STANOVY
POLITICKÉ STRANY

SNK Evropští demokraté

PREAMBULE
Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod,
majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,
s vědomím významu občanské společnosti založené na principech svrchovanosti zákona a
zodpovědnosti každého občana
a vyjadřujíce vůli tyto hodnoty ctít a hájit,
přijímáme tyto stanovy.
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Část první
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Název a sídlo
(1)

Politická strana se jmenuje SNK Evropští demokraté.

(2)

Politická strana používá zkratku SNK ED.

Sídlo politické strany (dále jen SNK Evropští demokraté či strana) je v Praze. Adresa sídla
je Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2. Změnu adresy sídla může provést svým rozhodnutím
předsednictvo strany (dále jen předsednictvo); případná změna adresy sídla nepodléhá schválení
republikovým sněmem strany.
(3)

(4) Identifikační číslo SNK Evropských demokratů je 70 86 95 53.
(5) SNK Evropští demokraté jsou právnickou osobou založenou podle zákona č. 424/1991 Sb.o
sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
Článek 2
Programové cíle strany
(1) SNK Evropští demokraté se hlásí k tradicím, které zformovaly tvář politických sil řadících se v
dnešní Evropě k pravému středu. Strana hájí principy liberální parlamentní demokracie a společnosti
otevřené uvnitř i navenek.
Posláním SNK Evropských demokratů je sdružování občanů, kteří usilují o účast na správě věcí
veřejných prostřednictvím volených orgánů a naplnění tak svého ústavního práva být volen. SNK
Evropští demokraté usilují o vytvoření optimálních podmínek pro život občanů v právním a
fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu a uplatňuje princip
rozhodování co nejblíže občanům (subsidiarita). Strana chápe výkon veřejných funkcí jako službu
občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy. Ve svém programu
usiluje o vyvažování oprávněných zájmů všech společenských skupin.
(2)

(3)

Cílem SNK Evropských demokratů je proto zejména
a) prosazování průhlednosti a bezúhonnosti veřejného života, odstranění korupce a obnova
důvěry v právní řád a stát,
b) usilování o rovné příležitosti realizace občanů, jejich organizací a spolků a vytváření
předpokladů pro odpovědnou správu věcí veřejných,
c) prosazování demokratických hodnot ve společnosti, zejména svobody, rovnosti, ochrany
rodinného a soukromého života, řádu a právního státu,
d) požadování omezení byrokracie, zasazování se o decentralizaci výkonu veřejné moci a o
prosazení principu rozhodování co nejblíže občanům (subsidiarita),
e) odstraňování regulace bránící občanům podílet se na efektivním fungování veřejné správy,
f) vyžadování odpovědnosti jednotlivce vůči sobě samotnému a společnosti jako celku,
g) eliminace veškerých projevů národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti a
diskriminace,
h) spolupráce se zájmovými sdruženími, neziskovou sférou a stavění na principu otevřenosti.

(4) SNK Evropští demokraté podporují evropský integrační proces, který nevnímají jen v rovině
ekonomické, ale i politické a staví na hlubší spolupráci uvnitř spojené Evropy. Evropskou
integraci nepovažujeme za ohrožení kulturní identity jednotlivých národních států, ale za cestu
společného sdílení odlišných kulturních tradic.
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(5) V otázkách dotýkajících se národního hospodářství, ekonomie a sociální politiky SNK Evropští
demokraté prosazují principy individuální odpovědnosti občanů, jejich rovných šancí a hájí tržní
principy s nezbytným sociálním akcentem a princip nedotknutelnosti soukromého vlastnictví.
(6) Strana svým působením rozvíjí kulturu mezilidských vztahů, hájí lidský život a osobnost člověka
jako nezpochybnitelnou a nejvyšší hodnotu, prosazuje ochranu životního prostředí pro zachování
budoucím generacím a ochranu tradic. Strana se opírá o zkušenosti z veřejné činnosti občanů
v komunální sféře a hájí právo územních celků (obec, město, kraj) a profesních stavů na samosprávu.
(7) Na kandidátní listiny a do státních a jiných veřejných funkcí bude strana prosazovat osobnosti –
schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokáží převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu,
obec, kraj, stát a za život budoucích generací.

Část druhá
ČLENSTVÍ
Článek 3
Podmínky členství
(1) Členem SNK Evropských demokratů může být občan České republiky starší 18 let, který
a) je občansky a politicky bezúhonný,
b) nevykonává funkci, s níž je podle zákona neslučitelné členství v politické straně nebo
v politickém hnutí,
c) souhlasí se stanovami SNK Evropských demokratů a je připraven prosazovat program
SNK Evropských demokratů,
d) je plně způsobilý k právním úkonům,
e) není členem jiné politické strany či politického hnutí,
f) vyplní pravdivě a úplně přihlášku za člena SNK Evropských demokratů.
(2)

Za občansky bezúhonného se pro účely těchto stanov považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo jehož rozsudek byl později změněn, zrušen nebo
zahlazen.

(3) Za politicky bezúhonného se považuje ten, kdo splňuje podmínky pro jmenování do
vymezených funkcí stanovených v zákoně č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon).
(4)

V případě zamítnutí žádosti lze novou žádost podat nejdříve po jednom roce od zamítnutí žádosti
o členství, ledaže předsednictvo udělí žadateli výjimku.

(5) Členství nemůže platně vzniknout tomu, kdo nesplňuje podmínky způsobilosti být členem (odst.
1), pokud tato nezpůsobilost být členem stále nebyla dodatečně zhojena. Úkony a rozhodnutí
činěné osobou, která nesplňuje podmínky platného členství, jsou neplatné.
(6) Další pravidla udělování členství může na návrh předsednictva stanovit republiková rada.
Článek 4
Vznik členství
(1) Členství v SNK Evropských demokratech vzniká dnem schválení přihlášky žadatele orgánem
rozhodujícím o přijetí, kterým je krajská rada 1. Krajská rada schvaluje přihlášku žadatele na
základě doporučení oblastní organizace. Členský příspěvek je povinen nově přijatý člen zaplatit
do 10 dnů od schválení přihlášky krajskou radou. Vznik členství je vázán na zaplacení
členského příspěvku.
1

V případě neustavení krajské rady plní tuto pravomoc republiková rada (čl. 26 odst. 2 Stanov).
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(2) Přihlášku předkládá zájemce o členství radě oblastní organizace příslušné podle místa svého
trvalého pobytu; není-li oblastní organizace ustavena, předloží přihlášku přímo krajské radě.
(3) Rada oblastní organizace projedná přihlášku na svém nejbližším zasedání a postoupí ji
neprodleně se svým stanoviskem krajské radě. Krajská rada projedná přihlášku na svém
nejbližším zasedání, nejdéle do 6 týdnů ode dne projednání oblastní organizací. O rozhodnutí
krajská organizace informuje hlavní kancelář SNK Evropských demokratů, která vede registr
členů. Proti zamítnutí žádosti je přípustné odvolání k republikové radě v 15 denní lhůtě ode dne
doručení zamítnutí přihlášky, o čemž musí být žadatel poučen; ustanovení čl. 3 odst. 4 tím není
dotčeno. V případě přijetí doručí krajská rada hlavní kanceláři řádně vyplněný originál
přihlášky.
Článek 4a
Registrovaní příznivci
Registrovaný příznivec je fyzická osoba, která není členem jiné politické strany, ale
má zájem podílet se na činnosti SNK Evropských demokratů. Na místní úrovni je evidován jako
příznivec strany ten, kdo
a)
výslovně projeví vůli stát se registrovaným příznivcem, a
b)
je ochoten podporovat cíle SNK Evropských demokratů.
(1)

Evidenci registrovaných příznivců vedou krajské organizace, popř. oblastní
organizace.
(2)

Oblastní organizace zajišťují informovanost registrovaných příznivců o činnosti SNK
Evropských demokratů a jejich účast na činnosti SNK Evropských demokratů.
(3)

Registrovaní příznivci nemohou být voleni do orgánů SNK Evropských demokratů,
mohou však být navrženi za SNK Evropské demokraty do zastupitelských sborů a mohou se na
základě schválených volebních řádů případně účastnit i primárních voleb (sestavování
kandidátek) SNK Evropských demokratů. Mohou být též členy odborných komisí SNK
Evropských demokratů.
(4)

Práva registrovaných příznivců jsou v jiném obdobná s členskými právy s výjimkou
práva hlasovacího s hlasem rozhodujícím; postavení registrovaných příznivců je obdobné
členskému statusu, pokud není uvedeno ve stanovách jinak.
(5)

Článek 4b
Členská evidence
(1) Strana vede evidenci svých členů a příznivců.
Každý člen je evidován pouze k jedné oblastní organizaci, případně krajské organizaci, není-li
oblastní organizace zřízena. Souhrnnou evidenci za kraj vede krajská rada. Centrální evidenci členů
vede hlavní kancelář strany.
(2)

Přestup člena do jiné oblastní organizace je možný na základě souhlasu přijímající rady oblastní
organizace a při přestupu mezi kraji za souhlasu přijímající rady krajské organizace.
(3)

Článek 5
Práva a povinnosti člena
(1) Člen SNK Evropských demokratů má právo
a) hlasovat, volit, navrhovat, být delegován do orgánů a funkcí ve straně,
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b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

kandidovat za stranu, navrhovat kandidáty strany pro volby do zastupitelských sborů a
být volen do všech orgánů strany, není-li to v rozporu s ustanoveními o nevolitelnosti a
neslučitelnosti funkcí,
být informován o činnosti strany a jejích orgánů,
obracet se na orgány SNK Evropských demokratů se svými náměty, návrhy a
připomínkami a být vyrozuměn o jejich vyřízení nebo řešení,
obhajovat a prosazovat své názory,
odvolávat se ve sporech k rozhodčímu výboru,
na pozastavení svého členství ve straně v případech, kdy o to žádá,
účastnit se bez práva hlasovacího jednání všech orgánů strany, pokud se rozhoduje o
jeho osobě.

(2) Člen SNK Evropských demokratů je povinen
a) vykonávat odpovědně funkce, do nichž byl zvolen,
b) podporovat politický a volební program strany a podílet se na jeho prosazování,
c) dodržovat stanovy SNK Evropských demokratů a jiné interní normativní předpisy strany
přijaté v souladu se stanovami (vnitřní předpisy),
d) zaplatit členský příspěvek do 15. února (řádná lhůta), popřípadě v náhradní lhůtě2,
e) respektovat rozhodnutí orgánů SNK Evropských demokratů přijatá v souladu se
stanovami,
f) neprodleně oznámit organizaci, jejíž je členem, a hlavní kanceláři SNK Evropských
demokratů změnu údajů, které jsou obsaženy v přihlášce za člena,
g) oznámit neprodleně, že je proti němu na základě oficiálního postupu orgánů veřejné
moci vedeno řízení (disciplinární, trestní řízení), jež může vyústit v rozhodnutí o
provinění člena a které může mít nepříznivý dopad na stranu,
h) v případě kandidatury do kteréhokoli zastupitelského orgánu nebo na vyžádání
předsednictva prokázat, že vyhovuje podmínkám uvedeným v čl. 3,
i) řešit spory s jinými členy SNK Evropských demokratů smírným způsobem uvnitř strany,
zejména smírčím řízením před rozhodčím výborem,
j) svým vystupování na veřejnosti nepoškozovat dobré jméno strany s odkazem na ust. čl.
5 odst. 2 písm. i).
Článek 6
Zánik členství
Členství zaniká
a) vystoupením, a to dnem doručení písemného oznámení hlavní kanceláři, která
neprodleně informuje představitele krajské a oblastní organizace,
b) kandidaturou ve volbách do Parlamentu ČR, Evropského parlamentu na kandidátce
jiné volební strany bez souhlasu republikové rady SNK Evropských demokratů, a to
dnem registrace kandidátní listiny (kandidáta),
c) kandidaturou ve volbách do zastupitelstva kraje, obce, městské části nebo městského
obvodu na kandidátce jiné volební strany bez souhlasu krajské rady příslušné podle
místa trvalého pobytu, a to dnem registrace takové kandidátní listiny,
d) ztrátou způsobilosti být členem podle čl. 3,
e) nezaplacením členského příspěvku,
f) dnem, který bezprostředně předchází vzniku členství člena SNK Evropských
demokratů v jiné politické straně či v jiném politickém hnutí,
g) zrušením členství rozhodnutím krajské rady z jejího vlastního rozhodnutí či na návrh
oblastní organizace,
h) zrušením členství rozhodnutím předsednictva SNK Evropských demokratů.
2

Čl. 13 písm. p)
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(2) Zánik členství prohlásí krajská rada popř. předsednictvo.
(3) Členství může být zrušeno tomu, kdo zvlášť hrubým způsobem porušil stanovy SNK
Evropských demokratů nebo svým chováním na veřejnosti či způsobem výkonu veřejné funkce,
způsobem výkonu svého povolání nebo podnikání závažně poškodil nebo ohrozil zájmy nebo
pověst SNK Evropských demokratů.
(4) Proti zrušení členství se může navrhovatel nebo člen, o jehož vyloučení jde, odvolat
k republikové radě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Článek 6a
Pozastavení členství
(1) Na základě písemně odůvodněné vlastní žádosti člena, který o pozastavení svého členství požádá,
či z vlastního podnětu orgánu rozhodujícího o pozastavení členství z důvodů obdobných dle čl. 6
odst. 3 může být členství člena pozastaveno.
(2) O pozastavení členství rozhoduje orgán uvedený v čl. 4 odst. 1. Proti rozhodnutí o pozastavení
členství se může dotčený člen odvolat v 15 denní lhůtě ode dne doručení rozhodnutí k republikové
radě; odvolání nemá odkladný účinek.
(3) O pozastavení členství krajská rada bezodkladně informuje hlavní kancelář, v případě
pozastavení členství rozhodnutím předsednictva je informován předseda krajské organizace.
(4) Členství lze pozastavit především z důvodu neslučitelnosti členství s veřejnou funkcí či
v souvislosti s vedením řízení o vyloučení člena anebo z jiného vážného důvodu.
(5) Po dobu pozastavení členství jsou členovi pozastavena všechna práva a povinnosti, jež jsou
spojeny se statusem člena strany.

Část třetí
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY
Článek 7
Organizační struktura
SNK Evropští demokraté vytvářejí organizace a jejich orgány na oblastní, krajské a
republikové úrovni.
(1)

(2) Oblastní organizace jsou základním organizačním článkem strany.
(3) Součástí organizační struktury strany jsou i poradní orgány strany.
Článek 8
Vznik a zánik oblastní organizace
Oblastní organizace vzniká a zaniká rozhodnutím krajské rady v oblastech, které se zpravidla
kryjí s územím okresu3 či statutárního města.
(2) Oblastní organizace musí mít pro vznik nejméně 5 členů. Krajská rada oblastní organizaci zruší,
klesne-li počet jejich členů pod pět; neučiní-li tak, nahradí její rozhodnutí republiková rada.
(1)

3

zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů
6

(3) Krajská rada schválí dle potřeby vznik oblastní organizace a jmenuje přípravný výbor členů,
kteří zajistí ve spolupráci s krajskou radou svolání ustavujícího sněmu ve lhůtě 4 týdnů ode dne
schválení vzniku oblastní organizace krajskou radou. Ustavující sněm zvolí orgány oblastní
organizace a vykoná další působnost dle článku 9 odst. 2.
(4) Krajská rada může schválit na základě žádosti nejméně 20 členů stávající oblastní organizace
vydělení další samostatné oblastní organizace, pokud
a) původní oblastní organizace sdružuje nadále nejméně 5 členů, a
b) původní i nová oblastní organizace tvoří celistvé územní obvody, jejichž hranice
krajská rada vymezí.
(5) Proti neschválení vydělení nové oblastní organizace je možno podat v 15 denní lhůtě odvolání
k republikové radě. Republiková rada si vyžádá stanovisko krajské rady před přijetím
konečného rozhodnutí ve věci.
(6) Oblastní organizaci může krajská rada nebo republiková rada z vážných důvodů rozpustit.
Článek 9
Orgány oblastní organizace
(1) Orgány oblastní organizace jsou sněm oblastní organizace a rada oblastní organizace.
(2) Sněm oblastní organizace
a) je nejvyšším orgánem oblastní organizace,
b) stanoví počet místopředsedů a členů rady oblastní organizace,
c) volí a odvolává předsedu, místopředsedy a členy rady oblastní organizace,
d) deleguje zástupce oblastní organizace do krajské rady. Každá oblastní organizace má
nárok minimálně na jednoho zástupce v krajské radě. Má-li oblastní organizace více než
30 členů, má nárok na 2 zástupce v krajské radě; vyšší zastoupení není s výjimkou
postupu dle čl. 11 odst. 1 písm. b) poslední věty přípustné,
e) volí delegáty na krajský sněm a navrhuje delegáty na republikový sněm,
f) sestavuje návrhy kandidátních listin do obecních zastupitelstev (městských zastupitelstev
či zastupitelstev městské části s výjimkou kandidátky do zastupitelstva Hl. m. Prahy –
dále jen „ZHMP“), které schvaluje krajská rada,
g) oblastní sněm svolává rada oblastní organizace nejméně jednou ročně; je povinna jej
svolat do 15 dnů, požádá-li o to nejméně třetina členů oblastní organizace nebo krajská
rada; neučiní-li tak, svolá oblastní sněm krajská rada,
h) právo zúčastnit se sněmu oblastní organizace s hlasem rozhodujícím mají všichni
členové oblastní organizace.
(3) Rada oblastní organizace
a) je výkonným orgánem oblastní organizace,
b) má nejméně 3 členy a je tvořena předsedou, zpravidla dvěma místopředsedy a
dalšími členy,
c) zvolí ze svého středu osobu zodpovědnou za hospodaření s prostředky oblastní
organizace (pokladníka) svěřenými krajem; pokladník je odpovědný krajské radě a
podléhá kontrolní pravomoci krajské revizní komise,
d) je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně 2krát ročně jednou za 6 měsíců;
pokud tak neučiní předseda oblastní organizace, má právo na svolání předseda krajské
organizace,
e) připravuje podklady pro jednání sněmu oblastní organizace a plní jeho usnesení,
f) navrhuje kandidáty pro volby do zastupitelstev obcí, zastupitelstva kraje a pro volby
do Parlamentu ČR a Evropského parlamentu,
g) jmenuje vyjednavače pro jednání o sestavení rady obce či města a obsazení orgánů
obce či města po dohodě se zvolenými zástupci SNK Evropských demokratů a schvaluje
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vyjednavači sjednanou politickou dohodu; v týmu vyjednavačů musí být vždy zástupce
zastupitelského klubu SNK Evropských demokratů,
h) je odpovědná za koordinaci svého věcného i politického působení ve vztahu ke
krajské organizaci, dbá politických a programových pokynů krajské organizace,
(4) Předseda oblastní organizace
a) svolává radu oblastní organice,
b) předsedá zasedáním rady oblastní organizace a jednáním sněmu oblastní organizace
a předkládá podklady pro jednání a zabezpečuje jejich přípravu,
c) zabezpečuje a odpovídá za plnění usnesení krajské a republikové rady v oblastní
organizaci,
d) jedná navenek za oblastní organizaci nebo může pověřit jiného člena rady oblastní
organizace,
e) odpovídá za naplňování programu strany, propagaci jejího dobrého jména a její růst
na místní úrovni,
f) ve spolupráci s pokladníkem odpovídá za hospodaření s majetkem SNK Evropských
demokratů, který byl svěřen oblastní organizaci a za řádné vyúčtování příjmů a výdajů
oblastní organizace.
(5) Místopředsedové oblastní organizace plní úkoly předsedy v době jeho nepřítomnosti v pořadí
zvolení 1., 2. …
(6) Jsou-li zvoleni sněmem oblastní organizace alespoň dva místopředsedové oblastní organizace,
tvoří předseda a místopředsedové předsednictvo rady oblastní organizace. Předsednictvo
oblastní organizace může v naléhavých a nezbytných případech přijmout rozhodnutí namísto
rady s výjimkou pravomocí dle čl. 9 odst. 3 písm. e) až g). Nebude-li rozhodnutí předsednictva
oblastní organizace na nejbližším zasedání rady oblastní organizace schváleno, pozbývá
účinnosti.
KRAJSKÁ ORGANIZACE
Článek 10
Vznik a zánik krajské organizace
(1)
Krajská organizace vzniká a zaniká rozhodnutím republikové rady. Obvodem její
působnosti je území kraje, pokud republiková rada nerozhodne jinak.
(2)
Ustavující krajský sněm svolává republiková rada.
(3)
Krajská organizace vykonává působnost oblastní organizace na území kraje, kde
oblastní organizace nebyly ustaveny.
Článek 11
Orgány krajské organizace
(1)

Krajský sněm
a) je nejvyšším orgánem krajské organizace,
b) stanoví počet členů krajské rady dle článku 9 odstavec 2 písm. d) při nejvyšším počtu
šesti místopředsedů a volí členy krajské rady nominované za jednotlivé oblasti. U
krajských organizací s malým počtem oblastí je možno volit pouze předsednictvo, které
je současně krajskou radou (čl. 9 odst. 2 písmeno d/ tím není dotčen). Sněm může rovněž
2/3 většinou všech delegátů odhlasovat změnu systému volby a způsobu sestavení
krajské rady,
c) volí samostatně předsedu a 1. místopředsedu krajské organizace a dále pak další
místopředsedy volené v pořadí 1., 2. až do stanoveného počtu,
d) volí a odvolává členy krajské revizní komise,
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e) volí delegáty a náhradníky delegátů na republikový sněm dle klíče určeného
republikovou radou,
f) má právo delegovat zástupce krajské organizace a jejich náhradníky do republikové
rady podle počtu připadajícího na kraj,
g) schvaluje zprávu o plnění rozpočtu a zprávu krajské revizní komise,
h) schvaluje kandidátní listinu do krajského zastupitelstva před termínem jejího podání;
tuto pravomoc může delegovat na krajskou radu,
i) předkládá ke schválení republikové radě návrh kandidátní listiny do obou komor
Parlamentu ČR (v případě Senátu viz odst. 2 písm. o) ),
j) je svoláván krajskou radou nejméně jednou ročně; krajská rada je povinna jej svolat
do 15 dnů, požádá-li o to nejméně třetina členů krajské organizace nebo republiková
rada; neučiní-li tak, svolá krajský sněm republiková rada,
k) právo zúčastnit se krajského sněmu s hlasem rozhodujícím mají vždy všichni členové
SNK Evropských demokratů místně příslušných oblastních organizací. V případě, že má
krajská organizace více jak 100 členů, právo účastnit se krajského sněmu mají
automaticky členové krajské rady, členové zastupitelstva kraje, poslanci a senátoři
Parlamentu ČR zvolení v obvodech kraje, kteří jsou členy SNK Evropských demokratů,
a dále delegáti oblastních organizací volení dle klíče stanoveného krajskou radou.
(2) Krajská rada
a) je nejvyšším výkonným orgánem krajské organizace mezi sněmy,
b) je tvořena předsedou, místopředsedy krajské organizace a dalšími členy podle čl. 11,
odst. 1 písm. b), c) a dále zástupcem krajských zastupitelů zvolených za stranu,
c) volí osobu zodpovědnou za ekonomiku (pokladníka) krajské organizace,
d) svolává krajský sněm,
e) je svolávána předsedou nejméně jednou za 3 měsíce; pokud tak neučiní předseda či
místopředseda krajské rady, má právo jejího svolání republiková rada,
f) připravuje podklady pro jednání krajského sněmu a plní jeho usnesení,
g) má právo jmenovat předsedu a místopředsedu a kooptovat člena krajské rady
v případě, že stávající člen odstoupil z funkce nebo přestal být členem SNK Evropských
demokratů v období mezi krajskými sněmy,
h) deleguje člena republikové rady v případě, že stávající člen odstoupil z funkce nebo
přestal být členem SNK Evropských demokratů v období mezi krajskými sněmy,
i) vede evidenci členů krajské organizace a evidenci registrovaných příznivců,
j) sestavuje a schvaluje rozpočet a zprávu o plnění rozpočtu předkládá ke schválení
krajskému sněmu,
k) rozhoduje o zřízení oblastních organizací a koordinuje jejich činnost,
l) po konzultaci s republikovou radou zřizuje a ruší krajské kanceláře SNK Evropských
demokratů,
m) schvaluje přijetí za člena SNK Evropských demokratů postupem podle čl. 4,
prohlašuje zánik členství v SNK Evropských demokratech podle čl. 6 odst. 2 a rozhoduje
o pozastavení členství v SNK Evropských demokratech podle čl. 6a a zrušení členství
podle čl. 6 odst. 3,
n) schvaluje s konečnou platností bez možnosti odvolání kandidátní listiny pro volby do
zastupitelstev obcí a městských částí, potvrzuje politickou dohodu o sestavení rady
statutárních měst4 a měst, podle nichž jsou pojmenovány okresy5, a obsazení jejich
orgánů,
o) navrhuje kandidáty do Senátu Parlamentu ČR a Evropského parlamentu; v senátních
obvodech, zasahujících do různých krajů, má právo navrhnout kandidáta na senátora ta
rada, v jejímž kraji je v rámci senátního obvodu trvale hlášeno nejvíce voličů,
4
5

dle § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
dle § 4 až § 10 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
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p) jmenuje vyjednavače pro jednání o sestavení rady kraje a obsazení orgánů kraje po
dohodě se zvolenými zástupci SNK Evropských demokratů a schvaluje vyjednavači
sjednanou politickou dohodu; v týmu vyjednavačů musí být vždy zástupce
zastupitelského klubu SNK Evropských demokratů,
q) je odpovědná za koordinaci svého věcného i politického působení ve vztahu k
republikové radě, dbá politických a programových pokynů republikové rady.
(3) Předseda krajské organizace
a) svolává krajskou radu podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce,
b) předkládá podklady pro jednání a zabezpečuje jejich přípravu,
c) je odpovědný za plnění usnesení republikové a krajské rady v krajské organizaci,
d) jedná navenek za krajskou organizaci nebo může pověřit jiného člena krajské rady,
e) ve spolupráci s pokladníkem odpovídá za hospodaření s majetkem SNK Evropských
demokratů, který byl svěřen krajské organizaci, za dodržení rozpočtu krajské organizace,
za řádné vyúčtování příjmů a výdajů krajské organizace.
(4) Místopředsedové krajské organizace plní úkoly předsedy v době jeho nepřítomnosti v pořadí
zvolení 1., 2. a dále v rozsahu své působnosti určené předsednictvem.
(5) Předseda, místopředsedové krajské organizace a zástupce krajských zastupitelů za SNK
Evropské demokraty tvoří předsednictvo krajské rady. Předsednictvo krajské rady je nejvyšším
orgánem mezi zasedáními krajské rady může v naléhavých a nezbytných případech přijmout
rozhodnutí namísto krajské rady s výjimkou pravomocí dle čl. 11 odst. 2 písm. e), f), j), m) až
p). Nebude-li rozhodnutí předsednictva krajské rady na nejbližším zasedání krajské rady
schváleno, pozbývá účinnosti.
REPUBLIKOVÉ ORGÁNY
Článek 12
Republikový sněm
Republikový sněm
a) je nejvyšším orgánem SNK Evropských demokratů, který si může vyhradit jakékoli
rozhodnutí ve věcech strany,
b) rozhoduje o změně stanov, o zrušení SNK Evropských demokratů a o sloučení SNK
Evropských demokratů s jiným politickým hnutím nebo politickou stranou,
c) schvaluje rozpočet SNK Evropských demokratů, zprávu o hospodaření SNK Evropských
demokratů, zprávu revizní komise,
d) schvaluje nabytí a převod nemovitého majetku,
e) bere na vědomí zprávu o činnosti rozhodčího výboru,
f) schvaluje zprávu o činnosti SNK Evropských demokratů,
g) stanoví počet členů předsednictva a počet místopředsedů volených v pořadí 1., 2., 3. …
h) volí a odvolává předsedu SNK Evropských demokratů, místopředsedy SNK Evropských
demokratů a další členy předsednictva SNK Evropských demokratů,
i) volí a odvolává členy revizní komise a rozhodčího výboru,
j) projednává a schvaluje program SNK Evropských demokratů,
k) se koná nejméně jednou ročně, zpravidla v první polovině roku; mimořádný sněm musí
být svolán ve lhůtě 6 týdnů, požádá-li o to alespoň třetina krajských rad nebo 2/3 většina
všech členů revizní komise nebo rozhodčí výbor,
l) právo zúčastnit se republikového sněmu s hlasem rozhodujícím mají vždy členové
republikové rady, předsedové a místopředsedové krajských rad (pokud nejsou členy
republikové rady), členové revizní komise a členové rozhodčího výboru, členové
krajských zastupitelstev, a poslanci a senátoři Parlamentu ČR a poslanci Evropského
parlamentu a členové vlády, kteří jsou členy SNK Evropských demokratů, a dále
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delegáti krajských organizací volení dle klíče stanoveného republikovou radou 6;
v případě volby předsedy strany republiková rada dbá, aby byl volen nejširší členskou
základnou.
Článek 13
Republiková rada
a) je nejvyšším orgánem SNK Evropských demokratů mezi sněmy,
b) je tvořena členy předsednictva a členy za krajské organizace podle klíče:
i. podle zásady poměrného zastoupení vždy jedním zástupcem za každou
ustavenou krajskou organizaci a dále dalším zástupcem, tvoří-li krajskou
organizaci alespoň 50 členů, v případě 100 členné organizace 2 zástupci a
nad každých dalších 100 členů dalším zástupcem,
ii. podle zásady volebních výsledků – získá-li kandidátka krajské organizace
v krajských volbách více než 5%, má krajská organizace právo delegovat
dalšího zástupce; každý zvolený senátor je členem republikové rady,
reprezentující krajskou organizaci, která jej navrhla, pokud je členem SNK
Evropských demokratů,
stanoví klíč pro volbu delegátů všech krajských organizací na republikový sněm tak,
aby byl zohledněn stav členské základny v krajích a k tomu, aby předsedu strany volila
nejširší členská základna, přičemž celkový počet delegátů kraje (Dk) se rovná součtu
pevného počtu delegátů kraje (ppDk), který určí republiková rada do maximálního
počtu 7 delegátů, a výsledku součinu konstanty K, kterou stanoví republiková rada
v rozmezí hodnot 0,05 až 0,4 včetně, s výsledkem rozdílu celkového počtu členů krajské
organizace (KO) a pevného počtu delegátů kraje (ppDk); ve vzorci
Dk = ppDk + [K x (KO – ppDk)]
pokud rozdíl celkového počtu členů krajské organizace (KO) a pevného počtu delegátů
kraje (ppDk) je menší než 0, pak se celkový počet delegátů kraje (Dk) rovná pevnému
počtu delegátů kraje (ppDk); počet delegátů se zaokrouhluje vždy na nejbližší vyšší celé
číslo,
d) předkládá republikovému sněmu rozpočet SNK Evropských demokratů a zprávu o
hospodaření SNK Evropských demokratů, schvaluje rozpočtové provizorium na dobu
od 1.1. běžného roku do doby schválení rozpočtu republikovým sněmem,
e) rozhoduje o zřízení a zrušení krajských organizací SNK Evropských demokratů a o
zrušení oblastních organizací,
f) zřizuje a ruší krajské kanceláře SNK Evropských demokratů,
g) jmenuje předsedy odborných komisí, volební štáby na republikové úrovni a volební
zmocněnce a jejich náhradníky pro volby do Zastupitelstev krajů a ZHMP,
h) schvaluje politické dokumenty, které neschvaluje republikový sněm,
i) schvaluje kandidátní listiny do obou komor Parlamentu ČR a Evropského parlamentu
a volí celostátního volebního lídra pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a
Evropského parlamentu,
j) jmenuje vyjednavače SNK Evropských demokratů pro jednání o sestavení vlády a
obsazení orgánů komor parlamentu po dohodě se zvolenými zástupci SNK Evropských
demokratů a schvaluje sjednanou politickou dohodu; v týmu vyjednavačů pro jednání o
sestavení vlády a obsazení orgánů Poslanecké sněmovny musí být vždy zástupce
poslaneckého klubu SNK Evropští demokraté a jedním z vyjednavačů pro jednání o
obsazení orgánů Senátu musí být zástupce senátorského klubu SNK Evropští
demokraté,
c)

6

Čl. 13 písm. c) stanov
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k) jmenuje předsedu, místopředsedy SNK Evropských demokratů volené republikovým
sněmem v případě, že stávající člen odstoupil z funkce nebo přestal být členem SNK
Evropských demokratů v období mezi republikovými sněmy,
l) navrhuje program a předkládá podkladové materiály pro jednání republikového
sněmu a plní jeho úkoly,
m)
je svolávána předsedou nejméně 4krát ročně, minimálně jednou za 3 měsíce
nebo do 15 dnů na žádost jedné třetiny jejích členů nebo nejméně tří krajských rad nebo
republikové revizní komise nebo rozhodčího výboru,
n) schvaluje pravidla hospodaření SNK Evropských demokratů,
o) schvaluje změny rozpočtu SNK Evropských demokratů,
p) stanoví výši a případně náhradní termín úhrady členských příspěvků,
q) přijímá organizační řád strany, upravující mimo jiné vztahy hlavní kanceláře a jejího
ředitele k orgánům a organizačním jednotkám strany a dále postavení ekonoma strany, a
další vnitřní předpisy, které neschvaluje republikový sněm,
r) je odpovědná za transparentní a efektivní naplňování politických cílů v souladu se
stanovami a programem SNK Evropských demokratů,
s) je odpovědná za prohloubení a koordinaci politiky SNK Evropských demokratů s
krajskými a oblastními organizacemi,
t) je odpovědná za vytváření ad hoc politických spojenectví s cílem zajistit maximální
výkon politiky SNK Evropských demokratů.
Článek 14
Předsednictvo
(1) Předsednictvo
a) je statutárním orgánem SNK Evropských demokratů a nejvyšším výkonným
orgánem SNK Evropských demokratů,
b) členy předsednictva jsou předseda SNK Evropských demokratů, místopředsedové
SNK Evropských demokratů, předsedové nebo představitelé (v případě neustavených
klubů) klubů poslanců a senátorů Parlamentu ČR a zástupce poslanců (předseda klubu)
Evropského parlamentu, a republikovým sněmem volení členové předsednictva, z nichž
jeden je jmenovitě zodpovědný za hospodaření SNK Evropských demokratů,
c) má všeobecnou odpovědnost za stranu mezi zasedáními republikové rady,
d) předkládá iniciativní návrhy republikové radě týkající se činnosti strany,
e) připravuje podkladové materiály pro jednání republikové rady a plní její úkoly a
projednává aktuální politické otázky,
f) koordinuje činnost klubu poslanců, senátorů a členů vlády,
g) ukládá úkoly předsedovi a místopředsedům, případně dalším funkcionářům strany,
h) rozhoduje o pracovně-právních vztazích,
i) rozhoduje v hospodářských záležitostech, zejména o uzavírání smluv, pokud stanovy
nebo pravidla hospodaření SNK Evropských demokratů nesvěřují rozhodnutí jiným
orgánům nebo osobám,
j) schvaluje směrnice pro vedení účetnictví a hospodářsko-právní evidence,
k) zajišťuje hospodaření SNK Evropských demokratů dle schváleného rozpočtu,
l) uděluje plné moci,
m) připravuje podkladové materiály pro jednání republikové rady a plní její úkoly,
n) svolává se nejméně desetkrát ročně zpravidla dvakrát mezi jednáním republikové
rady; pokud tak neučiní předseda, svolává předsednictvo místopředseda,
o) ve výjimečných a odůvodněných případech zpravidla po vyjádření republikové rady
schvaluje s konečnou platností kandidáty strany do ústavních funkcí,
p) svolává republikový sněm podle článku 12 písm. k),
q) zajišťuje plnění pravomocí, které stanovy anebo jiné vnitřní předpisy strany
nesvěřují působnosti jiného orgánu strany,
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r) v odůvodněných a výjimečných případech pozastavuje členství podle čl. 6a.
(2) Předseda SNK Evropských demokratů
a) zastupuje SNK Evropské demokraty navenek a republikovou radu uvnitř SNK
Evropskými demokraty,
b) svolává republikovou radu a předsednictvo,
c) stojí v čele celé strany a je oprávněn činit opatření, která se jeví jako nezbytná a
neodporují stanovám a jiným předpisům strany ani usnesením orgánů odpovídající
úrovně. Toto opatření se vztahuje na všechny nižší úrovně v přiměřené míře.
(3) 1. místopředseda SNK Evropských demokratů, případně předsedou zmocněný místopředseda
SNK Evropských demokratů zastupuje předsedu SNK Evropských demokratů.
Článek 15
Revizní komise
SNK Evropští demokraté ustavují republikovou revizní komisi, která má 3 až 9 členů, z nichž
alespoň jeden z jejích členů má zpravidla právní nebo ekonomické vzdělání, a dále
krajské revizní komise, ustavované sněmy krajských organizací (čl. 11 odst. 1 písm. d) )
v počtu 3 až 5 členů.
(1) Revizní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
(2) Republiková revizní komise kontroluje hospodaření SNK Evropských demokratů, dodržování
právních předpisů a plnění přijatých usnesení orgánů SNK Evropských demokratů. Krajská
revizní organizace tak činí v rámci své krajské působnosti.
(3) Předseda revizní komise nebo jiný pověřený člen revizní komise má právo účastnit se zasedání
všech orgánů SNK Evropských demokratů s hlasem poradním.
(4) Republiková revizní komise je nejvyšším kontrolním orgánem SNK Evropských demokratů, ze
své činnosti je odpovědná republikovému sněmu SNK Evropských demokratů. Krajská revizní
komise je odpovědná krajskému sněmu a republikové revizní komisi.
(5) Členem revizní komise nesmí být člen republikové rady, předseda nebo místopředseda krajské
organizace, člen odpovědný za hospodaření (pokladník) nebo zaměstnanec SNK Evropských
demokratů.
(6) Republiková revizní komise koordinuje činnost krajských revizních komisí.

Článek 16
Rozhodčí výbor
(1) Rozhodčí výbor je rozhodčím orgánem SNK Evropských demokratů. Rozhodčí výbor
projednává spory a rozhoduje na základě podnětů orgánů strany, podnětů nebo požadavků členů
strany
a) o souladu vnitřních předpisů SNK Evropských demokratů se stanovami a právními
předpisy a o souladu rozhodnutí orgánů SNK Evropských demokratů s právními
předpisy, stanovami a vnitřními předpisy strany,
b) o zrušení usnesení orgánů SNK Evropských demokratů pokud nejsou v souladu se
stanovami nebo platnými právními předpisy,
c) o sporech mezi členy SNK Evropských demokratů v rámci smírčího řízení
(2) Rozhodčí výbor má 3 až 9 členů, kteří volí ze svého středu předsedu a místopředsedu; alespoň
jeden z jeho členů má zpravidla právní vzdělání.
(3) Členem rozhodčího výboru nesmí být člen republikové rady, předseda a místopředseda krajské
organizace nebo zaměstnanec SNK Evropských demokratů.
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Článek 17
Jednání a podepisování za stranu
(1) Právní úkony ve věcech týkajících se nákupu, prodeje nebo zatěžování nemovitostí, ve věcech
směnečných, úvěrů a půjček a udělení plné moci v písemné formě činí vždy dva členové
předsednictva společně, z nichž jeden je předseda či místopředseda strany. Ostatní právní úkony
činí kterýkoliv člen předsednictva samostatně. Podepisování za stranu se provádí tak, že
k napsanému či vytištěnému názvu strany připojí členové předsednictva své jméno, příjmení,
funkci a svůj podpis.
(2) Předseda a místopředsedové SNK Evropských demokratů jsou oprávněni samostatně
podepisovat veškeré schválené kandidátní listiny podávané SNK Evropskými demokraty nebo
koalicí, jejímž členem jsou SNK Evropští demokraté, a pověření volebním zmocněncům SNK
Evropských demokratů.
(3) Předseda a místopředsedové krajských organizací jsou oprávněni samostatně podepisovat
krajskými organizacemi schválené kandidátní listiny SNK Evropských demokratů a pověření
volebním zmocněncům SNK Evropských demokratů pro volby do zastupitelstev obcí a
zastupitelstev krajů. V tomto případě jednají jako statutární orgán.
PORADNÍ ORGÁNY
Článek 18
Sněmy komunálních politiků
(1) Poradními orgány SNK Evropských demokratů jsou sněmy komunálních politiků bez politické
příslušnosti. SNK Evropští demokraté na nich projednávají důležité programové dokumenty
před jejich schválením orgány SNK Evropských demokratů, předkládá těmto sněmům návrhy
k zaujetí stanoviska a ve svých rozhodovacích procesech bere ohledy na závěry přijaté těmito
sněmy.
(2) Sněmy komunálních politiků bez politické příslušnosti svolávají na úrovni republiky a krajů
republiková rada a krajské rady.
(3) Na sněmy komunálních politiků bez politické příslušnosti jsou zpravidla zváni primátoři a
starostové měst, obcí a městských částí, místostarostové, členové rad a zastupitelstev měst a
krajů, poslanci a senátoři.
Článek 19
Kluby
(1)
Kluby se zřizují v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (poslanecký klub), v Senátu
(senátorský klub), v Evropském parlamentu (EP), v zastupitelstvech krajů (krajské kluby
zastupitelů) a v zastupitelstvech statutárních měst; mohou se zřizovat i v zastupitelstvech
městských částí statutárních měst (městský klub zastupitelů), měst a obcí, pokud v nich mají
SNK Evropští demokraté alespoň tři mandáty.
(2)
Kluby volí své předsedy a mají-li více než pět členů i místopředsedy, kteří svolávají a
řídí jejich zasedání.
(3)
Kluby projednávají otázky navržené na pořad jednání parlamentní komory nebo
zastupitelstva a návrhy a stanoviska orgánů SNK Evropských demokratů, koordinují postup
svých členů a v případě potřeby přijímají stanoviska nebo doporučení pro další postup.
(4)
Parlamentní kluby konzultují s republikovou radou rozhodování týkající se hlasování
o vyslovení důvěry vládě a personálního obsazení funkcí v Parlamentu ČR a Evropském
parlamentu.
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(5)
Kluby odpovídají za prosazování programu SNK ED v souladu se zásadním
politickým směrováním strany, konzultují s RR závažné politické otázky zejména celostátní
politické působnosti.
Článek 20
Komise
(1)

Krajské rady, republiková rada a předsednictvo mohou zřizovat stálé nebo dočasné odborné
komise k posuzování problémů určitého odvětví, území nebo aktivity nebo k plnění určitých
úkolů a dále stanovit počet stálých členů a určit mechanismus jejich složení. Orgán, který
komisi zřídí či zruší, je povinen informovat prostřednictvím hlavní kanceláře SNK ED všechny
krajské rady strany, které tuto informaci předají všem členům krajské organizace.

(2)

Předsedy komisí a jejich místopředsedy jmenují a odvolávají orgány, které komise zřizují.
Založení a zrušení komise je takový orgán povinen dát vědět všem krajským radám strany,
které je postoupí všem členům svých krajských organizací.

(3) Členem komise se může stát každý člen nebo registrovaný příznivec strany.
(4) Člen komise ani její předseda a místopředseda nemusí být členem SNK Evropských demokratů.
JEDNÁNÍ ORGÁNŮ
Článek 21
Svolávání, zasedání a jednání orgánů
Jednání všech orgánů SNK Evropských demokratů jsou svolávána zpravidla elektronickou poštou a
jsou oznamována na webových stránkách. Členům, kteří nemají přístup k elektronické poště, se
oznámení o svolání orgánu sděluje telefonicky. Písemně musí být pozván člen v případě, že se má
projednávat jeho odvolání proti rozhodnutí orgánu SNK Evropských demokratů.
(1) Sněmy oblastních organizací musí být svolány nejméně 7 dnů předem, krajské sněmy nejméně
14 dnů předem a republikový sněm nejméně 14 dnů předem.
(2) Rady oblastních organizací musí být svolány nejméně 5 dnů předem, pokud všichni členové
nesouhlasí se zkrácením této lhůty. Krajská rada, republiková rada, revizní komise a rozhodčí
výbor musí být svolány nejméně 5 dnů předem.
(3) Za řádné svolání sněmů a rad, revizní komise a rozhodčího výboru odpovídají předsedové.
(4) Jednání sněmu republikového a krajského a sněmu oblastní organizace jsou veřejná, nerozhodne-li
sněm jinak; jednání ostatních orgánů strany jsou veřejná pouze v souladu s usnesením příslušného
orgánu.
Orgány SNK Evropských demokratů jednají v souladu s jednacími řády a jsou ustanovovány
podle volebních řádů; tyto řády jakožto vnitřní předpisy SNK Evropských demokratů přijímá
republiková rada. Není-li jednací a volební řád na příslušné úrovni schválen republikovou radou ve
formě vnitřního předpisu SNK Evropských demokratů, jednají příslušné orgány SNK Evropských
demokratů na základě jednacích a volebních řádů schválených vždy pro potřeby konkrétního jednání.
Řády mohou upravit podmínky, kdy lze rozhodnutí přijímat i distančním (např. písemným,
elektronickým či telefonickým) způsobem. Hlasování je veřejné, pokud orgán strany nerozhodne o
tajném hlasování. V případě konání volby může 2/3 většinou přítomných být změněn způsob volby na
veřejné hlasování, jinak se volí vždy tajně.
(5)

(6) Volby předsedů, místopředsedů či kandidátů do zastupitelských sborů na kterékoliv úrovni a dále
hlasování o důležité otázce (vnitrostranické referendum) je možné provádět distančním způsobem, pokud
se nepodaří svolat příslušný sněm v usnášeníschopném počtu nebo pokud vysoký počet členů (a
registrovaných příznivců) svolání sněmu neumožňuje. Distanční volba je zpravidla zahájena svoláním
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sněmu, na němž jsou představeni jednotliví kandidáti, v následujících dnech probíhá volba v určené
volební místnost. Přístupný je i korespondenční způsob hlasování dle schváleného volebního řádu.
(7) Termín voleb předsedů a místopředsedů na jakékoliv úrovni či kandidátů do zastupitelských
sborů musí být oznámen členům zpravidla 30 dnů předem, nejméně však 14 dní před konáním
těchto voleb; vnitrostranické volby kandidátů do zastupitelských sborů se nesmí konat dříve
než 9 měsíců před termínem voleb do těchto sborů.
(8) Člen rady na vyšší úrovni a člen předsednictva má právo zúčastnit se jednání nižšího orgánu s
hlasem poradním, a to pouze v rámci své působnosti.

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

Článek 22
Usnášení orgánů
Orgány SNK Evropských demokratů jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů oprávněných zúčastnit se jednání s hlasem rozhodujícím, není-li stanovami určeno jinak.
Sněmy na všech úrovních jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
oprávněných se jich zúčastnit s hlasem rozhodujícím. Není-li sněm usnášeníschopný v době, na
kterou byl svolán, koná se o půlhodinu později na stejném místě a se stejným programem
náhradní sněm, který je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů
oprávněných se jej zúčastnit s hlasem rozhodujícím. Volební sněmy jsou usnášeníschopné
pouze v případě, je-li přítomna nadpoloviční většina členů oprávněných se jich zúčastnit s
hlasem rozhodujícím.
K přijetí usnesení sněmu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných osob s hlasem
rozhodujícím. K přijetí usnesení o změně stanov nebo o zrušení nebo sloučení SNK Evropských
demokratů je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných osob oprávněných účastnit se
republikového sněmu s hlasem rozhodujícím.
Každé usnesení podpořené 20% hlasujících musí být uvedeno v zápisu (ochrana menšinového
názoru).
Republiková rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 1/3 všech jejích členů. V případě
schvalování kandidátních listin, výše členských příspěvků a rozpočtové změny je republiková
rada usnášeníschopná nadpoloviční většinou všech členů.
K přijetí usnesení rad na všech úrovních, předsednictva, klubu, komisí nebo rozhodčího výboru
je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů orgánu. K přijetí usnesení republikové
rady o zrušení oblastní či krajské organizace je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů
republikové rady.

(7) Každá osoba účastnící se jednání orgánu SNK Evropských demokratů má pouze jeden hlas, a to
i v případě, kdy má právo účasti na základě dvou nebo více skutečností.
(8) S výjimkou sněmů na všech úrovních je rozhodnutí orgánů SNK Evropských demokratů mimo
jejich zasedání platně přijato též v případě schválení písemného materiálu, který všichni členové
orgánu obdrželi poštou nebo e-mailem (tzv. hlasování per rollam) a nadpoloviční většina všech
členů orgánu písemně potvrdila, že s ním souhlasí bez připomínek.
(9) Rozhodčí výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jeho členů.
(10) Odvolávání členů orgánů na všech úrovních je možné pouze nadpoloviční většinou všech
delegátů orgánu, který může o odvolání rozhodnout.
Část čtvrtá

16

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
Článek 23
Příjmy strany
(1) Příjmy SNK Evropských demokratů tvoří
a) příspěvky ze státního rozpočtu České republiky, pokud je stanoví nebo připouští zákon,
b) členské příspěvky,
c) dary a dědictví,
d) příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku,
e) úroky z vkladů,
f) příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních,
vzdělávacích a politických akcí,
g) půjčky a úvěry.
(2) SNK Evropští demokraté trvale udržují svou ekonomickou nezávislost na podnikatelských
subjektech i jakýchkoliv zájmových skupinách.
(3) Úvěry a půjčky můžou SNK Evropští demokraté přijímat pouze v souvislosti s přípravou voleb
a volební kampaní, a to dle podmínek schválených republikovým sněmem.
Článek 24
Výdaje strany
(1) Výdaje SNK Evropských demokratů tvoří
a) existující splatné závazky vůči věřitelům,
b) náklady spojené s plněním zákonných povinností strany, zejména s vedením účetnictví,
zpracováním výroční zprávy a s jejím ověřením auditorem,
c) nezbytné výdaje na činnost SNK Evropských demokratů, zejména mzdy zaměstnanců
SNK Evropských demokratů, nájemné a cestovné spojené s jednáním orgánů SNK
Evropských demokratů a náklady na získávání a předávání informací, pořízení
nezbytného majetku SNK Evropských demokratů,
d) náklady na volby a volební kampaň,
e) účelné náklady na rozvoj činnosti SNK Evropských demokratů, zejména vydavatelské,
přednáškové a osvětové,
f) dary nadacím, nadačním fondům, obecně prospěšným společnostem a jiným právnickým
osobám, které nejsou založeny za účelem dosažení zisku.
(2) SNK Evropští demokraté usilují o to, aby veškeré své výdaje v kalendářním roce uhradili
z příjmů uvedených v článku 23, odstavci 1, písmenech a) až f).
Článek 25
Zásady hospodaření
(1) SNK Evropští demokraté sestavují republikový rozpočet na kalendářní rok, jehož součástí jsou
rozpočty krajských organizací.
(2) Republiková rada schvaluje pravidla hospodaření SNK Evropských demokratů, kterými upraví
zejména
a) pravomoc a odpovědnost orgánů SNK Evropských demokratů při uzavírání
majetkoprávních úkonů a smluvních závazků,
b) rozhodování o přijetí a poskytnutí darů a příspěvků,
c) přijetí nebo poskytnutí půjček a úvěrů,
d) veškeré směnečné operace, jejichž účastníkem mají být SNK Evropští demokraté,
e) zřizování bankovních účtů, pokladních správ, včetně podmínek dalších hospodářských
operací,
f) zásady hospodaření krajských organizací.
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(3) SNK Evropští demokraté jsou jedinou účetní jednotkou a o svém hospodaření vede účetnictví
dle zákona o účetnictví a směrnic vydaných předsednictvem.
Část pátá
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Článek 26
Společná ustanovení
(1) Volební období všech orgánů SNK Evropských demokratů činí 2 roky. Jejich působnost se
prodlužuje výhradně do doby zvolení nových členů těchto orgánů a funkcionářů, a to nejvíce o 6
měsíců. Pokud ani v této době není člen orgánu či funkcionář nově zvolen, jeho funkční období
posledním dnem této lhůty končí a jeho pravomoci dočasně přebírá orgán o stupeň vyšší.
(2) Tam, kde nejsou zřízeny oblastní organizace, plní jejich roli krajská organizace a podle povahy
věci její orgány. Kde nejsou zřízeny krajské organizace, plní jejich roli republiková rada.
(3) Právní subjektivitu má pouze strana SNK Evropští demokraté jako celek.
(4) Usnesení sněmů, rad a rozhodčího výboru je závazné pro všechny členy a orgány SNK
Evropských demokratů v rozsahu kompetencí orgánům svěřených stanovami.
(5) Člen orgánu na vyšší úrovni má právo zúčastnit se jednání nižšího orgánu; hlasování se však
neúčastní s hlasem rozhodujícím.
(6) Na jednání sněmu, rady, komise nebo klubu může ten, kdo je svolává, pozvat i jiné osoby jako
hosty s hlasem poradním.
Článek 27
Neslučitelnost funkcí a omezení volitelnosti
(1) Do žádné funkce v SNK Evropských demokratech nemůže být zvolen ten, kdo se narodil do
roku 1971 včetně a nepředložil osvědčení vydané podle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační
zákon) o tom, že není evidován jako spolupracovník státní bezpečnosti v zákonem definovaných
kategoriích.
(2) Člen republikové rady, předseda a místopředseda krajské organizace, člen odpovědný za
hospodaření organizace (pokladník) nebo zaměstnanec SNK Evropských demokratů nesmí být
členem revizní komise a rozhodčího výboru SNK Evropských demokratů.
Článek 28
Zrušení a likvidace strany
(1) V případě zrušení SNK Evropských demokratů jiným způsobem než sloučením s jiným
politickým hnutím nebo politickou stranou vstupují SNK Evropští demokraté do likvidace.
(2) Likvidátora jmenuje a odvolává předsednictvo.
(3) Po skončení likvidace převede likvidátor majetkový zůstatek v souladu s rozhodnutím
republikového sněmu. Není-li takového rozhodnutí, poukáže jej ve prospěch jím vybrané
nadace (nadačního fondu) podporující obranu a rozvoj lidských práv a svobod.
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Článek 29
Právo názorové menšiny
(1) Strana podporuje právo na svobodné vyjádření menšinového názoru.
(2) Pokud názor menšiny dosáhne aspoň 20% podpory přítomných, má tato menšina právo na jeho
uvedení v příslušném zápise z jednání či zasedání.

Článek 30
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy včetně všech změn a doplňků byly schváleny republikovým sněmem strany SNK
Evropští demokraté dne 27. listopadu 2010.

V Praze dne 27.11.2010
Zdeňka Marková
předsedkyně SNK ED
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