Dodatek stanov č. 4 z 6.11.2015
VALNÁ HROMADA
Čl. 1

Rozpočet valné hromady

(1) Výše celkového rozpočtu valné hromady (dále jen “VH“) je dána aktuálním rozpočtem organizace.
(2) Rozpočet VH předkládá lokální prezident místní pobočky (dále jen “MP“) organizující VH či osoba jím
pověřená, a to výkonné radě (dále jen “VR“) ke schválení nejpozději 14 dnů před prvním dnem konání
VH. Lokální prezident, či osoba jím pověřená, je povinen odevzdat hospodáři originály účetních
dokladů spolu s vyúčtováním, a to do 30 dnů od posledního dne konání VH.
(3) Rozpočet VH by měl pokrýt náklady na ubytování a stravu všech delegátů místních poboček účastnících
se VH, členů výkonné rady, národních koordinátorů a Training Directora.
Čl. 2

Účastníci valné hromady
(1) Limit delegátů reprezentujících místní pobočku je stanoven na 10 členů. Do tohoto limitu nejsou
zahrnuti členové VR a jejich asistenti, členové dozorčí rady, národní koordinátoři, Training Director a
Alumni Director.
(2) O nadlimitním počtu delegátů místních poboček a o maximálním možném počtu členů Alumni sekce
účastnících se VH rozhoduje MP organizující VH. O ostatních účastnících VH, jako např. hosté,
rozhoduje výkonná rada.
(3) Delegátům podle odst. 1 (věta 1) hradí cestovné na místo konání VH organizace. Hospodář zhodnotí
adekvátnost výše cestovného u každého delegáta podle věty první, v případě nesouladu postoupí
k řešení VR. Pro odhad adekvátnosti bude použita cena běžné dopravy (autobusu nebo vlaku 2. třídy) z
místa sídla fakulty do místa konání VH.
(4) Lokální prezident místní pobočky organizující VH či osoba jím pověřená zveřejní nejpozději 21 dnů
před prvním dnem konání VH dokument, do kterého jsou lokální prezidenti povinni zaznamenat
všechny členy delegace MP účastnící se VH, a to nejpozději 14 dnů před prvním dnem konání VH.
(5) LP je povinen od každého delegáta MP účastnící se VH předem vybrat příspěvek za účast na VH. Tento
příspěvek je nevratný a při neúčasti člena pobočky bez náhradníka propadá ve prospěch organizace.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

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

