Stanovy politického hnutí Občanská sounáležitost

HLAVA PRVÁ – HNUTÍ A JEHO CÍLE
§1
Název a postavení Hnutí
(1) Název politického Hnutí: Občanská sounáležitost, zkratka: OS (dále jen „Hnutí“).
(2) OS je politickým Hnutím ve smyslu čl. 5 Ústavy ČR a zákona č.424/1991 Sb., o sdružování v
politických stranách a Hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Hnutí vyvíjí svoji činnost na území České republiky v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
principy přímé demokracie a v souladu se svými stanovami.

§2
Sídlo Hnutí
Sídlem Hnutí je ulice Heyrovského 42, 301 00 Plzeň. Případná změna adresy sídla podléhá schválení
Republikovým Sněmem Hnutí (viz Hlava čtvrtá, § 11).

§3
Programové cíle
(1) Posláním Hnutí je spojování občanů do silné občanské společnosti jako základu společenského
uspořádání umožňujícího seberealizaci a důstojný tvořivý život všech občanů.
(2) Hnutí prosazuje společenský smír a pocit sounáležitosti občanů uplatňováním a rozvojem obecně
lidských principů soužití a etických hodnot prověřených generacemi našich předků.
(3) Hnutí usiluje o trvale udržitelný rozvoj společnosti, o důstojný život pro každého, o rozvoj kvality
života a jeho duchovního rozměru.
(4) Hnutí akcentuje nenásilí, empatii a porozumění jako základní nástroj budování společnosti; řešení
problémů spatřuje ve sbližování společenských, ekonomických, politických a náboženských
protikladných názorů a v depolitizaci procesu rozvoje společnosti a technologie řešení
jejích problémů; boj o moc na základě rozdělování společnosti na levici a pravici považuje Hnutí za
smutný relikt minulosti.
(5) Hnutí respektuje občana jako jedinečnou bytost s právem volby vlastní cesty; ctí zájmy a potřeby
menšin, vyžaduje však ve stejné míře jejich respekt k zákonům a kulturní tradici většiny.
(6) Hnutí chrání kulturní dědictví a tradice České republiky, její životní prostředí, neobnovitelné zdroje
surovin a energie; přírodní zdroje považuje za nezcizitelný společný majetek všech občanů.
(7) Hnutí přispívá k rozvoji smysluplného efektivního sociálního státu a ke zdokonalování systému
ochrany občanů bezmocných a nezaviněně ohrožených sociálním vyloučením.
(8) Hnutí podporuje vytváření širokého spektra pracovních příležitostí v rámci rozvoje služeb obecného
hospodářského zájmu a široké pomoci tuzemským středním a drobným podnikatelům.
(9) Hnutí preferuje národní zájmy a zájmy občanů před zájmy nadnárodních korporací, finančních
institucí, ekonomických, politických a lobbistických skupin.
(10)Hnutí napomáhá postupně navracet státu jeho základní poslání, které ospravedlňuje jeho právo na
existenci a také smysluplnost výběru daní; vrací mu jeho základní funkce a napomáhá naplňovat
jeho povinnosti v oblasti sociálních jistot, zaměstnanosti, svobodného přístupu občanů ke vzdělání,
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práva na zdraví, ochrany veřejných statků, spravedlnosti a vymahatelnosti práva pro každého
nezávisle na jeho sociálním postavení a ekonomických možnostech.
(11)Hnutí klade důraz na decentralizaci politické moci cestou rozvoje práv občanů podílet se na
spolurozhodování o všech důležitých záležitostech v referendech, jakož i kontrolu výkonu politické
moci zdola (přímá volba nejdůležitějších představitelů veřejné správy a ústavních činitelů, redukce
jejich imunity a umožnění jejich odvolatelnosti).
(12)Hnutí trvale spolupracuje s občanskými iniciativami a zájmovými sdruženími.
(13)Hnutí považuje za nezbytné rozšiřování a prohlubování přístupu občanů k informacím o činnosti
veřejné správy a jí financovaných zakázkách, jakož i kontrolu nezávislosti státem financovaných
médií.
(14)Hnutí klade důraz na prosazování pravdivého a vyváženého zpravodajství veřejnoprávních médií
(15)Programové cíle budou rozpracovány v Deklaraci ideových a programových zásad Hnutí (dále jen:
„Deklaraci“). Politický a volební program Hnutí schvaluje republikový sněm Hnutí, musí však plně
respektovat cíle a zásady Deklarace.

HLAVA DRUHÁ - ČLENSTVÍ
§4
Vznik členství
a) Členství v Hnutí je neslučitelné se členstvím v jiné politické straně či politickém Hnutí. Členem Hnutí
nemohou být bývalí příslušníci a spolupracovníci StB, občané odsouzení za závažný úmyslný trestný
čin a občané, kteří se prokazatelně aktivně spolupodíleli na poškozování zájmů státu a jeho občanů.
b) Členství je individuální a po uplynutí zkušební lhůty vzniká splněním tří podmínek: schválením
žádosti uchazeče o členství v místně příslušné funkční organizaci Hnutí, vydáním členského průkazu
a zaplacením členského příspěvku. Členem může být každý občan ČR, starší 18 let způsobilý k
právním úkonům, pokud splňuje podmínky těchto stanov a souhlasí s Deklarací ideových a
programových zásad Hnutí.
c) O členství v Hnutí lze požádat přihláškou (standardizovaný formulář) uloženou a registrovanou
v místně příslušné základní organizaci (kopie se zašle do sídla Hnutí). Přihláška musí být písemná a
musí obsahovat především tyto náležitosti:
•
•
•
•

•
•
•

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail aj.)
informaci o vzdělání, odborných způsobilostech a znalostech (vč. politické praxe)
oblast a činnosti, ve kterých může žadatel přispět k naplňování programových cílů Hnutí
čestné prohlášení o občanské a trestní bezúhonnosti, o souladu s dalšími podmínkami členství uvedenými
ve stanovách Hnutí, o souhlasu s Programovými cíli Hnutí a s Deklarací, jakož i o tom, že v případě
kandidatury do orgánů samosprávy či do parlamentu je ochoten předložit lustrační osvědčení podle
zákona č. 451/1991 Sb.,
fotografii ve dvou kopiích
vlastnoruční podpis žadatele
po úspěšném uplynutí lhůty nezbytné k ověření morálně volních vlastností žadatele bude přihláška
doplněna o vyjádření základní organizace, ve které žadatel absolvoval zkušební lhůtu, informaci o průběhu
a ukončení této lhůty a dále o doporučení k přijetí do Hnutí od dvou stávajících členů Hnutí (mentorů),
kteří jsou žadateli přiděleni, aby mu v průběhu zkušební lhůty pomáhali se zapojováním do činnosti Hnutí

d) Podrobný postup přijímání nových členů, náležitosti registrace a podobu standardizované přihlášky
upravuje příslušná směrnice Hnutí.
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e) Registraci žadatelů o členství provádí ústřední sekretariát Hnutí.
f)

Hnutí vede evidenci svých členů i uchazečů o členství ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č.
101/ 2000 Sb.; pokud je zřízena hlavní kancelář hnutí, vede členskou evidenci a přehled o zaplacení
členských příspěvků tato kancelář, pokud zřízena není, přechází tato povinnost na hlavního
manažera Hnutí (je-li tato funkce zřízena), jinak je evidence vedena předsedou Hnutí.

g) Dokladem o členství je členská legitimace vydaná na základě splnění všech podmínek zakotvených
v těchto stanovách podepsaná předsedou Hnutí.

§5
Pozastavení členství
a) O pozastavení členství rozhoduje členská schůze příslušné organizace Hnutí na základě
neodůvodněného nezaplacení členského příspěvku (musí mu předcházet prokazatelná výzva
k úhradě) za předchozí rok. Dále se členství pozastavuje v případě, že se člen po dobu 1 roku bez
omluvy neúčastní členských schůzí. Pozastavit lze i v případě, že se prověřují nesrovnalosti
v podmínkách nezbytných pro udělení a existenci členství. Člen, kterému bylo členství pozastaveno,
nemá do doby, kdy bude pozastavení zrušeno, právo hlasovat, kandidovat do stranických funkcí
Hnutí, kandidovat za Hnutí do jakékoliv veřejné funkce, ani vykonávat funkce ve své základní
organizaci. Tento člen se nezapočítává do členské základny dané základní organizace.
b) Proti pozastavení členství se lze do jednoho měsíce odvolat ke Krajské radě.
c) Pozastavení členství se ruší rozhodnutím příslušné základní organizace nebo Krajské rady (odvolání),
ukončením či zánikem členství.

§6
Přerušení členství
a) Členství ve Hnutí může být přerušeno na základě písemné žádosti člena o přerušení členství
doručené příslušné základní organizaci Hnutí. Důvodem mohou být zdravotní nebo závažné osobní
důvody. Přerušení lze provést jen na dobu určitou. O žádosti o přerušení členství rozhoduje příslušná
krajská rada na doporučení místně příslušné základní organizace a písemně o tom informuje
předsedu Hnutí.
b) Pokud odpadnou důvody, pro které požádal člen o přerušení členství, oznámí písemně tuto
skutečnost příslušné základní organizaci Hnutí, přičemž se členství obnovuje dnem doručení tohoto
oznámení. O ukončení přerušení členství je písemně informována příslušná krajská rada a předseda
Hnutí
c) Během přerušení členství jsou práva člena omezena stejně jako v případě pozastavení členství.

§7
Zánik členství
d) Členství v Hnutí zaniká členovi jeho úmrtím, vstupem do jiné politické Strany nebo hnutí, písemným
oznámením o ukončení členství (vystoupení z Hnutí), více než 18 měsíčním neodůvodněným
neplacením příspěvků, ztrátou způsobilosti k právním úkonům, pozbytím státního občanství ČR.
e) Členství rovněž zaniká na návrh základní organizace rozhodnutím Krajské rady (pravomocné
odsouzení za úmyslný trestný čin, předložení nepravdivého čestného prohlášení, jednání v příkrém
rozporu se stanovami a Deklarací, kandidaturou člena za jiný politický subjekt bez souhlasu
Republikového Předsednictva Hnutí nebo vědomým poškozením zájmů či dobrého jména Hnutí.
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Proti takovémuto zániku členství se lze do jednoho měsíce odvolat k Rozhodčí komisi. Členství zaniká
rovněž v případě zrušení či zániku mateřské základní organizace, pokud se člen do tří měsíců
nezaregistruje v jiné základní organizaci.
f)

o zániku členství informuje příslušná základní organizace písemně republikové předsednictvo Hnutí.

§8
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen Hnutí má právo:
a) volit a být volen do kteréhokoliv orgánu Hnutí
b) navrhovat a být navrhován na kandidátkách do voleb
c) být informován o činnosti Hnutí a jejím hospodaření
d) předkládat podněty, upozorňovat na nedostatky a požadovat vysvětlení od příslušných orgánů Hnutí
e) svobodně se vyjadřovat k činnosti Hnutí, jejích orgánů a funkcionářů
f)

být přítomen (se souhlasem své základní organizace a po předchozím oznámení) na oficiálním
jednání kteréhokoliv orgánu či organizační složky Hnutí, pokud to technické podmínky umožňují,
nesmí však, pokud není vyzván, zasahovat do jeho jednání, není-li jeho členem

g) v orgánech, jejichž je členem či delegátem, vyžadovat hlasování o svých návrzích a zaznamenání
svých názorů do zápisu
h) žádat přiměřenou pomoc Hnutí, jsou-li jeho občanská práva omezována z důvodu jeho stranické
příslušnosti k Hnutí
i)

účastnit se projednávání záležitostí týkajících se jeho osoby

j)

odvolat se proti rozhodnutím orgánů směřujícím proti jeho osobě nebo se jeho osoby dotýkajících

k) přerušit a ukončit členství

2. Člen Hnutí má povinnost:
a) chránit zájmy České republiky a jejích občanů
b) dodržovat stanovy Hnutí, prosazovat principy Deklarace, řídit se programem Hnutí, jednat v souladu
s etickým kodexem Hnutí a svým nejlepším svědomím
c) zodpovědně plnit povinnosti vyplývající z funkcí, do kterých byl jmenován či zvolen, účastnit se všech
zasedání a jednání, na která byl pozván či delegován
d) skládat účty ze své činnosti ve funkcích Hnutí a v orgánech státu, do kterých byl zvolen či jmenován,
včas informovat o souvisejících významných událostech a rozhodnutích, nebrání-li tomu zákonná
omezení
e) platit řádně a včas členské příspěvky v plné výši stanovené příslušným orgánem Hnutí, pokud mu
nebyly tímto orgánem sníženy či prominuty
f)

oznamovat veškeré změny registrovaných osobních údajů za účelem jejich aktualizace

g) uhradit škody vzniklé zneužitím funkce či členství
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HLAVA TŘETÍ – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
§9
Organizační složky Hnutí
1.

Základní organizace (Z0)

Základní organizační složkou Hnutí je základní organizace (dále jen: „ZO“). Vzniká usnesením členské
schůze jiné ZO o vyčlenění z této organizace, tedy z již registrovaných členů Hnutí, a následným
udělením licence (vystavení registračního listu s technickou specifikací činnosti a působnosti ZO). Licenci
uděluje a odebírá předsednictvo Hnutí. Není-li tento postup reálně možný, může předsednictvo Hnutí
založit základní organizaci samo svým rozhodnutím. ZO zaniká zrušením licence, zrušením této ZO jejím
vlastním usnesením nebo poklesem její členské základny na dva či méně členů. Pro ZO platí:
a) musí mít nejméně 3 členy
b) na členské schůzi volí svůj výkonný orgán – předsednictvo (předsedu a místopředsedu) a pokladníka,
případně i další funkcionáře; revizní komisi volí v případě, že má organizace nejméně 10 členů
c) zvolení funkcionáři mohou být ze svých funkcí kdykoliv odvoláni usnesením členské schůze na návrh
kteréhokoliv jejího člena
d) ZO volí svého zástupce (delegáta) do Krajské rady v počtu jednoho na každých započatých 10 členů
e) ZO vybírá formou primárních voleb kandidáty pro komunální volby v obvodu své působnosti a
navrhuje jejich pořadí na kandidátkách; kandidátku schvaluje místně příslušná krajská rada

2. Krajská organizace (KO)
a) Krajská organizace (dále jen „KO“) je tvořena předsedy a delegáty ZO působících na území daného
kraje (nejméně dvou ZO). KO je výkonným orgánem Hnutí na území příslušného kraje. Její vznik je
projednáván a schvalován republikovým předsednictvem Hnutí a potvrzován udělením licence
(vystavení registračního listu s technickou specifikací činnosti a působnosti KO). KO zaniká zrušením
licence, usnesením dotčené krajské organizace o svém zrušení nebo poklesem ZO působících na
území daného kraje na méně než dvě.
b) Krajská organizace volí každý rok ze svých členů svůj výkonný orgán - krajskou radu (dále jen „KR“),
jejímiž členy jsou předseda a dva místopředsedové; dále volí hospodáře a krajskou kontrolní a
revizní komisi (dále jen „KReK“). Předseda KR se stává automaticky členem republikového
předsednictva Hnutí, v případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje první místopředseda.
c) KO může nabývat majetek jménem Hnutí a hospodařit s ním v souladu se zásadami stanovenými
příslušnou interní směrnicí schválenou republikovým sněmem Hnutí; hospodařit s majetkem je
možné jen ve prospěch Hnutí a ZO v příslušném kraji. Veškeré hospodaření musí být zobrazeno v
centrální evidenci a v účetnictví Hnutí. Krajským organizacím lze zřídit jejich vlastní podúčet.
d) KR může jednat jménem Hnutí a zavazovat ZO jen v rámci příslušného kraje a v majetkových věcech
jen do výše jí svěřeného majetku. Současně může být zavazována usnesením Předsednictva Hnutí a
dalších ústředních orgánů Hnutí s celorepublikovou působností. KR postupuje v souladu s jednacím
řádem a v rámci kompetencí svěřených jí příslušnou KO.
e) Na základě návrhů místně příslušných základních organizací (výsledky jejich primárních voleb) vybírá
KO kandidáty pro volby do krajských zastupitelstev a určuje jejich pořadí na kandidátkách; v případě
voleb do Senátu postupuje obdobně a svůj návrh postupuje republikovému předsednictvu Hnutí ke
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schválení. Pokud senátní obvody zahrnují území více krajů, vybírají kandidáty a stanovují jejich
pořadí všechny dotčené Krajské rady na společném zasedání.
f)

KO navrhuje republikovému předsednictvu Hnutí své kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Může navrhovat i členy stínové vlády.

HLAVA ČTVRTÁ – ORGÁNY HNUTÍ
§ 10
Statutární orgán Hnutí
Statutárním orgánem Hnutí je její předseda, jménem Hnutí může jednat a podepisovat samostatně. V
nepřítomnosti jej zastupují místopředsedové v pořadí zvoleném Sněmem, listinné dokumenty podepisují
nejméně dva místopředsedové společně. Statutární orgán (předseda Hnutí) a jeho zástupci jsou při
jednáních vázáni usneseními republikového předsednictva a sněmu Hnutí jakož i platnými interními
předpisy Hnutí.

§ 11
Republikový sněm Hnutí
Nejvyšším orgánem Hnutí je Republikový sněm (dále jen „Sněm“). Sněm určuje strategickou
vnitropolitickou linii a zahraničně politickou orientaci Hnutí. Sněm je svoláván republikovým
předsednictvem Hnutí nejméně jednou za dva roky.

Sněm rozhoduje v souladu s Volebním a Jednacím řádem Hnutí zejména o:
a) schválení a změně stanov, Deklarace, vnitrostranických předpisů, směrnic, kodexů a řádů
b) schválení zpráv o činnosti republikového předsednictva, republikové kontrolní a revizní komise a
republikové rozhodčí komise
c) schválení výroční zprávy o hospodaření Hnutí
d) schválení rozpočtu Hnutí
e) odvolacím řízení proti rozhodnutí Rozhodčí komise.
f)

programech a politice Hnutí

g) volbě a odvolání členů a náhradníků republikového předsednictva, jeho místopředsedů a předsedy
h) volbě a odvolání členů a náhradníků republikové revizní komise a republikové rozhodčí komise
i)

rozdělení či zrušení Hnutí (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným politickým subjektem)

j)

jmenování likvidátora v případě rozhodnutí o zrušení Hnutí

k) o dalších otázkách dle schváleného programu sněmu
l)

Republikový sněm řídí pracovní Předsednictvo.

Materiály pro jednání republikového Sněmu musí obdržet delegáti nejpozději týden před jeho konáním,
ve výjimečných řádně odůvodněných případech lze materiály rozdat delegátům před zahájením Sněmu u
prezence.
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Počet (podíl) hlasů potřebný ke schválení či změně projednávaných dokumentů upravuje Jednací řád
hnutí.
Právo účasti na Sněmu s hlasem rozhodujícím mají delegáti základních organizací vybraní v souladu s
příslušnými interními směrnicemi podle klíče schváleného republikovým předsednictvem a dále tito
funkcionáři: členové republikového předsednictva, předsedové republikové rozhodčí komise a
republikové kontrolní a revizní komise, předsedové krajských rad (v případě jejich neúčasti řádně
jmenovaní náhradníci) – dále jen: „delegáti“.
Sněm je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho delegátů. Sněm rozhoduje
usnesením. Přijato (schváleno) je to usnesení, pro které hlasovala nadpoloviční většina přítomných
delegátů, pokud Jednací řád Hnutí nestanoví jinak.

§ 12
Mimořádný republikový sněm Hnutí
Mimořádný republikový sněm svolává republikové předsednictvo Hnutí z vlastního rozhodnutí a dále i
v případě, že o to požádá alespoň 1/2 všech krajských organizací nebo Rozhodčí komise a čtvrtina
krajských organizací, a to do třech měsíců od doručení oficiální řádně doložené žádosti. Kopie žádostí o
svolání mimořádného sněmu se zasílají republikové rozhodčí komisi. Nesplní-li republikové
předsednictvo tuto povinnost, svolá mimořádný sněm republiková rozhodčí komise sama.
Mimořádný sněm rozhoduje o všech stranických záležitostech, které si ke svému rozhodnutí vyhradí,
s výjimkou stanov, Deklarace a etického kodexu.

§ 13
Republikové Předsednictvo
Republikové předsednictvo Hnutí (dále jen „Předsednictvo“) je nejvyšším výkonným orgánem Hnutí
v období mezi jednotlivými Sněmy. Plní úkoly přijaté usnesením Sněmu a zabezpečuje řádný chod Hnutí
a plnění jeho ideových a programových cílů.
Členy Předsednictva jsou předseda a místopředsedové Hnutí (zvolení sněmem) a předsedové krajských
organizací. Přísedícími s hlasem poradním jsou předseda ústřední revizní komise, předseda rozhodčí
komise, případně další členové, pokud tak Předsednictvo rozhodne.
Předsednictvo jedná v souladu s Jednacím řádem a rozhoduje přijetím usnesení. Předsednictvo je
usnášení schopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů; rozhoduje nadpoloviční
většinou hlasů přítomných členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Předsednictvo svolává jeho předseda. Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt
roku. Pokud o svolání schůze Předsednictva požádá písemně nejméně polovina jeho členů, je předseda
Hnutí povinen svolat jeho zasedání bez zbytečných odkladů.

Do působnosti Předsednictva patří zejména:
a) zajišťovat centrální evidenci členů, žadatelů o členství, sympatizantů a dobrovolníků
b) vést evidenci výběru členských příspěvků
c) registrovat organizační složky (krajské a základní organizace), vydávat a odebírat jim licence
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d) stanovovat výši členského příspěvku a schvalovat návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok
e) schvalovat vnitřní předpisy, kodexy a směrnice Hnutí, jejichž schválení není vyhrazeno sněmu
f)

svolávat a kompletně připravovat Sněm (pozvánku podepisuje předseda Hnutí)

g) projednávat a schvalovat zprávu o činnosti Předsednictva a předkládat ji Sněmu
h) určovat postup při plnění programových a strategických cílů a programů Hnutí
i)

řídit hospodaření Hnutí v rámci schváleného rozpočtu a schvalovat auditovanou účetní závěrku

j)

schvalovat vedoucí týmů nositelů změn s celorepublikovou působností (odborných komisí,
poradních orgánů, účelově zaměřených pracovních skupin, volebních štábů apod.)

k) v rámci schváleného rozpočtu ustavovat hlavního manažera, hlavního pokladníka, mluvčího,
případně další funkcionáře Hnutí, uzavírat a ukončovat pracovní a podobné smlouvy o výkonu
činností nezbytných pro existenci a rozvoj Hnutí (podepisuje statutární orgán)
l)

potvrzovat kandidátní listiny do zastupitelstev krajů schválené krajskými organizacemi

m) na základě návrhů krajských organizací rozhodovat o konečném znění kandidátní listiny pro volby do
do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, sestavovat stínovou
vládu a schvalovat kandidáty Hnutí na obsazení dalších ústavních a veřejných funkcí
n) rozhodovat o vyloučení člena, který konal v zásadním rozporu se stanovami či Deklarací ideových a
programových zásad Hnutí (ten se však může odvolat k rozhodčí komisi)
o) rozhodovat o obsahu a vydávání Zpravodaje Hnutí a webových stránek hnutí
Činnosti evidenční povahy a servisního charakteru pro zajišťování činnosti Předsednictva a základních
funkcí Hnutí může Předsednictvo přenést na manažera Hnutí (je-li ustaven) či republikovou kancelář
Hnutí, pokud je zřízena. Za výkon své činnosti Předsednictvo odpovídá Sněmu.

§ 14
Republiková rozhodčí komise
Republiková rozhodčí komise (dále jen „RRoK“) je volena na republikové úrovni Sněmem a je mu
odpovědná. Je určena k řešení všech sporů uvnitř Hnutí, včetně sporů o výklad interních předpisů,
vylučování členů a legitimnosti postupu orgánů Hnutí. Rozhoduje podle stanov, platných zákonů,
interních dokumentů Hnutí a důsledného přešetření důkazních materiálů. Podněty se zasílají jejímu
předsedovi a v kopii na vědomí i Předsednictvu. RRoK předkládá své nálezy a rozhodnutí na vědomí
Předsednictvu a účastníkům sporu. Souhrnnou zprávu o své činnosti předkládá sněmu.
Lhůty na projednání podnětů v RRoK vycházejí z příslušných interních předpisů (jednací řád).

§ 15
Republiková kontrolní a revizní komise
Republiková revizní komise (dále jen „RReK“) je volena na republikové úrovni Sněmem a je mu
odpovědná. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Hnutí a všech jeho orgánů. Kontroly provádí
jednak plánovaně (dle požadavků Sněmu či Předsednictva), jednak operativně na základě podnětů
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členské základny či žádosti krajských rad. RReK předkládá své nálezy na vědomí Předsednictvu a těm,
kteří jí podnět k dané kontrole podali. Souhrnnou zprávu o činnosti předkládá Sněmu.
Člen RReK nesmí být pověřen kontrolou orgánu, jehož je členem. Jednání RReK mají právo se účastnit
předsedové kontrolních a revizních komisí krajských organizací, ovšem jen s hlasem poradním.

§ 16
Krajská revizní komise
Krajská revizní komise (dále jen „KReK“) se zřizuje v každé krajské organizaci. Volena je delegáty krajské
konference, jí se také zodpovídá. KRK provádí pravidelné kontroly hospodaření krajské organizace a
podle potřeby i základních organizací (zejména těch, které nemají vlastní revizní komisi). Člen KReK
nesmí být pověřen kontrolou orgánu, jehož je členem. Nálezy KReK postupuje předseda komise krajské
radě a Předsednictvu.

§ 17
Poradní orgány
Výkonné orgány Hnutí si mohou podle potřeby zřídit na příslušných organizačních stupních poradní
orgány (odborné komise, pracovní skupiny), a to i z nečlenů Hnutí. Každý poradní orgán zodpovídá za
svou činnost tomu výkonnému orgánu, který jej zřídil. Stanoviska odborných orgánů mají význam pouze
doporučující. Poradní orgány nejsou oprávněny vystupovat a jednat jménem Hnutí. Jejich předsedové
mohou být voleni pouze ze členů Hnutí. Tito předsedové odpovídají za to, že se vnitrostranické
dokumenty určené výhradně k potřebám Hnutí a důvěrné informace nedostanou do nepovolaných
rukou. Poradní orgán má právo žádat o projednání svých závěrů v orgánu či organizační složce Hnutí,
kterým byl ustaven.
Předsednictvo hnutí má právo supervize nad všemi poradními orgány (poslání, činnost, personální
obsazení) vč. práva vetovat, pozastavovat a rušit.

§ 18
Exekutiva
Manažeři na příslušných organizačních stupních, pokud si je výkonný orgán zřídí, musí být členy Hnutí.
Manažeři jsou členy výkonných orgánů, kterými byli nominováni do své funkce, avšak jen s hlasem
poradním. Současně jsou vedoucími příslušného sekretariátu, pokud byl zřízen. O případné úhradě jejich
činnosti rozhoduje výhradně Předsednictvo.

§ 19
Zásady práce orgánů Hnutí
a) Všechny orgány Hnutí s výjimkou Sněmu se scházejí dle potřeby, nejméně však 1 x za tři měsíce, dále
vždy, požádá-li o to alespoň 1/2 členů orgánu nebo předseda příslušné kontrolní a revizní komise.
Schůze svolává předseda orgánu, pokud tak učinit nemůže nebo nechce, svolají schůzi v souladu
s těmito stanovami dva místopředsedové společně.
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b) Předseda připravuje podklady pro jednání Předsednictva, v době nepřítomnosti jej zastupují
místopředsedové ve stanoveném pořadí.
c) Všechny výkonné orgány Hnutí přijímají svá usnesení hlasováním nadpoloviční většiny všech svých
členů, nestanoví-li Jednací řád v konkrétních případech jinak. Členové orgánu musí být včas a
prokazatelně na jednání přizváni; v pozvánce musí být uveden program a podle možností připojeny i
potřebné podklady. Všechny orgány Hnutí mají vždy lichý počet. Ostatní podrobnosti upravuje
Jednací řád Hnutí.
d) Z jednání všech orgánů se pořizují zápisy, které obsahují presenční listinu, přehled projednávaných
bodů a přijatá usnesení. Zápis podepisuje předseda orgánu. Kopie zápisů se zasílají vyššímu
výkonnému orgánu, podřízeným organizacím a Předsednictvu a archivují se podle příslušného
vnitřního předpisu.
e) Orgány Hnutí volí své funkcionáře na základě tajných voleb. Nezíská-li nikdo potřebný počet hlasů,
probíhají další kola voleb, v nichž se vždy vyřadí kandidát s nejnižším počtem získaných hlasů, až
některý z kandidátů získá nadpoloviční většinu hlasů. Další podrobnosti upravuje Volební řád Hnutí.
f)

Členové vyšších výkonných orgánů nesmějí ovlivňovat volby v nižších orgánech, ani navrhovat jejich
kandidáty, pokud nejsou zároveň členy těchto nižších orgánů.

g) Odvolávání jakéhokoliv orgánu či funkcionáře se provádí na základě tajných voleb. Pokud se však
ten, kdo je navržen k odvolání, své funkce vzdá sám, hlasování se nekoná.
h) Předseda Předsednictva operativně řídí činnost Hnutí mezi zasedáními Předsednictva. Řídí
strategickou práci sekretariátu a činnost manažera. Pokud manažer ustaven nebyl, řídí sekretariát a
podílí se na jeho práci.
i)

Kandidáti na politické funkce na všech úrovních státní správy a samosprávy se vybírají primárními
stranickými volbami. Pořadí se stanovuje tajnou volbou. Proces schvalování je upraven v článcích
stanovujících pravomoci ZO, KO a Předsednictva.

j)

Jednání, volby, nakládání s písemnostmi, hospodaření, činnost poradních orgánů a další procesy se
řídí vnitrostranickými předpisy schválenými sněmem.

k) V zásadních otázkách může být Předsednictvem vypsáno vnitrostranické referendum, jehož výsledek
je pro dotčené orgány závazný. Strany případného sporu mají nárok na formulaci problémových
otázek referenda bez jakýchkoli změn. Podmínky vnitrostranického referenda se řídí
vnitrostranickou směrnicí, schválenou Sněmem.

§ 20
Jednání a podepisování orgánů
a) V záležitostech interních je v rámci daného organizačního stupně či organizační složky oprávněn
jednat jeho předseda. Podpisové právo má předseda, v jeho nepřítomnosti další funkcionáři ve
zvoleném pořadí. Všichni jsou vázáni stanovami, interními předpisy, usneseními nadřízených orgánů,
schváleným rozpočtem a usneseními orgánu, který zastupují.
b) Jménem Hnutí v ostatních záležitostech je oprávněn jednat (v souladu se stanovami a usnesením
Sněmu a Předsednictva) pouze statutární orgán Hnutí, tedy předseda Hnutí, v jeho nepřítomnosti
nejméně tři místopředsedové. Právní subjektivitu má pouze Hnutí jako celek, což znamená, že
jednání uvedená v bodu a) mají charakter toliko omezené a přesně definované působnosti
přenesené na organizační složky a orgány rozhodnutím Předsednictva, Sněmu, těmito stanovami či
platnými interními předpisy.
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HLAVA PÁTÁ – HOSPODAŘENÍ
§ 21
Zásady hospodaření Hnutí
Účetnictví se vede podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Za hospodaření zodpovídá
předseda příslušného orgánu (složky). Hmotnou zodpovědnost za svěřené finanční prostředky má
pokladník, hospodář či hlavní manažer Hnutí – dle rozsahu jejich působnosti. Osoby zodpovědné za
hospodaření jsou povinny vypracovat výroční zprávu o hospodaření daného orgánu (složky), kterou
schvaluje příslušný rozhodující orgán.
V hospodářském řádu Hnutí se upravují další podrobnosti hospodaření (rozdělování členských příspěvků
a jiných příjmů, nakládání s majetkem, zpracování rozpočtu, vyhotovení auditů účetních závěrek apod.)
Všechny orgány Hnutí dbají na hospodárné, efektivní a smysluplné nakládání se svěřenými prostředky. Hnutí
odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Jednotliví členové Hnutí za závazky Hnutí ani neodpovídají ani neručí.

Příjmy Hnutí jsou:
a) příjmy z členských příspěvků
b) příjmy z finančních darů, sponzorských příspěvků a z nepeněžních plnění, které však nesmějí
zavazovat Hnutí ve prospěch dárce; orgány Hnutí jsou povinny odmítnout dary, které by Hnutí
diskreditovaly
c) příjmy z dědictví
d) příjmy z prodeje nebo pronájmu movitého majetku nebo nemovitostí které Hnutí vlastní
e) příjmy z úroků z vkladů
f)

podíly na zisku z podnikání obchodních společností, jichž je Hnutí zakladatelem nebo společníkem
(dle § 17 odst. 3 zákona 424/1991 Sb.)

g) příjmy z půjček a úvěrů
h) příspěvky ze státního rozpočtu
i)

příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních vzdělávacích a
politických akcí

Výdaji Hnutí jsou:
náklady spojené s činností Hnutí, které jsou vynaloženy v souladu s obecně platnými právními předpisy,
stanovami Hnutí, rozpočtem příslušné organizační jednotky, hospodářským řádem Hnutí a usneseními
výkonného orgánu dotčené organizační jednotky.

§ 22
Členské příspěvky
a) Výši členských příspěvků a jejich přerozdělování určuje Sněm, technické podrobnosti lze upravit
interním předpisem
b) Příspěvky se platí jednou ročně, a to v prvním měsíci roku.
c) O snížení či prominutí příspěvků rozhoduje RRoK na základě žádosti člena Hnutí a stanoviska ZO,
které je členem; může tak učinit i na základě stanoviska předsednictva Hnutí.
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HLAVA ŠESTÁ – OSTATNÍ USTANOVENÍ
§ 23
Vznik Hnutí
Ustavující sněm Hnutí svolá přípravný výbor. Na tento sjezd pozve všechny členy Hnutí dosud
registrované přípravným výborem, z nichž bude provedena první volba orgánů Hnutí. Sněm nejprve
svým usnesením vysloví souhlas s těmito stanovami a dále již postupuje v souladu s nimi. Bez tohoto
kroku je vše ostatní neplatné.

§ 24
Zánik Hnutí
(1) Politické působení Hnutí může být ukončeno rozpuštěním nebo sloučením s jiným politickým
subjektem, vždy na základě usnesení Sněmu.
(2) Po zrušení Hnutí mohou jeho orgány, pokud jejich pravomoc nepřešla na právního nástupce nebo
likvidátora, vykonávat pouze působnost související se zrušením Hnutí.
(3) V případě sloučení Hnutí s jiným politickým subjektem přecházejí závazky a majetek Hnutí na nově
vzniklý subjekt, se kterým se Hnutí slučuje. V případě integrace jiné politické strany do Hnutí
přecházejí její závazky a majetek na Hnutí; v takovém případě je možno v poměru členských
základen sloučit i zvolené výkonné orgány integrující se strany do výkonných orgánů Hnutí. Členská
základna však musí splňovat kritéria kladená na členství v Hnutí; toto opatření platí jen do
následujícího sněmu. Případnou integraci musí schválit Republikový sněm
(4) V případě dobrovolného rozpuštění Hnutí, kdy majetek nepřipadne státu, zvolí Republikový sněm
likvidátora a majetkový přebytek bude převeden neziskové organizaci vykonávající činnost blízkou
zaměření Hnutí, kterou určí Republikový sněm.
(5) Hnutí zaniká dnem, kdy Ministerstvo vnitra ČR provede výmaz Hnutí z rejstříku politických stran.
Zániku Hnutí předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Pokud bylo Hnutí zrušeno
dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou politickou stranou, návrh na výmaz Hnutí z
rejstříku stran podá předsednictvo do 5 dnů od rozhodnutí Sněmu o zrušení Hnutí.
(6) Pokud bylo Hnutí zrušeno s likvidací, oznámí likvidátor ministerstvu vnitra do 5 dnů zrušení Hnutí
všechny údaje, které se zapisují do rejstříku politických stran. Likvidátor provede zákonem dané
kroky a podá návrh na výmaz Hnutí z rejstříku politických stran nejpozději do 30 dnů od skončení
likvidace.

§ 24
Ustanovení závěrečná
(7) Stanovy, Deklaraci, etický kodex a jejich změny schvaluje ve smyslu Jednacího řádu Sněm.
(8) Interní předpisy (řády, směrnice, kodexy, pravidla apod.), jejichž schvalování není vyhrazeno Sněmu,
schvaluje Předsednictvo.
(9) Výklad stanov a interních předpisů provádí RRoK.
(10)Tyto stanovy vstupují v platnost dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.
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