ŘÁD NÁRODA – VLASTENECKÁ UNIE
Politické hnutí vyznávající cestu KONZERVATIVNÍHO NACIONALISMU

STANOVY politického hnutí ŘÁD NÁRODA – VLASTENECKÁ UNIE
--------------------------------------------------------------------------------

Článek 1: Základní ustanovení
Řád národa – vlastenecká unie (dále jen „hnutí“) je politickým hnutím ve smyslu zákona č.
424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění.
Hnutí působí v České republice a jeho sídlem je Sokolov:
356 01 Sokolov, Boženy Němcové 703.
Používaná zkratka hnutí Řád národa – vlastenecká unie je ŘN - VU.
Článek 2: Programové zásady a cíle
1. Cílem hnutí je budování prosperujícího a otevřeného státu sebevědomých občanů. Státu,
jenž respektuje svobodu jednotlivce, ale vymáhá dodržování práva na všech bez rozdílu.
Státu, v němž mají občané důvěru v politiku, kde jsou si všichni rovni ve svých
povinnostech i právech. Státu, jehož základ je postaven na tradičních hodnotách jako vlast,
národ, rodina a práce. Státu, který v první řadě vždy dbá na dobro a prospěch svého
občana a tradiční rodiny.
2. Politické hnutí Řád národa – vlastenecká unie je hnutím všech, kteří republice přinášejí
hodnoty, slávu, vědecký i hospodářský pokrok a také hnutím těch, kteří pečují o své rodiny,
řádně pracují nebo jsou na zaslouženém odpočinku. Je hnutím osob, které se řídí svým
svědomím a rozhodují ve prospěch občanů České republiky, jak to žádá její Ústava.
3. Politické hnutí bude aktivně působit na vědomí a chování občanů bojujících za pravdu.
Národ musí nutně dospět k pochopení skutečnosti, že budoucí realita bude vytvořena
přímo jeho vědomím a vůlí, na základě pevného společenského řádu, vymahatelnosti práva
a na základě udržování tradičních historických a společenských hodnot.
4. Politické hnutí odmítá veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové
nesnášenlivosti, stejně jako neopodstatněné zvýhodňování určitých skupin.
Hnutí Řád národa – vlastenecká unie bude v oblasti zahraniční politiky a vnější bezpečnosti
rozvíjet posilování vztahů a spolupráce se všemi demokratickými zeměmi, které budou
zásadně respektovat princip nedotknutelnosti veškerých práv a historických odkazů naší
země. Vztah k Evropské unii musí být z principu zásadně přebudován, a to do takové
formy, která zabezpečí oboustranně výhodnou hospodářskou a ekonomickou spolupráci.

Spolupráce v těchto oblastech nesmí být zneužitelná k ovlivnění nebo dokonce diktátu
v oblasti vnitřní i zahraniční politiky našeho státu. V žádném případě vztah k evropské unii
nesmí ani v nejmenším narušovat nebo omezovat zachování naší národní identity, jejích
tradičních znaků a naše vlastní sebeurčení.
5. Politické hnutí bude u svých členů, kteří budou zvoleni do veřejných funkcí, podporovat
jejich plnou osobní zodpovědnost za rozhodnutí v souladu s mandátem, před „stranickým“
ovlivňováním.
Článek 3: Členství
1. Členem hnutí může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý
k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
2. K přijetí za člena dochází na základě přihlášky do hnutí, kterou žadatel o členství podává
osobně zástupci místního klubu nebo rady příslušného kraje, či přímo vedení hnutí poštou
na adresu centrální kanceláře hnutí. O přijetí za člena, včetně jeho příslušnosti ke
konkrétnímu místnímu klubu, či zamítnutí přihlášky rozhoduje krajská rada na návrh
příslušného místního klubu. Do doby zvolení krajské rady rozhoduje o přijetí nebo zamítnutí
přihlášky předsednictvo hnutí, které se může vyjádřit i k těm přihláškám, které příslušná
krajská rada nedoporučí ke schválení. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis hnutí.
3. Člen může náležet pouze k jednomu místnímu klubu. Členství vzniká po rozhodnutí
o přijetí za člena dnem zaplacení členského příspěvku. Člen je zpravidla členem toho
místního klubu, v jehož místě má trvalé bydliště. Výjimku z tohoto pravidla lze učinit
v odůvodněných případech (přechodné bydliště, změna bydliště, pracoviště v místě sídla
klubu, apod.).
4. Člen může písemně požádat příslušnou krajskou radu o přestup do
místního klubu. S tímto přestupem musí souhlasit klub, do kterého člen přestupuje.

jiného

5. Členství ve straně zaniká:
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) písemným prohlášením o vystoupení z hnutí s uvedením dne ukončení členství
odeslaným buď poštou na adresu centrální kanceláře, případně elektronickou poštou na
elektronickou adresu centrální kanceláře. Členství nelze ukončit se zpětnou platností,
c) zbavením či omezením způsobilosti k právním úkonům,
d) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,
e) přijetím kandidatury na volební kandidátce jiného subjektu bez souhlasu předsednictva
hnutí,
f) nezaplacením členského příspěvku po datu splatnosti
6. Členství v hnutí může být pozastaveno předsednictvem hnutí na základě zdůvodněné písemné žádosti člena, rady místního klubu nebo rady kraje.
Článek 4: Práva člena
Člen hnutí má právo:
1. účastnit se jednání místního klubu, jehož je členem,
2. volit a být volen do funkcí v hnutí a být doporučován do veřejných funkcí v souladu

s ostatními články stanov, kdy členem orgánů hnutí může být jen člen hnutí,
3. navrhovat kandidáty pro volby dle příslušné vnitřní normy,
4. být informován o činnosti hnutí a o usneseních orgánů hnutí týkajících se jeho osoby
a činnosti,
5. předkládat všem orgánům hnutí náměty, stížnosti a připomínky.

Článek 5: Povinnosti člena
Člen hnutí je povinen:
1. prosazovat cíle hnutí a podílet se na plnění programu hnutí,
2. řídit se stanovami a vnitřními předpisy, které jsou k dispozici členům hnutí,
3. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů hnutí,
4. platit stanovené členské příspěvky,
5. získávat další stoupence - členy a příznivce pro hnutí,
6. politicky a odborně se vzdělávat, propagovat a obhajovat (objasňovat) cíle hnutí
Článek 6: Členské sankce
1. Členskou sankcí je pozastavení členství nebo vyloučení z hnutí.
2. O členské sankci rozhoduje předsednictvo hnutí na návrh nižších organizačních celků
nebo na základě vlastního zjištění.
3. Rozhodnutí o členské sankci s odůvodněním musí být vydáno písemně a členu
prokazatelně doručeno. Za doručení se považuje standardní ustanovení zákona o
doručování písemností. Proti rozhodnutí se lze do 15 dnů od doručení odvolat
ke kontrolní a rozhodčí komisi hnutí. Odvolání nemá odkladný účinek.
4. Vyloučit člena z hnutí lze pro:
a) porušení stanov,
b) zanedbávání základních členských povinností,
c) porušení povinností při hospodaření s majetkem hnutí nebo při jeho správě,
d) spáchání trestného činu, pro který byl pravomocně odsouzen,
e) zneužití funkce v hnutí nebo veřejné funkce,
f) jednání, které poškozuje hnutí a to zejména tím že:
při svém veřejném vystupování za hnutí, zejména ve sdělovacích mediích jakéhokoliv typu,
svými výroky nebo vyjadřováním, a zvlášť pokud je člen ve volené funkci v úrovni místní,
krajské, republikové, sněmovní nebo senátní, kdy se jeho politický i věcný postoj a
používaná rétorika jednoznačně odlišuje od ideologické cesty hnutí, nebo je v zásadním
rozporu se základními principy a programovými cíli hnutí, nebo toto jednání je vedeno ve
stavu požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek,
g) zásadní porušování základních hodnot hnutí ve svém soukromém životě, kdy se sám tak
chová nebo jiné k takovému chování nabádá,
h) uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení povinných údajů v přihlášce do hnutí.

Článek 7: Registrovaní příznivci hnutí
1. Jako příznivec hnutí může být zaregistrován každý, kdo není členem jiné politické
strany či hnutí a kdo podporuje programové cíle hnutí, a to na základě zapsání do seznamu
registrovaných příznivců místní, krajské nebo republikové organizace a zaplacením příspěvku stanoveného předsednictvem hnutí.
2. Příznivci hnutí nejsou členy hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích.
3. Příznivci hnutí mohou podávat návrhy orgánům
setkání, mohou být delegováni do odborných komisí.
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Článek 8: Organizační struktura hnutí
1. Organizační struktura hnutí je třístupňová - místní, krajská a republiková.
Místní kluby a krajské organizace se ustavují (sdružují členy) tak, aby jejich působnost
odpovídala působnosti místní (obecní) nebo regionální samosprávy.
Krajské orgány, po svém ustavení, jsou povinny bez průtahů zakládat místní kluby
v místech, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky dle následujících ustanovení.
Ustavení místního klubu nebo krajské organizace může předcházet jmenování regionálního
koordinátora, jako nevolené funkce, kterému jsou svěřovány politické, organizační a
propagační úkoly do doby ustavení krajské organizace a jejích orgánů. Koordinátor v rámci
své kompetence může určit své pomocníky-důvěrníky (dle místních samospráv, budoucích
místních klubů) pro další výstavbu organizace. Činnost koordinátorů a důvěrníků zaniká
zvolením orgánů příslušného stupně.
2. Místní klub
Místní klub je základní organizační jednotkou hnutí. Může být založen v obcích, městech
nebo jeho částech, které mají svoji vlastní samosprávu. Místní klub může působit i na
území více obcí, a to za podmínky samosprávné příslušnosti k jedné obci v rámci jedné
krajské organizace.
Místní klub vzniká rozhodnutím rady krajské organizace o ustavení příslušného místního
klubu, po předchozím projednání předsednictvem hnutí. Do doby ustavení místního klubu
jsou členové zařazeni pod péči koordinátora nebo konkrétního místního důvěrníka. Místní
klub zaniká buď rozhodnutím vyššího orgánu z důvodu, že je činnost klubu v rozporu se
zájmy hnutí, pro dlouhodobou nečinnost, nebo že počet členů klesl pod hranici 3. Do doby
ustavení nového místního klubu, jsou členové zaniklého klubu zařazen, dle rozhodnutí rady
kraje, do územně nejbližšího místního klubu.
a) Pravomocí místního klubu, kromě dalšího, je aplikování principů a programových cílů na
místní úrovni.
b) Místní klub má nejméně tři členy.
c) Výkonným orgánem místního klubu je jeho předseda, který je volen na pět let místním
sněmem, a to prostou většinou hlasů přítomných členů. Stejným způsobem jsou voleni i
delegáti místních klubů do příslušného krajského sněmu. Kooptace členů rady je možná do
1/3 počtu členů rady. Odvolání místní rady je možné jen se souhlasem místního sněmu
s následným provedením nové volby.

d) Výkonným orgánem místního klubu je místní rada. Je volena z členů místního klubu na
místním sněmu. Je zpravidla tříčlenná (předseda a dva místopředsedové) a je volena
prostou většinou hlasů přítomných členů. Členové rady jsou zodpovědní za realizaci cílů
hnutí, plnění všech usnesení, výstavbu členské základny a disciplínu členů klubu. Z tohoto
důvodu jsou povinni vypracovávat plány činnosti na příslušný rok, které jsou povinni
předkládat vyššímu orgánu.
e) Nejvyšším orgánem místního klubu je místní sněm. O místu a době konání
místního sněmu rozhoduje předseda místního klubu. Místní klub se svolává minimálně 4x
v roce. Jednání místního sněmu je usnášeníschopné, pokud je přítomna prostá většina
členů.
f) Z jednání orgánů místního klubu a sněmu se pořizuje zápis s usnesením, který
s prezenční listinou, nejpozději do 14 dnů, musí být zaslán vyššímu orgánu.
g) O konání místního sněmu se členové místního klubu musí dozvědět ve lhůtě
minimálně 14 dnů před datem konání místního sněmu.
3. Krajská organizace
a) Pravomocí krajské organizace, kromě dalšího, je prostřednictvím svých orgánů
aplikovat principy a programové cíle na úrovni kraje.
b) Krajská organizace sdružuje místní kluby v kraji. Místní příslušnost místního klubu ke
krajské organizaci je dána hranicí územního obvodu kraje.
c) U krajské organizace se nestanovuje základní – minimální počet členů. Tento je dán
usnesením předsednictva hnutí na základě demografických nebo individuálních podmínek
a možností v regionu.
d) Krajské organizace vytvářejí prostřednictvím místních klubů podmínky k tomu, aby každý
člen se mohl aktivně účastnit na činnosti hnutí.
e) Krajské organizace podle potřeby nebo z rozhodnutí vyšších orgánů hnutí vytvářejí
odborné komise nebo pracovní skupiny pro odbornou činnost. Do nich zařazují členy a
příznivce hnutí, zejména odborníky jednotlivých odvětví a profesí.
f) Funkcionáři místních a krajských rad se zavazují čestným prohlášením, že při výkonu
jejich politické nebo veřejné funkce nebude docházet k rozporu s platným právním řádem
ČR, zejména ke korupci, nezákonnému obohacení, zneužívání informací a pod.
g) O své činnosti pravidelně informuje členskou základnu a vyšší orgány.
h) Krajská organizace se schází podle potřeby, nejméně však jednou za rok na krajském
sněmu. Ten svolává předseda krajské rady a o jeho konání se předsedové
místních klubů musí dozvědět ve lhůtě minimálně 21 dnů před datem konání krajského
sněmu. Krajský sněm musí být svolán do 60 dnů, požádají-li o to místní kluby,
reprezentující minimálně 2/3 členské základny příslušného kraje.

i) Výkonným orgánem kraje je krajská rada. Je volena z delegátů místních klubů na
krajském sněmu. Je zpravidla pětičlenná a je volena prostou většinou hlasů přítomných
delegátů. Členové rady jsou zodpovědní za realizaci cílů hnutí, plnění všech usnesení,
výstavbu členské základny a disciplínu členů krajské organizace. Z těchto důvodů je rada
zodpovědná za vypracování ročního plánu činnosti, který předkládá vyššímu orgánu.
Z jednání orgánů krajské organizace a sněmů se pořizuje zápis s usnesením, který
s prezenční listinou, nejpozději do 14 dnů, musí být zaslán vyššímu orgánu.
j) Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajský sněm, který je shromážděním delegátů
vzešlých z místních klubů. Delegáti do krajského sněmu se volí v místních klubech na
početním principu tak, že při dostatečném počtu členů stanoví místní klub zpravidla za
každé tři členy jednoho delegáta. Delegátem krajského sněmu s hlasovacím právem
může být pouze člen hnutí, který má splněny povinnosti určené stanovami. Každý delegát
sněmu má pouze jeden hlas. Zvolený delegát v případě, že se nemůže ze závažných
důvodů sněmu zúčastnit, může v časové nouzi písemně zmocnit k účasti na sněmu jiného
člena svého místního klubu, a to se souhlasem předsedy MK.
k) Předseda krajské rady je nejvyšším představitelem hnutí v rámci kraje, je volen na
krajském sněmu jako první, a to prostou většinou hlasů přítomných delegátů krajského
sněmu. Svým zvolením se stává automaticky členem krajské rady a členem republikové
rady hnutí. Dále jsou shodně voleni i zbývající čtyři členové krajské rady.
Krajská rada ze svého středu zvolí prostou většinou hlasů svých členů také místopředsedu
krajské rady, který se stává automaticky náhradníkem za předsedu krajské rady
v republikové radě. Způsob a konkrétní podmínky voleb stanovuje rozhodnutí vyššího
orgánu nebo vnitřní předpis.
Kooptace členů krajské rady je možná do 2/5 zvolených členů rady, na návrh vyššího
orgánu nebo vlastní návrh, a to doby konání následného krajského sněmu. Odvolání rady
kraje je možné na základě návrhu vyššího orgánu, schváleného krajským sněmem.
l) Krajský sněm volí z delegátů dva zapisovatele, dva skrutátory a tři členy volební komise.
Zapisovatelé svým podpisem ověří spolu s nově zvolenými členy krajské rady usnesení
krajského sněmu.
m) Každý delegát krajského sněmu má pouze jeden hlas.
n) Volební období všech krajských funkcí je pětileté. V případě změny délky volebního
období v rámci změny stanov, řídí se délka volebního období ode dne schválení změny pro
všechny současně činné funkcionáře.
o) Kumulace funkcí v úrovni krajské organizace je možná jen do úrovně dvou funkcí.
p) Kumulace funkce zapisovatele krajského sněmu a člena krajské rady není možná.
4. Republikové orgány
Volební období všech republikových orgánů je pětileté. V případě změny délky volebního
období v rámci změny stanov, řídí se délka volebního období ode dne schválení změny pro
všechny současně činné orgány.
Funkcionáři předsednictva hnutí a republikové rady se zavazují čestným prohlášením, že
při výkonu jejich politické nebo veřejné funkce nebude docházet k rozporu s platným

právním řádem ČR, zejména ke korupci, nezákonnému obohacení, zneužívání informací a
pod.

4. 1. Republikový sněm
a) Nejvyšším orgánem hnutí je republikový sněm. Republikovému sněmu náleží, kromě
dalšího, zejména rozhodnutí o změně programových cílů, změně a schvalování stanov,
přijetí nebo změna organizačního řádu, volby orgánů a další činnosti, které si sněm pro
sebe vymíní.
b) Republikový sněm je tvořen delegáty z řad krajských organizací.
Delegátem republikového sněmu s hlasovacím právem může být pouze člen hnutí, který
má splněny povinnosti určené stanovami. Počet delegátů republikového sněmu z každé
jednotlivé krajské organizace bude vypočítán dle klíče stanoveného předsednictvem hnutí.
c) Usnesení přijímá republikový sněm nadpoloviční většinou přítomných delegátů.
V případě, že je na sněmu přítomno méně než 50% pozvaných delegátů, sněm se zahájí o
1 hodinu později, než bylo příslušným orgánem hnutí rozhodnuto. Nedostaví-li se na sněm
ani poté nejméně 50 % pozvaných delegátů, je sněm usnášeníschopný s počtem
přítomných delegátů.
d) Každý delegát sněmu má pouze jeden hlas.
e) Republikový sněm se schází minimálně jednou za dva roky, na základě výzvy
předsednictva, která byla schválena prostou většinou členů předsednictva. Je svoláván
předsedou hnutí, a to nejpozději do 90 dnů od doručení výzvy předsedovi hnutí. Výjimku
tvoří ustanovení 4.5. stanov. Hostem sněmu může být každý člen hnutí.
f) Na návrh svolavatele republikového sněmu volí sněm ze svých delegátů pro řádný chod
nejdříve předsedajícího sněmu, dva ověřovatele, dva zapisovatele a tři členy volební
komise. Sněm taktéž volí minimálně dva skrutátory, kteří nemusí být z řad delegátů.
g) Na návrh republikové rady volí sněm ze svých delegátů předsedu hnutí, který se zvolením automaticky stává členem předsednictva a republikové rady.
h) Na návrh
předsedy hnutí volí republikový sněm ze svých delegátů řadové
místopředsedy hnutí, kteří se zvolením automaticky stávají členy předsednictva a
republikové rady.
i) Na návrh republikové rady volí sněm ze svých delegátů poté předsedu kontrolní a rozhodčí komise hnutí a dva její členy.
j) Kumulace funkcí v rámci republikové organizace není možná.
k) Usnesení republikového sněmu vlastnoručním podpisem ověří zapisovatelé, ověřovatelé
a všichni nově zvolení členové předsednictva hnutí.
4.2. Předsednictvo hnutí

Předsednictvo hnutí tvoří předseda a čtyři řadoví místopředsedové. Předsednictvo hnutí je
usnášeníschopné, pokud je na jednání přítomna nadpoloviční většina členů.
Předsednictvo hnutí zejména:
a) řídí hnutí v době mezi republikovými sněmy,
b) řídí republikovou radu a zadává jí úkoly,
c) zpracovává návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávy,
d) iniciuje a zpracovává návrhy vnitřních předpisů hnutí,
e) navrhuje kandidátní listiny, předvolební a povolební koalice,
f) navrhuje volební zmocněnce hnutí,
g) zřizuje republikové odborné komise a schvaluje jejich členy,
h) do doby ustanovení krajské rady rozhoduje o přijímání nebo odmítnutí nových členů na
základě podaných přihlášek. Vyjadřuje se i k těm přihláškám, které příslušná krajská rada
nedoporučila ke schválení, a to na základě žádosti uchazeče o členství nebo na základě
vlastního zjištění,
i) schvaluje výši členského příspěvku na aktuální rok,
j) schvaluje snížení nebo odklad platby členského příspěvku,
k) schvaluje výši příspěvku příznivce hnutí,
l) v odůvodněném případě pozastavuje činnost místního klubu, kdy kompetence orgánů
příslušného místního klubu, který má pozastavenou činnost, přejímá krajská rada,
m) do doby ustanovení krajské rady řídí činnost členů v regionu,
n) rozhoduje o členských sankcích.
4.3. Za hnutí jako celek je oprávněn vystupovat předseda hnutí a na základě písemného
zplnomocnění předsedy hnutí i zplnomocněný místopředseda hnutí, a to v oblastech, pro
které byl zmocněn.
Za krajské organizace a místní kluby předsedové nebo pověření místopředsedové krajských organizací. Poslanci parlamentu a předseda poslaneckého klubu a ostatní členové
hnutí zvolení do veřejných funkcí vystupují pouze za svůj mandát, ne tedy za hnutí, a to z
toho důvodu, že hnutí podporuje jejich osobní odpovědnost v souladu s jim svěřeným
mandátem před "stranickým řízením".
4.4. Pokud není naplněn tímto dokumentem stanovený počet sněmem volených členů
předsednictva, může předsednictvo kooptovat chybějícího člena předsednictva z řad členů
republikové rady. Tento krok musí předsednictvo učinit, pokud stanovený počet sněmem
volených členů předsednictva poklesl natolik, že z této příčiny je předsednictvo
neusnášeníschopné. Návrh na kooptaci konkrétního člena republikové rady předkládá
pouze předseda hnutí.
Předseda hnutí má dále právo navrhnout na kooptaci, mimo výše uvedené pravidlo, do
předsednictva i nečleny republikové rady, tedy běžného člena hnutí. V tomto případě je
však systém schvalování kandidáta dvoukolový. Návrh na kooptaci je nejdříve předložen k
projednání předsednictvu hnutí a po jeho doporučení republikové radě ke schválení.
Předkladatelem může být jen předseda hnutí.
4.5. Předseda zejména:
a) stojí v čele předsednictva a hnutí jako celku,
b) svolává předsednictvo hnutí, republikovou radu a z vlastního podnětu také republikový sněm,
c) je oprávněn účastnit se jednání všech orgánů hnutí,
d) je nejvyšším garantem a dohlížitelem nad dodržováním plnění programu a ideové
čistoty vůči voličům a veřejnosti,

e) jmenuje a odvolává všechny nevolené funkce, které jsou uvedeny v organizační
struktuře hnutí na všech stupních organizace,
f) v případě naléhavé nutnosti, při závažném porušení povinností, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při řešení ekonomické, politické nebo jinak hnutí poškozující újmy, může s okamžitou platností odvolat jakéhokoliv člena předsednictva hnutí, předsedu a
místopředsedu krajské organizace nebo místního klubu, a to bez schválení předsednictva hnutí a projednání republikovou radou.
Do třiceti kalendářních dnů od provedeného aktu odvolání musí provést informaci s odůvodněním jak předsednictvu hnutí, tak republikové radě. Odvolání nemá odkladný
účinek
a
není v rozporu s ustanovením čl. 6. stanov, kdy je možné
ustanovení následně
aplikovat,
g) rozhoduje o způsobu a obsahu mediální činnosti hnutí, nebo rozsahu oprávnění
jednotlivých osob, jednajících za hnutí a to na všech stupních organizace,
h) iniciuje a předkládá předsednictvu své vlastní návrhy na řešení stavu nebo potřeb hnutí.
hnutí. V případě naléhavé nutnosti nebo hrozícího prodlení je může realizovat bez
projednání v předsednictvu. Tyto projedná v nejbližším možném termínu.
i) Předseda může ze závažných důvodů individuálně u člena rozhodnout o zproštění plnění
některých povinností.
j) Předseda nemůže z důvodu uvedených v odst.4.5.písm.d) být zařazen jako kandidát
voleb
komunální, krajské a vyšší úrovně. Výjimku tohoto ustanovení musí projednat
republiková
rada a schválit 3/5 členů předsednictva hnutí.
4.6. Místopředsedové
Pozice místopředsedů v hnutí je označena číselnou řadou, až do počtu celkového počtu
místopředsedů hnutí, tedy prvý, druhý, třetí a čtvrtý místopředseda. Každá pozice místopředsedy má konkrétně stanoveny povinnosti, náplň činnosti a oprávnění místopředsedy.
Pořadí neurčuje stupeň významnosti daného místopředsedy hnutí.
Všeobecné práva a povinnosti místopředsedů:
a) jsou členové předsednictva hnutí a republikové rady hnutí,
b) jsou oprávněni zúčastňovat se jednání všech orgánů hnutí,
c) vykonávají činnosti plynoucí z pozice místopředsedy, na kterou byli zvoleni nebo
kooptováni, kdy tyto činnosti jsou konkrétně stanoveny tímto závazným právním
dokumentem, a dále další činnosti vyplývající z organizačního řádu nebo písemného
zmocnění předsedy hnutí,
d) každý místopředseda je osobně právně a ekonomicky odpovědný za svoji veškerou
činnost spojenou s výkonem funkce v rámci pozice místopředsedy, kterou vykonává. Dále
je osobně ekonomicky i právně odpovědný za svoji činnost vykonávanou v rámci
písemného zmocnění v rámci činnosti v oblastech písemně delegovaných pravomocí
předsedou hnutí. Odpovědnost je stanovena v činnosti místopředsedů jak dovnitř hnutí, tak
vně hnutí, kdy v případě trestně právní odpovědnosti místopředsedy nezaniká nárok
hnutí jako celku na náhradu škody.
e) žádná pozice místopředsedy nemá pozici statutárního zástupce.
První místopředseda:

Je pověřen řízením činností hnutí v regionech Morava a Slezsko, kdy především:
a) je garantem veškerých činností těchto regionů vůči hnutí a naopak i garantem činnosti
hnutí vůči těmto regionům tak, aby byl zajištěn stav svébytnosti jak regionů tak
i jednotlivých členů k hnutí.
b) společně s krajskými předsedy organizuje volební meetingy v daných regionech dle stanoveného harmonogramu.
c) společně s krajskými předsedy navrhuje složení kandidátních listin,
d) v jednotlivých krajských regionech je garantem činnosti jednotlivých volebních realizačních týmu, jejich založení jednak iniciuje a činnost následně kontroluje.
Druhý místopředseda:
Řídí a je odpovědný za následující činnosti hnutí:
a) administrativní výstupy předsednictva uvnitř hnutí,
b) dodržování legislativy hnutí, tedy stanov a to jak uvnitř, tak vně hnutí,
c) činnosti spojené s hospodařením hnutí, tedy plánováním, čerpáním, výkaznictvím a kontrolní činností,
d) řídí činnost aparátu strany,
e) zajišťuje realizaci usnesení sněmů a předsednictva,
f) zpracovává a předkládá návrhy směrnic a vnitřních norem hnutí,
g) zajišťuje asistenci pro činnost předsedy,
h) zastupuje hnutí ve věcech hospodářských, správních, majetkových a pracovněprávních,
i) činnosti z přímého pověření předsedy,
j) výstavba a organizace, budování struktury hnutí,
k) pro tuto svoji činnost organizuje práci republikového koordinátora, hospodáře hnutí, revizní a rozhodčí komisi.
Třetí místopředseda:
Je odpovědný za přípravu účasti hnutí ve všech volebních cyklech a řídí realizaci
konkrétních volebních kampaní, kterých se hnutí v rámci svých volebních aktivit zúčastní.
Zejména vykonává dále uvedené činnosti, kdy návrhy a podklady předkládá k projednání
republikové radě, následně k odsouhlasení předsednictvu a schválení předsedovi hnutí a to
zejména:
a) republikové a krajské projekty volebních kampaní s konkrétními akcemi v
daném časovém úseku,
b) společně s krajskými předsedy organizuje volební meetingy v daných regionech dle stanoveného harmonogramu,
c) společně s krajskými předsedy navrhuje složení kandidátních listin,
d) v jednotlivých krajských regionech je garantem činnosti jednotlivých volebních
realizačních týmu, jejichž založení jednak iniciuje a činnost následně kontroluje,
e) průběžně provádí jednání vně hnutí s cílem zajistit partnery, finanční a materiální prostředky pro realizaci volebních kampaní,
f) pro tuto svou výše uvedenou činnost iniciuje založení minimálně tříčlenného realizačního
týmu, jehož činnost organizuje,
g) koordinuje činnost krajských organizací, především v realizaci cílů hnutí,
h) zajišťuje komunikaci a spolupráci v rámci organizační struktury hnutí.
Čtvrtý místopředseda:

V rámci hlavní náplně činnosti organizuje činnost hnutí v poslanecké sněmovně, senátu a
zastupitelstvech krajů, měst a obcí, tedy činnost poslanců, popřípadě poslaneckého klubu.
a) Především dbá na dodržování rétoriky poslanců v rámci cílů hnutí a volebních slibů hnutí
vůči veřejnosti. Je arbitrem volebních slibů a reálné činnosti hnutí.
b) Řídí a lektoruje odborné komise hnutí podle organizační struktury, úzce spolupracuje
s republikovou radou ve věci obsahu a zaměření nebo realizace úkolů komisí, předkládá
předsednictvu návrhy a zajišťuje zpětnou realizaci odborných úkolů.
c) V rámci spolupráce s odbornými komisemi hnutí zajištuje podkladové materiály, studie a
analýzy, které jsou nutné pro práci a stanoviska poslanců klubu.
d) Je zodpovědný za návrh stínové vlády, jeho realizaci a také za spolupráci a činnost
tohoto segmentu hnutí.

4.7. Republiková rada
Republiková rada je poradní a odborný orgán hnutí, který je složen výhradně z členů hnutí,
kteří zastávají volené funkce. Jde o tyto členy hnutí:
předseda hnutí, místopředsedové hnutí, předsedové nebo v zastoupení místopředsedové krajských rad, předseda kontrolní a revizní komise, případně další, předsednictvem
jmenovaní funkcionáři. V případě, že hnutí je parlamentní stranou, jsou do republikové rady
zahrnuti poslanci parlamentu.
Vzhledem k tomu, že republiková rada je pouze poradním orgánem, předložená témata
pouze projednává a předsednictvu hnutí předkládá pouze výsledek svého stanoviska.
Republiková rada zejména:
a) informuje předsednictvo o stavu a činnosti krajských organizací a místních klubů,
b) vypracovává dokumenty dle zadání předsednictva,
c) doporučuje předsednictvu náplň práce a členy do odborných komisí.
Jednání republikové rady svolává předseda hnutí. Program jednání a usnesení republikové
rady se schvaluje na návrh předsedy a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
Republiková rada je usnášeníschopná, pokud je na jednání přítomna nadpoloviční
většina jejích členů.
5. Statutární orgán
1) Jediným statutárním zástupcem hnutí je předseda hnutí. Za určitých daných podmínek, a
to jen na dobu nezbytně nutnou, může být předseda zastoupen zplnomocněným
místopředsedou, nebo grémiem místopředsedů, kdy je stanoveno, že toto grémium sestává
z prvního, druhého a třetího místopředsedy. Podepisování a jednání za hnutí se děje tak,
že k názvu hnutí připojí své jméno a podpis předseda hnutí s uvedením funkce.
2) Předseda může delegovat svoji pravomoc také na jiného člena předsednictva, v souladu
s organizační strukturou a úkoly, a to pouze písemnou formou do odvolání. Podepisování
za hnutí se děje tak, že k názvu hnutí připojí pověřený člen své jméno a podpis s uvedením
funkce a doloží plnou moc.
3) U jednotlivých finančních operací nad 100.000,- Kč je nutný podpis předsedy a jednoho
člena předsednictva.
4) V případě, že mandát předsedy zanikne z důvodu vyšší moci před koncem jeho řádného
funkčního období, jedná za hnutí do nejbližší volby nového předsedy grémium tří

místopředsedů, kdy podpisování a jednání za hnutí se děje tak, že k názvu hnutí připojí
jméno a podpisy tři místopředsedové hnutí s uvedením funkce. Předseda hnutí se může
nechat zastoupit místopředsedou hnutí a to na základě termínované písemné plné moci.
5) Za příslušný orgán hnutí politicky jedná v rámci náplně činnosti příslušný předseda
místního klubu nebo předseda krajské rady, vždy s uvedením jména a funkce, včetně
uvedení orgánu, za který jedná. Pro všechny hospodářské závazky je nutná
kontrasignace předsedy a jednoho z místopředsedů, jinak se o jednání hnutí nejedná.
6. Kontrolní a rozhodčí komise
a) Kontrolní a rozhodčí komise je kontrolním a odvolacím orgánem hnutí, dohlíží na
hospodaření hnutí a dodržování obecně závazných předpisů a stanov. Odpovídá také za
závazný výklad stanov a rozhoduje ve sporech mezi členy navzájem. V případě
nedodržování stanov určitým orgánem je komise oprávněna svolat nadřazený orgán.
Rozhodnutí kontrolní a rozhodčí komise je konečné.
b) Činnost komise řídí
sněmem.

předseda kontrol.

a

rozhodčí komise,

zvolený

republikovým

c) Předseda kontrolní a rozhodčí komise spolu s předsednictvem na důkaz jejich souhlasu
společně podepisují „ Výroční finanční zprávu o hospodaření hnutí“.
d) Předseda kontrolní a rozhodčí komise je oprávněn nahlížet do účetnictví hnutí a
požadovat vysvětlení nebo doložení jednotlivých účetních nebo finančních operací.
Republikovému sněmu předkládá zprávu o kontrole.
e) Členové kontrolní a rozhodčí komise nesmějí vykonávat žádnou další volenou funkci v
hnutí ani nesmějí být zaměstnanci hnutí nebo v obdobném smluvním vztahu.
Nesmějí být ustanoveni ani do nevolených funkcí, které souvisejí s hospodářskou sférou
hnutí.
f) Kontrolní a rozhodčí komise je složena ze tří členů, tzn. z předsedy kontrolní a rozhodčí
komise a dvou členů kontrolní a rozhodčí komise.
g) Členové kontrolní a revizní komise jsou povinni při své činnosti zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech, se kterými se seznámí při výkonu své funkce.
h) Předseda kontrolní a revizní komise má povinnost, a to na základě upozornění nebo
z vlastního podnětu, zahájit šetření ve věci protiprávního jednání proti každému členu hnutí,
především v případech nezákonného obohacení, korupce nebo zneužití informace
k osobnímu prospěchu. O této skutečnosti musí vždy bez odkladu informovat předsedu
hnutí.
i) Postavení a náplň činnosti kontrolní a revizní komise řeší vnitřní předpis.
Článek 9: Právní postavení a majetek hnutí
1. Samostatnou právní subjektivitu má hnutí jako celek, reprezentované předsedou hnutí. O
způsobu nakládání s majetkem hnutí rozhoduje předsednictvo hnutí, dále podle stanov a

obecně závazných předpisů. Za hospodaření s majetkem a finančními prostředky
odpovídá předsednictvo
hnutí.
Majetek
hnutí tvoří hmotné
věci
a
finanční
prostředky získané z členských příspěvků, z darů a odkazů a z ostatních zákonných příjmů
a výnosů.
2. Hospodaření hnutí prověřuje nejméně jedenkrát ročně kontrolní a rozhodčí komise.
3. Členský příspěvek platí každý člen hnutí zpravidla k rukám předsedy místní nebo krajské
rady, výjimečně na bankovní účet hnutí. Jiné možnosti, způsob platby a kontrolu řeší
vnitřní předpis. Členské příspěvky se používají především na úhradu nákladů
spojených s provozem hnutí a s jeho prezentací. Členský příspěvek hradí člen hnutí vždy
najednou za průběžný rok k termínu, který stanoví předsednictvo hnutí vnitřním
předpisem. Výši členského příspěvku určuje předsednictvo hnutí a oznámí ji nejpozději do
konce běžného kalendářního roku. Členský příspěvek je u nových členů splatný vždy do
desíti pracovních dnů od oznámení příslušného přijímacího orgánu o přijetí za člena hnutí.
Okamžikem nezaplacení členského příspěvku automaticky dochází k pozastavení členství,
které se projeví pozastavením výkonu všech funkcí a ztrátou hlasovacího práva. Nedojde-li
k zaplacení členského příspěvku ani v náhradním termínu, který může stanovit předseda
nebo první místopředseda, členství v hnutí automaticky zaniká. Po zániku členství je možné
o členství v hnutí požádat nejdříve za šest měsíců po zániku členství. Dojde-li k zániku
členství, nemá člen nárok na vrácení členského příspěvku.
4. Dary, příspěvky a veškeré příjmy jsou přijímány výhradně centrálně.
O případném rozdělení a způsobu rozdělení na jednotlivé stupně organizační struktury
rozhoduje předsednictvo hnutí.
5. Hnutí může mít mimo hlavního bankovního účtu též tzv. podúčty na úrovni krajské
organizace, kde za hospodaření s majetkem a finančními prostředky odpovídá zvolený
předseda příslušné krajské rady.
Článek 10: Vztahy mezi orgány
1. Usnesení vyššího orgánu hnutí jsou závazná pro orgány jemu podřízené a musí jimi být
plněna. Vyšší orgány hnutí mohou rozhodnout o svolání orgánů nižších.
2. Vyšší orgán hnutí je v odůvodněných případech na stanovenou dobu oprávněn převzít
kompetence nižšího orgánu. Za odůvodněný případ se považuje stav, kdy není nižší orgán
dosud ustanoven, dlouhodobá neusnášeníschopnost, nečinnost nebo v případě, že je
činnost příslušného orgánu v rozporu se zájmy hnutí anebo déletrvající spory mezi členy
orgánu.
Článek 11: Pravidla výkonu mandátu a veřejných funkcí
1. Při účasti hnutí na volbách komunálního, krajského, senátního a parlamentního formátu,
mohou být na kandidátní listiny hnutí zapisováni pouze členové hnutí. Je nepřípustné, aby
za hnutí byl zařazen, kandidoval nebo vykonával jakoukoliv volenou funkci nezávislý
kandidát.
2. Každý z kandidátu hnutí, který bude zapsán na kandidátní listinu hnutí do zastupitelských
úřadů, kdy výkon mandátu, na který kandiduje je spojen s právem na imunitu, předá před
zařazením do kandidátní listiny do rukou předsedy hnutí prohlášení o vzdání se imunity

spojené s výkonem daného mandátu. V případě, že tak neučiní, bude neprodleně z
kandidátní listiny hnutí vyškrtnut.
3. Člen hnutí, jemuž na základě členství v hnutí bude svěřen volbou mandát v
zastupitelském orgánu jakéhokoli stupně nebo bude na základě svého členství v hnutí
jmenován do veřejné funkce, je povinen uzavřít s hnutím právní dohodu.
Dohoda ve formě smlouvy bude uzavřena dle platného znění občanského zákoníku.
Předmětem této smlouvy jsou vzájemná práva a povinnosti právnické osoby, tedy hnutí na
straně jedné a fyzické osoby, tedy člena hnutí na straně druhé. Tato vzájemná práva a
povinnosti plynou z výkonu mandátu nebo funkce člena hnutí, a to s ohledem na stanovy a
programové cíle hnutí. Základním kritériem jsou kroky směřující k plnění volebního
programu, programových cílů hnutí a zamezení osobního zneužívání získaného mandátu
nebo funkce na úkor zájmu hnutí, voliče a občana.

Článek 12: Nutné změny stanov
Předsednictvo hnutí může změnit stanovy hnutí. Změna musí být schválena čtyřmi pětinami
členů předsednictva. Tato změna podléhá dodatečnému schválení nejbližším republikovým
sněmem.
Článek 13: Zrušení hnutí
1. Hnutí se může zrušit vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením
s jinou stranou nebo hnutím, nebo přeměnou na občanské sdružení. Hnutí může být
zrušeno i jinak, stanoví-li tak zákon.
2. Nepřejde-li majetek zrušeného hnutí na právního nástupce nebo stát, nabídne likvidátor
majetkový zůstatek veřejně prospěšné společnosti, nadaci nebo nadačnímu fondu.
Článek 14: Přechodná a závěrečná ustanovení
1. První krajský sněm jednotlivých krajů svolává předseda hnutí.
2. Do doby vzniku příslušné krajské rady volí zástupce kraje do republikové rady
předsednictvo hnutí.

