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STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ 
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty 

 

Článek 1   Úvodní ustanovení  

1. Název politického hnutí je Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty (dále také jen „Hnutí“).  
2. Zkratka názvu hnutí je Přísaha Roberta Šlachty. 
3. Přísaha je politickým hnutím ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách  

a v politických hnutích, v platném znění.  
4. Hnutí působí v České republice, jeho sídlem je Praha.  

Článek 2  Poslání a programové cíle  

Posláním politického hnutí Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty je vedení veřejného dialogu v zájmu 
zachování ochrany tradičních hodnot, obhajoby českých národních zájmů a obhajoby demokratických principů 
ve společnosti. Za tímto účelem Hnutí usiluje o zapojení takových osob do politiky, jejichž výsledky práce a 
činnosti svědčí o nabytých zkušenostech, a proto mají naší společnosti co nabídnout.  Sebevědomé a profesně 
schopné osobnosti, které se nebudou bát odpovědnosti za svá rozhodnutí!  

 
Hlavním cílem Hnutí je silná, svébytná, bezpečná, demokratická a prosperující společnost, ve které právo a 
zákony budou platit bez výjimky pro všechny stejně. Jak pro běžné občany, tak pro nejvyšší ústavní činitele, 
kde se platnou právní úpravou budou řídit všichni bez rozdílu, a nebudou zapomínat na to,  
že svoboda a demokracie s sebou nesou také povinnosti a respekt k právu i navzájem.  
Společnost, kde občané budou mít důvěru ve stát a budou vědět, že se na něj mohou bez obav spolehnout. 
Kde budou občané vědět, že ti, kteří zločin spáchali, budou řádně potrestáni. Bez ohledu  
na jejich bohatství, konexe či stranickou příslušnost. Společnost, kde stát bude sloužit lidem a bude efektivně 
fungovat ve prospěch občanů, kteří ze svých výdělků platí jeho chod a existenci. Cílem  
Hnutí, je nastavení funkčního systému, který zabrání mj. zneužívání veřejných prostředků nebo jejich 
neefektivní čerpání, tak jako se to aktuálně děje v případě dotací a dávek. Systém, který zajistí, aby pomoc 
dostali ti, kteří ji opravdu potřebují, a ne ti, kteří systém sociálního státu pouze zneužívají.   
Hnutí chce silnou, bezpečnou a konkurenceschopnou zemi, ve které stát bude občanovi partnerem,  
a kde nekrást a sloužit bude základním pravidlem.  

 

 



 

2 
 

 

Hodnotová východiska při prosazování programových cílů Hnutí jsou následující:  

- svoboda, samostatnost, osobní odpovědnost, úcta, pokora, svědomí, statečnost a odvaha 
- spravedlivý a srozumitelný právní řád 
- efektivní, úsporný a dobře propracovaný systém veřejné správy 
- solidarita a sociální odpovědnost 
- konkurenční prostředí, příležitost, kreativita, inovace a investice 
- rovnocenné postavení v rámci mezinárodních společenství 
- vzdělání jako příprava pro život, moderní přístupy a formy vzdělávání včetně důrazu  

na sport a zdraví  
- posílení řemeslných profesí a jejich větší spojení s praxí 

Článek 3  Členství  

1. Členem Hnutí (dále jen „člen“) může být občan České republiky, který:  
- je starší 18 let,  
- je svéprávný,  
- není členem jiné politické strany nebo politického hnutí,  
- souhlasí s programovými cíli, hodnotami a zásadami Hnutí.  

 
2. Podmínkou vzniku členství je:  

- doručení vlastnoručně podepsané přihlášky na adresu sídla Hnutí,  
- úplné a pravdivé vyplnění dotazníku žadatele o členství,   
- absolvování vstupního pohovoru,  
- splnění čekatelské lhůty,  
- rozhodnutí Předsednictva výkonné rady Hnutí o přijetí za člena,  
- zaplacení členského příspěvku.  

 
3. Doručením přihlášky a vyplněním členského dotazníku získává žadatel status čekatele. O jeho žádosti 

rozhodne Předsednictvo výkonné rady Hnutí po uplynutí stanovené čekatelské lhůty.  Předsednictvo 
výkonné rady může rozhodnout o přijetí čekatele za člena i v průběhu čekatelské lhůty na návrh předsedy 
krajské organizace.  
 

4. Obsahové a formální náležitosti přihlášky, členského dotazníku, délku čekatelské lhůty a její další 
podmínky a pravidla stanoví vnitřní předpis.  
 

5. Člen může náležet k jedné Krajské organizaci, členství vzniká po rozhodnutí o přijetí za člena dnem 
zaplacení členského příspěvku.  
 

6. Členství v Hnutí zaniká:  
a) smrtí nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,  
b) dnem doručení písemného prohlášení o vystoupení na adresu Hnutí,  
c) omezením svéprávnosti,  
d) dnem zjištění, že člen Hnutí je zároveň registrován jako člen jiného politického subjektu,  
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e) přijetím kandidatury na kandidátce jiného politického subjektu s výjimkou společné kandidátky 
nezávislých osob a subjektů v komunálních volbách, 
f) nezaplacením členského příspěvku po prokazatelném doručení výzvy k uhrazení členského 
příspěvku, za prokazatelné doručení se považuje zaslání výzvy na nahlášenou emailovou adresu,  
g) vyloučením z Hnutí z důvodů uvedených v Čl. 4 odst. 3) písm. a těchto Stanov.  
h) z jiných vážných důvodů, na nichž se usnese Výkonná rada Hnutí.  
 

7. Členství v Hnutí může být pozastaveno:   
a) na základě písemné žádosti člena Hnutí, a to dnem doručení žádosti na adresu Hnutí,  
b) rozhodnutím Výkonné rady Hnutí z důvodů uvedených v Čl. 4 odst. 3 písm. b) Stanov. 

 
8. Po dobu pozastavení členství nemá dotčená osoba status člena Hnutí.  
9. Na členství v Hnutí není právní nárok.  

Článek 4  Práva a povinnosti člena Hnutí, sankce  

1. Člen hnutí má právo:  
a) být informován o činnosti Hnutí,  
b) svobodně a demokraticky vyjadřovat své názory,  
c) účastnit se s hlasovacím právem rozhodování orgánů, jichž je členem,  
d) být volen a případně být delegován do orgánů a funkcí v Hnutí,  
e) být navržen nebo se ucházet jako kandidát pro volby do zastupitelských orgánů.  

2. Člen je povinen:  
a) podporovat politické cíle a volební program Hnutí,  
b) aktivně se podílet na prosazování programu Hnutí,  
c) dodržovat ustanovení jednacích řádů a dalších vnitřních předpisů, zejména strpět omezení svých 
členských práv, uložené rozhodčí a smírčí komisí za porušení povinností člena,  
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Hnutí, do kterých byl zvolen,  
e) platit včas členské příspěvky Hnutí ve stanovené výši,  
f) oznamovat Hnutí veškeré změny uvedené v přihlášce ke členství, vč. jejich příloh,  
g) přispívat k zachování dobrého jména Hnutí.   

3. Sankce:  
a) Člen může být z Hnutí vyloučen, jestliže:  

1) závažným způsobem porušil stanovy Hnutí nebo jiné vnitřní předpisy Hnutí 2. svým chováním či 
způsobem výkonu veřejné funkce, funkce v soukromoprávních korporacích  
a fundacích, ve svém povolání nebo při svém podnikání opakovaně nebo závažně poškodil nebo 
ohrozil pověst Hnutí,  

2) uvedl nepravdivé údaje v přihlášce nebo jejích přílohách,  
3) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin po dni vzniku svého členství v Hnutí,  
 
Ze stejných důvodů může být zrušena registrace příznivce Hnutí.  
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b) Členství člena může být pozastaveno na dobu určitou, pokud:  
1) se člen měl dopustit jednání popsaného v písm. a) bod 1 až 3, je-li toto dočasné opatření 

odůvodněno intenzitou, rozsahem a závažností předmětného jednání,  
2) bylo proti členovi zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu nebo zahájeno 

správní řízení, včetně řízení o přestupku, kárné nebo jiné disciplinární řízení, a jeho jednání, kterým 
se měl těchto veřejnoprávních deliktů dopustit, může vážně ohrozit pověst Hnutí.  

 
c) Pokud se člen dopustí jednání uvedeného v písm. a) bod1 až 3, a toto jednání nedosahuje závažnosti, 
intenzity a rozsahu potřebnému k rozhodnutí o vyloučení, může Rozhodčí a smírčí komise navrhnout 
uložení písemného napomenutí.  
 
d) Návrh na vyloučení či pozastavení členství může podat Výkonná rada Hnutí proti kterémukoliv členu 
Hnutí, nebo skupina nejméně 10 členů krajské organizace proti členu své krajské organizace. Doručením 
návrhu Rozhodčí a smírčí komisi je zahájeno řízení. 

 
e) Rozhodčí a smírčí komise návrh projedná a své stanovisko předá k rozhodnutí Předsedovi Hnutí. Jeho 
rozhodnutí se doručuje navrhovateli a dotčené osobě, účinnosti nabývá dnem přijetí rozhodnutí.  

 
f) Rozhodnutí o pozastavení členství, nebylo-li vydáno k žádosti dotčené osoby, lze napadnout do 15 dnů 
odvoláním k Republikové radě Hnutí, které však nemá odkladný účinek. 
 
g) Dotčená osoba může podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení k Republikové radě 
Hnutí, jejíž rozhodnutí, vydané zpravidla do 30 dnů, je konečné. Odvolání má odkladný účinek.  

Článek 5  Registrovaní příznivci Hnutí  

1. Registrovaný příznivec Hnutí je osoba, která není členem hnutí, ale má zájem podílet se na činnosti Hnutí a 
souhlasí s programovými cíli a posláním Hnutí.   

2. Registrovaným příznivcem Hnutí je ten, kdo:  
a) vyplní předepsaný elektronický formulář uveřejněný na internetových stránkách Hnutí,  
b) aktivně se podílí na činnosti Hnutí, zejména v rámci pořádání veřejných akcí, kampaní a Hnutí zároveň 
osobně propaguje a podporuje.  

3. Status registrovaného příznivce vzniká dnem vyplnění žádosti. Evidenci registrovaných příznivců vede hlavní 
kancelář Hnutí.  

4. Hlavní kancelář Hnutí informuje příslušnou krajskou organizaci o registraci nového příznivce podle místa 
jeho trvalého pobytu a sdílí s krajskými organizacemi přehled registrovaných příznivců v jednotlivých 
krajích. 

5. Jednotlivé krajské organizace zajišťují komunikaci s registrovanými příznivci Hnutí, za tuto komunikaci 
zodpovídá předsednictvo krajské organizace.  

6. Za tímto účelem mohou zřídit vhodné neveřejné elektronické komunikační a informační platformy, kde 
informují registrované příznivce o činnosti Hnutí a činnosti příslušné krajské organizace  
a o možnostech jejich zapojení do jednotlivých činností a projektů.   

 



 

5 
 

 

7. Registraci lze zrušit na vlastní žádost registrovaného příznivce nebo z důvodů uvedených v Čl. 3 odst. 6 
těchto stanov. Na registraci není právní nárok, proti zrušení registrace se nelze odvolat.   

Článek 6  Organizační struktura a orgány Hnutí  

1. Orgány Hnutí se zřizují na republikové a krajské úrovni. 
 

2. Republikové orgány jsou orgány s celostátní působností, kterými jsou:  
a) Sněm,   
b) Republiková rada (Výkonná rada včetně předsedů krajských organizací a případně zástupci 
poslaneckých, europoslaneckých a senátorských klubů),  
c) Výkonná rada (VR),  
d) Předsednictvo výkonné rady (PVR),  
e) Předseda Hnutí,  
f) Místopředsedové Hnutí, 
g) Tajemník,  
h) Hlavní pokladník,  
i) Ředitel sekretariátu,  
j) Rozhodčí a smírčí komise,  
k) Kontrolní a revizní komise,  
l) Odborné komise,  
m) Centrální marketingový tým.  
 

3. Orgány s krajskou působností jsou:   
a) Krajský sněm,  
b) Předsednictvo krajské organizace, které se stává z předsedy a 2 místopředsedů krajské organizace,  
c) Předseda krajské organizace.  

Článek 7  Jednání orgánů Hnutí  

1. Členem orgánu Hnutí může být jen člen Hnutí, s výjimkou odborných komisí a centrálního marketingového 
týmu.  

2. Orgány Hnutí rozhodují usnesením, přičemž komise rozhodují formou stanoviska.   
3. Orgány Hnutí jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů nebo volených 

delegátů (tzv. kvorum).   
4. K přijetí usnesení nebo stanoviska kolektivních orgánů je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 

členů, nestanoví-li vnitřní předpisy jinak.   
5. Volby do orgánů Hnutí probíhají vždy prostřednictvím tajného hlasování („secret ballot“).   
6. Statutárním orgánem Hnutí je Předsednictvo výkonné rady Hnutí. Jeho členové jednají samostatně, 

místopředsedové Hnutí výhradně za podmínek stanovených v článku 13 těchto stanov.  Statutární orgán 
podepisuje tak, že ke jménu, příjmení a funkčnímu označení připojí svůj podpis. 
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7. Orgány Hnutí se při jednání řídí těmito stanovami a platnými vnitřními předpisy Hnutí. 
8. Usnesení/stanoviska vyššího orgánu hnutí jsou závazná pro orgány jemu podřízené.  
9. Na základě upozornění Kontrolní a revizní komise je vyšší orgán Hnutí oprávněn revidovat a měnit 

rozhodnutí jemu podřízených orgánů.   
10. Vyšší orgán Hnutí je oprávněn rozhodnout o svolání orgánů jemu podřízených. 
11. Vyšší orgán Hnutí je na nevyhnutelně nutnou dobu oprávněn převzít kompetence jemu podřízeného 

orgánu, zejména v případech dlouhodobé ne usnášeníschopnosti, nebo přetrvávajících sporů mezi členy 
orgánu, apod.  

12. Člen vyššího orgánu Hnutí je oprávněn zúčastnit se jednání nižšího orgánu Hnutí s poradním hlasem. 
13. Ve všech nedořešených otázkách a sporech může jako poslední instance rozhodnout usnesením Výkonná 

rada, s výjimkou odvolání proti rozhodnutí o vyloučení nebo pozastavení členství dle  
Čl. 4 odst. 3 písm. f), g).  

Článek 8  Sněm  

1. Sněm je nejvyšším orgánem Hnutí.  
2. Volební sněm se svolává minimálně jednou za 3 roky. Sněm svolává Předseda Hnutí. 
3. Mimořádný Sněm může kdykoliv svolat Předseda Hnutí nebo ho může svolat Tajemník Hnutí  

na žádost nadpoloviční většiny členů Výkonné rady Hnutí. 
4. Mimořádný Sněm se musí konat nejpozději do 60 dnů od rozhodnutí o jeho konání. 
5. Účastníky Sněmu s hlasovacím právem jsou všichni členové Hnutí. Výkonná rada Hnutí může vnitřním 

předpisem stanovit jiný klíč k výběru delegátů. 
6. Všichni účastníci sněmu mají přímé a rovné hlasovací právo. 
7. Sněm volí a odvolává Předsedu Hnutí, 1. a 2. místopředsedu Hnutí a další členy Výkonné rady. 
8. Sněm volí a odvolává členy Kontrolní a revizní komise a Rozhodčí a smírčí komise. 
9. Pouze Sněm může na návrh Kontrolní a revizní komise nebo Výkonné rady měnit stanovy Hnutí. 
10. Schvaluje zprávy členů Předsednictva výkonné rady o činnosti Hnutí. 
11. Rozhoduje o zrušení nebo sloučení Hnutí s jiným hnutím nebo stranou nebo o přeměně Hnutí  

na občanské spolek.   

Článek 9  Republiková rada  

1. Je nejvyšším orgánem Hnutí v době mezi sněmy. 
2. Republikovou radu tvoří Výkonná rada Hnutí a předsedové krajských organizací. Předsedu krajské 

organizace může zastoupit jeden z místopředsedů. 
3. Republikovou radu svolává Předseda nebo 1. místopředseda Hnutí nejméně jednou za 3 měsíce. 
4. Republiková rada zejména:   

a) připravuje podklady, projednává zprávy a návrhy pro konání Sněmu,  
b) schvaluje programové a ideové dokumenty a etické zásady Hnutí,   
c) stanovuje výši členských příspěvků,  
d) schvaluje výroční zprávu Hnutí,  
e) schvaluje zprávy o činnosti Kontrolní a revizní komise,  
f) schvaluje zprávy o činnosti Rozhodčí a smírčí komise,  
g) schvaluje rozpočtová pravidla, pravidla hospodaření, rozpočet strany a účetní závěrku,  
h) odpovídá za kandidátní listiny pro volby do zastupitelských orgánů,   
 
 
i) ukládá úkoly Výkonné radě,  
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j) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí o vyloučení nebo pozastavení členství,  
k) může plnit i další úkoly stanovené stanovami a vnitřními předpisy Hnutí.  

Článek 10  Výkonná rada  

1. Výkonná rada je hlavním výkonným orgánem Hnutí, řídí Hnutí mezi zasedáními Republikové rady. 

2. Schází se dle potřeby, minimálně však jednou za měsíc.   

3. Jednání Výkonné rady svolává Předseda nebo 1. místopředseda Hnutí.   
 

4. Výkonná rada má 11 členů 
 

5. Výkonnou radu tvoří členové předsednictva, tajemník, hlavní pokladník, ředitel sekretariátu a dalších pět 
členů. 

 
6. Výkonná rada může na svém jednání přizvat jakéhokoliv člena Hnutí, zejména předsedy Kontrolní  

a revizní komise a Rozhodčí a smírčí komise. 
 

7. Výkonná rada zejména   
a) stanovuje vnitřní pravidla organizace a řízení Hnutí, připravuje, projednává a schvaluje návrhy vnitřních 

předpisů,   
b) na základě zprávy pověřeného člena Výkonné rady rozhoduje o přijetí či nepřijetí nových členů,   
c) projednává stanoviska komisí,   
d) projednává výroční zprávu předsedy Hnutí,   
e) projednává rozpočtová pravidla, pravidla hospodaření, rozpočet strany a účetní závěrku,  
f) schvaluje předsedy Krajských organizací,  
g) zřizuje nebo ruší Krajské organizace,  
h) určuje volební zmocněnce Hnutí,   
i) rozhoduje o volebních a povolebních koalicích,  
j) zřizuje odborné komise a jmenuje jejich členy,  
k) v průběhu funkčního období mezi Sněmy kooptuje nové členy Výkonné rady, Rozhodčí a smírčí komise a 

Kontrolní a revizní komise na uvolněná místa,   
l) rozhoduje o všech dalších záležitostech, které nejsou vnitřními normami vyhrazeny jinému orgánu Hnutí.   

Článek 11  Předsednictvo Výkonné rady  

1. Předsednictvo Výkonné rady („PVR“) tvoří Předseda Hnutí, 1. místopředseda, 2. místopředseda. 
2. Předsednictvo Výkonné rady jedná dle potřeby.  
3. Je statutárním orgánem hnutí.  
4. PVR plní i další úkoly stanovené těmito stanovami a vnitřními předpisy hnutí.  

Článek 12  Předseda Hnutí  

1. Je nejvyšším reprezentantem Hnutí na veřejnosti. 
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2. Určuje ideové a programové směřování Hnutí. 
3. Řídí činnost Hnutí a stanovuje jeho mediální strategii. 
4. Určuje členy Centrálního marketingového týmu. 
5. Z členů Výkonné rady jmenuje Tajemníka Hnutí, Ředitele sekretariátu a Hlavního pokladníka. 
6.  Svolává a řídí volební a mimořádný Sněm. 
7. Svolává a řídí jednání Republikové rady, jejím řízením může pověřit jiného člena Předsednictva.  
8. Svolává jednání Výkonné rady, jeho řízením může pověřit jiného člena Výkonné rady.   

Článek 13  Místopředsedové Hnutí  

1. Místopředsedové zastupují předsedu ve stanoveném pořadí.  
2. 1. místopředseda Hnutí zastupuje předsedu Hnutí na základě jeho pověření ve vymezených záležitostech 

a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.  
3. 2. místopředseda Hnutí zastupuje předsedu Hnutí na základě jeho pověření při jednáních  

ve vymezených záležitostech a v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti 1. místopředsedy  
při jednáních ve všech záležitostech.   

Článek 14  Tajemník  

1. Tajemníka jmenuje Předseda Hnutí ze zvolených členů Výkonné rady. 
2. Tajemník zajišťuje nezbytnou komunikaci s Úřadem pro dohled nad fungováním politických stran  

a dalšími orgány státní správy. 
3. Odpovídá za včasné předložení příslušných dokumentů Hnutí těmto úřadům a související úkony. 
4. Zajišťuje zasedání Předsednictva výkonné rady včetně přípravy podkladů. 
5. Ve spolupráci s ředitelem sekretariátu zajišťuje přípravu celostátního sněmu, jednání Republikové rady a 

Výkonné rady, včetně přípravy programu a přípravy materiálů k projednávaným agendám. 
6. Koordinuje činnost orgánů Hnutí, k tomu je oprávněn vydávat příslušné pokyny.  

Článek 15  Ředitel sekretariátu  

1. Ředitele sekretariátu jmenuje Předseda Hnutí ze zvolených členů Výkonné rady. 
2. Zabezpečuje chod sekretariátu, řídí jeho členy a zaměstnance.   
3. Zodpovídá za vedení evidence členů Hnutí, čekatelů, registrovaných příznivců a zaměstnanců.   
4. Podílí se na přípravě a materiálním zabezpečení zasedání všech orgánů Hnutí na republikové úrovni. 
5. Zajišťuje provedení zápisů a zpracování usnesení ze všech těchto zasedání. 
6. Vede přehled interních předpisů Hnutí.  
7. Zodpovídá za archivace dokumentů.  

 

Článek 16  Hlavní pokladník  

1. Hlavního pokladníka jmenuje Předseda Hnutí ze zvolených členů Výkonné rady. 
2. Odpovídá za transparentní vedení účetnictví Hnutí podle zvláštního zákona (Zákon č.563/1991 Sb.,  

o účetnictví). 
3. Odpovídá za dodržení podmínek hospodaření Hnutí stanovených v § 17 odst. 9,10) zákona č. 424/1991 Sb., 

o sdružování v politických stranách a politických hnutích. 
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4. Odpovídá za zřízení a průběžnou kontrolu účtů Hnutí, zřízených v souladu s § 17a zákona č. 424/1991 Sb., 
o sdružování v politických stranách a politických hnutích a zajišťuje provedení potřebných plateb dle pokynů 
statutárního orgánu. 

5. Předkládá Výkonné radě Hnutí ke schválení návrh účetní závěrky.  

Článek 17  Rozhodčí a smírčí komise  

1. Rozhodčí a smírčí komise se zřizuje na republikové úrovni.  
 

2. Rozhodčí a smírčí komise:  
a) je rozhodčím a smírčím orgánem Hnutí, projednává spory mezi členy, orgány a organizačními  

jednotkami Hnutí,  
b) se řídí statutem, který schvaluje Sněm,  
c) ze svého středu volí a odvolává předsedu, který jedenkrát za rok předkládá zprávu o činnosti Republikové 

radě. 
 

3. Rozhodčí a smírčí komise dále:  
a) závazně vykládá Stanovy a další vnitřní předpisy Hnutí,  
b) předkládá Předsedovi Hnutí stanovisko s návrhem na vyloučení člena Hnutí, písemné napomenutí člena 

Hnutí, pozastavení členství člena Hnutí či stanovisko ke stížnosti proti zániku členství z titulu rozpuštění 
organizace.  

 
4. Před projednáním návrhu na vyloučení člena Hnutí si rozhodčí a smírčí komise vyžádá stanoviska dotčených 

orgánů a osob. V případě jednání o zániku členství rozpuštěním Hnutí se stanovisko komise vztahuje na 
všechny dotčené členy.  
 

5. Rozhodčí a smírčí komise dále bezodkladně navrhne Výkonné radě pozastavit platnost usnesení orgánu 
Hnutí, které je v rozporu s vnitřními předpisy Hnutí nebo obecně závaznými právními předpisy. Z jiných 
důvodů nemůže být platnost usnesení orgánu Hnutí pozastavena. Rozhodčí a smírčí komise zároveň ve 
lhůtě co nejkratší vyzve orgán, který toto usnesení přijal, k jeho zrušení či změně; nevyhoví-li dotčený orgán 
Hnutí požadavkům Rozhodčí a smírčí komise, rozhodne o jeho změně či zrušení  
s konečnou platností Výkonná rada.  

 
6. Rozhodčí a smírčí komise má nejméně pět členů; počet členů komise stanovuje Sněm v rozmezí 5, 7 nebo 

9 členů.   

 

 
 

Článek 18  Kontrolní a revizní komise 

1. Kontrolní a revizní komise:  
a) je revizním a kontrolním orgánem Hnutí,   
b) zřizuje se na republikové úrovni. 
 

2. Kontrolní a revizní komise:  
a) kontroluje činnost v oblasti správy majetku a hospodaření hnutí,  
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b) je nezávislým kontrolním orgánem Hnutí, členové Kontrolní a revizní komise nesmí být voleni  
do jiného orgánu Hnutí,  

c) v případě zjištění závažného porušení rozpočtových pravidel Hnutí bezodkladně informuje Předsedu 
Hnutí. 

 
3. Kontrolní a revizní komise má nejméně pět členů; počet členů komise stanovuje Sněm v rozmezí 5, 7 nebo 

9 členů. 
 

4. Působnost a postupy kontrolní a revizní komise stanoví vnitřní předpis Hnutí, který schvaluje Výkonná rada.  

Článek 19  Odborné komise  

1. Odborné komise jsou poradními orgány Hnutí, zřízené rozhodnutím Výkonné rady.  
2. Plní specifické úkoly ve stanovené oblasti, předkládají Výkonné radě odborná a legislativní stanoviska. 
3. Členy komise jmenuje Výkonná rada. 
4. Komise si ze svého středu volí předsedu, který zastupuje komisi na jednání dalších orgánů Hnutí.  

Článek 20  Centrální marketingový tým  

1. Centrální marketingový tým je zřízen z odborníků na marketing, reklamu a komunikaci s veřejností.  
2. Složení Centrálního marketingového týmu určuje Předseda Hnutí. 
3. Kompetence Centrálního marketingového týmu jsou určeny vnitřním předpisem Hnutí.  

Článek 21  Krajské organizace a orgány  

1. Krajská organizace je organizační jednotkou Hnutí s územní působností na úrovni kraje a na území hlavní 
města v případě hl. města Prahy, 
 

2. Nejvyšším orgánem příslušné krajské organizace je Krajský sněm, který se koná zpravidla jednou  
za rok. Předseda Krajské organizace svolá Krajský sněm vždy, pokud o svolání rozhodne Předsednictvo 
krajské organizace, nebo pokud o to požádají alespoň 2/3 členů sdružených u příslušné krajské 
organizace, a to do 60 dnů od podání jejich písemné žádosti. 

 

 

 
 

3. Krajského sněmu mají právo účastnit se všichni registrovaní členové Krajské organizace. 
 

4. Do působnosti Krajského sněmu náleží zejména:   
a) volba nominanta na předsedu Krajské organizace,   
b) volba místopředsedů Krajské organizace,   
c) schvalování zprávy Předsednictva krajské organizace o činnosti a hospodaření Krajské organizace,   
d) volba a odvolání delegátů a jejich náhradníků na celostátní Sněm,   
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e) návrhy kandidátů na kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Evropského 
parlamentu, do příslušných krajských zastupitelstev a Zastupitelstva hl. m. Prahy a jejich předkládání 
Republikové radě ke schválení. 

 
5. Předsednictvo krajské organizace je výkonným orgánem krajské organizace, řídí její činnost a hospodaří s 

prostředky přidělenými Výkonnou radou dle schváleného rozpočtu. 
 
6. Předsednictvo krajské organizace podává jednou ročně zprávy o výsledcích hospodaření Krajské organizace 

Předsednictvu výkonné rady a Kontrolní a revizní komisi. 
 

7. Předsednictvo krajské organizace se skládá z Předsedy krajské organizace a dvou místopředsedů krajské 
organizace volených Krajským sněmem. Předsednictvo krajské organizace se schází podle potřeby, 
zpravidla jedenkrát měsíčně. 

 
8. Předseda Krajské organizace svolává a řídí zasedání Krajského sněmu a Krajského předsednictva. 

Zabezpečuje plnění usnesení republikových orgánů Hnutí a odpovídá za řádnou komunikaci s členy a 
registrovanými příznivci. Za tím účelem může zadávat pokyny k plnění jednotlivých úkolů svým 
místopředsedům a jednotlivým členům příslušné krajské organizace. 

 
9. Předseda Krajské organizace je zároveň členem Republikové rady a na jejím zasedání reprezentuje 

příslušnou Krajskou organizaci. V případě, že je předseda Krajského předsednictva zvolen členem Výkonné 
rady, stává se členem Republikové rady jím pověřený místopředseda Krajské organizace. 

 
10. Pro plnění běžných organizačních a provozních záležitostí Hnutí je Předseda krajské organizace dle potřeby 

oprávněn svolat pracovní poradu členů a registrovaných příznivců Hnutí, ke svolání a řízení takovéto porady 
může pověřit i jednoho z místopředsedů. 

 
11. V případě, že předseda Krajské organizace nemůže z vážných důvodů po přechodnou dobu vykonávat svoji 

činnost, pověří řízením Krajské organizace jednoho z místopředsedů. Není-li toho schopen, je nečinný nebo 
vykonává svou činnost v rozporu se zásadami a stanovami Hnutí, provede toto dočasné pověření Předseda 
Hnutí. 

 

 
Článek 22  Zásady hospodaření  

1. Hnutí odpovídá za své závazky celým svým majetkem. 
2. Hnutí hospodaří na základě stanovaných rozpočtových pravidel a pravidel hospodaření, které schvaluje 

Republiková rada. 
3. Roční rozpočet Hnutí a účetní závěrku schvaluje Republiková rada. 
4. Vnitřní předpisy pro nakládání s majetkem Hnutí schvaluje Předsednictvo výkonné rady. 
5. V případě zrušení Hnutí připadne majetkový zůstatek plynoucí z likvidace majetku a závazků určené nadaci 

(nadačnímu fondu) zvolené předsednictvem.  
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Článek 23  Příjmy a výdaje Hnutí  

1. Příjmy Hnutí jsou vytvářeny v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v 
politických hnutích, v platném znění. 
 

2. Příjmy Hnutí tvoří:  
a) příspěvky ze státního rozpočtu České republiky, pokud je stanoví nebo připouští zákon,  
b) příspěvky členů a registrovaných příznivců,  
c) dary, dědictví a bezúplatná plnění,  
d) příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku,  
e) úroky z vkladů,  
f) příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích  

a politických akcí,  
g) zápůjčky a úvěry, pokud je zákon připouští, 
h) příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3) zákona č.  424/1991 

Sb.  
 

3. Výdaje Hnutí jsou:  
a) existující splatné závazky vůči věřitelům,  
b) náklady spojené s plněním zákonných povinností hnutí, zejména s vedením účetnictví, zpracováním 

účetní závěrky a jejím ověřením auditorem,  
c) nezbytné výdaje na činnost hnutí, zejména mzdy zaměstnanců hnutí, nájemné a cestovné spojené s 

jednáním orgánů hnutí a náklady na provoz kanceláří, na získávání a předávání informací, pořízení 
nezbytného majetku hnutí,  

d) náklady na volby a volební kampaň,  
e) účelné náklady na rozvoj činnosti hnutí, zejména činnost vydavatelskou, přednáškovou a světovou,  
f) dary nadacím, nadačním fondům, obecně prospěšným společnostem a jiným právnickým osobám, které 

nejsou založeny za účelem dosažení zisku.  

4. Hnutí usiluje o to, aby veškeré své výdaje v kalendářním roce uhradilo ze svých příjmů. 
5. Hnutí trvale udržuje svou ekonomickou nezávislost na podnikatelských subjektech i jakýchkoliv zájmových 

skupinách. 
6. Úvěry a zápůjčky může hnutí přijímat pouze v souvislosti s přípravou voleb a volebních kampaní  

a v souvislosti se zabezpečením činnosti a provozu Hnutí.  

Článek 24  Společná ustanovení  

1. Funkční období členů všech orgánů Hnutí je tříleté, pokud nebude stanoveno jinak. 
 

2. Funkční období zaniká:   
a) uplynutím lhůty funkčního období,   
b) odstoupením z funkce, ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení z funkce orgánu, jehož je 
odstupující členem, nebo ke dni uvedenému v oznámení o odstoupení, c) odvoláním, ke dni přijetí usnesení 
o odvolání člena orgánu. O odvolání může rozhodnout pouze orgán Hnutí, který je oprávněn člena volit,   
d) zánikem členství v Hnutí, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zániku členství, e) novou volbou 
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provedenou ve lhůtě jednoho měsíce před ukončením stanoveného volebního období.  

3. Jestliže je uvolněna pozice ve Výkonné radě Hnutí, Kontrolní a revizní komisi nebo Rozhodčí a smírčí komisi, 
lze přistoupit ke kooptaci. Kooptovaný člen je zvolen nadpoloviční většinou všech členů Výkonné rady. 
Kooptovaný člen musí být nahrazen na nejbližším zasedání orgánu, který je oprávněn jej zvolit (Sněm). 
 

4. V případě nečinnosti některého orgánu Hnutí rozhodne Předsednictvo Výkonné rady o přenesení jeho 
působnosti na jiný orgán Hnutí. 

 
5. Člen Hnutí má právo účastnit se všech jednání kteréhokoliv orgánu Hnutí, pokud orgán projednává závažné 

okolnosti týkající se jeho osoby, zejména pozastavení či zrušení členství. Na takové jednání musí být člen 
pozván dopisem doručeným do vlastních rukou, popř. datovou schránkou,  
pokud ji má člen zřízenou.  

Článek 25  Přechodná a závěrečná ustanovení  

1. Do doby konání prvního ustavujícího Sněmu jedná jménem Hnutí a vykonává všechna práva a povinnosti 
orgánů Hnutí přípravný výbor. V této době má přípravný výbor také právo rozhodovat  
o změně stanov. 
 

2. Do doby konání ustavujícího Sněmu je přípravný výbor také oprávněn přijímat členy Hnutí. 


