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Článek I.

Všeobecné ustanovení
Politické hnutí „Podpora občanů“ je politické hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.
Název a sídlo
1. Název politického hnutí: Podpora občanů (dále jen „hnutí“)
2. Zkratka hnutí: Podpora
3. Sídlo hnutí: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, V Olšinkách 1734, 250 01
Článek III.

Programové cíle
Programovým cílem hnutí je budování prosperující a přátelské společnosti,
společně vytvářející podmínky pro kvalitu života při respektování
demokratických principů, svobody a ochrany práv občanů.
1. Hnutí se zasazuje o omezení byrokracie orgánů veřejné správy a samosprávy,
jakož i dalších institucí v každodenním životě občanů, je platformou vytvářející
podmínky pro zapojení do veřejného života těch občanů, kteří jsou schopní,
zodpovědní a sebevědomí, a kteří dokáží převzít odpovědnost za sebe, rodinu,
obec i stát. Právě takovéto osobností pak hnutí prosazuje do veřejné správy a
samosprávy.
2. Hnutí zásadně vystupuje proti korupci ve všech jejich formách. Korupci chápe
jako nepřijatelnou, nemorální a zavrženíhodnou formu jednání zejména ve státní
správě a samosprávě. Hnutí vyžaduje průhlednost veřejného života a potírání
zneužívání získané moci.
3. Hnutí odmítá veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti.
Chce se zasazovat o trvale udržitelný rozvoj a o rovné příležitosti pro všechny
občany.
4. Hnutí podporuje zájmy seniorů, mládeže, jakož i mladých rodin s dětmi s cílem
usilovat o lepší kvalitu (optimální podmínky) života pro všechny. Podporuje
volnočasové aktivity, rozvoj tělovýchovy a sportu, zejména tradičních sportovních
odvětví a sportovních klubů.
Hnutí chce chránit a rozvíjet kulturní tradice a základní morální zásady a principy,
rozvíjet mezilidské vztahy a věnovat zvýšenou pozornost sociálně potřebným a
zdravotně hendikepovaným.
Kulturní tradice a dědictví hodlá využít v procesu proevropské integrace.
5. Hnutí podporuje ekonomickou aktivitu občanů, zejména podporuje podnikatele
zabezpečující veřejné služby, služby obyvatelstvu a zásobování.
6. Hnutí usiluje o prosazení opatření zabezpečující bezpečný a klidný život obyvatel
včetně zkvalitnění a ochrany životního prostředí.
7. Principy hnutí je nutné prosazovat a uplatňovat nejen v každodenním životě,
politice, ve správě i samosprávě, ale a to zejména, uvnitř hnutí samého.
Hnutí zásadně upřednostňuje veřejné a občanské zájmy, nikoliv zájmy osobní a
stranické.
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Článek IV.
Členství
1. Podmínky členství
Členem hnutí může být každý občan ČR, který:
a) dovršil 18 let věku a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí,
b) je způsobilý k právním úkonům a nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný
trestný čin a ani nebyl obžalován ze spáchání úmyslného trestného činu ke dni
podání přihlášky do hnutí,
c) souhlasí s programovými cíli, programem a stanovami hnutí,
d) má zájem aktivně se podílet na činnosti hnutí,
e) souhlasí se zveřejněním informace o jeho členství,
f) nebylo mu v minulosti odňato členství v tomto hnutí,
g) podá přihlášku se žádostí o členství v hnutí,
h) jeho členství bylo doporučeno alespoň jedním ručitelem ze stávajících členů
hnutí.
2. Vznik členství
a) členy hnutí jsou členové přípravného výboru podepsaní pod návrhem na
registraci hnutí; ustavujícím členem hnutí se dále stává každá osoba, která
podá písemnou přihlášku, ve které se zaváže dodržovat stanovy a vnitřní
předpisy hnutí, a to nejpozději v den ustavující schůze hnutí, o členství
uvedených osob rozhoduje ustavující schůze hnutí nadpoloviční většinou
přítomných,
b) po ustavující schůzi hnutí, může požádat o členství jakákoliv osoba splňující
podmínky Článku IV., bod 1 a to:
(1) Podáním vyplněné přihlášky a prostřednictvím ručitele ji doručí
předsednictvu hnutí.
(2) Projednáním a rozhodnutím předsednictva hnutí nadpoloviční
většinou hlasů přítomných o přijetí uchazeče a to do dvou měsíců
od podání přihlášky. Uchazeč je pozván předsedou nebo
představitelem předsednictva na jednání k projednání jeho
přihlášky, jeho přítomnost na jednání předsednictva je nezbytná.
(3) Uhrazením členského příspěvku.
c) na přijetí za člena hnutí není právní nárok.

3. Zánik členství
a) Členství bez dalšího zaniká:

(1) Vystoupením člena, a to dnem doručení jeho písemné žádosti o
ukončení členství předsednictvu hnutí.
(2) Dnem úmrtí člena.
(3) Vstupem do jiné politické strany či hnutí.
(4) Ztrátou způsobilosti k právním úkonům.
(5) Zánikem hnutí.
b) členství dále může zaniknout (odejmutí členství):
(1) V případě pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin.
(2) V případě uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v přihlášce
či jiných dokumentech požadovaných jako součást přihlášky.
(3) Pokud člen svým jednáním závažným způsobem poškozuje zájmy
hnutí, opakovaně hrubým způsobem porušuje stanovy, principy
hnutí a jeho vnitřní předpisy, a to na návrh předsednictva nebo
členské schůze.
(4) Pokud člen neplatí členské příspěvky ve stanovené lhůtě a to ani
v náhradní lhůtě stanovené předsednictvem.
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c) o vyloučení člena z hnutí z důvodů uvedených v písm. b) odstavce (1) a (2)

rozhoduje předsednictvo hnutí rozhodnutím 2/3 většiny všech hlasů
předsednictva hnutí,
d) o vyloučení člena z hnutí z důvodů uvedených v písm. b) odstavce (3) a (4)
rozhoduje členská schůze rozhodnutím 2/3 většiny přítomných členů,
e) zánikem členství nezanikají finanční závazky bývalého člena vůči hnutí, pokud
mu takové závazky vznikly,
f) zánikem členství nevzniká jakýkoliv právní nebo jiný nárok na podíl z majetku
hnutí.

Článek V.
Práva a povinnosti člena hnutí
Každý člen má stejná práva a povinnosti a nesmí být z jakéhokoliv
důvodu zvýhodňován či diskriminován, člen má právo a povinnost podílet se
na dosažení cílů a činnostech hnutí v rozsahu stanoveném stanovami.
1. Člen hnutí má právo
a) účastnit se jednání členských schůzí hnutí a na nich hlasovat,
b) volit, být volen a delegován do orgánů hnutí jako jejich člen, funkcionář nebo
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

delegát,
účastnit se všech jednání orgánů hnutí, kde se rozhoduje o jeho osobě,
předkládat vlastní návrhy aktivit, směřujících k plnění a dosažení cílů hnutí,
navrhovat kandidáty do orgánů hnutí, či veřejných funkcí,
upozorňovat na nedostatky v činnosti hnutí, a to vždy současně s návrhem na
řešení.
účastnit se setkání a akcí vyhlašovaných orgány hnutí,
být informován o činnosti hnutí a přijatých zásadních usneseních orgánů hnutí,
písemně požádat předsednictvo hnutí o pozastavení členství dostane-li se do
konfliktu s právy a povinnostmi vyplývající z členství v hnutí při výkonu
zaměstnání či výkonu jiných funkcí nebo, nebo z jiného vážného důvodu,
písemně požádat předsednictvo o obnovení přerušeného členství (pominou-li
překážky, které byly příčinou pozastavení členství),
odvolat se proti rozhodnutí předsednictva hnutí k členské schůzi.

2. Člen hnutí je povinen
a) aktivně se podílet na činnosti hnutí, při své činnosti a vystupování dbát zásad

b)
c)
d)
e)

dobrých mezilidských vztahů a morálky, svým jednáním přispívat k rozvoji
dobrého jména hnutí,
spolupracovat na uskutečňování cílů hnutí, prosazovat cíle a program hnutí,
dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy hnutí a usnesení orgánů hnutí,
neprodleně písemně informovat předsednictvo hnutí o změnách údajů
uvedených na členské přihlášce člena,
platit včas stanovené členské příspěvky, roční členský příspěvek je splatný ve
lhůtě do 31. ledna každého započatého roku členství v hnutí, pokud členská
schůze či předsednictvo nerozhodne jinak; v případě zániku členství se
příspěvek, ani jeho část nevrací.
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Článek VI.
Organizační struktura a orgány hnutí
1. Hnutí nezřizuje žádné organizační jednotky.
2. Základní orgány hnutí jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

členská schůze hnutí,
předsednictvo hnutí,
předseda hnutí
kontrolní komise hnutí,
rozhodčí komise hnutí.

Článek VII.
Jednání orgánů hnutí
1. Členskou schůzi svolává:
a) minimálně 1x za 12 měsíců předseda hnutí a to elektronicky (e-mail, sociální
sítě, webové stránky), anebo písemně, přitom termín konání členské schůze
oznámí nejméně 1 měsíc před jejím svoláním, pokud členská schůze
nestanoví jinak,
b) předseda je povinen také svolat členskou schůzi na žádost alespoň 1/3 všech
členů hnutí,
c) předsednictvo, pokud se o tom usnese nadpoloviční většina všech členů
předsednictva hnutí,
d) v případě svolání členské schůze dle bodu 1., písm. b) a c), musí být členská
schůze svolána do 60 dnů od doručení požadavku příslušnému orgánu.

2. Volební období pro všechny volené orgány hnutí je 2 leté.
3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina všech
členů.
4. Není-li členská schůze usnášeníschopná, koná se náhradní členská schůze ve
lhůtě do jednoho měsíce. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná, účastníli se jí nejméně jedna čtvrtina všech členů.
5. Ostatní orgány hnutí jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny
všech svých členů.
6. Všechny orgány hnutí rozhodují usnesením, k přijetí usnesení je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných členů pokud tyto stanovy nebo členská schůze
nerozhodli jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy toho orgánu
hnutí, který rozhodnutí přijímá.
7. Usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny členy hnutí a orgány hnutí.
8. Volby členů orgánů hnutí a rozhodování o kandidátkách pro veřejné volby
probíhají prostřednictvím tajného hlasování, pokud se členská schůze
nerozhodne jinak.
9. Za hnutí konají navenek samostatně předseda nebo 1. místopředseda hnutí, a to
ve všech záležitostech,
10. Za hnutí podepisuje předseda nebo 1. místopředseda hnutí.
11. Osoba oprávněna jednat jménem hnutí připojí ke svému podpisu i název funkce.
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Článek VIII.
Členská schůze hnutí
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem hnutí.
2. Členské schůze se účastní všichni členové hnutí.
3. Členské schůze schvaluje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

programové cíle hnutí, program hnutí a prostředky k dosažení jeho cílů,
stanovy hnutí a jejich změny,
zprávy předsednictva o činnosti a hospodaření hnutí,
zprávy o činnosti kontrolní komise,
zprávy o činnosti rozhodčí komise.
rozpočet hnutí

4. Členské schůze přímo volí a odvolává:
a)
b)
c)
d)

předsedu hnutí,
členy předsednictva hnutí,
členy kontrolní a rozhodčí komise,
volí kandidáty do voleb samosprávných orgánů a stanoví jejich pořadí.

5. Členské schůze rozhoduje:
a) o výši členského příspěvku,
b) o zrušení nebo sloučení hnutí s jiným hnutím nebo stranou nebo o přeměně
hnutí na spolek,
c) o jakékoliv další otázce, jejíž rozhodnutí si vyhradí,
d) o odejmutí členství členovi hnutí.

Článek IX.
Předsednictvo hnutí
1. Předsednictvo je statutárním a výkonným orgánem hnutí, plní veškerou agendu
hnutí v mezích stanov, usnesení členské schůze a programu hnutí, řídí jeho
činnost a jedná jeho jménem.
2. Předsednictvo má sedm až devět členů:
a)
b)
c)
d)

Předseda hnutí.
1. místopředseda hnutí.
Místopředseda hnutí.
4 členové předsednictva, kooptací lze rozšířit počet členů předsednictva hnutí
z důvodů jeho rozvoje na 6 a to až do rozhodnutí nejbližší členské schůze.

3. Členové předsednictva jsou oprávněni účastnit se jednání kteréhokoliv orgánu
hnutí.
4. Předsednictvo jedná a rozhoduje na jednáních (schůzích) svolávaných dle
potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce, jednání svolává a řídí předseda hnutí;
v případě nepřítomnosti, či nečinnosti předsedy hnutí po dobu delší než jeden
měsíc svolává předsednictvo první místopředseda.
5. Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech hnutí, patřící do jeho působnosti.
6. Člen předsednictva vykonává svou funkci až do doby zvolení nového člena
předsednictva na jeho místo, ledaže jeho funkce zanikla odstoupením, nebo
zánikem či pozastavením členství v hnutí.
7. Členové předsednictva mohou ze své funkce odstoupit. Jsou však povinni
oznámit to písemně předsedovi hnutí, anebo jiným dvěma členům předsednictva.
Výkon jejich funkce končí dnem doručení oznámení.
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8. Působnost předsednictva:
Do působnosti předsednictva náleží zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.

hospodaření s majetkem hnutí,
předkládání zprávy o činnosti a hospodaření hnutí členské schůzi,
předkládání návrhu rozpočtu a ke schválení členské schůzi,
předkládání návrhů směrnic a ostatních důležitých dokumentů ke schválení
členské schůzi, pokud o tom rozhodne členská schůze,
navrhování změn stanov členské schůzi ke schválení,
navrhování kandidátů pro volby do samosprávných orgánů, které předkládá
členské schůzi k projednání a schválení,
rozhodování ve všech věcech uvedenými těmito stanovami,
rozhodování ve věcech zajišťujících plnění cílů hnutí, pokud rozhodování o
nich nepřísluší jinému orgánu hnutí,
jednání v zájmu hnutí s třetími stranami,
kooptování členů předsednictva, kontrolní komise a rozhodčí komise do
nejbližší členské schůze,
rozhodovat v nezbytných případech i ve věcech v působnosti členské schůze
mimo působnosti uvedených v Článku VIII., odstavec 4., písmeno a), d), a
odstavec 5., písmeno b),
při rozhodování předsednictva dle odstavce 8., písmena j) a k) musí být tato
rozhodnutí potvrzena nebo zrušena nejbližší členskou schůzí hnutí.

Článek X.
Předseda a místopředsedové hnutí
Předsedu hnutí volí všichni přítomní členové hnutí na členské schůzi.
Prvního místopředsedu i místopředsedu volí členové předsednictva na svém
jednání tajným hlasováním, pokud se nedohodnou jinak.
Předseda a první místopředseda hnutí representují hnutí na venek, zastupuje jej
a jednají jménem hnutí,
Předseda hnutí svolává jednání předsednictva a členské schůze hnutí a řídí je,
nepověří-li tím některého z místopředsedů hnutí.
Místopředsedové hnutí zastupují samostatně předsedu hnutí na základě pověření
ve vymezených záležitostech.
Článek XI.
Kontrolní komise hnutí
Kontrolní komise je tříčlenná a její členy volí a odvolává členská schůze; svolává
ji a její jednání řídí předseda,
Je nezávislým orgánem hnutí odpovědným členské schůzi. Schází se podle
potřeby zpravidla dvakrát do roka.
Její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetnictví a dokladů hnutí, požadovat
potřebná vysvětlení nebo doložení jednotlivých účetních nebo finančních operací
a vyžadovat další potřebné podklady pro svou kontrolní činnost.
Členové kontrolní komise nesmějí vykonávat žádnou další funkci v hnutí ani
nesmějí být zaměstnanci hnutí nebo v obdobném smluvním vztahu.
Kontrolní komise v rámci své působnosti:
a) kontroluje hospodaření hnutí,
b) podává na členské schůzi zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
c) podává předsednictvu zprávu o zjištěných nedostatcích při své kontrolní
činnosti, s návrhy na opatření,
d) volí svého předsedu,
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e) je oprávněna a může se účastnit svým zástupcem na jednání předsednictva
hnutí s hlasem poradním.

1.
2.
3.
4.
5.

Článek XII.
Rozhodčí komise
Rozhodčí komise je tříčlenná a její členy volí a odvolává členská schůze; svolává
ji a její jednání řídí předseda.
Je nezávislým orgánem hnutí odpovědným členské schůzi. Schází se podle
potřeby zpravidla dvakrát do roka.
Předseda rozhodčí komise svolává a řídí jednání komise.
Členové rozhodčí komise nesmějí vykonávat žádnou další funkci v hnutí ani
nesmějí být zaměstnanci hnutí nebo v obdobném smluvním vztahu.
Rozhodčí komise v rámci své působnosti:
a) projednává stížnosti členů hnutí na činnost hnutí nebo jeho orgánů.
b) kontroluje, zda hnutí a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem
a těmito „Stanovami“, kontroluje dodržování stanov a dalších vnitřních
předpisů hnutí,
c) rozhoduje spory mezi členy hnutí, mezi orgány a organizačními složkami
(buňkami) hnutí,
d) přijímá podněty členů hnutí,
e) navrhuje pozastavení členství v hnutí jeho členům,
f) předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti,
g) volí svého předsedu,
h) je oprávněna a může se účastnit svým zástupcem na jednání předsednictva
hnutí s hlasem poradním.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Článek XIII.
Zásady hospodaření
Za své závazky odpovídá hnutí celým svým majetkem. Jednotliví členové za
závazky hnutí neodpovídají ani neručí.
Hnutí hospodaří se svým majetkem na základě schváleného rozpočtu a v souladu
s vnitřními předpisy přijatými členskou schůzí nebo předsednictvem; rozpočet
hnutí na rok musí být konstruován vždy jako vyrovnaný nebo přebytkový.
Roční rozpočet hnutí schvaluje na svém jednání členská schůze. Jeho změny
v odůvodněných případech v průběhu roku schvaluje předsednictvo hnutí a
následně nejbližší členská schůze.
Vnitřní předpisy pro nakládání s majetkem hnutí schvaluje předsednictvo.
Hospodaření hnutí se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 424/1991 Sb., o
sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších
předpisů.
Prostředky potřebné pro činnost získává hnutí z dotací, darů, dědictví, pronájmu a
prodeje movitého a nemovitého majetku, příspěvků svých členů, ze státního
rozpočtu a z dalších zdrojů podle §17 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v
politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
Výši členských příspěvků a lhůtu pro jejich uhrazení, jakož i další pravidla pro
hospodaření hnutí stanoví vnitřní předpisy, které schvaluje členská schůze nebo
předsednictvo hnutí při rozhodování v období mezi členskými schůzemi.
Při schvalování pravidel předsednictvem, dle odstavce 7., musí být relevantnost
pravidel potvrzena nebo zrušena na nejbližší členské schůzi.
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1.
2.
3.

4.

5.

Článek XIV.
Zrušení a zánik hnutí
O zrušení hnutí rozhoduje dle těchto stanov členská schůze (čl. VIII, odst. 5,
písm. b).
Jestliže po zrušení hnutí nepřechází jmění na právního nástupce, vyžaduje se
provedení likvidace.
Likvidátora jmenuje předsednictvo hnutí po rozhodnutí o zrušení hnutí. Není-li
likvidátor jmenován předsednictvem do 30 dnů od zrušení hnutí, je funkci
likvidátora povinen vykonávat předseda hnutí. Likvidátor postupuje dle ustanovení
obchodního zákoníku o likvidaci.
Členská schůze rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který
vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení hnutí, nejedná-li se o
případ podle § 13 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Není-li výše
uvedené rozhodnutí členské schůze, připadá majetkový zůstatek plynoucí z
likvidace majetku a závazků v případě zrušení hnutí vybrané nadaci (nadačního
fondu) podporující obranu a rozvoj lidských práv a svobod
Ustanovení zákona o dalších způsobech zániku hnutí nejsou tímto dotčena.
Článek XV.
Závěrečná ustanovení

Ustavující schůze:
1. Schvaluje jednomyslně přednesený jednací a volební řád ustavující schůze a
programové cíle hnutí.
2. Schvaluje jednomyslně stanovy přednesené a projednané dne 20. 5. 2014 na
jednání ustavující schůze hnutí. Stanovy jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech.

Přípravný výbor:
V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
Dne: 22. června 2014

Ing. Vlastimil PICEK v.r.
předseda přípravného výboru

Ing. Jiří VOJTA v.r.
člen přípravného výboru

Ing. Lumír ŠTROBACH v.r.
člen přípravného výboru

Registrace:
Politické hnutí Podpora občanů bylo registrováno Ministerstvem Vnitra ČR
dne 3. 7. 2014 pod č.j.:MV-79530-4/VS-14.
Hnutí bylo přiděleno IČO: 031 70624.
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