Stanovyobčanského
s
ČeskákomoraP
Čt't'
Název a sídlo
ČeskákomoraPMl, se síd|em:
Na Dvorcích122118,
14000 Praha4

Čt'z

Gharaktersdružení
je dobrovo|ným
SdruŽení
nev|ádním
neziskovým
občanským
sdruŽením,
vzn
podlezákonač.83 / 1990Sb.,o sdruŽování
občanů,
v p|atném
znění'SdruŽeníje
právnickouosoboupod|ečeského
práva'

Čt.
s

Činnosta cí|esdružení
jsouzejména:
ZákIadními
cílisdruŽení
1. Vědomá,aktivnía soustavnápodporapraxe,vědy a profeseprojektového
řízenív Českérepub|ice
2' Soustavnýrozvojnejvýznamnějších
tématv oblastiprojektového
řízení
3, UdrŽování
kontaktů
s celosvětovou
komunitou
a sledováníaktuá|ního
r4ývoje
4' Podporasdílení
projektového
znalostímeziodborníky
řízení
5. Sběr informací
od regioná|ních
organizací
o trendechv projektovém
řízení
6. Budování
a udrŽování
vztahů
s obdobnými
organizacemi
v širším
regionu,
poskytování
včetněnapř.vzájemného
rek|amya výměnyřečníků
7 ' Podpora|egitimních
zájmŮmístní
komunityv ob|astiprojektového
řízenína
ce|osvětové
úrovni
8. Spo|upráce
s PMI
9. NabízetpříleŽitosti
k udrŽení
akreditacePMl:
- Zapojení
č|enů
do aktivitKomory(příprava
akcí,pub|ikační
činnost,...)
- Prezentace(m|uvčí,
ško|ite|,...)
- Spo|upráces registrovanými
poskytovate|i
vzdě|ávání
a umoŽnění
jejichs|uŽebč|enům
vyuŽívání
Komory
10.Podporovatprojektové
manaŽerypři orientacina trhupráce
Čt.l
Členství
ve sdružení
1' Č|enství
v Komořeje dobrovo|né
a jejímč|enem
se můŽestátjakáko|ifyzická
pos|ání
osoba,jeŽmázájemse podí|et
na nap|ňování
Komory.Čtenství
není
omezenorasou,vyznáním,
barvoup|eti,věkem,poh|avím,
stavem,národností,
náboŽenstvím
nebofyzickoučiduševní
indispozicí.
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postupy,
komoryPMl a všemip|atnými
se řídístanovamiČeské
%,ppnové
,ťÍ..q,n'.:n
.gógedurami,
profesního
pravid|y
kodexu.
a
včetně
Etického
a
směrnicemi,
í:}''... . .. ','
.
jména
jsou povinnipřispívat
CeskékomoryPMl a
dobrého
k udrŽení
Čleriové
' . ..'.'
i ii
.:'],zdr#t jakéhoko|i
ježby
jednáni,
čipoškodit
ovlivnit
moh|o
negativně
'
se
,
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p|atípovinnépříspěvkyvyp|ývající
v CeskékomořePMl. V
z č|enstvÍ
3]]1e|enové
případěukončení
č|enství
nevznikánárokna refundaci
zrušení
čioprávněného
příspěvků.
zaplacenýchčlenských
má právo:
4' ČlensdruŽení
o
o
o
o

komoryPM|,
účastnit
se jednáníČeské
a bytvo|endo těchtoorgánů,
vo|itorgánysdruŽení
předk|ádat
sdruŽení,
orgánům
návrhy,podnětya připomínky
podí|et
činnosti
sdruŽení.
se na praktické

v České
komořePM|zaniká:
5' Č|enství
.
o
.
.
.

Vystoupením
č|enaKomoryna vlastníŽádost,
n€ z áP|acenímpříspěvků,
úmrtím
č|ena
sdruŽení,
zánikemsdruŽení,
a
Etického
v případěporušení
rozhodnutím
ČeskékomoryPMI o vy|oučení
profesního
kodexu.

v ČeskékomořePM! pozbýváč|envšechpráva výhod
6. S ukončením
členství
vyp|ývajících
z č|enství.
schůzisvé
č|enské
na Výroční
majíprávopřednést
7. Prezidenta viceprezident
pro udě|ení
Cestníč|enové
č|enství.
čestného
osobností
návrhyvýznamných
vůči
Komoře,kroměpovinnostívyp|ývajících
nemajížádnáprávaani povinnosti
kodexu.
z Etického
a profesního

Čt's

uspořádání
organizační
tvoří:
StrukturusdruŽení
.
.
.
.

schůze,
Č|enská
Výbor,
výbor,
Nominační
Kontro|nívýbor

A. členskáschůze
kteráse schází
Č|enská
schůzejehoč|enů,
orgánemsdruŽeníje
1' Nejvyšším
jednouročně,
aby:
nejméně
.

a změnytěchtostanov,
schváli|astanovysdruŽení
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je odvo|a|a,
výbor,případně
zvoli|aVýbora Kontro|ní
. .
,/.ri'' :, '.],
předk|ádaný
Výborem,
sdruŽení
schváli|arozpočet
i
l...''.':...'..
předk|ádanou
Výborema účbtní
sdruŽení
zprávuo činnosti
schvá|i|a
závěrkuza předešlýrok,
.1.
. určila
období,
a jehocí|ena příští
koncepcisdruŽení
. schvá|ilapřihlášky
č|ena,
o vy|oučení
novýchč|enů
a rozhod|a
o rozhod|a
o zánikusdruŽení.

.
.
.

Ten je povinendo
svo|áváVýborsdruŽení.
schůzesdruŽení
2. ZasedáníČlenské
1 měsícesvo|atČbnskouschůzi,pokudji o to poŽádápísemněa|espoňjedna
Výborunebopokudo to poŽádá
Prezident,většinač|enů
sdruŽení,
třetinač|enů
místo,
čas
a programjednáníjezasí|áno
obsahující
oznámení
Kontrolnívýbor.
45 dnípřed konánímschůzepoštouv
Komorynejméně
Výboremvšemč|enům
pub|ikováno
podoběa e|ektronicky
na webovýchstránkáchKomory'
písemné
je
v oznámenío
schůze omezenna bodyobsaŽené
Programzasedáníčlenské
ao
sdruŽení
č|ena
o změnáchstanov,o vy|oučení
konáníschůze.Rozhodnutí
sdruŽení.
přijímána
všechč|enů
většinou
dvoutřetinovou
zánikusdruŽeníjsou
prostouvětšinouvšech
o jinýchotázkáchjsoupřijímána
Rozhodnutí
se zasedání
přítomných
schopná,účastní-|i
č|enů.
Schůzeje usnášení
sdruŽení.
většinavšechč|enů
nadpo|oviční
řádem,kteý je stanovenVýborem.
3. Všechnyschůzese řídíjednacím
B. Výbor
1. ČeskákomoraPMl je řizenaVýborem.Výborje odpovědnýza plněnípos|ánía
orgánČeskékomoryPMl. Za
Výborje statutární
sdruŽení.
cí|ů
občanského
VýborjednáPrezident'
volenýchčlenyČeské
2' Výborse skládá z Prezidentaa pětiVicepresidentů
s p|atbouč|enských
Výborunesmíbýtv prod|ení
komoryPMl. Č|enové
jsouomezenyna tři dvou|etá
po sobě
poplatků.
vykonávánífunkce
Podmínky
jdoucífunkční
období
obdobívtéŽefunkci,ce|kověpak na 5 po sobějdoucích
jsou
Výboru.
kaŽdýrokvo|eni3 č|enové
takŽe
ve Výboru.Pozicese střídají,
3' Prezidentje výkonnýmpředsedouČeskékomoryPMl a Výborua je povinen
jeŽjsou obvyk|é
propředsedu,včetněvšech
vykonávattakovépovinnosti,
jmenování
poŽadovaných
do funkcíse souhlasemVýboru.Prezidentje také
s výjimkou
ve všechpodvýborech
a hlasování
členems právemúčasti
je
Výboru
a reprezentuje
výboru'Prezident výkonnýmč|enem
Nominačního
transakce.
finanční
všechny
schva|uje
ČeskoukomoruPMl navenek.Prezident
pravomoci
na jiného
prezident
své
potřeby
některé
případě
delegovat
můŽe
V
Výboru.
č|ena
jednáníchČeské
pro provozvede záznamyo všechobchodních
4. Viceprezident
komoryPM|,např.
Výborua řídíběŽnýprovozČeské
komoryPMl a jednáních
jejíinternetovou
a záznamy'
registracič|enů
komunikaci,
profinancedoh|íŽí
na správufinancía jejichvydávánív sou|adu
5. Viceprezident
posláním
komoryPMl.
České
s řádněschvá|eným
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aktivitČeské
6. Viceprezidentpro programyzodpovidáza obsahspecifických
.-,.'..]..
je
' '...]]\. {omoryPM|, identifikuje
klíčová
témata,
organizujeakce a odpovědnýza
obsahovou
stránku
webových
stránek.
;
.......
ddbornou
:lr

/
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pro rozvojnavrhujepodmínky
a rozvíjí
\
sponzorství,
identifikuje
-ii:!,j,Viceprezident
'''./.
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-J^.C:^..i^ ^^-J-í^|-.
' ^^^^.^-^+
podmínky
pří|eŽitosti
prozískávánífinančních
prostředků,
sponzorství
definuje
a udrŽujevztahyse sponzorya rozvíji
způsobyprezentaceČeskékomoryPMI
v České
repub|ice.
^yí|^::.^^1i

8. Viceprezidentpro profesnírozvojavzdě|ávánípropagujecertifikacia
se projektovým
vzdělávacíprogramy,identifikuje
vzdě|ávacíinstitucezabývající
řízením
a udrŽujes nimivztahy.
neboje svo|ánna zák|aděpísemné
9. ZasedáníVýboru
svo|áváprezident,
jejích
při účasti
a|espoň
Žádostia|espoňtří(3)
č|enů.
Výborje usnášeníschopný
50%č|enů
Výboru.KaŽdýč|enmá jeden(1)h|asa musíse osobněúčastnit
Výbor
zasedánía vo|it.V případěrovnostih|asůrozhodujehlas prezidenta.
čijinýchprávně
můŽejednatprostřed
nictvímte|ekonference,
faksimi|e,
prostředků.
řádem
uznate|ných
Jednáníjsou
vedenav sou|adus jednacím
stanoveným
Výborem'
pokudVýbor
10.Na zasedáníVýborumajíkroměč|enů
Výborupřístupi č|enové,
jinak.
nerozhodne
č|ena
Výboruza
11.VýbormůŽeproh!ásitpozicičlenaVýborunebočestného
členVýboruv případě,Že se
uvo|něnou
v případě,Že členVýborunebočestný
nezúčastní
dvou(2)po sobějdoucíchzasedáníVýboru'ČlenVýborunebo
rezignace
čestnýč|enVýborumůŽeodstoupitpodánímpísemné
proprovoz'Pokudnenívoznámení
o rezignaciuvedenjiný
Viceprezidentovi
nabýváp|atnostijejím
termínnebonenístanovenVýborem,
odstoupení
doručením
Výboru.
odvo|ánze svéfunkcev
12.Č|en
VýborumůŽebýze závaŽnýchdůvodů
(2/3)většinouh|asů
záleŽitostech
souvisejících
s organizacídvoutřetinovou
na oficiá|ní
členské
schůzi.ČestnýčlenVýborumůŽe
osobněpřítomných
č|enů
s
souvisejících
býtodvo|ánze svéfunkceze závažnýchdůvodŮv zá|eŽitostech
(2/3)většinouh|asůosobněpřítomných
č|enů
na
organizací
dvoutřetinovou
(2/3)většinouh|asůVýboru.
oficiálníč|enské
schůzinebodvoutřetinovou
pozicejakéhoko|i
Výboru,
Výborunebočestného
č|ena
13.Pokudse uvo|ní
č|ena
jmenuje
Výbor
nástupce,ktenýbudevykonávattutofunkcido koncefunkčního
nebonechcedokončit
celéfunkční
období.V případě,Že prezidentnemůŽe
jej
pro
období, po zbytekfunkčního
obdobízastoupíViceprezident provoz.
do úřaduprvníden druhého
14.Uchazeči,
kteříby|izvo|enido Výboru,nastoupí
po měsíci,v němŽby|izvo|enia budouv úřadupo ce|ou
měsícenás|edujícího
zvolenia oprávněni
dobufunkčního
dokudnebudoujejichnásledovníci
období,
nastoupit
do funkce.

V

výbor
C. Nominační
'
výbor,kteý se skládáz nejhenet '
Výborujmenují
Nominační
1' Současní
členové
Výboru.Nominační
výborpřipraví'' . ::....
kteřínejsousoučasněč|eny
tří(3)členů,
."
jsou
jednotlivé
pro
vo|ené
funkceve Výborua zjistí,zda
seznamkandidátů
jednot|iví
volbách.
se svouúčastíve
kandidáti
způsobi|í
a svo|ní
nominovaní
jednot|ivé
pro
nominováni
volenéfunkceve Výborumohoubýttaké
Kandidáti
prostřednictvím
písemné
výboremneboVýborem.
ŽádostipodanéNominačním
provedeny
Volbybudou
(a)v průběhu
nebo
výroční
č|enské
schůze;
jeŽnejsouv prod|ení
(b)korespondenčním
h|asováním
všechč|enů,
s platbou
příspěvků;
nebo
č|enských
poŽadavky
(c)e|ektronickým
českého
hlasováním
v sou|adus právními
právního
řádu.
projednot|ivé
funkce.H|asy
kteřízískají
většinu
h|asů
Zvolenibudoukandidáti,
Výborem.
výbornebopok|adníci
určení
sčítáNominační
výborunesmíbýtzahrnutna seznam
č|enNominačního
2' Žaanysoučasný
výborem.
kandidátůpřipravovaný
prostředkynebozdrojeKomorynesmíbýtpouŽityna podporu
3. Žaanefinanční
komoryPMl nebo
do České
kandidáta
čiskupinykandidátů
vo|bykonkrétního
vo|ební
agitace,
způsoborganizované
veřejného
úřadu.Žaanyda|ší
prostředků
nebojiná organizovanáaktivita
získávání
finančních
komunikace,
jménem
Nominačnívýbor
Komorynebojinýpřís|ušný
kandidátů
nenípovo|ena.
jediným
všechvo|ebních
distributorem
orgánstanovenýKomoroubude
provo|enépoziceKomory.
materiá|ů
D. KontroInívýbor
na dodrŽování
stanova dalších
komoryPMl doh|íŽí
1. Kontrolní
výborČeské
poŽadavků.
auditprovozua financí
Kontro|ní
výborprovádíinterní
|egis|ativních
Kontro|ního
výboru
č|enské
schůzi.Tři č|enové
a odevzdávázprávuna Výroční
jsouvo|enina Výroční
komoryPM!' Č|enové
schůziz č|enů
České
č|enské
funkcev rámci Komory'
Kontro|ního
výborunesmějízastávatŽádnéjiné
je oprávněnasvolatČ|enskou
výborzjistínedostatky,
2' V případě,Že Kontro|ní
připomínky
Kontrolního
Taktosvo|anáČlenskáschůzemusíprojednat
schůzi.
jejich
nápravě.
výborua přijmoutopatřeník

d.a

Soukromý prospěch a střet zájmů
1' Žaanyč|enČeskékomoryPMI nesmíobdrŽetŽádnýpeněŽnízisk, prospěch
komory
finančních
účtů
a zdrojů
České
ved|ejší
z aktivit,
nebouŽitek,
čijiný,
v těchtostanovách.
zakotvených
PMI s výjimkoupřípadů
komiseani oprávněný
2' Žaanyč|enVýboru,jmenovanýč|enpodvýboru,
finanční
náhradyčijiné
zástupceCeskékomoryPMl nesmídostávatjakéko|i
nebonefinanční
odměnyza svoufunkcive Výboru.VýborvšakmůŽeschválit
prop|acenívýdajů
výši,jeŽby|yuhrazenyč|enem
ve skutečné
a přiměřené

t'r'l:;,;.,''"r.

/

.'.:Výboru,
7'lii'"i-;
jmenovaným
členemrnýboru
nebooprávněnýmzástupcema souvise|y
...
.-'t:'

,
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"

s účastí
na zasedáníchVýborunebojinýchschvá|ených
aktivitách.

,.. :

i

..
Vo|enými
č|eny
Výboru,
]3'.ČestakomoraPMI nesmíuzaviratsesvýmič|eny,
. . jňenovanýmič|eny
Výborunebooprávněnými
zástupcismlouvya transakce,
korporace,spo|ečenství,
asociacenebojinéorganizace,ve kteých nesp|ňuje
*. ..,..,.:"..''.',,
jedennebovíceč|enů
č|enů
VýboruČeské
komoryPMl,jmenovaných
podvýborů
podmínky:
nebooprávněných
zástupcůnás|edující
(a)Veškeré
Údajeo vztahuk danéorganizaci,a/nebozájmechv dané
organizacive vztahuke smlouvěnebotransakcijsousdělenyVýborupřed
uzavřením
takovésmlouvynebotransakce;
(b)Výborv dobrévířeschvá|ísm|ouvunebotransakcivětšinouh|asůč|enů
výboru,jeŽ nemajína danésmlouvěnebotransakcizájem;
(c)Sm|ouvanebotransakceneníproČeskoukomoruPMI nevýhodná
a je v
poŽadavky
právního
přís|ušného
sou|adus |egis|ativními
a regu|atorními
řádu,
je ČeskákomoraPM| za|oŽena
pod|ekterého
čiregistrována
v době
schva|ování/ratifikování
sm|ouvyčitransakceVýborem.
.:

.i

podvýborů
4. Všichnič|enové
Výboru,jmenovaní
č|enové
a oprávněnízástupci
přidruŽení,
ČeskékomoryPMl zveřejníjakýko|i
kterémajís jakýmko|i
zdjemči
subjektem
čiosobous nimiŽČeskákomoraPMIvstoupi|a
neboby moh|a
vstoupitdo sm|uvního
vztahua zdrŽise ov|ivňování
takovýchzá|ežitostí
či
h|asování
o nich.
Čt.l
Hospodařenísdružení
pod|eročního
1, Za hospodaření
sdruŽení
odpovídá
Výbor.SdruŽení
hospodaří
rozpočtu
sestaveného
Výborema schvá|eného
Č|enskou
schůzí.
p|nění
2' Za za1ištění
běŽného
hospodaření,
za vedeníúčetnictví
a za zajištění
je zodpovědnýViceprezident
profinance.
daňovýchpovinností
jehoč|enů,
pop|atky
3. PříjmysdruŽení
tvořípříspěvky
účastnické
příležitostných
granty.
z
vzdělávacíchakcí,dary,dotacea
4' VýdajesdruŽeníjsou
zaměřenyna uskutečňování
cí|ů
sdruŽení
uvedených
v č|.
3 těchtostanov.

d.a

Způsobmaietkovéhovypořádánípři zániku sdružení
jehomajetekpo provedené
1. V případězánikusdruŽeníje
|ikvidaci
bezp|atně
jinou
jejíŽ
převedenna
právnickouosobuneziskového
charakteru, cílejsou
b|ízké
cí|ům
sdruŽení.
Jest|iŽenebudetatoosobana|ezenado 3 měsíců
od
ukončení
|ikvidace,
rozdě|í
se zbývající
majetekrovnýmdí|emmezič|eny
sdruŽení.

