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Rozhodnutí představenstva č. 1/2016 o 

zřízení Zahraničního výboru 

Kategorie:   

 Asociace 

 Rozhodnutí představenstva 

1. Zřizuje se Zahraniční výbor (dále jen ”výbor”), který je dalším jmenovaným orgánem 

spolku dle článku 5.1.3 stanov.  

2. Oficiální anglickou verzí názvu je “International Committee“. Tato verze se používá 

při komunikaci výboru mimo ČR.  

3. Výbor plní funkci koordinace mezinárodních aktivit spolku. V rámci toho zejména: 

1. komunikuje se zahraničními partnery;  

2. monitoruje možnosti spolupráce a partnerství v souvislosti s mezinárodními 

aktivitami spolku;  

3. organizačně zabezpečuje účast na mezinárodních debatních akcích;  

4. vybírá trenéra národního týmu ČR v debatování;  

5. monitoruje možnosti získávání zdrojů pro financování účasti na mezinárodních 

debatních akcích a podílí se na přípravě souvisejících žádostí;  

6. dává představenstvu spolku doporučení ohledně hospodaření ve vztahu k 

mezinárodním aktivitám spolku;  

7. dává představenstvu doporučení ohledně dalšího směřování mezinárodních 

aktivit spolku;  

8. pomáhá s metodickou přípravou související s účastí na mezinárodních 

debatních akcích;  

9. vede záznamy o účasti na mezinárodních akcích.  

4. Výbor je ze své funkce přímo odpovědný představenstvu. Kterýkoli člen 

představenstva či Kontrolní a revizní komise je oprávněn účastnit se zasedání výboru.  

5. V čele výboru stojí vedoucí výboru ( dále jen “vedoucí” ). vedoucího jmenuje 

prezident spolku se souhlasem představenstva. Další členy výboru jmenuje prezident 

na návrh vedoucího výboru.  

6. Funkce vedoucího výboru zaniká: 

1. zánikem členství ve spolku dle čl. 2.7 stanov;  

2. vzdáním se členství; vzdání se členství se stává účinným doručením písemné 

rezignace do rukou prezidenta spolku;  

3. odvoláním prezidentem spolku.  

7. vedoucího výboru odvolává prezident spolku se souhlasem představenstva spolku.  

8. Členství ve výboru vzniká jmenováním prezidentem spolku ke dni účinnosti 

rozhodnutí prezidenta, kterým byl člen jmenován.  

9. Členství ve výboru zaniká: 

1. zánikem členství ve spolku dle čl. 2.7 stanov;  

2. vzdáním se členství; vzdání se členství se stává účinným doručením 

prostřednictvím prostředků elektronické komunikace do rukou předsedy 

výboru;  
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3. odvoláním prezidentem spolku.  

10. Člena výboru může odvolat prezident spolku, a to na návrh vedoucího výboru i bez 

návrhu; odvolání nabývá účinnost ke dni účinnosti rozhodnutí prezidenta, kterým byl 

člen odvolán.  

11. Výbor má vždy maximálně pět členů.  

12. Výbor zasedá podle potřeby. Jednání výboru svolává a řídí vedoucí. Pro zasedání 

výboru platí ustanovení čl. 5.5 stanov spolku obdobně. V případě nepřítomnosti 

vedoucího řídí zasedání jím pověřený člen výboru.  

13. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

vedoucího.  

Václav Soukup 

prezident spolku 

1. září 2016 

 


