouze jednoho národního koordinátora pro projekty rozděleny mezi všechny členy
delegace rovným dílem. V případě národních koordinátorů uvedených v odst. 7 se mezi ně
navíc rovnoměrně rozdělí příspěvek na registrační poplatek podle odst. 7.
(10) Náklady na registrační poplatky na August Meeting GA jsou s výjimkou:
a. prezidenta, v případě jeho neúčasti jím pověřené osoby,
b. výjezdu pouze jednoho národního koordinátora stálého výboru SCOPE, v případě jeho neúčasti
jím pověřené osoby,
c. výjezdu pouze jednoho národního koordinátora stálého výboru SCORE, v případě jeho
neúčasti jím pověřené osoby rozděleny mezi všechny členy delegace rovným dílem. V případě
národních koordinátorů uvedených v odst. 8 se mezi ně navíc rovnoměrně rozdělí příspěvek na
registrační poplatek podle odst. 8

Příklad: Pokud rozpočet GA určený na registrační poplatky delegace na March Meeting je 81 000 Kč a
průměrný registrační poplatek na delegáta je 12 000 Kč. Vyjíždí 10 delegátů, z toho 1 prezident, 2 NEO, 1
NORE a 3 národní koordinátoři pro projekty.
81 000 – (4 x 12 000) = 33 000
Prezident dostává 12 000 Kč.
SCOPE dostává 12 000 Kč a 2 x 4 125. Na 1 NEO tedy 10 125 Kč.
SCORE dostává 12 000 Kč. Na 1 NORE tedy 12 000 Kč.
Národní koordinátoři pro projekty dostávají 12 000 Kč + 3 x 4 125. Na 1 národního koordinátora pro projekty
tedy 8 125 Kč.
Ostatní členové delegace tedy dostanou každý 4 125 Kč
(11) Výši nákladů na registrační poplatky oznámí hospodář do 1 týdne po jejím oznámení hostitelskou zemí.
(12) Členové delegace jsou povinni uhradit částku z odst. 11 podle pokynů hospodáře.
(13) O přidělení příspěvků rozhoduje výkonná rada na základě návrhu předloženého vedoucím delegace do
60 dnů od skončení GA. V případě, že výkonná rada rozhodne odebrat delegátovi automatický
registrační poplatek, je tento delegát povinen jej zpětně uhradit, podle pokynů hospodáře, do 30 dnů od
obdržení oznámení o jeho odebrání.
(14) Vůči rozhodnutí o přidělení příspěvku je možné se odvolat do 30 dnů od jeho doručení, a to písemnou
formou výkonné radě. V takovém případě rozhoduje o udělení příspěvku následující valná hromada na
základě prezentace zprávy o činnosti delegáta.(15) Jde-li o volbu delegace, o níž valná hromada z
objektivních příčin nemohla rozhodovat nebo o dodatečnou volbu míst v delegaci, volí delegaci namísto
valné hromady výkonná rada.
(15) Při mimořádné volbě delegace nelze zvýšit rozsah příspěvků nad limit stanovený rozpočtem.
Čl. 2

Delegace na European Regional Meeting (dále jen „EuRegMe“)

(1) Rozpočet organizace dopředu určuje, jaká je celková suma uvolnitelná z prostředků organizace na daný
výjezd.
(2) Kandidovat na výjezd může každý člen organizace. Kandidatury na výjezd, ve formě stanovené
viceprezidentem pro vnitřní vztahy, se zasílají výkonné radě po výzvě prezidenta. V případě zaslání
kandidatury po stanoveném termínu, rozhodne o zařazení kandidatury mezi přijaté výkonná rada.
(3) Volba delegace probíhá hlasováním výkonné rady.
(4) Pořadí členů delegace a jejich náhradníků je určeno počtem obdržených hlasů „pro“. Kandidát s vyšším
počtem obdržených hlasů „pro“ má nižší pořadové číslo. V případě rovnosti obdržených hlasů „pro“ má
nižší pořadové číslo kandidát s nižším počtem obdržených hlasů „proti“. Pokud se i počet obdržených
hlasů „proti“ rovná, rozhoduje los.
(5) Členem delegace nebo náhradníkem je zvolen kandidát, který obdržel více hlasů „pro“ než hlasů
„proti“. Členy delegace se stanou kandidáti s nižším pořadovým číslem.
(6) Výši nákladů na registrační poplatky oznámí hospodář do 1 týdne po jejím oznámení hostitelskou zemí.
(7) Členové delegace jsou povinni uhradit částku z odst. 6 podle pokynů hospodáře.
(8) O přidělení příspěvků rozhoduje výkonná rada na základě návrhu předloženého vedoucím delegace do
60 dnů od skončení EuRegMe.
(9) Vůči rozhodnutí o přidělení příspěvku je možné se odvolat do 30 dnů od jeho doručení, a to písemnou
formou výkonné radě. V takovém případě rozhoduje o udělení příspěvku následující valná hromada na
základě prezentace zprávy o činnosti delegáta.
Čl. 3

Povinnosti členů delegace na GA a EuRegMe

(1) Členové delegace jsou povinni zvolit si mezi sebou vedoucího delegace, a to nejpozději do dvou týdnů
po řádné volbě členů delegace.
(2) Vedoucí delegace je povinen koordinovat dopravu všech členů delegace a delegačních materiálů na
místo konání akce a v průběhu výjezdu koordinovat činnost členů delegace a dbát o administrativní
úkony s tím spojené.
(3) Člen delegace je povinen se řídit pokyny vedoucího delegace.
(4) Člen delegace je povinen se účastnit programu výjezdu a reprezentovat zájmy organizace.
(5) Do jednoho měsíce od skončení výjezdu je člen delegace povinen vypracovat cestovní zprávu o výjezdu
a odevzdat ji vedoucímu delegace, a pokud mu byly svěřeny prostředky organizace k hrazení nákladů
spojených s jeho účastí, též vyúčtování hospodáři.

(6) Vedoucí delegace je povinen předložit společnou cestovní zprávu delegace členům organizace, a to
nejpozději do dvou týdnů po vypršení řádné lhůty na odevzdávání cestovních zpráv členů delegace.
Cestovní zprávu delegace z výjezdu na GA schvaluje valná hromada.
(7) Při porušení povinnosti v odst. 5 a 6 (věta 1) člen delegace přichází o právo kandidatury na další výjezd
pořádaný organizací, pokud se valná hromada zvláštním hlasováním neusnese jinak.
Čl. 4

Ostatní výjezdy

(1) Účast na mezinárodních akcích pořádaných IFMSA, které nespadají do článků 2 a 3, se řídí
ustanoveními tohoto článku.
(2) Každý člen organizace plánující vyjet na mezinárodní akci pořádanou IFMSA je povinen písemnou
formou informovat výkonnou radu o svém plánovaném výjezdu, a to nejpozději 3 dny před prvním
dnem konání akce.
Čl. 5

Závěrečná ustanovení

(1) Tento dodatek nabývá účinnosti spolu se stanovami schválenými valnou hromadou dne 09.11.2015

