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Vážení budoucí členové,

děkujeme za Váš zájem a vážíme si toho, že se chcete stát členy spolku
ECONET. V této informační brožuře se dozvíte všechny důležité
informace týkající se spolku a jeho aktivit, dále možnosti získání
členství a nakonec i podrobného návodu na vyplnění členské přihlášky.

Pevně věříme, že po tom, co se s naším spolkem seznámíte, nebudete
dlouho váhat a brzy budeme moci schválit i Vaši přihlášku :-) Těšíme se
na Vás!

Za spolek ECONET

………………………………………
Pavel Králík, předseda představenstva
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O spolku ECONET

ECONET, plným názvem Economic Networks, z. s., je oficiálně registrovaný spolek, který
sdružuje mladé lidi se zájmem o ekonomii, finance a další přidružené oblasti. Spolek
byl založen v roce 2020 jako společný projekt Martiny Bacíkové (zakladatelka a ředitelka
INEV), společnosti INEV (pořadatel EO), Otakara Kořínka (vítěz 4. a 5. ročníku EO, vítěz 2.
mezinárodního finále EO) a Pavla Králíka (vítěz 3. ročníku EO).

V ECONETU propojujeme nejen účastníky a finalisty Ekonomické olympiády (EO), ale i
všechny další talentované studenty, kteří v ekonomii či financích našli zálibu. Díky naší
rozmanité činnosti všem nadaným studentům umožňujeme potkávat se a diskutovat s
mladými lidmi, kteří sdílejí stejné zájmy a záliby. 

Jednou z hlavních činností spolku jsou ekonomická setkání, na kterých přednáší přední
české osobnosti ekonomické a finanční sféry. Setkání jsou skvělou networkingovou
příležitostí poznat se osobně nejen s hostem, ale především s nejtalentovanějšími
studenty z celé České republiky i zahraničních zemí.

Spolek zároveň zastřešuje činnost Analytického týmu ECONET. Tým je uskupením
nadaných studentů, kteří analyzují aktuální české i světové dění a přispívají svými
články do vybraných internetových i tištěných médií.

Studenti s obzvláště vysokým zájmem o oblast financí – zejména pak o akciové trhy –
navíc mají možnost zapojit se do Investičního klubu, který poskytuje jedinečnou šanci
rozšířit si své znalosti a schopnosti přímo pod vedením Otakara Kořínka, trojnásobného
vítěze Ekonomické olympiády.
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Členství ve spolku

Udělení členství představuje administrativní záležitost, která Vám umožní stát se
formálně členem spolku a využívat díky tomu všechny členské výhody.

Druhy členství

Ve spolku ECONET můžete získat dva druhy členství, a to tzv. řádné a výkonné.
Výkonné členství získávají členové, kteří se dobrovolně a soustavně podílí na
činnosti spolku (např. členové představenstva, project manažeři, PR manažeři
atd.). Na výkonné členství může dosáhnout každý, kdo pro spolek dlouhodobě
vykonává užitečnou činnost. 

Všichni ostatní členové (tj. členové, kteří se účastní aktivit spolku, ale pro spolek
přímo nevykonávají žádnou činnost) získávají řádné členství. 

S oběma druhy členství jsou spojeny stejné výhody, co se týče účasti na akcích i
jiných aktivitách pořádaných spolkem. Níže se proto věnujeme pouze řádnému
členství, které je mezi členy zdaleka nejčastější.

Řádné členství

Obecně

Řádné členství se uděluje členům, kteří májí zájem účastnit se činností a aktivit
pořádaných spolkem (ekonomická setkání, Investiční klub, Analytický tým
ECONET, atd.)
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Výhody

Po získání členství se můžete účastnit všech činností a aktivit, které
spolek pořádá. Zároveň se díky členství dostanete i na uzavřené akce s
nejvýznamnějšími VIP hosty (např. hlavní ekonomové českých bank,
členové bankovní rady ČNB, přední čeští akademici, atd.), o které je
velmi vysoký zájem a na které se bez členství zpravidla nedostanete.

Díky členství navíc máte lepší šanci seznámit se s dalšími členy spolku,
obdržíte pravidelné informace o plánovaných přednáškách i jiných
akcích, a celkově budete mnohem lépe v obraze ohledně aktuálního dění
ve spolku. Dále získáte možnost předávat vedení spolku podněty a
nápady na zlepšení, pokud Vás nějaké napadnou a rádi byste je uplatnili. 

Po získání členství se můžete v případě zájmu také zapojit do samotného
fungování spolku a pomáhat např. s organizací přednášek,
fundraisingem, kontaktováním hostů, správou sociálních sítí či
jakoukoliv jinou činností.

Díky členství zároveň odpadá nutnost vyplňovat na akcích prezenční
listinu. U vchodu se prokážete jednoduše členskou kartičkou, na které
máte přiděleno své unikátní ID číslo.
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Podmínky

Členství ve spolku je bezplatné. Členové nehradí žádný členský poplatek
ani neručí za závazky spolku. Také není stanoven limit pro minimální
povinnou účast na akcích.

Abyste však mohli podat členskou přihlášku, musíte splňovat dvě základní
podmínky:

1) Dosáhli jste 15. roku věku

2) Zúčastnili jste se alespoň krajského kola Ekonomické olympiády
    nebo

    Zúčastnili jste se alespoň třech přednášek pořádaných spolkem
    nebo

    Aktivně jste pracovali v rámci činnosti Investičního klubu

Ukončení členství

Členství ve spolku je možné kdykoliv libovolně ukončit zasláním oznámení
o vystoupení na email nebo písemně na adresu spolku.

V případě hrubého porušení stanov nebo jiného závažného prohřešku
může být členství okamžitě odebráno rozhodnutím představenstva
spolku. 
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Postup získání členství

Pokud splňujete podmínky a máte zájem stát se členem, otevřete si nyní Word
dokument „Členská přihláška“, který naleznete vždy spolu s touto brožurou, a
postupujte dle návodu níže.

Přihláška do spolku se skládá ze čtyř části. Jedná se o samotnou Členskou
přihlášku, dále o Informační doložku, Dobrovolné doplňující informace o
žadateli a na závěr o Souhlas s GDPR.

Vyplnění přihlášky
 

Členská přihláška

Členskou přihlášku naleznete na první straně. Do přihlášky doplňte své kontaktní
údaje a dále Vaše nejlepší dosažené umístění v Ekonomické olympiádě (sekce
„Účast v EO“). Pokud jste se umístili na stejném místě ve více ročnících, vyberte to
více aktuální umístění. Pokud jste se zúčastnili národního i mezinárodního finále,
uveďte zde obě dosažená umístění.

Pokud jste se zúčastnili jenom školních kol na PC nebo pokud jste se Ekonomické
olympiády nezúčastnili vůbec, nechte tuto kolonku prázdnou a přejděte níže na
sekci „Účast na setkáních“.

Zde napište data konání minimálně 3 přednášek pořádaných ECONETEM, kterých
jste se zúčastnili. Pokud nemůžete dohledat datum konání akce, napište jméno
speakera a téma přednášky, abychom zjistili, o jakou přednášku se jedná a
dohledali si Vaši účast na prezenční listině.

Pokud nemůžete doložit účast v Ekonomické olympiádě ani na setkáních, ale
aktivně jste pracovali v rámci činnosti Investičního klubu, do sekce „Investiční
klub“ napište formulaci „Aktivně jsem pracoval.“
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V Přihlášce potvrzujete, že jste se seznámili se stanovami spolku a budete je
dodržovat. Úplné znění stanov naleznete vždy spolu s touto informační
brožurou pod názvem „Stanovy spolku Economic Networks, z.s.“ 

Stanovy jsou obsáhlý dokument, který upravuje veškerou činnost spolku.
Vašeho členství se týká především čl. 7 a čl. 9 stanov. Znění těchto dvou
článků proto uvádíme níže na konci této informační brožury. 

Po vyplnění přihlášky nezapomeňte doplnit datum a místo podpisu, a
přejděte na další stranu k Informační doložce. 

Informační doložka

Informační doložka (strana 2) slouží pro potvrzení toho, že jste se skutečně
seznámili se čl. 9 našich stanov.

Informační doložku si prosím přečtěte, doplňte svoje kontaktní údaje a dále
datum a místo podpisu. Poté se přesuňte na další stranu k Dobrovolným
doplňujícím informacím o žadateli o členství.

Dobrovolné doplňující informace o žadateli o členství

Tato část přihlášky (strana 3) je dobrovolná a záleží zcela na Vás, jaké
množství informací zde uvedete. Za spolek bychom Vás však rádi požádali,
abyste zde vyplnili všechny sekce a uvedli všechny relevantní informace.

9



Údaje, které zde uvedete, jsou pro nás velmi cenné, protože si na základě nich
můžeme udělat přehled o složení a struktuře našich členů, a díky tomu pak na
přednášky zvát ty nejzajímavější hosty a obecně směřovat činnost spolku takovým
způsobem, aby co nejvíce vyhovovala jeho členům.

Obzvláště důležitá je pro nás sekce „Dosažené školní a mimoškolní úspěchy“,
které vypovídají o vysokých kvalitách členů spolku. Skutečnost, že se náš spolek
může sebejistě pochlubit spoustou velmi nadaných a talentovaných studentů, nám
velmi pomáhá při oslovování nejvýznamnějších speakerů (přední čeští ekonomové,
nejuznávanější akademici atd.), což se posléze opět promítá do kvality našich
setkání a tím i spokojenosti našich členů. 

Alternativně můžete místo vyplnění této sekce zaslat Váš aktuální životopis, pokud
obsahuje stejné údaje o dosažených úspěších a nechcete je znovu přepisovat. V tom
případě do kolonky „Dosažené školní a mimoškolní úspěchy“ napište pouze
informaci o tom, že spolu s přihláškou přikládáte svůj životopis. 

K informacím v podobě a struktuře, které zde uvedete, mají přístup jenom členové z
úzké skupiny vedení spolku, kteří jsou za tímto účelem proškoleni na ochranu
osobních údajů (GDPR).  

Po vyplnění této sekce přejděte na poslední část, tj. na Souhlas se zpracováním
osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

V této části jsou uvedeny informace o tom, jak spolek nakládá s údaji členů. Doplňte
zde své kontaktní údaje, a dále datum a místo podpisu.
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Podpis a odeslání přihlášky

Podpis a naskenování přihlášky

Všechny čtyři části přihlášky je nutné vlastnoručně podepsat. Dokumenty
můžete buďto vytisknout na tiskárně (stačí černobíle) a podepsat fyzicky, nebo
dokumenty podepsat elektronicky např. prostřednictvím tabletu.

Pokud jste dokumenty fyzicky vytisknuly a podepsali, tak je následně naskenujte
(alternativně vyfoťte telefonem) a uložte ve formátu jednoho PDF souboru. 

Pokud jste dokumenty podepsali elektronicky, tak je uložte ve formátu jednoho
PDF souboru.

V případě, že jste se rozhodli připojit k přihlášce svůj životopis (viz oddíl
„Dobrovolné doplňující informace“ výše), neposílejte životopis zvlášť, ale zahrňte
jej spolu s ostatními částmi přihlášky do jednoho PDF souboru.
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Odeslání přihlášky

Na email prihlasky@eco-net.cz následně zašlete:

• Podepsané všechny 4 části přihlášky ve formátu PDF
• Vyplněné všechny 4 části přihlášky ve formátu Word (bez podpisu) 

Vyplněná podepsaná přihláška ve formátu PDF se archivuje v
informačním systému spolku.

Vyplněnou přihlášku ve formátu Word zasíláte proto, abychom mohli
Vaše kontaktní údaje překopírovat do naší databáze a nedošlo k chybě
při ručním přepisu údajů.

Jako předmět emailu uveďte:  

Členská přihláška – jméno příjmení 
(např. „Členská přihláška – Petr Novák“)

12



Přijetí členství ze strany představenstva spolku

Po odeslání přihlášky Vám na email (přibližně do týdne) přijde
Rozhodnutí představenstva o přijetí člena. Tento dokument bude
obsahovat buďto kladné stanovisko (přijetí členství) nebo záporné
stanovisko (nepřijetí členství). 

Na získání členství neexistuje žádný právní nárok a přijetí nového člena
je plně v kompetenci představenstva. Ačkoliv je většině žádostí o
členství vyhověno, představenstvo spolku má kdykoliv právo členství
odmítnout.

Přijatí členové zároveň obdrží i své originální členské ID, které následně
naleznete na členské kartičce.
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Členská kartička

Každý člen obdrží členskou kartičku, se kterou se bude prokazovat na
přednáškách a akcích konaných spolkem. Díky tomu už není zapotřebí
vyplňovat a podepisovat na akcích prezenční listinu. Stačí se prokázat
členskou kartičkou.

Členské kartičky se zhotovují hromadně, zpravidla jedenkrát měsíčně.
Jakmile bude Vaše členská kartička vyhotovena, budete o tom informováni
na email. Následně si ji můžete vyzvednout na jakémkoliv příštím
ekonomickém setkání, kartička zde bude k dispozici.
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Čl. 7 a čl. 9 stanov spolku, upravující Vaše členství

Čl. 7
Řádné členství

7.1 Řádné členství se uděluje členům, kteří mají zájem účastnit se činností a
aktivit pořádaných spolkem.
7.2 O udělení řádného členství rozhoduje představenstvo spolku. Na získání
řádného členství neexistuje žádný právní nárok.
7.3 Řádní členové jsou oprávněni účastnit se aktivit a činností pořádaných
spolkem, které jsou pro veřejnost jinak uzavřeny. Toto oprávnění může být
představenstvem spolku kdykoliv bez udání důvodu omezeno nebo zrušeno
(např. v případě zaplnění maximální kapacity akce, atd.)
7.4 Řádní členové jsou vždy povinni řídit se pokyny představenstva nebo
představenstvem pověřených členů.
7.5 Řádní členové mají právo dávat představenstvu a členské schůzi připomínky
nebo podněty související s činností spolku.
7.6 Řádné členství může být uděleno fyzické i právnické osobě.
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Čl. 9
Práva a povinnosti členů

9.1 Každý člen je povinen:
a) Dodržovat stanovy spolku.
b) Svědomitě a s péčí řádného hospodáře vykonávat povinnosti vyplývající z
úkolů, kterými je ve spolku pověřen 
(toto ustanovení se týká především výkonných členů)
c) Respektovat rozhodnutí orgánů spolku.
d) Hájit zájmy spolku.
e) Neprodleně oznámit orgánům spolku veškeré nelegální, nepovolené nebo
stanovy porušující chování, kterého je člen svědkem nebo o kterém má
důvodné podezření, že by se mohlo odehrávat. Nesplnění tohoto bodu může
být důvodem pro okamžité ukončení členství.
f) Na všech akcích pořádaných spolkem dbát pokynů organizátorů akce.
g) Hradit členské poplatky v případě, že budou představenstvem spolku
zavedeny.
h) Všichni členové spolku musí orgánům spolku neprodleně oznámit jakékoliv
svoje oficiální i neoficiální napojení (např. pracovní poměr, spolupráce,
obchodní vztah, atd.) na jakékoliv organizace, jejichž předmětem činnosti jsou
produkty nebo služby pojistného, finančního, kapitálového, investičního nebo
finančního trhu nebo činnosti s tím související, např. poskytování poradenství,
zprostředkovávání obchodů a transakcí, nebo jakékoliv jiné činnosti
podobného charakteru. Nesplnění tohoto bodu může být důvodem pro
okamžité ukončení členství.
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