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I. Název' sídloo prlsobnost, kontakt

uo o.s.

Název organizace je Xcenter.eu, o.s. Sídlo Xcenter.eu' o.s. je Most,
K. J. Erbena 11ol28, psČ: +gab1

Xcenter.eu, o.s. pťrsobí na Území Českérepirbliky.
ťr:'^

Kontaktní daje:

i

t

Xcenter.eu, o.s.
K. J. Erbena

434 01 Mostu
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Tel.: +a70 - 411190111
FAX: +420 - 234 097 833

E-Mail; info@xcenter.eu
\AMA/ : www.xcenter.eu
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iu*",u-, ffi',r-ffť-r'-W-

charakter
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Xcenter'eu, o's' je dobrovoln1im profesním sdruŽením osob pracujících
pro rozhlas
-éď" .'"b
zajímajícíchse o tuto činnost. Xcenter.eu,
politibky neutrátní, nezávisl
" '.,á
"
na
ideologick1ich,
.
9.:.
.je
náboŽensklch, politick ch a ek-onomick ch státních'i'so,1xiomycn
strukturách. Ícéni"r."u, o.s. se aktivně
angaŽuje za svobodu shromaŽd'ovat, analyzovat a Šíit informace prostednictvím
rozhlasu a elektronickich
médiÍ,svobodu vyjad ovat názor věetně ďvobody kritizovat, oponovat
vládám
potiti"ryi' a ekonomict<1irrl
strukturám, ve ejn1m nebo

"

soukromyim.

Poskytnout zázemíprojektťrm rozhlasovéhogJ'*iJ1ii;l'!i}i,*,9
to zejména začínajícím
projektťrm.
Poskytnout zázemi a pr?}i v rozhlasov1icn o'obre'cn o' na',
Řteré^se zajímají o rozhlas, rádi by v rozhlase
pracovali, ale kte í nemají bez praxe oézne Šanci.Poskytnout
členťrm .oiuzěír t"1oué podmínky, které jsou
nezbytné k legální činnosti V provozu rozhlasu na internetu,
nebo jejich stávající činnost členstvím
zlegalizovat a dále provozovat v plné legalitě.

Podporovat rozvq legálního vysílání na internetu, potlačovat
nelegální, nebo jínak nezákonné rozhlasové
vysílánína internetu.
Poskytnout zázemí k zájmové činnosti mládeŽe v rťrzn ch
oblastech
rámci prevence mládeŽe proti kriminalitě tak, aby nyr" r.nraoez zájmťl (hudba, PC, sportovní aktivity) v
."oáu"n": einnástí, která zvyšuje jejich
kvalifikaci, nebo alespo zábaví jejich jinak nenaplnén1i vorní
eas.

Uplat ovat práva provozovatelťr rozhlasu
je p ivyjednáváníse státnímia
ve ejn mi institucemi
včetně práva Účasti na p ípravě legislativy, 1's..luPou1t
t1ikajícise niomáon '.n ,oetou"cích prostedkťr.
UdrŽovat profesionální standardy lidí z médiía
je včetně profesionální p ípravy
moderátor .
Prosazovat redakčnínezávislosi provozovatere,'zlepŠovat
rcjzrriasoíli.n-'eoíi vysitaiicicn i""injern"tu a v kabelov
ch
sítích.

Prosazovat pracovní a sociální podmínky, které odpovídajípovaze
moderátorského povolání..

ilffieá.'Yil:n'íix13riln.bezpečnosti

reportérťr a moderátorťr

pi

u}'ronu jejich povolání, zejména pi

Poskytovat informace a záštitu ělen m Xcenter.eu, o.s'
Ve věcechll profesních,
právních,
lÝ'vlvglllvll' pracovně
Pla9uv
mzdov1ich a v záleŽitostech autorsk1ich práv.
Pečovat o majetek Xtenter.eu, o.s. a Účelně s ním hospoda

Pěstovat

a rozvíjet partnerství s dalšímirozhlasov1imi
J

republice a v zahraníčívyznávajícími stejné principy.

da

ov1ich,

it.

subjekty,
--'- '

s

noviná sk1imi organizacemi

Spolupracovat se Školamiadalšími institucemi, které se
zabyva1í prípravou mládeŽe.

Spolupracovat p ivytvá ení podmínek a programťr pro dalŠí
odborné vzdělávání mládeŽe'

v České

IV. Podmínky a vznik členství

jástc nedovrŠil 25ti let Y9ky,'\d.9 ne1i.
Pasivním členem Xcenter.eu, o.s. se můŽe stát kaŽdý, roo
inÍorn1gčnía
zaměstnaneckém pomě1u kdo má chuť, či potřebu aktivně se vzdělávat v oblasti mediálnÍ,
11

časovou aktivitu'
sportovní. Dále se pasivním" členem můŽe stát'mládeŽ, která nemá vyřešenu volno

'-'

,

'-']:'-___'

působívČeskérepublice,
Aktivním členem, poskytujÍcím zázemí pro pasivníČleny se můŽe stát každý, kdo
moci a koná v
politické
a
ekonomické
na
nezávislosti
i" št"isi 18ti let, booržujé principy suóoooy slova,
stanovami.
těmito
iouladu s nimi, je právnězpůsobilý a souhlasís
(kaŽdý člen si sám
Členem pro tento úěelje ten, kdo se Úěastní fyzic.r<9g přítomností aktivit Xcenter.eu, o's.
zvolí, kterých aktivit se bude pravidelně úěastnit a jak)'
rozhoduje
Členstvív Xcenter.eu, o.s' je dobrovolné. o přijetí na základě písemnépřihlášky uchazeče
uchazeěe
Pro
řídícívýbor'
posuzuje
případy
členskákomise, kterou voti řioici výbor Xcenter.eu, o.s.. Sporné
je jiŽ
pokud
sdruŽení,
Územního
příslu.Šného
či
krajského
tungújiói mimo Územi erány ;e nezbytne vyjádření
vyjádření
jeho
přihlášku.
Proti
projednat
komise
členská
ňbmůŽe
v dané lokalitě zastoupeno, bez ktďrého
se stává automaticky
t<rajsreno Ói Územníhó sdruŽení se lze odvolat k řídícímuvýboru. Přijatý uchazeě
sdruŽení můŽe
či
Územního
příslušného
krajského
Z
sdruŽení.
územního
ÓÉfuň přísluŠnéhor.ášŘeňó ěi
o.s.
Xcenter.eu,
člena
za
řádného
Přijetím
výboru.
písemně
řídícímu
sdělÍ
jestliŽe
své rózhodnutí
vystoupii,
vzniká právo na vystavení průkazu Xcenter.eu, o's'
stanov. Óleny
Členy Xcenter.eu, o's. nemohou být ti, kdo nesplňují článek lV_ (první a druhý odstavec) těchto
které aktivně
osob,
podobné
mimo
látky,
návykové
Xcenter'eu, o.s. nemohou být osóby uŽívajÍcídrogy a
problematikou
touto
která
se
organizace,
členem
procházejí odvykací procedůrou 1oána osóna muši být
nesouhlasí
|abývá, ňejlépése ktěrou spoluprácuje Xcenter.eu, o.s.1. oate ělenem nemohou být osoby, které

s posláním sdruŽení.

členové
Každý nový člen vstupuje do sdruŽení ode dne, kdy je jeho_členství schváleno. o vstup do sdruŽení
obsahovat
musí
přihlášky,
která
ovšem
formu
pouŽít
libovolnou
moŽno
printásŘy.
Je
poňoci
zeiaá':
náležitosti. které'jsou uu'"deny na Vzoru, kteý je k dispozici na webových stránkách sdruŽení, nebo v sídle
S:._Ž3., p;i,,^iol;ěníonli.g zácostije ČlenÚm běŽnou poŠtou odeslána písemná forma přihláŠky určená k
:':Š:::ě::aa!:es- si: a s:ruŽeni
::.:::S.:- .::':_

::'

V. Druhy členství
členství
Řaane - aktívní
Řaan1im členem se stává osoba' která beze zbytku splňuje podmínky členstvídl9.článku lV. těchto stanov'
Řádní ělenové volí do orgánů Xcenter.eu, o.s. a mají právo být do nich voleni' Rádný ělen platí zápisné a
Členský příspěvek do Xcenter.eu, o.s' (mimo pasivních členů)a je drŽitelem průkazu Xcenter.eu, o.s'

Pozastavené členství

Pokud řádný ělen přestane splňovat beze zbytku podmínky ělenství dle článku lV. Těchto stanov ze
závaŽných d'ůvodů,můze pisemně poŽádat o pozastavení svého Ólenství v Xcenter.eu, o.s. o pozastavení
člensfuírozhoduje řídícívýbor Xcenter.eu, o.s. Čten s pozastaveným členstvÍmneplatí členský příspěvek'
není dŽitelem frůkazu Xóenter.eu, o.s', nemá právo volit a být volen do orgánů Xcenter.eu, o.s.. KdyŽ
pominou důvody pozastaveníjeho členství,můŽe ělen písemně poŽádat o jeho obnovení, neplatíjiŽ zápisné
do Xcenter.eu, o.s.

Mimořádné členství
Mimořádným ělenem Xcenter.eu, o's. se můŽe stát ten, kdo byl řádtrým členem a stal se vlastníkem nebo
písemně poŽádá o
více neŽ 33procentním spoluvlastníkem hromadného sdělovacího prostředku

a

mimořádné čienstvív Xcenter.eu, o.s. o mimořádném členstvírozhoduje řídícívýbor Xcenter.eu, o.s..
Mimořádný ělen je drŽitelem průkazu Xcenter.eu, o's., platí mimořádný příspěvek do Xcenter.eu, o.s., nemá
právo být volen a volit do orgánů Xcenter'eu, o.s.
čestnéčlenství

je
Čestnéčlenstvíse uděluje zcela výjimeěně profesionálům vŠechoborů, jejichŽ veřejně prospěŠná činnost
Cestný
obecně uznávaná a respektována- Návrhy na čestnéčlenstvípředkládá řídícívýbor valné hromadě'
ělen je drŽitelem průkazu Xcenter.eu' o.s., neplatí ělenský příspěvek a není volen do orgánů Xcenter.eu, o.s.
Pasivní členství

Pasivním členem jsou osoby, které vyuŽívajíčinnosti Xcenter.eu' o's. dle jeho poslání. Pasivní člen je
drŽitelem průkazu Xcenter.eu, o.s., nepiatíčlenskýpříspěvek ani zápisné, nevolí a ani není volen do orgánů
Xcenter,eu, o.s.

ČIenstvív Xcenter.eu, o.s.

ČlenstvíV Xcenter.eu, o.s.
rídícímuv boru.

Členstvív Xcenter.eu,

9:9. zaniká, pokud

. |dn1i
nepoŽádal o pozastavené či mimo ádné č]enství.

člen p estal spl ovat podmínky ádného členstvía

Členstvív Xcenter.eY: o.s. zaniká vyloučenímpro jednání V rozporu s těmito
stanovami a pro konání v
protikladu k cílťrm Xcenter.eu, o.s- nebo pro jednání poškozující
prestiŽ
i4.y Xcenter.eu, o.s',
deklarované v článku ll. těchto stanov.
"
Členstvív Xcenter.eu, o.s. zaniká vylouěením
.pro zneuŽití prťrkazu Xcenter.eu, o.s. nebo pro zneuŽití
elnnošti Xcenter.eu, o.s. Ve prospccn vlastních
souxrom1icti zá1mťl či zájmrlr t etích

stran bez rjěasti

Xcenter.eu, o.s.

Členstvív Xcenter.eu, o.s..zaniká-nezaplacením ělenského p íspěvku
v termínu určenémídícímv borem

Xcenter.eu, o.s. (mimo pasivního ělena).

o vyloučení ze Xcenler.eY," o.s.. rozhoduje ídícív bor, nebo p edseda vvlv_Ý!'l
sdruŽení 9samostatně. Návrh na
vyloučenímusíb1 t ádně zdťrvodněn.
P i zániku ělenství je člen povinen vrátit neprodleně člensk prrlrkaz
Xcenter.eu, o.s. A p ípadnéostatní

prost edky, které dostal v zápťrjčce od Xcenter.eu, o.s.

Členstvív Xcenter'eu,
zq1iká, jestliŽe ovl
nezávisl m soudem pravomocně odsouzen pro gmysln
9.s..
9|9.n
trestnl čin' Zaniká také,
byl-li odsouzen za jak}ikoli ěin, zá ne;z *u byl uloŽen nepodmíněn
trest odnětí
svobody.

P i ukončení členstvíztrácí člen nárok na vrácení členskéhop íspěvku
a zápisného.

5#l"#jHffi:*,[:"#il;si'"'
IniŤ:?:Ť"jo'p
Pod le sk

u pi n

se m Že

vylouěen1i člen odvolat

k

ídícímuv:boru, kten v pípadě

VII. člensk p íspěvek a zápisné
íspěvku stanovuje valná hromao| ic.int"i."'l":. V.šizápisného
stanovuje

y člen stv í b.t

d

rŽite le m p,.,j

krJJ';f; Í:'1*''t?.:1

ídícívbor

:f::

UŽivatzaízeníXcenter.eu, o.s. Pod dozorem určenéosoby, kterou
určuje p edseda sdruŽení.
Prost ednicfuim orgán Xcenter.eu, o.s. se podílet na správě
majetku Xcenter'eu, o.s.
- '---r'--- "'VJ

(mimo pasivního

člena).

Podle skupiny členstvíprávo hlasovat, volit a b t volen
do orgánťr Xcenter.eu, o.s.
Vytvá et v rámci Xcenter'eu, o.s. krajská, uzemní,
redakční,vydavatelská, profesní a studentská
sdruŽení a
zájmové kluby.
DodrŽovat stanovy Xcenter.eu, o..'

. rffiffi:li:'.il;i;nosti

ďenri

Platit členskép íspěvky.

oznámit neodkladně změny

t]

kajícíse

Majetek Xcenter.eu, o.s. tvo í zejména:
o Zápisné
r Clenské príspěvky

v

konu povoIán í nebo novinárské, činnosti.

IX. Majetek

i:í|i:l n t::v,il

o

V1inosy z hospodárské činnosti podnikťr a

V

nosy z akcí porádan ch Xcenter.eu, o.S.
o Subvence, dary, odkazy
r Vyinosy z Úrokťr
o Movity a nemovit majetek
o

)r{

i:.t:: Í] I,.o* r:. rii:t

:.

{-l .

1'

za ízeníXcenter.eu, o.s.

X. orgány Xcenteneu'

o.s.

Clenové spravují Xcenteneu' o.s. prost ednictÝím orgán , jimiž jsou:
o Valná hromada
. Řídícív bor
o Kontrolní skupina
Valnánhromada

Valná hromada je nejvyšŠímorgánem Xcenter.eu, o.s. a schází se jednou za

ti

roky.

Tvo í ji delegáti zvolení ádn1imi členy Xcenter.eu, o.s. na 3 roky.
KaŽdt1

ádn

člen Xcenter.eu, o.s. mťrŽe p i volbě delegát pouŽít svťrj hlas pouze jednou.

V9l!v d9|egátťr valné
.hro1ady vyhlaŠujeídícív bor nejméně t i měsíce p ed koncem svého volebního
období. Volby ídívolební komise zvolená ídícímv] borem. Valná hromada
še schází nejpozději do 30 dnťl
po ukončeníhlasování. Valná hromada je. usnášeníschopná pouze
za p ítomnosti nejméně sox zvoránycrr
delegátťt. Valná hromada se usnáŠínadpolovičnívětšinou p ít mn
ch odtegat
.

Pokud by valná hromada měla rozhodnout o zániku Xcenter.eu, o.s., musí
b1it svolána zvlášt,k tomuto Účelu.
K rozhodnutÍ o zániku Xcenter.eu, o.s. je pot ebná dvout etinová vetsina
zvoíen1ycn-áebgat .

Pr

běh va|né hromady upravuje jednací ád. Prťrběh voleb delegátťr valné hromady
upravuje volební ád.

Mimo ádná valná hromada
|'|ino ádnou valnou hromadu musí svolat Ídícív)ibor, pokud o její
srlolání poŽádá minimálně jedna t etina
ádn ch členŮ Xcenter.eu, o.s. Mimo ádnou válnou 'hromadu mť'ze
suotat iioici v bor během svého
volebního období, kdyŽ musí rozhodnout ve věci, kde rozhodnuii pri.tusi
pourá vátná nromaoe.
Mimo ádná valná hromada.pak rozhoduje pouze v této věci, ke.které
byla svolána. Delegáty mímo ádné
valné hromady jsou delegátivalné hromaby zvolení podle článku 12
těchto stanov. Prťrběh mimo ádné valné
hromady upravuje jednací
ád valnéhromaáy.

P

sobnost valné hromady
Do q lučnép sobnostivalné hromady pat í:
'
o Schvalovat stanovy Xcenter.eu, o.s.
o Schvalovat volební ád pro vo|by delegát valné
hromady a jejíjednací a
volební ád
o Schvalovat v ši člensky7ch p íspěvkťr a zápisného
..9.l,.u3t9]?t program činnosti a zprávu o hospoda ení
o Vo]it ídícív bor a kontrolní skupinu
o Udělovat čestnéčlenství
o Rozhodovat o zániku Xcenter.eu, o.s. a o likvidacijeho
majetku
n

Řiaici vyuor
Rídícív bor Xcenter'eu, o.s.. volí v tajn ch volbách valná hrom.Ť.?.'7
delegátťr valné hromady a ádn1ich
člen , kte í jsou navrŽeniněkten'm zogánŮXcenter.eu, oi á
písemn souhlaš.

"viáánri-""š"š,i',il'j'i""i

Řioici vybor se skláďá ze t í člen . Volební období ídícÍhov boru je
t íleté'

Řioici vybor se schází nejméně jednou za čtvrt roku. Pr běh jeho jednání
upravuje jednací ád.
VŠechnykolektivní orgány

zízenéídícímv

borem majíjednacíády.

Prisobnost ídÍcíhov boru
Rídícív] bor ídíěinnosÍ Xcenter.eu, o.s. V období mezi valnyimi hromadami
a vykonává usnesení valné
hromady' o své činnosti vypracovává jednou zarokzprávu, t<terou je povinen
iu"Í"jnit. Ze své ěinností se

sťfi n*vy Xleí]t*r"*U, cl.$'

odpovídá valné hromadě.

Řidici viybor volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Předseda je statutárním orgánem Xcenter.eu, o's. a za sdruŽeníjedná zcela samostatně. Ze
odpovídá řídícímuvýboru.
Řidici vybor můŽe některé své pravomoci krátkodobě přenést na jednotlivé členy řídícíhovýboru.

Řioici. výbor zřizuje kancelář a zaměstnává její pracovníky. Působnost kanceláře je administrativní,
organizačníakoordinační. Vedoucího kanceláře jmenuje předseda Xcenter.eu, o.s. na návrh řídícíhovýboru'
Vedoucím kanceláře můŽe být i člen řídícíhovýboru, kteý vŠaknemůŽe být zaměstnancem Xcenter.eu, o.s..
o jeho případné odměně rozhoduje svým usnesením řídícívýbor.
Řidíci v1ibor schva.luje jednou za rok zprávu o hospodaření Xcenter.eu, o.s.
RÍdícíVýbor rozhoduje o způsobu financování Xcenter.eu, o.s.

a

rozpoČet Xcenter'eu, o.s..

Řidici.v'yoor zřizule a odvolává stálé komise, výbory nebo pracovní skupiny, volí a odvolává jejich předsedy,
jejich členy a jednací řády. Stálé komise, výbory nebo pracovňi skupiny vyxonává;i
róznoonuli
řídícíhovýboru, odpovídajíse ze své ěinnosti řídícímuvýboru a o své činnosii p"ooávaji ridícímuv1iooru
nejméně jednou za rok zprávu. Komise se řídí jednacími řády, které schvaluje řídící'výbor.
schv_aluje

Řioiciv1iborsvým usnesením potvrzuje vznik krajských, Územních, redakčních,vydavatelských, profesních a
studentských sdruŽení a zájmových klubů.
Řio.ici.v1ibor zřizuje připad od případu tříčlennousmírČíkomisi a schvaluje jejíjednacířád. Smírěí
komise je
rozhodčíorgán řídícíhovýboru. V období mezi jednáním řídícíhovýoórú iidi einnost Xcenter.eu,
o.s.

grémium'

Grémium tvoří předseda,

místopředseda a předseda stálé komise. Grémium vykonává rozhodnutí řídícÍho
výboru a rozhoduje o věcech neodkladných Ze své činnosti se odpovídá řídícímu
uýooru. Schází se podle
rotřebv zpravid|a jednou za měsíc. Řidi se jednacírn řádem, ktený schvaluje řídící

uyiío'

Řroici vyoor se řídíjednacímřáclem, ktený schvaluje na začátku svého volebního
období.
Kontrolní skupina
Kontrolní skupinu tvorí tri čtenovéa dva náhradníci zvolení valnou hromadou
v tajn]ich volbách z delegátťr
valné hromady a rádnyich člen , kterí jsou navrŽeni někter1im z orgánťl Xcenter.eu,
o.S. a vyjádriIi se švou
nominací písemnyi souhIas.

Členem kontrolní skupiny
volena na t íletévolební
.ng'!z-9 b t ělen ídícíhov boru. Kontrolní skupina je
období. DohlíŽí na hospoda ení Xcenter.eY,
, vyjabru1e se k jeho činnosti '. nlěoisr" hospodárnosti a
9.s
dodrŽování stanov. Svá zjištěnísděluje valné hromádě, ídícímuv1iboru a jednou
)i:a ror informuje o své
činnosti ěleny Xcgnter.eu, o.s. Ze své činnosti se odpovídá valné hroma ae' zésveno
štr"ou volí p edsedu a
místop edseou. Řioi se jednacím ádem, kteryi schv'aluje na svém prvním jednání. prípadě,
V
Že ídícív bor
nenídlouhodobě usnáŠeníschopn], je kontrolní skupiná oprávněna svolat mimo
ádnou valnou hromadu.

Jj'"

Krajská sdruŽení xc91!e1.eu,' o_..
{t1ffi'HTťJ':x:ni.or".ouaní cílťrXcenter.eu, o.s. a za
'u.n,
Účelem společnéěinnosti
problémťr členťrv p íslušnémŘra1i. .le1icrr priioonost
ešení
lá riál'rá. ce.
Xcenter'eu, o.s. pracujícía Žť1ícív daném kraJ! se org'anizaěně stává také
členem príslušnéhokrajského
sdruŽení, nebo sdruŽení, které je lokalizačně nejblíŽe, p ípadně ke kterému
maeren ie sídostupnost.

a

Krajskou p ísluŠnostsi člen m Že rovněŽ sám zvolit.

Územní

sdruŽení mohou vzniknout po dohodě dvou či více krajsk] ch sdruŽení v zájmu posíleničinnosti
Xcenter.eu, o.s. v p ísluŠném
zemí' ÚzemnísdruŽení má pak stejné'postau"niiáro m4sxé sdruŽení.

V hlavním městě Praze.se

nevytvá

í krajská či rjzemní organizace. Redakění, vydavatelské,

studentské sdruŽení azájmové kluby pťrsobícív hlavním mešte Čn pro.ážuji
problémťr noviná ťr v p íméspolupráci s ídícímv borem Xcenter.eu,
o.s.
Krajská

a

profesní a

áiil X""nt.r.eu, o.s. a eŠení

zemnísdruŽenítvo íělenovéXcenter.eu, o.s. bez ohledu na druh členství.

Krajská a Územní sdruŽení mají právní subjektivitu odvozenou od právní subjektivity Xcenter.eu, o.s. a

mohou vlastnit majetek. Jejich organizační řády nemohou být v rozporu se stanovámiXienter.eu, o.s.

Nejvyššímorgánem sdruŽení je valná hromada, kterou tvoří všichni členovésdruŽení. Valnou hromadu
svolává jednou do roka předseda sdruŽení. Mimořádnou valnou hromadu svolává předseda na Žádost
nejméně jedné třetiny všech členůsdruŽení, nebo na základě rozhodnutí rady sdruŽení.

"

Valná hromada sdruŽení volí ze svého středu radu a kontrotní skupinu na nejvýše tříletéobdobí. Rada volí
ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. Valná hromada sdruŽáníschvaluje zprávu o činnosti
sdruŽení a zprávv o hospodaření sdruŽení a ty předkládá řídícímuvýboru Xcenter.eu, o.s' a kontrolní
skupině Xcenter.eu, o.s. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnošti nadpoloviěni vétšiny členůa
rozhoduje nadpolovičnívětŠinoupřítomných. Není-li valná hromada usnášeníschopná, 1oňá se za pŮl
po stanoveném zaěátku náhradní valná hromada s programem, který byl ůveáen n" po'uán"".
!.o'9in)l.
Náhradní valná hromada pak rozhoduje nadpolovičnívětšinou přítómných elenůiorirzeni.
Předseda sdruŽeníje hlavním představitelem a mluvčímsdruŽení v přísluŠnémkraJi či Území a je odpovědný
za ěinnost sdruŽení. Předkládá valné hromadě sdruŽenízprávu o Činnosti. Přeoklááá návrhy řídícímuvýboru
Xcenter.eu, o.s.

Hospodář sdruŽeníje p|ně odpovědný za svěřené prostředky a vede jejich řádnou evidenci. Předkládá valné
hromadě sdruŽení zprávu o hospodařeníse stanoviskem kontrotnistupiny sdruŽení. Hospodářem můŽe být
jmenován i současně fungujícípředseda sdruŽení.
Rada sdruŽenÍ odpovídá za veŠkerou činnost sdruŽenÍ v období mezi valnými hromadami sdruŽení. Rada
se
schází podle svých potřeb nebo poŽádá-li o její svolání nejméně jedna třětina Členůrady. Rada doporuču.,e
'''z''k Č'e'stvív Xcentereu' o.S. předkládá návrhy řídícímuvýboiu Xcenter.eu,
o's. a výkonává roihcdnutí
řidicjho výboru Xcenter.eu, o's.
XII. Redakčnío vydavatelská, profesní a studentská sdružení
Redakční,vydavatelská, profesní a studentská sdruženívznikají doorovolnď]á-ue"p* prosazovánÍ
cílů
Xcenter'eu' o.s. a_za účelemspolečnéěinnosti a řešenípioblémů
Qlenů v jednotlivých redat<cicn,
vydavatelských, profesních oborech a ve Školách.
Jejich působnost je podle druhu sdruŽení redakční,vydavatelská, profesní a Školní.

PřísluŠnésdruŽení vzniká na základě spoleěného rozhodnutí nejméně 5 členůXcenter.eu,
o.s. Jeho vznik

potvrzuje svým usnesením řídícívýborXcenter.euto.s', pokud jsou naplněna
ustanovenítěchto stanov.

SdruŽení zanikaji usnesením jejich členůo rozpuštěnía písemným oznámením řídícímu
Výboru Xcenter.eu,

o.s.

Táto sdruŽení nemají právní subjektivitu odvozenou od právnísubjek$vity Xcenter'eu,
o.s.

Nejvyššímorgánem těchto. sdruŽení je členská schůze, kterou tvoří všichni
ělenové sdruŽení. Členskou
schůzi svolává jednou do roka předseda sdruŽení. Mimořádnou členskou schůzi svolává předseda
na Žádost
nejméně jedné třetiny všech členůsdruŽení.

Členská schůze volí ze svého středu předsedu

činnosti sdruŽení.

a

místopředsedu. Členská schůze schvaluje zprávu o

Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční větŠiny členůa rozhoduje
nadpoloviění
větŠjnou přítomných. NenÍ-li ělenská schůze usnášeníschopná, koná
za poi nooiny po stanoveném
začátku náhradní č|e1ská schůze s programeT,
"'e
š"n'* b"r
.ktery byl' uveden ha po.uáňá".
rozhoduje nadpolovičnívětšinou přítomných členůsdruŽóní.'

čó.[á

Předseda sdruŽení je hlavním představitelem sdruŽení a je odpovědný za činnost sdruŽení.
Předkládá
jednou za rok zprávu o činnosti a předkládá návrhy řídíbímuvýboru
Xcenter.eu, o.s. Předseda nebo

I*ž'.;*rir:v'.; F.t:*:r:i:tlt'^et.:.

místopredseda doporučujívznik členství V Xcenter.eu, o.S.

*^Í'

a

sT-ti:\l1il

',l

.

't'i.

vykonávají rozhodnutí rídícíhov boru

Xcenter.eu, o.s.

Struktura těchto sdruŽení je jejich vnit

ní záleŽitostí. Jejich ěinnost nesmí b t v rozporu se

stanovami

Xcenter.eu, o.s.

XIII. Kluby
ČlenovéXcenter.eu, o.s. mohou podle ,sv ch zá]mŮ vytvá et zájmové kluby' KIub Vzniká rozhodnutím
nejméně pětičlenťr Xcenter'eu, o.s.. Jeho vz.itik pofurzuje ídícív1ibor.
Činnost klubu nesmí b t v rozporu se stanovami Xcenter.eu, o.s.. Struktura klubťt je jejich vnitrní záleŽitostí.
Nemají právní subjektivitu odvozenou od právní subjektivity Xcenter.eu, o.s'. Mají predsedu, kter1i predkládá
návrhy ídícímuv boru Xcenter'eu, o.s. a odpovídáza veškerou činnost klubu.
XIV. Jmenování funkcí
stanovje určen stávající p edseda sdruŽení Radek
v
den
změny
sdruŽení
em
a
hospodá
P edsedou
Hemrlík, nar. 8.11 .1979, r.ě,'79110812773,trv'bytem Lom, Nám. Republiky 13/5' Za sdruŽeníjedná

samostatně.

Nové jmenování funkcí urČuje dle potreb
Valné hromady, pri které musí b}it prítom

td a. o,z:mtenle funkcí je Vyhotovena zpráva
á hlfoÍT],lac
po
e ssp)on OIlo'vinla čllentu.

Tyto stanovy jsou platné od

no)ve NI
tno
Zi7'á,vere)cnin;a usltat
prípravného vy7boru sdruŽení ze dne
str
tatnov(enn\ za:SEedtanr

30.1 .2013.

V Mostě dne:

30 .1

.2,2013.

ír

*twhÍ$

.2013

Za správnost vyhotoven

0 1

ze zasedání

o

tr

í:

predseda Xcenter.eu, o.s.

