STANOVY
STRANY DEMOKRATICKÉ OBNOVY
Článek I
Úvodní ustanovení
1. Název politické strany je Strana demokratické obnovy (dále jen „strana“). Je politickou
stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických
hnutích, v platném znění. Její zkratka je SDeO.
2. Sídlem strany je Děčín, Stoliční 1205/6, 405 02.
3. Strana působí v Děčíně.
Článek II
Hlavní cíle a úkoly strany
1. Obnovení demokracie a jejích principů ve společnosti. Zápas za demokracii v každé její
podobě. Právní stát. Morálka v politice.
2. Hájit a prosazovat národní a celospolečenské zájmy občanů.
3. Středo-pravicová politika. Odpovědnost odpovědných. Podpora svobodného trhu s
přehlednými pravidly a transparentním dohledem funkčních institucí. Transparentní a
otevřená společnost. Prosazování rovných příležitostí.
4. Svoboda jednotlivce ke společnému prospěchu celku. Respektování základních práv a
svobod. Sociální politika zdravá a zodpovědná.
5. Politika k prospěchu obce a jejích občanů, nikoli jen určitých zájmových skupin.
Stát a samospráva jako správný a dobrý hospodář.
6. Odpovědnost individuální, společenská a environmentální.
7. Odpovědnost k budoucím generacím.
Článek III
Členství
1. Členem se může stát občan starší 18 let, který si přeje stranu podporovat, souhlasí s jejími
principy, které chce zachovávat, stejně jako i respektovat a naplňovat program strany a
stanovy. Není členem jiné politické strany či politického hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb.
2. Členství ve straně vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, osobní účastí zájemce o
členství před sněmem, aklamačním hlasováním sněmu se souhlasným výsledkem
nadpoloviční většiny přítomných členů, písemným rozhodnutím rady a osobním zaplacením
příspěvku s prokázáním totožnosti.
3. Členství ve straně zaniká:
a. vyloučením člena
b. úmrtím
c. písemným prohlášením o vystoupení ze strany
d. nezaplacením příspěvku do stanoveného termínu
e. ztrátou způsobilosti k právním úkonům
Vyloučení člena se uskutečňuje z důvodu:
f. hrubého porušování stanov, programu či principů strany
g. zneužití politické nebo veřejné funkce
h. opakovaného či úmyslného jednání, které poškozuje stranu
i. vstupu do jiného politického hnutí či strany
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4.

5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

j. kandidatury za jiné politické hnutí či stranu
k. podání nepravdivých údajů do přihlášky
Zrušení členství vyloučením písemně konstatuje rada na základě výsledků hlasování sněmu
aklamací.
Člen má právo se proti rozhodnutí do 10 dnů od písemného doručení odvolat k smírčímu
výboru.
Práva a povinnosti člena.
Člen strany má právo:
účastnit se jednání sněmu
volit orgány a být do nich volen
předkládat orgánům své názory, náměty, připomínky, stížnosti
být informován o přijatých usneseních, politických, organizačních a jiných otázkách
týkajících se strany
upozorňovat na nedostatky v činnosti strany a navrhovat jejich odstranění
Člen strany je povinen:
spolupracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejího programu, závazných plánů
a principů
respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů strany
dodržovat stanovy strany a prosazovat její programové zásady a cíle
plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost
platit členské příspěvky ve stanovené výši a stanovené lhůtě
neprodleně oznamovat příslušným orgánům změny osobních údajů, které jsou předmětem
členské evidence
Článek IV
Orgány strany

1. Orgány strany jsou sněm, rada, kontrolní a revizní komise a smírčí výbor.
2. Statutárním orgánem je rada. Za radu jedná a podepisuje předseda nebo jím pověřený
místopředseda.
3. Všechny kolektivní orgány se řídí svými jednacími řády a mohou se usnášet za přítomnosti
nadpoloviční většiny všech svých členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny přítomných členů. Způsob usnášení rozhodčích a revizních orgánů upravuje
podrobněji jejich statut ve znění schváleném sněmem.
4. Funkční období všech orgánů je dvouleté.
Článek V
Sněm
1. Je nejvyšším orgánem strany.
2. Schází se nejméně dvakrát ročně, dle potřeby častěji.
3. Sněm svolává předseda strany. Ten je povinen jej svolat, požádá-li o to písemně alespoň 1/3
členů strany, a to 20 dnů od doručení žádosti předsedovi. Nesvolá-li z jakéhokoli důvodu
sněm předseda, učiní tak nejpozději do 10 dnů místopředseda.
4. Složení sněmu tvoří všichni členové strany.
5. Sněm volí každé dva roky ze svého středu radu ve složení: předseda, místopředseda,
pokladník, popř. další členy rady.
6. Volí členy kontrolní a revizní komise.
7. Volí členy smírčího výboru.
8. Odvolává členy orgánů.
9. Schvaluje stanovy a změny stanov.
10. Schvaluje program strany.
11. Schvaluje statut kontrolní a revizní komise a jeho změny.
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12. Schvaluje statut smírčího výboru a jeho změny.
13. Schvaluje zprávu předsedy.
14. Schvaluje zprávu pokladníka o hospodaření.
15. Schvaluje zprávu kontrolní a revizní komise.
16. Bere na vědomí zprávu smírčího výboru.
17. Schvaluje pravidla pro výběr kandidátů a pro sestavení kandidátek.
18. Schvaluje jednací řád a volební řád pro orgány a pro volební shromáždění.
19. Schvaluje pravidla pro sestavení rozpočtu a hospodaření strany.
20. Schvaluje výroční zprávu o hospodaření strany za účetní období.
21. Schvaluje závazný vzor přihlášky.
22. Určuje termín splatnosti členských příspěvků a jejich výši. Členské příspěvky člena nesmí
přesáhnout zákonem stanovenou finanční částku.
23. Navrhuje a schvaluje nominaci kandidátů pro komunální volby a kandidáty do orgánů
strany.
24. Hlasováním aklamací rozhoduje o vzniku členství přihlášeného zájemce.
25. Rozhoduje o zrušení členství svého člena aklamací.
26. K přijetí usnesení sněmu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
27. Sněm se řídí jednacím a volebním řádem.
28. Sněmu se mohou účastnit hosté, jejichž účast bude schválena v úvodu jednání sněmu.
29. Sněm rozhoduje o zrušení strany, a to rozpuštěním strany, sloučením s jinou stranou a
hnutím nebo přeměnou na občanské sdružení.
30. Sněm rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace
majetku a závazků v případě zrušení strany.
Článek VI
Rada
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je statutárním orgánem strany.
Je volena každé dva roky sněmem.
Její složení se sestává z: předsedy, místopředsedy, pokladníka a příp. dalších členů rady.
Má veškerou odpovědnost za činnost strany a řídí činnost strany v období mezi sněmy.
Schází se 1krát za 3 měsíce či dle potřeby častěji.
Je svolávána předsedou. Tento je povinen radu svolat, požádá-li o to písemně alespoň 1/3
členů rady. Je povinen tak učinit do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi. Nesvolá-li radu
z jakéhokoli důvodu předseda, učiní tak do 5 dnů místopředseda.
7. Rozhoduje o všech záležitostech strany v období mezi sněmy, nepřísluší-li konkrétní
rozhodnutí dle stanov jen sněmu či jinému orgánu strany.
8. Plní usnesení sněmu a odpovídá mu za svou činnost.
9. Předkládá sněmu zprávu o činnosti a hospodaření strany.
10. Při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas předsedy.
A. Předseda:
a. je předsedou strany a zároveň předsedou rady
b. je hlavním představitelem a mluvčím strany
c. je odpovědný za činnost strany
d. svolává sněm a radu a předsedá jim
e. při rovnosti hlasů rozhoduje jeho hlas
f. předkládá sněmu výroční zprávu
g. iniciativně vyhledává a navrhuje vhodné kandidáty
h. iniciativně získává finanční prostředky
i. vede agendu strany. Tou může pověřit jiného člena strany
B. Místopředseda:
a. je místopředsedou strany a zároveň místopředsedou rady
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b. zastupuje předsedu při jednáních ve vymezených záležitostech na základě jeho pověření a
v době nepřítomnosti předsedy při jednáních ve všech záležitostech
C. Pokladník:
a. je plně zodpovědný za svěřené prostředky a řádné vedení evidence
b. podává sněmu zprávu o hospodaření
Článek VII
Kontrolní a revizní komise
1. Je revizním orgánem strany
a. je volena sněmem
b. členové této komise nesmějí být členy rady ani jiného orgánu strany
c. kontroluje hospodářskou a správní činnost strany
2. Kontrolní a revizní komise se řídí statutem, který schvaluje sněm.
Článek VIII
Smírčí výbor
1. Je rozhodčím orgánem strany.
a. je volen sněmem
b. členové tohoto výboru nesmějí být členy rady ani jiného orgánu strany
c. rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány strany. Rozhodnutí musí být učiněno nejpozději
do 30 dnů od písemného podání. Rozhodnutí nabývá právoplatnosti dnem doručení.
2. Smírčí výbor se řídí statutem, který schvaluje sněm.
Článek IX
Zásady hospodaření
1. SDeO jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
2. Strana hospodaří se svěřeným majetkem podle rozpočtu strany schváleného sněmem. Za
hospodaření podle rozpočtu schváleného sněmem zodpovídá rada. Změna příjmové či
výdajové stránky již schváleného rozpočtu strany podléhá novému schválení sněmem.
Strana může použít majetek strany k zajištění závazku.
3. Zdroje financování strany tvoří příjmy podle platné právní úpravy zákona č. 424/1991 Sb., o
sdružování v politických stranách a politických hnutích, v platném znění. Finanční
prostředky dle předchozí věty jsou příjmem rozpočtu strany.
4. Strana hospodaří jen na základě schválených rozpočtů. Rozpočty musí být schváleny jako
vyrovnané nebo přebytkové. Rozpočty strany jsou sestavovány na roční období podle
rozpočtových pravidel, která schvaluje sněm.
5. Strana zřizuje volební fondy odděleně od rozpočtových prostředků.
Článek X
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Do doby ustavení orgánů dle stanov a zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a politických hnutích, v platném znění, za stranu jedná a podepisuje zmocněnec
přípravného výboru strany.
2. Stanovy podléhají schválení sněmem.
V Děčíně dne 22. 6. 2010
Za přípravný výbor Strany demokratické obnovy: Mgr. Petra Bostlová, zmocněnec
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