STANOVY
Preambule
Při plném vědomí hodnoty lidské svobody a základních práv člověka a občana,
s přesvědčením, že Česká republika je pevnou součásA rodiny evropských liberálních
demokracií a že stát má sloužit svým občanům, zdůrazňujíce význam principů demokracie a
právního státu přijímáme tyto stanovy:
I.
Obecná ustanovení
1) Název poli-ckého hnu4 je „HLAS“ (dále jen “hnu4”). Užívaná zkratka hnu4 zní „Hlas“.
2) Hnu4 vyvíjí svoji činnost na území České republiky v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v poli-ckých stranách a poli-ckých hnu4ch, v účinném znění.
3) Sídlo hnu4 je Praha.
II.
Programové cíle
1) Hnu4 podporuje svobodu jednotlivce, právní stát, rozvoj a upevnění liberální demokracie
v České republice a zasazuje se o dodržování lidských práv.
2) Hnu4 usiluje o co nejvyšší a dlouhodobě udržitelnou kvalitu života občanů České
republiky. Za 4m účelem mimo jiné přispívá k rozvoji takového modelu tržního
hospodářství, který umožňuje České republice obstát ve světové soutěži a jejím občanům
se co nejvíce podílet na vytvářeném bohatství. Zohledňuje přitom poznatky a potřeby
v oblas- životního prostředí a dalších, které kvalitu života významně ovlivňují.
3) Stálou modernizací ekonomického a sociálního modelu hnu4 usiluje o vytváření základů
pro odstranění současného rozdělení společnos- a naopak pro posilování její soudržnos-.
Se stejným cílem hnu4 podporuje věcnou veřejnou diskusi a odmítá projevy nenávis- a
její šíření.
4) Členství v Evropské unii (EU) a Severoatlan-cké alianci (NATO) považuje hnu4 za
podmínku prosperity a bezpečnos- České republiky. Hnu4 usiluje o silnou a konstruk-vní
roli České republiky v EU a NATO, jakož i OSN a dalších mezinárodních organizacích.
Mezinárodní právo a mnohostranný přístup (mul-lateralismus) považuje hnu4 za základní
nástroje spravování mezinárodních záležitos4 a řešení světových problémů.
III.
Členství v hnu?
1) Členství v hnu4 je dobrovolné a je vázáno na osobu člena, je nepřevoditelné a nepřechází
na právního nástupce.
2) Členem hnu4 se může stát plně svéprávný občan České republiky starší 18 let, který
nevykonává funkci neslučitelnou s členstvím v poli-cké straně či hnu4, není členem žádné
jiné poli-cké strany ani hnu4, který se ztotožňuje s programovými cíli hnu4 a hodlá se
podílet na činnostech hnu4 a o jehož přije4 rozhodne předsednictvo.
3) Předsednictvo odmítne přihlášku žadatele o členství, pokud dojde k názoru, že přije4
žadatele za člena by bylo v rozporu se zákonem o sdružování v poli-ckých stranách a
poli-ckých hnu4ch či těmito stanovami.
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4) Není-li dále stanoveno jinak, členství v hnu4 vzniká dnem, kdy předsednictvo rozhodne o
přije4 žadatele na základě jeho písemného projevu vůle směřujícího ke vzniku členství v
hnu4 (dále jen „přihláška“).
5) Přihláška žadatele o členství musí obsahovat alespoň tyto údaje:
-

jméno a příjmení žadatele,

-

adresu bydliště žadatele,

-

důvod, pro který se žadatel chce stát členem,

-

rodné číslo,

-

telefonické a e-mailové spojení,

-

datum podání přihlášky,

-

vlastnoruční podpis žadatele,

-

souhlas se zpracováním osobních údajů.

6) O přije4 žadatele o členství na základě jeho přihlášky rozhoduje předsednictvo na své
nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
7) Členství v hnu4 zaniká:
-

vystoupením z hnu4, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev
vůle člena směřující k zániku jeho členství. Není-li v tomto projevu vůle
stanoveno jinak, zaniká členství dnem jeho doručení hnu4,

-

dnem přije4 do jiné poli-cké strany či hnu4,

-

kandidaturou ve volbách za jinou poli-ckou stranu či hnu4 bez písemného
souhlasu předsednictva hnu4,

-

vyloučením, a to pro hrubé nebo opakované méně závažné porušení
povinnos4 vyplývajích z těchto stanov či z obecně závazných právních
předpisů, pro závažné poškození pověs-, dobrého jména a oprávněných
zájmů hnu4,

-

úmr4m člena hnu4, a to dnem tohoto úmr4,

-

zánikem hnu4.

8) Člen hnu4 je oprávněn:
-

volit a být volen do orgánů hnu4,

-

účastnit se jednání sněmu hnu4 a orgánů do nichž byl zvolen, hlasovat na
nich o projednávaných záležitostech, přednášet svá stanoviska a žádat
vyjádření členů orgánů hnu4,

-

požadovat informace o činnostech hnu4,

-

seznámit se s rozpočtem hnu4,

-

účastnit se veřejných událos4 pořádaných hnu4m,
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-

kandidovat za hnu4 a navrhovat hnu4 kandidáty pro volby.

9) Člen hnu4 je povinen:
-

dle svých schopnos4 a možnos4 se přiměřeným způsobem podílet
na činnostech hnu4,

-

respektovat rozhodnu4 orgánů hnu4,

-

respektovat tyto stanovy, jiná pravidla a obyčeje hnu4,

-

hradit členské příspěvky ve výši a lhůtě určené předsednictvem hnu4,

-

plnit své závazky vůči hnu4, které převzal spolu s volenou funkcí, smlouvou
nebo jednostranným příslibem,

-

sdělovat ke své osobě předsednictvu bez zbytečného odkladu změny údajů
uvedených v přihlášce,

-

sdělovat předsednictvu všechny okolnos-, které by mohly mít vliv na jeho
způsobilost být členem hnu4 či které by mohly poškodit hnu4,

-

chránit pověst a dobré jméno hnu4,

-

chovat se k ostatním členům hnu4 i všem ostatním osobám
podle uznávaných e-ckých norem s úctou a jako rovný k rovnému
bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání atd.
IV.
Orgány hnu?

1) Orgány hnu4 jsou:
a) předsednictvo,
b) sněm hnu4,
c) revizní komise,
d) rozhodčí a smírčí výbor.
2) Členství v revizní komisi, rozhodčím a smírčím výboru a předsednictvu je navzájem
neslučitelné.
V.
Rozhodování orgánů hnu?
1) Není-li určitá pravomoc těmito stanovami či vnitřním předpisem hnu4 svěřena jinému
orgánu hnu4, náleží sněmu hnu4.
2) Orgány hnu4 rozhodují nadpoloviční většinou svých přítomných členů, není-li v těchto
stanovách, jednacím či volebním řádu příslušného orgánu stanoveno jinak.
3) Orgány hnu4 jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich
členů, pokud tyto stanovy, jednací či volební řád příslušného orgánu nestanoví odlišně.
4) Není-li orgán schůze usnášeníschopný, může být jeho další jednání svoláno nejdříve po
dese- dnech.
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5) Pozvánka na jednání orgánu je zaslána všem jeho členům nejpozději 5 dnů před jeho
konáním předsedou orgánu formou emailové zprávy, případně písemně.
6) Jednací a volební řád pro jednání orgánů hnu4 přijímá sněm hnu4.
7) Orgán hnu4 musí osoba oprávněná k jeho svolání svolat vždy, když o to požádá nejméně
jedna tře-na osob oprávněných k účas- na jednání příslušného orgánu, pokud není dále
stanoveno jinak.
8) Funkční období členů orgánů hnu4 je čtyřleté, pokud tyto stanovy, jednací či volební řád
příslušného orgánu nestanoví jinak.
9) Člena orgánu hnu4 může odvolat ten orgán, který jej do funkce zvolil, a to stejnou
většinou.
10) Členství v orgánech hnu4 či funkce zaniká:
-

uplynu4m funkčního období,

-

odstoupením z funkce učiněného vlastnoručně podepsaným písemným
prohlášením o odstoupení z funkce člena orgánu, a to ke dni doručení
odstoupení, nebo ke dni v něm uvedeném,

-

novou volbou člena orgánu,

-

odvoláním,

-

zánikem členství v hnu4.

VI.
Sněm hnu?
1) Sněm hnu4 je nejvyšším orgánem hnu4.
2) Sněmu hnu4 se zúčastní všichni členové hnu4.
3) Předsednictvo hnu4 může rozhodnout o účas- dalších osob, zejména poslanců a
senátorů Parlamentu ČR zvolených za hnu4. Sněm v případě pozvání takových osob
rozhodne, přizná-li těmto osobám právo hlasovat.
4) Sněm hnu4 svolává předseda hnu4 nejméně jednou za dva roky. Sněm hnu4 je zpravidla
veřejný. Sněm se může usnést, že jeho jednání či určitá jeho část bude neveřejná.
5) Předsednictvo hnu4 připraví program sněmu hnu4.
6) Do působnos- sněmu hnu4 patří:
-

volba a odvolání předsedy hnu4, 1. místopředsedy hnu4, 2. místopředsedy
hnu4 a místopředsedů hnu4,

-

volba a odvolání členů revizní komise,

-

volba a odvolání členů rozhodčího a smírčího výboru,

-

schvalování poli-ckého a volebního programu,

-

schvalování rozpočtového výhledu hnu4,

-

schvalování změny stanov dvoutře-novou většinou,
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-

schvalování zprávy předsednictva o činnos- a hospodaření hnu4,

-

schvalování jednacího řádu sněmu,

-

schvalování zprávy revizní komise,

-

schvalování zprávy rozhodčího a smírčího výboru,

-

schvalování jednacího a volebního řádu sněmu a dalších orgánů, případně
jiných vnitřních předpisů hnu4.

VII.
Předsednictvo hnu?
1) Přesednictvo hnu4 je statutárním orgánem hnu4, jedná za něj navenek.
2) Přesednictvo má 5 členů. Předsedu, 1. místopředsedu, 2. místopředsedu a dva
místopředsedy. Funkční období předsednictva jsou 3 roky.
3) Za hnu4 jedná samostatně předseda hnu4 či kterýkoli z místopředsedů nebo
předsednictvo společně. Podepisují se za hnu4 tak, že svůj podpis připojí k názvu hnu4 a
označení své funkce. Jiní členové či zaměstnanci hnu4 mohou za hnu4 jednat v rozsahu
určeném vnitřním předpisem hnu4 či v rozsahu zmocnění členem předsednictva.
4) Předsednictvo samostatně rozhoduje o stanovení výše a lhůty pro platbu členských
příspěvků, o přije4 a vyloučení člena hnu4 a zajišťuje činnos- naplňující účel hnu4.
Předsednictvo také připravuje a schvaluje rozpočet hnu4.
5) Do působnos- předsednictva dále patří:
-

příprava podkladů pro sněm hnu4,

-

zabezpečování plnění usnesení sněmu hnu4,

-

schvalování rozpočtu hnu4,

-

schvalování kandidátních lis-n,

-

hospodaření s majetkem hnu4,

-

navrhování vnitřních předpisů hnu4 ke schválení sněmu.

6) Předsednictvo hnu4 je voleno sněmem hnu4. Sněm hnu4 volí odděleně předsedu hnu4,
1. místopředsedu hnu4, 2. místopředsedu hnu4 a dva místopředsedy hnu4, a to prostou
většinou hlasů.
7) Předsednictvo zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za 2 měsíce.
VIII.
Revizní komise
1) Revizní komise je kontrolním a revizním orgánem hnu4, který je volen sněmem hnu4.
2) Revizní komise má 3 členy. Revizní komise volí ze svého středu svého předsedu.
3) Předseda revizní komise svolává a řídí jeho zasedání. Předseda revizní komise je povinen
nejméně jednou za dva roky předložit sněmu hnu4 zprávu revizní komise.
4) Revizní komise se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
5) Revizní komise je oprávněna a povinna:
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-

kontrolovat hospodaření hnu4 a pravidelně, nejméně jednou za dva roky o
této své činnos- sepsat zprávu o hospodaření hnu4 a tuto předložit sněmu
hnu4,

-

informovat předsednictvo hnu4 o závěrech prováděných kontrol.

6) Všechny orgány i všichni členové hnu4 jsou povinni poskytovat revizní komisi potřebnou
součinnost.
IX.
Rozhodčí a smírčí výbor
1) Rozhodčí a smírčí výbor je orgánem hnu4 příslušným k rozhodování sporů mezi orgány
hnu4 nebo členy. Rozhodčí a smírčí výbor má 3 členy a je volen sněmem hnu4.
2) Rozhodčí a smírčí výbor volí ze svých členů předsedu. Předseda svolává rozhodčí a smírčí
výbor dle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců. Předseda je povinen předložit
nejméně jednou za dva roky zprávu rozhodčího a smírčího výboru sněmu hnu4.
3) Rozhodčí a smírčí výbor je oprávněný závazně vykládat tyto stanovy. Dále rozhoduje o
s4žnostech členů hnu4.
4) Všechny orgány i všichni členové hnu4 jsou povinni respektovat rozhodnu4 rozhodčího a
smírčího výboru a poskytovat mu potřebnou součinnost.
X.
Hospodaření hnu?
1) Hnu4 je samostatnou právnickou osobou, která za své závazky zodpovídá svým
majetkem.
2) Hnu4 hospodaří s ﬁnančními prostředky na základě rozpočtu schváleného vždy pro celý
kalendářní rok předsednictvem hnu4.
3) Za přípravu rozpočtu je odpovědné předsednictvo hnu4.
4) Rozpočet hnu4 má být vyrovnaný, nebo přebytkový, pouze výjimečně, je-li zajištěno
ﬁnancování schodku, může být rozpočet deﬁcitní.
5) Hospodaření hnu4 musí být vždy v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružováních v
poli-ckých stranách a poli-ckých hnu4ch, v účinném znění a s dalšími právními předpisy..
6) Majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení hnu4
bude věnován obecně prospěšné společnos- Člověk v 4sni o. p. s., Šafaříkova 635/24 120
00, Praha 2, IČ: 25755277.
XI.
Přechodná ustanovení
Až do ustavení orgánů uvedených ve článku IV. odst.1 písm. a),c),d) těchto stanov rozhoduje a
jedná jménem hnu4 přípravný výbor. K ustavení těchto orgánů dojde na ustavujícím sněmu
hnu4, který svolá přípravný výbor nejpozději do 3 měsíců od vzniku hnu4.
Poté, co počet členů hnu4 přesáhne číslo 250, rozhodne sněm na návrh předsednictva o
změně stanov ve smyslu vytvoření krajských orgánů hnu4 a výboru hnu4, včetně pravomocí,
které převezmou od předsednictva hnu4 a případně dalších orgánů hnu4 a včetně způsobu
zastupování členů hnu4 na sněmu.
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V Praze dne 10. února 2019

________________________
Pavel Telička

________________________
Petr Ježek

________________________
Aleš Novák

________________________
Mar-n Převrá-l
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