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|. Název, územní působnost a sídlo 1

(1

(2

(3

(4

Název politického hnutí zní: CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (dále jen „Hnutí“).
Zkratka Hnutí zní: CESTA

Hnutí sídlí v Praze.

Hnutí vyvíjí svoji činnost na území České republiky v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., osdružován

v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

  
ll. Programové principy a cíle Hnutí

(1) SVOBODA NEODDÉLITELNÁ OD ODPOVĚDNOSTI
Podporujeme osobní, ekonomickou, politickou i náboženskou svobodu jako podmínku dalšího rozvoje

společnosti. Jakákoli z těchto svobod však musí být neoddělitelně spojena s odpovědností: čím více

svobody, tím více odpovědnosti. Stejně tak konkretní řešení musí být v rovnováze mezi svobodou „k

něčemu" (vlastní expanze) a svobodou „od něčeho" (ochrana před expanzí druhých).

(2) MÍR A ZABRÁNĚNÍ VÁLCE VŠEMI MOŽNÝMI PROSTŘEDKY
Podporujeme mírová řešení ve všech aspektech lidského a společenského konání (vycházíme z teze, že mír

není opakem agrese, opakem agrese je přijmutí otroctví). V současném prostředí je nutné akceptovat i

to, že ne všechny zúčastněné strany mají dobrou vůli a čisté záměry. Naše snaha však směřuje k tomu,

aby zúčastněné strany pochopily, že mírové řešení je vždy to nejlepší.

(3) OTEVŘENA KOMUNIKACE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ
Podporujeme prostředí, v němž si každý může beze strachu dovolit svobodně vyjádřit svůj postoj a názor.

Podporujeme svobodu slova, její omezení je možné jen v jasně vymezených případech, např. při

podněcování k násilí, které je na základě výzvy naplněno. Jsme přesvědčeni, že názor občanů musí mít

přednost před názorem elit (lid je suverén). Bráníme jakékoli índoktrinaci a ideologické manipulaci,

pravdu a řešení hledáme výhradně formou věcné diskuze.

(4) DECENTRALIZACE

Podporujeme návrat účelného maxima pravomocí, rozhodování a odpovědnosti zpět do obcí a regionů.

Není žádný důvod, aby naprostá většina centrálních úřadů sídlila v Praze. Odmítáme jakekoli dotační

mechanismy, které preferují vybrané subjekty trhu na úkor jiných. Podporujeme takovou sociální síť,

která je budována zespodu a s daleko větším důrazem na prevenci a odstraňování příčin nežádoucích

Jevu.

(5) SOBĚSTAČNOST
Podporujeme soběstačnost občanů, obcí a regionů. Podporujeme rozvoj lokální ekonomiky, pestrost nabídky

se zvláštním zřetelem na diverzifikaci a decentralizaci základních zdrojů a distribučních sítí, tj. potravin,

vody. tepelné a elektrické energie. Podporujeme uvědomění, že nakupováním zboží a služeb

vytvořených v blízkém okolí posilujeme lokální ekonomiku. Přírodní zdroje nesmí nikdo vlastnit. smí je

pouze spravovat či užívat, a to vždy s ohledem najejich maximální možnou ochranu a hospodárnost.

(6) UDRŽITELNOST

Člověk je součástí přírody a není pro něj možné se z přírodních vztahů vymanit. Podporujeme udržení

biodiverzity a zdravého životního prostředí. Při všech činnostech je nutné započíst do nákladů produkce



 

  

 

prostředí). Není možné se mít lépe na úkor budoucích generací.

(7) STÁT A VLAST, TRADICE A KULTURNÍ lDENTlTA ..

Existenci suverénního národního státu považujeme za podmínku pro udržení demokratického uspořádání

společnosti. Vlastenectví pro nás není prázdný pojem, ale důležitá hodnota, které si vážíme a za kterou

stojíme. Jsme si vědomi vlastní hodnoty vyplývající z našeho duchovního i kulturního dědictví. Jsme si

vědomi kvalit a síly našich předků, které ctíme a na které navazujeme. Náš domov je NÁŠ domov a jsou

vítání ti, kteří respektují naše pravidla a kulturu. Nebráníme se inspiracím jiných kultur, ale shora

diktovaný multikulturalismus uměle mísící neslučitelné hodnoty a vzorce chování považujeme za

škodlivý.

(8) RODlNA, VÝCHOVA A PÉČE O DĚTI

Vytváříme podmínky pro stabilitu a rozvoj tradiční rodiny. Podporujeme porodnost a ty rodiny, v nichž matky

dlouhodobě pečují o dítě „na plný úvazek". Posilujeme odpovědnost rodičů za děti; výchovu rodičů

nemůže nahradit ani škola, ani žádné jiné výchovné zařízení. Stabilní rodinu považujeme za zákiadní

podmínku přirozeného rozvoje zdravé osobnosti dítěte. Prosazujeme vzdělávací systém, který bude

pestrý, svobodný, prostupný a podporující to, aby každý člověk našel své silné stránky a moh! je uptatnit

ve společnosti.

(9) PRÁVA A POVINNOSTI

Každý člověk je od narození obdařen základními právy, která mu nelze odejmout za žádných okolností

(například právo na život, spravedlivý proces atd.). Každý člověk může své základní lidská práva rozšířit

o práva občanská a poté se přímo podílet na rozvoji občanské společnosti. Tato práva získává po

spinění k tomu stanovených podmínek. Občanská práva jsou vždy v rovnováze s povinnostmi.

iii. Organizační ;ednotky a orgány Hnutí

(1) Organizační struktura Hnutí je tvořena:

a. organizačními jednotkami

b. místními, regionálními a celostátními orgány.

(2) Organizačními jednotkami jsou:

a. místní organizace (dále jen „Místní Kluby"),

b. regionální organizace (dále jen „Regionální Centra“),

c. Ústředí.
(3) Orgány s místní působností jsou:

3. Místní sněm,

b. Místní předsednictvo,

0. Místní revízor hospodaření

(4) Orgány s regionální působností jsou:

a. Regionální sněm,

b. Předsednictvo Regionáiního Centra,

c. Regionální kontrolní komise

(5) Orgány s celostátní působností jsou:

a. Celostátní sněm,

Rada,

Předsednictvo,

Kontrolní komise,

Rozhodčí a smírčí komise.Š
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IV. Funkcionáři Hnutí

 

Do orgánů Hnutí jsou voleni členové Hnutí příslušným Sněmem

(1) Jednání a volby na sněmech všech úrovní se řídí schváleným Jednaoím řádem. \

(2 ) Zvolený člen orgánu Hnutí je funkcionářem Hnutí. Funkční období členů všech orgánů Hnutí je inlete

pokud vnitřní předpis nestanoví jinak.

(3) Funkční období zaniká:

a. uplynutím lhůty funkčního období,

b. odstoupením z funkce ke dni doručení vlastnoručně podepsaného písemného oznámení o

odstoupení z funkce orgánu, jehož je odstupující členem, nebo ke dni uvedenému v oznámení o

odstoupení, přičemž z funkce nelze odstoupit se zpětnou účinností,

novou volbou, ke dni přijetí usnesení o zvolení člena orgánu,

odvoláním, ke dni přijetí usnesení o odvolání člena orgánu,

zánikem členství v Hnutí,

dnem pozastavení členství v Hnutí.

(4) Zaměstnanci Hnutí za jiné osoby podléhající v souladu s vnitřními předpisy Hnutí působnosti Hlavního

manažera Hnutí se nemohou stát funkcionáři Hnutí.
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V. Rozhodování orgánů hnutí

(1) Orgány Hnutí jsou usnášeníschopné, účastní-li sejejich zasedání nadpoloviční většina jejich členů nebo

delegátů s hlasovacím právem, nestanoví—li tyto stanovy nebo Jednací řád jinak.

(2) Hlasovací právo mají pouze členové Hnutí. Každý člen nebo delegát s hlasovacím právem má jeden

hlas.

(3) Ke změně těchto stanovje nutný souhlas 62% osob přítomných na Celostátním sněmu s hlasem

rozhodovacím.

(4) Rozhodnutí všech orgánů Hnutí mají formu usnesení. K přijetí usneseníje třeba souhlasu nadpoloviční

většiny přítomných členů nebo delegátů s hlasovacím právem, nestanoví-li tyto stanovy nebo Jednací

řád jinak.

(5) Usnesení vyšších orgánů Hnutí jsou závazné pro všechny členy Hnutí a pro orgány Hnutí, které jsou

vyšším orgánům odpovědné, pokud měl člen či orgán Hnutí možnost se s usnesením seznámit.

(6) Orgány Hnutí (s výjimkou sněmů všech úrovní) mohou přijímat usnesení i mimo zasedání (per rollam),

s výjimkou usnesení o vyloučení člena. Podrobné podmínky hlasování per rollam stanoví Jednací řád

příslušného orgánu Hnutí či jiný vnitřní předpis.

(7) V případě neobsazení, zrušení či nečinnosti některého orgánu Hnutí přechází jeho působnost na

nejblíže nadřízený orgán Hnutí, nebo, nelze-ií tento orgán určit, na Předsednictvo.

(8) Usnesení, jejichž adresátyjsou jednotliví funkcionáři Hnutí, se publikují zasláním do emailové schránky.

Usnesení týkající se organizačních jednotek nebo orgánů Hnutí se publikují prostřednictvím příslušných

předsedů. Usnesení týkající se všech členů Hnutí se uveřejňují prostřednictvím jednotlivých předsedů

Regionálního Centra. Příslušní předsedové jsou odpovědní za distribuci příslušným členům Hnutí a za

jejich archivaci vhodnou formou.

VI. Jednání a zastupování Hnutí

(1) Veškeré právní úkony nesmí být učiněny v rozporu se Stanovami a vnitřními předpisy Hnutí. Oprávněné

osoby určené kjednání jménem Hnutí jsou vázány závěry a pokyny příslušných orgánů.

(2) Jménem Hnuií jedná Předseda Hnutí samostatně v těchto konkréíních případech:

a) veškeré administrativní úkony a plnění zákonných povinností vůči státu a státním orgánům,

b) veškeré administrativní úkony vůči bankám (kromě sjednávání úvěru nad 100 000 Kč),



o) podepisování smiuv s dodavateli siužeb do výše ročních nákladů 100 000 Kč,

v ostatních případech jednají společně Předseda a 1 místopředseda

Za Regionální Centrum v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy Hnutí navenekjedná Predseda

Regionalního Centra nebo společně Předseda a 1. míeiopředseda Regionalního Centra & \„ „

Za místní Klub v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy Hnutí navenekjedná Předseda Místnhho Klubu

nebo jednají společně předseda a 1. místopředseda Místního Klubu. \

Zastupovat Hnutí může jako zmocněnec člen Hnutí, zaměstnanec Hnutí případně třetí osoba na základě

plné moci udělené statutárním orgánem Hnutí. Plná moc musí být písemná a musí v ní být vymezen

věcný a časový rozsah zmocnění.

Zaměstnanci Hnutí mohou zastupovat Hnutí rovněž na základě a v souladu se zmocněním stanoveným

vnitřními předpisy Hnutí.

Podepisování za Hnutí se provádí tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu Hnutí připojí osoba

oprávněnájednat za Hnutí své jméno, příjmení, funkci a podpis.

 

     

  

. Celostátní sněm

Celostátní sněm je nejvyšším orgánem Hnutí.

Celostátní sněm se koná nejménějednou za tři roky.

Předsednictvo může svolat Celostátní sněm podle svého uvážení.

Předsednictvo svolá Celostátní sněm vždy, pokud o to požádají alespoň 2/3 všech Regionálních Center,

a to do 90 dnů od doručení jejich písemné žádosti Předsednictvu.

Celostátního sněmu se účastní

a. s hlasem rozhodovacím: členové Rady a delegáti volení Regionálním sněmem na základě klíče

schváleného Radou nebo jejich náhradníci;

b. s hlasem poradním: členové Kontrolní komise, členové Rozhodčí a smírčí komise;

o. hoste přizvaní Předsednictvem.

(6) Do působnosti Celostátního sněmu náleží:

a. volba a odvolání předsedy, prvního místopředsedy, místopředsedů a dalších členů Předsednictva,

b. volba a odvolání členů Kontrolní komise,

0. volba a odvolání členů Rozhodčí a smírčí komise,

d. schvalování změn těchto stanov,

e. schvalování politického programu Hnutí & jeho změn,

f. schvaiování zprávy Předsednictva o činnosti a hospodaření Hnutí,

g. schvalování zprávy o činnosti Kontrolní komise,

h. schvalování zprávy o činnosti Rozhodčí a smírčí komise,

i. rozhodování o zrušení nebo sloučení Hnutí s jiným hnutím nebo stranou nebo o přeměně Hnutí.

VIII. Rada

(1)
(2)
(3)

(4)

Rada je nejvyšším orgánem Hnutí mezi zasedáními Celostátního sněmu.

Radu tvoří členové Předsednictva a předsedové Regionálních předsedniotev.

Rada zasedá podle potřeby, nejméně jednou za pololetí. Zasedání svolává předseda Hnutí, který jej

rovněž řídí nepověří--Ii tím Radajinou osobu

Do působnosti Rady náleží:

schvalování ročního rozpočtu a jeho změn,

schvalování výroční finanční zprávy,

schvalování vnitřních předpisů Hnutí a jejich změn, není—li v těchto stanovách uvedenojínak,

schvalování hodnot Hnutí a jeho změn,

schvalování klíče pro výběr delegátů účastnících se Celostátního sněmu a Regionálních sněmů,

schvalování předvolebních a povolebních koalic na celostátní a krajské úrovni?
“
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g. schvalovaní kandidátních listin plo volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Evrops'Řého

parlamentu a rozhodování o výběru kandidátů do Senátu Parlamentu ČR, schvalování kandidatnr

listin pro volby do krajských zastupitelstev a zastupitelstva hl m. Prahy, není—Ii tato působnošt * '

usnesením Rady delegována ha Regionální sněmy, % -

h. schvalování kandidátních listin provolby do místních zastupitelstev obcí a městských zastupitelstev

statutárních měst s územním členěním (zastupitelstev městských obvodů, městských částí anebo„, „„

městských částí hlavního města Prahy), není-—li tato působnost usnesením Rady delegována na

Regionální, popřípadě Místní sněmy,

i. Schvalování směrnice, které stanoví podrobné postupy přípravy voleb (zejména podrobnosti

ohledně nominací kandidátů, sestavování a schvalování kandidátních listin do jednotlivých voleb a

povolebních vyjednávání),

). rozhodování o neplatnosti usnesení orgánu Hnutí z důvodu jeho rozporu s těmito stanovami, dalšími

vnitřními předpisy Hnutí, nebo s právními předpisy,

k. schvalování volebního programu Hnutí za jeho změn,

l. schvalování žádostí členů Hnutí o přeřazení kjinému Místnímu Klubu a/nebo Regionálnímu centru,

m. rozhodování o zřízení, zrušení a úkolování dočasných či twalých poradních či pomocných orgánů a

odborných komisí, stanoveníjejich působnosti a pravomocí, schvalování jejich pravidel činnosti a

jmenování a odvolávání jejich členů.

(5) V rámci schvalování předvolebních a povolebních koalic a kandidátních listin dle čl. VIH. stanov odstavce

(4) písm. f), g) a h) je Rada oprávněna zamítnout předvolební či povoiební koalice, kandidátní listiny

neschválit či do kandidátních !istin zasáhnout (zejména vyškrtnout kandidáty a/nebo změnit pořadí

jednotlivých kandidátů a/nebo doplnit kandidáty). V případě deiegování teto působnosti tak může učiniti

orgán, na nějž byla působnost v této záležitosti Radou delegována.

IX. Předsednictvo

(1) Předsednictvo je statutárním orgánem Hnutí, řídí jeho činnost a zastupuje ho způsobem uvedeným v čl.

Vl odst. (2) těchto stanov.

(2) Předsednictvo je složeno z předsedy, phmího místopředsedy, až tří místopředsedů a dalších až čtyř

členů.

(3) Členové předsednictva, příp. Předsednictvem pověřené osoby, jsou oprávněni účastnit se zasedání

všech orgánů Hnutí, s výjimkou Kontrolní Komise 3 Rozhodčí a smírčí komise, jejichž zasedání se

mohou účastnitjen s jejich souhlasem.

(4) Předsednictvo zasedá podle potřeby. zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně jednou za čtvrtletí.

Zasedání svolává předseda Hnutí, který jej rovněž řídí, nepověří—li tím Předsednictvojinou osobu.

(5) Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti

jiného orgánu Hnutí.

(6) Do působnosti Předsednictva náleží zejména:

a. hospodaření s majetkem Hnutí,

b. předkládání zprávy o činnosti a hospodaření Hnutí Celostátnímu sněmu,

c. předkládání návrhu ročního rozpočtu a jeho změn a návrhu výroční finanční zprávy ke schválení

Radě,

předkládání návrhů vnitřních předpisů Hnutí ke schváiení Radě, nestanoví—li tyto stanovy jinak,

rozhodování o zřízení, sloučení či rozdělení nebo zrušení Místních Klubů,

rozhodování o zřízení a zrušení Regionálních Center,

vykonávání působnosti orgánů v těch regionech, kde Regionální Centra nepůsobí,

rozhodování o zřízení a zrušení Hlavní kanceláře Hnutí, jejíž působnost a pravomoci stanoví vnitřní

předpis schválený Předsednictvem,

stanovení působnost a pravomoci Hlavního manažera Hnutí, dalších zaměstnanců Hnutí & osob

podléhajících v souladu s vnitřními předpisy Hnutí řídící působnosti Hlavního manažera Hnutí,

.
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]. jmenování & odvolání Hlavního manažera Hnutí, manažerů Regionálních Center & volebnlho "“

manažera, *!

k. předkládání návrhu změn stanov Celostátnímu sněmu,

!. navrhování předvolebních a povolebních koalic na celostátní úrovni, .

m. nominace kandidátů na kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Senátu Parlamentu ČR, Evropského parlamentu krajských zastupitelstev a zastupitelstváhlm

Prahy, místních zastupitelstev obcí a městských zastupitelstev statutárních měst s územním , .

členěním (zastupitelstev městských obvodů, městských částí anebo městských částí hlavního meeta

Prahy) a nominace kandidátů.

   

X. Předseda a místopředsedové Hnutí

(1) Předseda Hnutí vykonává veškeré činnosti určené Stanovami, Vnitřními předpisy či Usneseními orgánů

Hnutí s celostátní působností.

(2) V případě jeho nepřítomnosti nebo v případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci, vykonává

jeho kompetence první místopředseda Hnutí.

(3) Právní úkony za Hnutí v případě nepřítomností předsedy vykonává 1. místopředseda vždy společně

s dalším místopředsedou zvoleným a pověřeným pro tento účel Předsednictvem.

(4) Právní úkony za Hnutí v případě nepřítomnosti 1. místopředsedy vykonává vždy Předseda společně

s daiším místopředsedou zvoleným a pověřeným pro tento účel Předsednictvem.

XI. Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise je nezávislým kontrolním orgánem Hnutí.

(2) Kontrolní komise má nejméně tři, nejvíce však pět členů, kteří ze svého středu volí předsedu a

místopředsedu. Předseda Kontrolní komise řídí její zasedání a zastupuje Kontrolní komisi navenek.

Místopředseda Kontrolní komise zastupuje předsedu Kontrolní komise v době jeho nepřítomnosti.

(3) Předseda a místopředseda Kontrolní komise jsou oprávněni účastnit se jednání Předsednictva a Radě,

bez hlasovacího práva. Předseda, místopředseda ani členové Kontrolní komise nesmějí zastávat v rámci

organizační struktury Hnutí žádnou jinou funkci ani být v zaměstnaneckém či obdobném poměru k Hnutí.

(4) Kontrolní komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně jednou za pololetí.

(5) Do působnosti Kontrolní komise náleží:

a. kontrola hospodaření Hnutí včetně všech jeho organizačních článků a nakládání s majetkem,

b. předkládání stanoviska k výroční finanční zprávě Radě,

c. informování Rady o výsledcích provedených kontrol hospodaření,

d. předkládání písemné zprávy o činnosti Celostátnímu sněmu.

(6) Všechny orgány a všichni členové Hnutí jsou povinni poskytovat Kontrolní komisi součinnost a na

vyžádání předložit veškeré potřebné listiny a doklady týkající se hospodaření.

(7) Činnost Kontrolní komise se řídí vnitřním předpisem, který předkládá Kontrolní komise a schvaluje Rada.

Kontrolní komise je oprávněna požádat Předsednictvo o zřízení dočasného či trvalého poradního či

pomocného orgánu Kontrolní komise. Kontrolní komise je pak oprávněna zadávat těmto orgánům úkoly.

XII. Rozhodčí a smírčí komise

(1) Rozhodčí a smírčí komise je nezávislým rozhodčím & smírčím orgánem Hnutí. Rozhoduje zároveň jako

odvolací orgán a její rozhodnutí jsou konečná.

(2) Rozhodčí a smírčí komise má až čtrnáct členů, ktere volí Celostátní sněm podle principu, že každé

Regionální Centrum má v Rozhodčí a smírčí komisi jednoho zástupce.

(3) Čienové Rozhodčí a smírčí komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda Rozhodčí

a smírčí komise řídí její zasedání a zastupuje Rozhodčí a smírčí komisi navenek. Místopředseda

Rozhodčí a smírčí komise zastupuje předsedu Rozhodčí a smírčí komise v době jeho nepřítomnosti.



(4 ) Předseda a místopředseda Rozhodčí a smírčí komise jsou oprávněni účastnit se jednání Predsedmctva : '

a Rady při projednávání bodů dotýkajících se jejich působnosti a při projednávání jiných bodůse “*

souhlasem Předsednictva, bez hlasovacího práva.

(5) Rozhodčí a smírčí komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za poloietí.

(6) Do působnosti Rozhodčí a smírčí komise náleží:

a. závazný výklad těchto stanov, »

b. kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů, těchto stanov, jiných vnitřních předpisů

Hnutí a usnesení vyšších orgánů Hnutí,

c. předkládání zprávy o činnosti Celostátnímu sněmu a informování, Rady a Předsednictva o svých

závažných nálezech či zjištěních,

d. rozhodování a urovnávání sporů mezi orgány Hnutí a mezi orgány Hnutí a členy Hnutí a mezi členy

Hnutí navzájem, kterými by mohly být poškozeny zájmy nebo dobré jméno Hnutí.

(7) Rozhodčí a smírčí komise je odvolacím orgánem Hnutí. Proti usnesení orgánů Hnutí (včetně rozhodnutí

o vyloučení z Hnutí nebo odnětí statusu čekatele) se k ní může odvolat kterýkoliv orgán či člen Hnutí,

kterého se usnesení přímo týká, a to do 30 dnů ode dne, kdy se o rozhodnutí orgánu dozvěděl či

dozvědět mohl. Odvolání musí být písemné a opatřené vlastnoručním podpisem, jinak se jím Rozhodčí a

smírčí komise nebude zabývat. Podání odvolání nemá odkladný účinek.

(8) V případě, že Rozhodčí a smírčí komise zjistí porušení těchto stanov, dalších vnitřních předpisů Hnutí,

usnesení vyšších orgánů Hnutí či obecně závazných právních předpisů, pozastaví platnost dotčeného

usnesení a vyzve příslušný orgán Hnutí ke zjednání nápravy v určené lhůtě. O svých zjištěních a

závěrech neprodleně informuje nadřízený orgán kontrolovaného a Předsednictvo. Pokud dotčený orgán

výzvě nevyhoví, pak je Rozhodčí a smírčí komise oprávněna navrhnout Radě prohlášení takového

usnesení za neplatné.

(9) Všechny orgány a všichni členové Hnutí jsou povinni poskytovat Rozhodčí a smírčí komisi součinnost,

na vyžádání se zúčastnitjejího zasedání a předložit veškeré potřebné listiny, doklady i vyjádření.

(10)Činnost Rozhodčí a smírčí komise se řídí vnitřním předpisem, který předkládá Rozhodčí a smírčí komise

a schvaluje Rada. Rozhodčí a smírčí komise je oprávněna požádat Předsednictvo o zřízení dočasného

čí trvalého poradního či pomocného orgánu Rozhodčí a smírčí komise. Rozhodčí a smírčí komise je pak

oprávněna zadávat těmto orgánům úkoly.

,'a

XIIL Regionální Centra a jejich orgány

(1) Regionální Centrum je organizační jednotkou Hnutí s územní působností na úrovni kraje (v případě hl.

města Prahy jde o území hlavního města), jejíž územní hranice jsou vymezené ústavním zákonem č.

347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Regionální Centrum vykonává působnost Místního Klubu v těch místech, kde nepůsobí.

(3) Regionální sněm je nejvyšším orgánem příslušného Regionálního Centra a koná se zpravidla jedenkrát

ročně nejméně všakjednou za dva roky. Regionální sněm svolává Předseda Regionálního Centra. Svolá

ho vždy, pokud o svolání rozhodne Předsednictvo nebo Rada, a to v termínu uvedenem v příslušném

rozhodnutí, nebo pokud o to požádají alespoň 2/3 Místních Klubů příslušného Regionálního Centra, & to

do 60 dnů od doručení jejich písemné žádosti.

(4) Regionálního sněmu se účastní delegáti volení na základě klíče schváleného Radou. Členové

Předsednictva Regionálního Centra mají právo účastnit se zasedání Regionálního sněmu vždy.

(5) Do působnosti Regionálního sněmu náleží:

a. nominace kandidáta na Předsedu Předsednictva Regionálního Centra a její předložení k rozhodnutí

Předsednictvu,

volba a odvolání až tří místopředsedů Předsednictva Regionálního Centra,

schvalování zprávy Předsednictva Regionálního Centra o činnosti a hospodaření Regionálního

centra,

d. volba a odvolání delegátů a jejich náhradníků na Celostátní sněm,

  



e. nominace kandidáta na předsedu Hnutí, pwního místopředsedu Hnutí, kandidátů na mastopredsedy

Hnutí členy Předsednictva, člena Kontrolní komise a člena Rozhodčí a smírčí komise apředlozen

těchto nominací Předsednictvu před Celostátním sněmem,

volba & odvoiání členů Regionální kontrolní komise,

navrhování předvolebních & povolebních koalic na krajské úrovni,

schvalování předvolebních a povolebních koalic na obecní úrovni,

sestavování návrhů kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

Evropského parlamentu, do příslušných krajských zastupitelstev a zastupitelstva hl, m. Prahy a jejich

předložení Radě ke schválení,

]. předkládání stanoviska Radě (nebo orgánu, na které byla příslušná působnost Rady delegována)

k návrhům kandidátních listin do místních zastupitelstev obcí a městských zastupitelstev statutárních

měst s územním členěním (zastupitelstev městských obvodů, městských částí anebo městských

částí hlavního města Prahy) nacházejících se v územní působnosti daného Regionálního centra.

(6) Předsednictvo Regionálního Centra je výkonným orgánem Regionálního centra, řídí její činnost a

hospodaří s prostředky přidělenými Radou příslušného Regionálního centra dle svého schváleného

rozpočtu. Předsednictvo Regionálního Centra rozhoduje o všech záležitostech krajského významu, které

nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Hnutí.

(7) Regionální předsednictvo je složeno z Předsedy Předsednictva Regionálního Centra jmenovaného a

odvolávaného Předsednictvem a až tří místopředsedů Předsednictva Regionálního Centra.

Předsednictvo Regionálního Centra se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně.

(8) Předseda Předsednictva Regionálního Centra předsedá Regionálnímu sněmu a Předsednictvu

Regionálního Centra, není—Ii k tomu Předsednictvem Regionálního Centra pověřenajiná osoba.

(9) Předsednictvo Regionálního Centra zabezpečuje plnění usnesení orgánů Hnutí.

(10)Předseda Předsednictva Regionálního Centra je zároveň členem Rady a na jejím zasedání reprezentuje

příslušné Regionální Centrum.

(11)V případě, že je předseda Regionálního předsednictva zvoien členem Předsednictva, stává se členem

Rady za příslušné Regionální Centrum místopředseda Předsednictva Regionálního Centra.

(12)V případě, že se Předseda Předsednictva Regionálního Centra nebo pověřený místopředseda

Předsednictva Regionálního Centra nemůže zúčastnitjednání Rady, může Předsednictvo Regionálního

Centra k účasti na Radě písemně pověřit dalšího místopředsedu Předsednictva Regionálního Centra.

(13)Předseda Předsednictva Regionálního Centra a místopředsedové Předsednictva Regionálního Centra

jsou oprávněni účastnit se zasedání přísiušných Místních sněmů a příslušných Místních předsedniotev.

(14)Regioná!ní kontrolní komise je nejméně tříčlenný nezávislý orgán kontroly hospodaření, Regionální

kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu. Předseda Regionální kontrolní komise řídí její

zasedání, zastupuje Regionální kontrolní komisi navenek a má právo účastnit se jednání Předsednictva

Regionálního Centra bez hlasovacího práva.

(15)Do působnosti Regionální kontrolní komise náleží kontrola hospodaření Regionálního Centra

s přidělenými finančními prostředky včetně kontroly dodržování rozpočtu Regionálního Centra,

informování Předsednictva Regionálního Centra a Regionálního sněmu o výsledcích kontroly a podávání

zpráv o výsledcích kontroly hospodaření Regionálního Centra Kontrolní komisí a Předsednictvu.

  

XlV. Místní Klub a jeho orgány

(1) Místní Klub je základní organizační jednotkou Hnutí působící zpravidla v hranicích obce, v případě

územně členěných statutárních měst v hranicích městské části nebo městského obvodu.

(2) O zřízení Místního Klubu může rozhodnout Předsednictvo Regionálního Centra na žádost alespoň pěti

členů Hnutí sdružených na úrovni obce.

(3) Místní sněm je nejvyšším orgánem příslušného Místního Klubu a koná se nejméně jednou za rok. Místní

sněm svolává předseda Místního předsednictva. Svolá ho vždy, pokud o svolání rozhodne Rada,

Předsednictvo, Regionální předsednictvo, a to v termínu uvedeném v příslušném rozhodnutí, nebo



(9)

XV.

(3)

(4)

*');!

 pokud o to požádají alespoň 2/3 všech členů příslušné Místního Klubu, a to do 30 dnů od dj) Líčení *e'ichí'

písemné žádosti. ' "

Právo účasti na Místním sněmu mají všichni členové příslušného Místního Klubu.

Do působnosti Místního sněmu náleží: 'a

a. volba a odvolání předsedy a až dvou místopředsedů Místního předsednictva ; __

b. schvalování zprávy Místního předsednictva o činnosti a hospodaření Místního Klubu _

c. nominace kandidáta na předsedu Hnutí a kandidátů na místopředsedy a členy Předsednictva Hnutí

členy Kontrolní komise a členy Rozhodčí a smírčí komise; nominace kandidáta na Předsedu

Předsednictva Regionálního Centra a kandidátů na místopředsedy a členy Předsednictva

Regionálního Centra, člena Regionální kontrolní komise a jejich předložení Regionálnímu sněmu,

d. nominace kandidátů na kandidátní listinu pro volby do místních zastupitelstev obcí a městských

zastupitelstev statutárních měst s územním členěním (zastupitelstev městských obvodů, městských

částí anebo městských částí hlavního města Prahy) a jejich předložení Regionálnímu sněmu,

e. volba a odvolání Místního revizora hospodaření.

Místní předsednictvoje výkonným orgánem Místního Klubu, řídí její činnost a hospodaří s majetkem

přiděleným Radou příslušnému Místnímu Klubu dle svého schváleného rozpočtu Místní předsednictvo

rozhoduje o všech záležitostech místního významu, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny do

působnosti jiného orgánu Hnutí. Místní předsednictvo se schází podle potřeby, zpravidla měsíčně.

Místní předsednictvo je složeno z předsedy a až dvou místopředsedů. Předseda Místního předsednictva

předsedá Místnímu sněmu a Místnímu předsednictvu, není-li k tomu Místním předsednictvem pověřena

jiná osoba, a zabezpečuje ptnění usnesení orgánů Hnutí.

Místní revizor hospodaření je nezávislý orgán kontroly hospodaření. Do působnosti Místního revizora

hospodaření náleží kontrola hospodaření Místního Klubu s přidělenými finančními prostředky včetně

kontroly dodržování rozpočtu Místního Klubu, informování Místního předsednictva o výsledcích kontroly

a podávání zpráv o výsledcích kontroly hospodaření Regionální kontrolní komisi a Předsednictvu

Regionálního Centra Místní revizor hospodaření má právo účastnit se jednání příslušného Místního

předsednictva bez hlasovacího práva.

V případě, že počet členů Místního Klubu poklesne pod pět Místní Klub zaniká a její působnost přechází

na Regionální Centrum.

   

 

Přijímání čtenů hnutí

Členem Hnutí může být plně svéprávný občan České republiky starší 18 let, který není členem jineho

politického hnutí nebo politické strany, má zájem se aktivně podílet na činnosti Hnutí, souhlasí s těmito

stanovami a hodnotami Hnutí.

Členem Hnutí nemůže být občan, který podporuje nebo propaguje hnutí směřující k potlačování práv a

svobod občanů nebo realizuje aktivity, které jsou v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a

svobod.

Podmínkou vzniku členství v Hnutíje:

a. podání a Akceptace úplně a pravdivé vyplněné a podepsané písemné přihlášky se žádostí o členství

v Hnutí,

b. splnění podmínek čekatelské lhůty,

e. kladné rozhodnutí o členství v Hnutí (dále jen „Přijetí“).

Akceptací se rozumí souhlasné vyjádření příslušných orgánů k přijetí Žadatele za Čekatele.

Obsahové a formální náležitosti přihlášky, kriteria Akceptace, délku a podmínky čekatelské lhůty a

kritéria Přijetí stanoví Předsednictvo vnitřním předpisem.

Právo Akceptovat žádost o přijetí a Přijímat Čekatele má Místní Klub Hnutí podmíněný souhlasem

Předsednictva Regionálního Centra ajmenovitě Předsedy Předsednictva Regionálního Centra. V

případě odlišného názoru kAkceptaci či Přijetí Místního Klubu a Předsednictva Regionálního Centra

nebo Předsedy Regionálního Centra rozhoduje Předsednictvo. Proti rozhodnutí Předsednictva se nelze

odvolat.



  

 

   

 

(7 ) V případě, že byl Žadatel o členství v Hnutí v minulosti funkcionářem či voleným zastupitelem okresň h

nebo vyšších orgánů jiné politické strany nebo politického hnutí, přísluší schválení či odmítnutí Zadatele

Předsednictvu
Ž \

(8) Přijímací proces začíná doručením přihlášky se žádostí o členství příslušnému Místnímu Klubu,"a\\/jeho\z„

obvodu působnosti chce žadate! \! Hnutí působit. Není- li v místě předpokládané působnosti MístníKlub'x »

zřízen, doručí Žadatel přihlášku se žádostí o členství příslušnému Regionálnímu Centru, případně*

Hlavní kanceláři Hnutí. Elektronickou kopii přihlášky zašle bezodkladně Místní Klub či Regionální „

Centrum Hlavní kanceláři Hnutí. Evidenci čekatelů s uvedením příslušnosti k Místnímu Klubu, resp.

Regionálnímu Centru vede Hlavní kancelář Hnutí.

(9) Součástí přihlášky ke členství je prohlášení o tom, že žadatel akceptuje Stanovy a hodnoty Hnutí.

(10)V případě potřeby si může, v souladu s vnitřními předpisy, Místní Klub, Regionální Centrum či

Předsednictvo vyžádat předložení dalších dokladů a listin či podmínit Akceptaci či Přijetí osobním

pohovorem se Žadatelem či Čekatelem.

(11) O výsledku Akceptace přihlášky Žadatele vyrozumí příslušný orgán písemně nebo elektronicky

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení úplné přihlášky a současně o svém rozhodnutí vyrozumí

Hlavní kancelář Hnutí.

(12)\/ případě zamítnutí přihlášky lze novou přihlášku podat nejdříve po jednom roce od tohoto rozhodnutí.

(13) Den, kdy byla přihláška se žádostí Žadatele o členství Akceptována, je začátkem běhu čekatelské lhůty,

a z Žadatele se tímto dnem stává Čekatel na členství v Hnutí (dále jen „Čekatel“).

(14)V odůvodněných případech může Předsednictvo podmínky čekatelské lhůty žadateli zkrátit nebo

prominout.

(15) Čekatel má právo:
a. být evidován u příslušného Místního Klubu, resp. Regionálního Centra, není-ii příslušný Místní Klub

zřízen,

b. žádat informace o činnosti Hnutí,

c. písemnou žádostí požádat Předsednictvo Regionálního Centra o pozastavení statusu čekatele

včetně všech souvisejících práv a povinností z důvodu neslučitelnosti statusu čekatele

s vykonávanou funkcí nebo zaměstnáním, nebo z jiného vážného důvodu,

d. písemnou žádostí požádat Předsednictvo Regionálního Centra o obnovení přerušeného statusu

čekatele v důsledku pominutí překážek pro jeho pozastavení,

e. účastnit se veřejných setkání a akcí Hnutí a vznášet na nich návrhy a dotazy.

(16) Čekatel má povinnost

a. dodržovat tyto stanovy a hodnoty Hnutí,

svým jednáním přispívat k zachování dobrého jména Hnutí,

podílet se na činnosti Hnutí v dohodnutém rozsahu,

neprodleně písemně nebo elektronicky oznámit Místnímu Klubu, u něhož je evidován, a současně

Hlavní kanceláři Hnutí, že je proti němu na základě oficiálního postupu orgánů veřejné moci vedeno

jakékóli řízení (zejména trestní, přestupkové či exekuční). ' .

(17) Čekatel nemá právo volit, být volen a delegován do orgánů Hnutí jako jejich člen, funkcionář nebo

delegát.

(18)Členství v Hnutí a práva a povinnosti s ním spojené vznikají dnem Přijetí čekatele za člena.

(19)Dokladem o členství v Hnutí je členská legitimace, jejíž vzor je stanoven interním předpisem.

 

9
.
0
.
6

XVI. Zánik členství nebo statusu Čekatele

(1) Členství v Hnutí a status Čekatele zaniká:
a. u Čekatele dnem přijetí za člena Hnutí,

b. dnem doručení vlastnoručně nebo zaručeným elektronickým podpisem podepsaného písemného

oznámení o vystoupení z Hnutí nebo o vzdání se statusu čekatele Místnímu Klubu, resp.

Regionálnímu centru; ty bez zbytečného odkladu vyrozumí Hlavní kancelář Hnutí,

c. dnem přijetí do jiného politického hnutí nebo politické strany,



(2)

(3)

(5)

d. kandidaturou do voleb za Jinou volební stranu bez předchozího souhlasu Předsednictva a to dnem “* *? “'

registrace kandidátní listiny (kandidáta) dle příslušného právního předpisu, '

dnem rozhodnutí o vyloučení člena z Hnutí nebo rozhodnutí o odnětí statusu Čekatele, “í,

dnem smrti nebo prohlášení za mrtvého, \ _ _„

dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, ''''' 333

dnem zrušení Místního Klubu u něhož J'e člen či Čekatel evidován, nebo dnem zrušení příslušného

Regionálního Centra.

O vyloučení z Hnutí nebo odnětí statusu Čekatele rozhoduje Místní Klub podmíněný souhlasem

Předsednictva Regionálního Centra.

V případě odlišného názoru na vyloučení či odnětí statusu Místního Klubu a Předsednictva

Regionálního Centra rozhoduje Rozhodčí a smírčí komise. Proti rozhodnutí Rozhodčí a smírčí komise

se nelze odvolat. Rozhodnutí je účinné dnem přijetí tohoto rozhodnutí.

Ke svému rozhodnutí si Rozhodčí a smírčí komise vyžádá stanovisko Místního Klubu i Regionálního

Centra. K přijetí stanoviska Jsou oba orgány povinny návrh na vyloučení nebo odnětí statusu Čekatele

projednat, pozvat na jednání dotčené osoby (včetně osoby, J'ejíž vyloučení nebo odnětí statusu Čekatele

je navrhováno) a pokud se na jednání dostaví, vyslechnoutje, a shromáždit k danému případu všechny

podklady Shromážděné podklady jsou pak povinny poskytnout spolu se svým stanoviskem Rozhodčí a

smírčí komisi k rozhodnutí do 7 dnů.

Důvody pro vyloučení člena nebo odnětí statusu ČekateieJsou:

a. závažné nebo opakované méně závažné porušení těchto stanov a/nebo ostatních vnitřních předpisů

Hnutí a/nebo hodnot Hnutí,

b. Jednání v rozporu se zájmy Hnutí,

uvedení neúplných, nepravdivých nebo zkreslených údajů v přihlášce, v životopise a v dalších

součástech přihlášky,

d. neuhrazení členského příspěvku ve výši & lhůtě stanovené vnitřním předpisem, 3 to ani v dodatečné

lhůtě uvedené v zaslaném upozornění.

Dotčená osoba dle čiánku XVI. odst. (2) je oprávněna podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí o

vyloučení či odnětí statusu Čekatele, vlastnoručně podepsané písemné odvolání k Rozhodčí a smírčí

komisi, která si vyžádá podklady dle článku XVI. odst. (4). Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Rozhodčí a smírčí komise rozhodne ve lhůtě do 60 dnů od obdržení písemného odvolání. Proti

rozhodnutí Rozhodčí a smírčí komise se nelze odvolat.

Člen jemuž zaniklo členství, nebo Čekatel jehož status byl odňat, nemá vůči Hnutí nárok na Jakékoli

plnění související se zaniklým členstvím nebo odňatým statusem ČekateJe. Při zániku členství

z jakéhokoli důvodu se členský přJspěvek ani jeho poměrná část nevrací. Pohledávky Hnutí vůči členovi

nebo Čekateli nejsou zánikem Jeho členství nebo statusu Čekatele dotčeny a tyto se promlčují podle

právních předpisů.
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XVII. Práva a povinnosťi člena Hnutí

(1) Člen Hnutí má právo:
a. volit, být volen a delegován do orgánů Hnutí J'ako J'eJ'ich člen, funkcionář nebo delegát,

být evidován u příslušného Místního Klubu a v Hlavní Kanceláři Hnutí,

účastnit se jednání Místního Klubu a zasedání v orgánech, do nichž byl zvolen, hlasovat o

projednávaných návrzích, prezentovat své názory a obhajovat svá stanoviska, podávat návrhy a

vznášet dotazy,

d. být pozván a zúčastnit se Jednání orgánů Hnutí, na nichž seJedná o jeho osobě, návrzích,

připomínkách nebo kritice a o přijatých závěrech být informován,

e. být informován o činnosti Hnutí,

účastnit se veřejných setkání a akcí pořádaných orgány Hnutí,

g. podílet se na formování cílů, programu a politiky Hnutí,
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h. na základě odůvodněné a podepsané písemné žádosti požádat o přeřazení kjinému Mistnímu

Klubu s tím, že přílohou žádosti musí být stanovisko příslušného Klubu, do nějž má býtšden

přeřazen, Ž , ,
i. na zákiadě odůvodněné podepsané písemné žádosti požádat Předsednictvo o pozastavení člehstVI

včetně všech souvisejících práv a povinností z důvodu neslučitelnosti členství v Hnutí ' '

s vykonávanou funkcí nebo zaměstnáním, nebo z jiného vážného důvodu,

]. na základě odůvodněné vlastnoručně nebo zaručeným elektronickým podpisem podepsané

písemné žádosti požádat Předsednictvo o obnovení přerušeného členství v důsledku pominutí

překážek pro pozastavení členství.

Člen Hnutí má povinnost:
a. aktivně se podílet na činnosti Hnutí,

b. dodržovat hodnoty Hnutí,

o

d

e

f

   

  

  

(2)

svým jednáním přispívat k zachování a rozvoji dobrého jména Hnutí,

dodržovat tyto stanovy, další vnitřní předpisy Hnutí a usnesení orgánů Hnutí,

čestně a svědomitě vykonávat funkci v orgánu Hnutí, do kterého byl zvolen,

oznamovat Místnímu Klubu, u něhož je evidován, veškeré změny ve skutečnostech & údajích

uvedených v přihlášce ke členství v Hnutí včetně jejích součástí,

platit včas členské příspěvky v předepsané výši,

h. neprodleně písemně nebo elektronicky oznámit Místnímu Klubu, u něhož je evidován, & současně

Hlavní kanceláři Hnutí, že je proti němu na základě oficiálního postupu orgánů veřejné moci vedeno

jakékoli řízení (zejména trestní, přestupkové či exekuční).

XVIH. Zásady hospodaření

(1) Majetek Hnutí je vlastnictvím Hnutí jako celku, stejně tak Hnutí hospodaří jako jeden celek.

(2) Rozpočet Hnutí je sestavován jako vyrovnaný nebo přebytkový. Rozpočet může být deficitní pouze v rok

konání voleb a za podmínky zajištění financování schodku.

(3) Hnutí jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové Hnutí za závazky

Hnutí ani neodpovídají ani neručí.

(4) Roční rozpočet Hnutí & jeho změny schvaluje Rada.

(5) Předsednictvo interní směrnicí může určit, které organizační jednotky Hnutí budou mít statut

hospodářského střediska. Ty jsou pak povihny hospodařit se svěřeným majetkem v souladu s vnitřními

předpisy přijatými Radou.

(6) Hnutí za jeho organizační jednotky hospodaří se svým majetkem na základě schválených rozpočtů a

v souladu s těmito stanovami a dalšími příslušnými vnitřními předpisy.

(7) Zanikne— Ii nebo je——li zrušena některá organizační jednotka Hnutí, rozhodne příslušný vyšší orgán, která

jiná organizační jednotka v území jeho působnosti bude nadále hospodařit s majetkem,s nímž zaniklá

organizační jednotka hospodařila. '

(8) Předseda Předsednictva Regionálního Centra může zastupovat Hnutí a zavazovat ho pouze do výše

prostředků přidělených příslušnému Regionálnímu Centru. Předseda Místního předsednictva může

zastupovat Hnutí a zavazovat ho pouze do výše prostředků přiděiených Radou příslušnému Místnímu

Klubu.

(9) Zdroje financování tvoří příjmy Hnutí stanovené zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických

stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

(10)ív1inima'!níčjenský příspěvek činí 1 200 Kč ročně. Členové mohou dle svého uvážení příspěvek navýšit, &

to až do výše 49 999 Kč ročně.

(11)Hnutí nesmí vlastním jménem podnikat. Může založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se

účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu jen tehdy, je—Ii

výlučným předmětem jejich činnosti:

a. provozování vydavatelství, nakladatelství nebo tiskáren;

b. publikační a propagační činnost;

0. pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí;



d. výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost Hnutí

  

 

(12)Na podnikání podle předchozí věty se může jménem Hnutí podíletjen vnitřní organizační jednotka Která

je účetním střediskem a pouze se souhlasem Předsednictva.

XIX Zpusob naložení s majetkovým zůstatkem

(1) Zamkne h Hnutl sloucemm s Jlnou politickou stranou nebo politickým hnutím nebo premenouha

občanské sdružení, přecházejí majetek, práva a závazky na pravnlho nastupce

(2) Zanlkne || Hnutl bez pravnlho nastupce, bude majetkový zůstatek strany převeden na právnické osoby,

jejichž cíle jsou blízké cílům Hnutí a zabývá se neziskovou činností. Tyto osoby pred zanlkem urcn Rada

XX. Ustanovení přechodná a závěrečná

(1) Tyto Stanovy byly schvaleny Celostátním Sněmem Hnutí konaném 15 2 2020 Nabyvajl ucmnostl dnem

schválení příslušným státním orgánem
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