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Článek 1 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Název politického hnutí je OBČANSKÉ HNUTÍ. Zkratka názvu hnutí je OH. 

2. Sídlem hnutí OBČANSKÉ HNUTÍ (dále též „hnutí“) je Korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10. 

3. Hnutí působí v České republice. 

4. Předmětem činnosti hnutí je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., 
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 2 
HLAVNÍ PROGRAMOVÉ CÍLE A ÚKOLY HNUTÍ 

1. Hlavní cíle hnutí: 

být hnutím politicky nezávislých, sebevědomých a svobodných občanů, kteří převezmou 
odpovědnost a rozhodování sami za sebe, za svou rodinu, za svoji obec a za stát, s vůlí 
převzít politickou kompetenci, rozhodovat a zapojit se aktivně do politické činnosti.  

Hnutí si dává za cíle: 
a) být svobodným hnutím, postaveným na principech skutečné přímé demokracie – 

naplňování svobody se všemi právy a povinnostmi, jehož členové se budou 
aktivně podílet na rozhodovacím procesu hnutí, stanovování programových cílů 
hnutí, 

b) aby členové hnutí vnímali smysl v podílení se na každodenní práci samosprávy, 
státní správy, parlamentu a vlády, a na transparentních administrativních 
procesech uvnitř hnutí, 

c) být hnutím, které ctí národní a kulturní tradice a zvyklosti, navazující na tradice 
české státnosti, československé první republiky, budované na principech 
tzv. „nepolitické politiky“ neboli skutečné přímé demokracie, 

d) být hnutím, které rozhodně odmítá jakékoli ideologie vedoucí k nesvobodě, 
k totalitnímu zřízení ve všech jejich projevech a důsledcích, a jehož členům jsou 
cizí totalitní principy uplatňované v politice, ekonomice i všech oblastech života, 

e) být hnutím, které odmítá upřednostňování menšin na úkor většiny, avšak bude 
pracovat na systémové změně přístupu ke skutečné podpoře menšin, kdy jejich 
podpora nenaruší poklidné soužití společnosti a neohrozí tradiční, kulturní, 
křesťansky a historicky orientovaný životní styl všech občanů České republiky, 

f) být hnutím, které bude podporovat, respektovat a zabezpečí neohroženost 
soukromého vlastnictví a volného trhu zboží, práce a myšlenek, lidských práv a 
svobod garantovaných Ústavou České republiky, zejména Listinou základních 
práv a svobod, 

g) být hnutím, jehož sociální politika nevede k přerozdělování, ale ke svobodě volby, 
rovnosti v příležitostech a v uplatnění,  

h) být hnutím občanů respektujících právní řád České republiky, chránících svá 
práva a svobody a respektujících práva a svobody ostatních, 

i) být hnutím, které se bude aktivně podílet na rozvoji zdravého a morálního života 
občanů České republiky, na rozvoji kultury, pracovních příležitostí a bydlení, 
podpory volnočasových aktivit i mezilidských vztahů,  

j) zejména být hnutím podporujícím primárně tradiční rodinu – základ státu, 
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k) být hnutím, které se svými základními principy staví proti kumulaci funkcí, 
zejména kumulaci funkcí uvnitř hnutí a funkcí politických – zastupitelských, 

l) být hnutím podílejícím se na harmonizaci ekonomiky a udržitelného životního 
prostředí,  

m) být hnutím, jehož členové ctí svou vlast, národ a svobodnou podstatu lidského 
života, jejichž povinností je ctít a dodržovat tradiční morální hodnoty. 

2. Hlavní úkoly hnutí: 

a) přispívat k vytváření svobodného, zdraví prospěšného života v České republice,  
b) poskytovat všeobecnou platformu pro občanskou společnost za účelem 

zkvalitnění života v České republice, 
c) poskytovat všeobecnou platformu pro občany, kteří chtějí působit na politický 

proces v České republice a skrze něj dosahovat vizí a cílů hnutí, 
d) být prostředkem pro prosazování vizí jeho vlastních členů, 
e) sjednocovat občanskou společnost,  
f) pomáhat nacházet řešení společenských problémů, 
g) vnitřní přímě-demokratickou volbou zvolit politické kandidáty a podporovat 

kandidáty a politické zástupce hnutí ve volbách,  
h) vnitřní přímě-demokratickou volbou zvolit předsedu hnutí, pomáhat mu 

v procesech řízení, usilovat o lepší a efektivní fungování hnutí, dle principů 
stanovených Stanovami,  

i) pravidla a normy jednání stanovovat tak, aby poskytovaly všem členům úplnou, 
včasnou a stejnou příležitost účastnit se formulování vizí, cílů a programu hnutí,  

j) vzdělávat a podporovat své členy, poskytovat jim veškeré potřebné informace a 
podklady pro důležitá rozhodování a hlasování, 

k) být transparentním hnutím s transparentním financováním, financované primárně 
z příspěvků členů hnutí a z transparentně poskytnutých darů. 

Článek 3 
ČLENSTVÍ 

1. Členství v hnutí je otevřeno bezúhonným občanům České republiky starším 18 let, kteří 
respektují program a Stanovy hnutí a nejsou členy jiného politického hnutí či strany a nejsou 
členy společenství potlačujících práva a svobody člověka dle ustanovení zákona č. 40/2009, 
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Členové hnutí musejí být řádně registrovanými členy hnutí. Registrace má celorepublikovou 
územní platnost. 

3. Zájemce o členství je povinen vyplnit elektronický registrační formulář, čímž podává žádost o 
členství Předsednictvu.  

4. Členství v hnutí vzniká dnem schválení registrace Předsednictvem, současně při splnění 
povinnosti zaplacení prvního členského příspěvku. Členství v hnutí trvá na základě 
dodržování podmínek ustanovení Článku 3 Stanov a za pravidelného zasílání členského 
příspěvku na transparentní účet hnutí.  

5. Členské příspěvky se hradí v pravidelném měsíčním intervalu či je možno je uhradit na 
libovolný počet měsíců dopředu najednou. Do konce jednoho kalendářního měsíce je třeba 
uhradit členský příspěvek s platností na následující kalendářní měsíc tak, aby byl nejpozději 
poslední den daného měsíce již připsán na transparentní účet hnutí. Takto zaplacený 
členský příspěvek je platný pro členství v dalším kalendářním měsíci. Nezaplacení 
členského příspěvku v řádné výši a lhůtě má za následek ukončení členství. 
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6. Po podání přihlášky ke členství (registrační elektronický formulář) v hnutí je první období 
platnosti členství vždy minimálně tříměsíční a je nutno uhradit členský příspěvek na tyto tři 
měsíce předem. Následně pokračuje placení členských příspěvků dle bodu 5 tohoto článku. 

7. Nerozhodne-li o přijetí či nepřijetí žadatele o členství předsednictvo do 1 měsíce od podání 
přihlášky, jeho členství se stává automatickým za předpokladu splnění ostatních podmínek, 
zejména hrazení členských příspěvků. Předsednictvo je povinno rozhodnout do jednoho 
měsíce od uplynutí lhůty ve větě první. 

8. Ve fázi, kdy hnutí je oficiálně registrováno u MV ČR, avšak ještě neproběhl Národní sněm a 
není zvoleno předsednictvo, postupuje se ohledně žádostí o členství, jejich vyřízení a 
placení členských příspěvků takto: 
Kde je v bodu 3, 4, 7 tohoto článku určena kompetence předsednictvu, vykonává ji přípravný 
výbor hnutí. Členský příspěvek dle bodu 4, 5 tohoto článku je hrazen až v okamžiku zřízení 
transparentního účtu, avšak s časovou platností od data vzniku členství. V případě, že do 14 
dnů od doby zřízení transparentního účtu a jeho uveřejnění na webových stránkách hnutí 
nebude členem příspěvek uhrazen, může mu být členství okamžitě zrušeno. Za dobu 
platnosti členství bude v takovém případě úhrada členského příspěvku nárokována. 

9. Členové se podílejí svým hlasováním na stanovení programových cílů hnutí, na stanovování 
dílčích programových bodů, na výběru politických zástupců hnutí. 

10. Členové hnutí se aktivně podílejí na mediální propagaci, podpoře hnutí ve všech směrech, 
podporují hnutí a jeho zástupce na společenské i kulturní úrovni, budují dobré jméno hnutí a 
všemi silami se snaží o podporu a politický úspěch hnutí. 

11. Členství je transparentní a veřejné a člen hnutí souhlasí, že bude uveden na seznamu členů 
na webových stránkách hnutí. Seznam členů hnutí je stále aktualizován na webových 
stránkách hnutí. 

12. Členství v hnutí zaniká: 
a. nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu, 
b. vstupem do jiné politické strany nebo hnutí, 
c. omezením svéprávnosti, 
d. úmrtím, 
e. doručením písemného oznámení člena Předsednictvu o ukončení členství, 
f. zrušením členství na základě odůvodněného rozhodnutí Předsednictva, zejména 

z důvodu porušení povinností člena hnutí, 
g. z důvodu pravomocného odsouzení člena pro úmyslný trestný čin, 
h. kandidaturou v parlamentních, krajských či komunálních volbách za jiný volební 

subjekt bez souhlasu orgánu hnutí, v jehož pravomoci je kandidaturu schválit. 

13. Členství je automaticky považováno za neplatné od počátku tomu, kdo vědomě uvedl 
v přihlášce do hnutí nepravdivé údaje. 

14. Na vyřízení písemného oznámení člena o ukončení členství má Předsednictvo lhůtu 30 
kalendářních dnů, ve které musí této žádosti vyhovět.  

15. Členství v hnutí se pozastavuje na základě žádosti člena o pozastavení vlastního členství. 
Práva a povinnosti člena, jehož členství bylo pozastaveno, jsou omezena do doby, kdy člen 
obnoví pozastavené členství. Ten, jehož členství bylo na základě jeho žádosti pozastaveno, 
nemůže vykonávat funkce, do kterých byl zvolen, hlasovat, volit a být volen do kteréhokoli 
orgánu hnutí. Při stanovení volebních postupů a hlasování se jeho osoba nezapočítává. Po 
dobu pozastavení členství neplatí člen členské příspěvky. Seznam pozastavených členství 
uvádí Předsednictvo na webových stránkách hnutí. Pozastavení členství se ruší na základě 
žádosti člena, jemuž bylo členství pozastaveno.  

16. Pokud dojde k nepřijetí za člena, ačkoliv byly podmínky členství splněny, či dojde ke zrušení 
či neplatnosti členství, může se žadatel nebo člen kdykoliv odvolat, či podat stížnost 
k Předsednictvu. Podá-li člen proti rozhodnutí o zrušení jeho členství nebo proti rozhodnutí o 
neplatnosti jeho členství odvolání k Předsednictvu, jeho členství se pozastavuje do doby, 
než bude o odvolání pravomocně rozhodnuto. 
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17. V případě, že došlo ke zrušení členství, popř. k rozhodnutí o neplatnosti členství, může být 
případný nový vstup do hnutí uskutečněn až po uplynutí lhůty tří měsíců od zániku členství. 
V případě platného zrušení členství si Předsednictvo vyhrazuje právo na neobnovení 
členství, a to až do případného odvolání. 

18. Práva člena hnutí: 
a. účastnit se jednání organizačního týmu Předsednictva na regionální úrovni. 

Taková jednání jsou zcela svobodná, mohou se svolávat kdykoliv, organizuje je 
regionální manažer. Tato jednání či jiná setkání a aktivity nejsou však oficiálním 
orgánem hnutí; 

b. navrhovat Předsednictvu výběr nového regionálního manažera; 
c. volit a být volen do všech orgánů a funkcí hnutí; 
d. předkládat všem orgánům hnutí náměty, stížnosti a připomínky a být příslušným 

orgánem vyrozuměn o jejich řešení; 
e. být pravidelně informován o přijatých usneseních a politických, organizačních 

a jiných otázkách týkajících se hnutí; 
f. obhajovat své názory, podávat návrhy programových cílů a bodů programu hnutí, 

prosazovat je a předkládat je voleným orgánům hnutí k rozhodnutí; 
g. obracet se ve sporných záležitostech k Národní radě; 
h. upozorňovat na nedostatky v činnosti hnutí a navrhovat jejich odstranění. 

19. Povinnosti člena hnutí: 
a. jednat a vystupovat způsobem, který nepoškozuje dobré jméno hnutí nebo není 

v rozporu s hlavními cíli hnutí, uvedenými ve stanovách hnutí, 
b. spolupracovat na uskutečňování cílů hnutí a prosazování jeho programu, 
c. respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů hnutí, 
d. dodržovat tyto Stanovy a prosazovat programové zásady a cíle hnutí, 
e. zdržet se jakéhokoli vědomého jednání poškozujícího jiné osoby jako je lhaní, 

pomlouvání či vytváření intrik, jakožto i podvodného či korupčního jednání, 
f. platit členské příspěvky ve stanovené výši a ve stanovených lhůtách, 
g. neprodleně oznamovat předsedovi hnutí změny osobních údajů, které jsou 

předmětem centrální členské evidence (jméno, příjmení, bydliště, email), 
h. dodržovat zákaz propagace jiných politických stran a hnutí, 
i. chovat se v rámci jednání a vystupování tak, aby nebyly překročeny společenské 

meze slušnosti, a to zejména na veřejných zasedáních i na diskuzních fórech 
hnutí. 

20. Do žádné veřejné funkce za hnutí nebo do funkce v rámci orgánů hnutí nesmí kandidovat 
člen hnutí, který nesplňuje podmínky uvedené v § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (tzv. lustrační zákon), a který nesplňuje podmínky člena hnutí. 

Článek 4 
ORGÁNY HNUTÍ 

1. Na celostátní úrovni jsou orgány hnutí: 
a. Národní sněm, 
b. Předsednictvo, 
c. Národní rada, 
d. Kulatý stůl. 

2. Statutárním orgánem hnutí je Předsednictvo. Právní jednání jménem hnutí může konat 
pouze předseda hnutí, případně v prokazatelné nepřítomnosti předsedy také pověřený 
místopředseda hnutí, a to pouze v neodkladných záležitostech, pokud však nemá od 
předsedy hnutí pověření pro řešení dané záležitosti samostatně. 
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3. Hnutí v jednotlivých regionech nebo oblastech může v organizačních vztazích zastupovat 
regionální manažer, který je členem hnutí a členem organizačního týmu hnutí, přímo 
odpovědný předsednictvu hnutí a přímo určený Předsednictvem – a to vždy pouze na 
základě přímého pokynu předsedy hnutí. 

4. Funkční období všech orgánů a funkcionářů hnutí je dvouleté. Do jednotlivých funkcí 
hnutí jsou voleni všichni funkcionáři na Národním sněmu hnutí, na základě hlasování. 

5. Rozhodčím a revizním orgánem hnutí je Národní rada. 

6. Poradním orgánem hnutí je Kulatý stůl. 

7. Všechny kolektivní orgány hnutí se řídí těmito Stanovami.  

8. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů účastnících se hlasování, 
není-li ve Stanovách uvedeno jinak. 

9. Členové jednotlivých orgánů hnutí musí být zároveň členy hnutí, pokud Stanovy výslovně 
neurčují výjimku.  

10. Hnutí nezřizuje organizační jednotky. 

Článek 5 
ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

1. Členská základna se skládá ze všech řádných členů hnutí, není však orgánem hnutí. 

2. O zásadních programových dokumentech a otázkách, včetně obsahu Stanov, lze 
uskutečnit na všech úrovních hnutí elektronické hlasování, kterého se mohou zúčastnit 
všichni členové hnutí. Elektronická hlasování na celostátní úrovni se uskutečňují 
průběžně. Hlasování vyhlašuje Předsednictvo. 
Témata k hlasování vyhlašuje Předsednictvo nebo Předsednictvo na základě a) 
doporučení Kulatého stolu nebo b) na základě pokynu Národní rady nebo c) na základě 
žádosti minimálně 100 členů Členské základny (pomocí ankety na stránkách hnutí).  
Členové hnutí mohou vyvolat hlasování na základě vypsané hlasovací ankety na 
stránkách hnutí.  
Maximální délka otevřeného hlasování o různých otázkách je 1 rok, minimální délka 
hlasování je však 1 měsíc. Termín ukončení hlasování oznamuje Předsednictvo, nejdříve 
však měsíc dopředu od plánovaného termínu ukončení hlasování. Předseda může 
v odůvodněných případech vyvolat hlasování v urychleném režimu. Řešení 
společenského problému či návrh programového cíle, určeného k hlasování, může 
navrhovat každý člen hnutí a každý člen hnutí pro tuto variantu může hlasovat 
v elektronickém hlasování.  

3. Druhy hlasování: a) členové rozhodují se mezi dvěma variantami, b) členové rozhodují 
mezi více variantami, c) členové rozhodují v poměrném hlasování mezi vícero variantami 
k určení pořadí a posloupnosti. 

4. Vyhodnocování výsledků hlasování dle druhu hlasování (viz bod 3 tohoto článku) – platný 
výsledek je ten, která varianta získala největší počet hlasů. 
K hlasování dle bodu 3 písm. c) platí, že pořadí a posloupnost je určena dle počtu 
získaných hlasů.  

5. O kandidátech, kteří budou reprezentovat hnutí a program hnutí, a o pořadí kandidátů na 
kandidátce rozhoduje členská základna na průběžném elektronickém hlasování, které je 
uzavřeno vždy nejpozději 3 měsíce před volbami, kterých se kandidátní listina týká.  

6. Členská základna rozhoduje hlasováním o pořadí kandidátů na volebních kandidátkách 
do voleb, kterých se hnutí v daném roce účastní, hlasuje o členech stínové vlády či 
zastupujících členech hnutí ve Vládě ČR a všech dalších politických zástupcích, kteří 
budou hnutí reprezentovat navenek.  

7. Elektronické hlasování zabezpečuje a zajišťuje organizační tým Předsednictva. 
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8. Další kroky v návaznosti na rozhodnutí plynoucí z hlasování členské základny zajišťuje 
Předsednictvo. 

9. Výsledky hlasování členské základny jsou prezentovány Předsednictvem na Národním 
sněmu a jsou závazná a účinná dnem, kdy jsou potvrzeny Národním sněmem. 

Článek 6 
NÁRODNÍ SNĚM 

1. Národní sněm (dále možno jen „Sněm“) se schází nejméně jednou za dva roky. Běžně jej 
svolává Předsednictvo. Předsednictvo hnutí je povinno Národní sněm svolat také kdykoliv 
v případě, požádá-li jej o to v rámci elektronického hlasování nadpoloviční většina členů 
hnutí, v takovém případě se Národní sněm musí konat nejpozději do dvou měsíců od 
výsledku hlasování o konání Národním sněmu hnutí. Svolání Národního sněmu musí 
oznámit Předsednictvo minimálně 2 týdny předem. 
Ve všech případech hlasování Národního sněmu rozhoduje při rovnosti hlasů předseda 
hnutí. 
Dokud není zvoleno Předsednictvo, svolává a organizuje Národní sněmu hnutí přípravný 
výbor hnutí.  
Národní sněm se schází osobně, avšak virtuální provedení a virtuální účast na Národního 
sněmu je také přípustná. 

2. Složení Národního sněmu: 
a. členská základna,  
b. členové Předsednictva,   
c. organizační tým Předsednictva, 
d. Národní rada. 

3. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. 

4. Působnost Národního sněmu: 
a. prezentuje a propaguje politiku hnutí, jeho program a představitele, 
b. volí předsedu hnutí, 
c. schvaluje Stanovy a jejich změny, 
d. bere na vědomí zprávu předsedy hnutí,  
e. rozhoduje o zrušení nebo sloučení hnutí či přeměně na spolek, 
f. rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace 

majetku a závazků v případě zrušení hnutí, 
g. může svým usnesením jmenovat čestného předsedu hnutí, 
h. určuje minimální výši členských příspěvků; členské příspěvky člena nesmějí 

přesáhnout zákonem stanovenou částku, 
i. schvaluje hlasováním změny Stanov, 
j. usnesení Národního sněmu jsou platná pro celé hnutí, 
k. předkládá Členské základně zprávu o své činnosti a zprávu o hospodaření hnutí. 

5. Předseda hnutí zajistí sepsání memoranda o závěrech a výsledcích Národního sněmu. 

Článek 7 
KULATÝ STŮL 

1. Kulatý stůl je poradní orgán, který se sestává z předem neurčeného počtu diskuzních 
skupin. Tyto skupiny (kulaté stoly) jednají o tématech, o kterých hodlá hlasovat členská 
základna. 

2. Kulaté stoly jednají průběžně o tématech v diskuzním fóru na stránkách hnutí.  
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3. Jednání Kulatých stolů svolává Předsednictvo na základě žádostí Členské základny.  

4. Jednání Kulatého stolu může být vedeno na více příbuzných témat. 

5. Složení Kulatého stolu: 
a. člen Předsednictva (předseda či místopředseda), 
b. členové hnutí, kteří se chtějí jednání Kulatého stolu účastnit, 
c. hosté z řad odborné veřejnosti (nemusí se jednat o členy hnutí), kteří obdrží 

pozvánku od Předsednictva. 

6. Působnost Kulatých stolů: 
a. projednávají odborné dotazy a otázky členské základny, 
b. vydávají doporučení řešení otázek členské základny, 
c. srozumitelně vysvětlují a odůvodňují svá doporučení a usnesení, 
d. formulují otázky k následnému vyvolanému hlasování členské základny a 

formuluje a nabízí varianty řešení společenského tématu, 
e. diskutují programové otázky a podklady pro sestavování programu, 
f. projednávají politické otázky, 
g. diskutují celostátní činnost hnutí, 
h. předkládají Předsednictvu závěrečnou zprávu o své činnosti - memorandum po 

ukončení jednání každého Kulatého stolu. 

7. Člen Předsednictva, pověřený řízením daného Kulatého stolu, sepíše memorandum o 
závěrech a výsledcích Kulatého stolu. 

Článek 8 
PŘEDSEDNICTVO 

1. Předsednictvo se schází dle potřeby. 

2. Složení Předsednictva: 

předseda, první místopředseda a případní další místopředsedové hnutí. 

3. Členové Předsednictva jsou voleni Národním sněmem. 

4. Působnost Předsednictva: 
a. je statutárním orgánem hnutí, řídí činnost hnutí a rozhoduje o všech záležitostech, 

které nejsou těmito Stanovami vyhrazeny jinému orgánu, 
b. koordinuje činnost poslaneckého klubu hnutí, senátorského klubu hnutí, klubu 

poslanců hnutí v Evropském parlamentu a členů vlády jmenovaných za hnutí, 
c. předkládá Národnímu sněmu zprávu o hospodaření hnutí, 
d. předkládá Národní radě a Národnímu sněmu návrhy bodů, které je nutné 

projednat, 
e. svolává celostátní setkání krajských a komunálních politiků, funkcionářů i členů 

hnutí, 
f. svolává Kulaté stoly, 
g. rozhoduje o přijetí žadatele za člena hnutí za podmínek uvedených v Článku 3 

Stanov, 
h. vybírá členy do organizačního týmu, včetně regionálních manažerů, 
i. direktivně řídí organizační tým Předsednictva, 
j. hospodaří s majetkem hnutí, 
k. může si dále vybírat své odborné poradce, 
l. předkládá Národnímu sněmu zprávu o své činnosti, 
m. zajišťuje kroky potřebné k realizaci rozhodnutí členské základny, které vyplynuly 

z řádného hlasování k významnému tématu, jako je svolání Kulatého stolu 
k navržení variant řešení, nebo svolání Kulatého stolu pro návrh a formulaci 
variant k hlasování; taktéž zajištění realizace rozhodnutí v praxi, 

n. pořizuje zápis ze zasedání Národního sněmu. 
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5. Předsednictvo svolává dle potřeby, nejméně však jednou za dva roky, Národní sněm, 
který se řídí ustanoveními Článku 6 Stanov.  

6. Kdo za hnutí jedná, připojí k jeho názvu svůj podpis a údaj o jménu, příjmení a funkčním 
označení. 

7. Jiní členové či pracovníci mohou činit konkrétní právní úkony jménem hnutí pouze 
v případě, jsou-li k tomu od předsedy hnutí písemně zplnomocněni. 

8. Předsednictvo je povinno nabídnout členům hnutí kandidáty na členy Národní rady a 
svolat Národní sněm, na kterém budou zvoleni členové Národní rady, a to nejpozději do 
půl roku od vzniku hnutí. 

9. Členové Předsednictva mají právo účastnit se a svolávat zasedání regionálních, 
oblastních a místních schůzí / setkání a jednání organizačního týmu Předsednictva na 
regionální úrovni. 

10. Předsednictvo zajišťuje komunikaci mezi členy hnutí na straně jedné a vedením hnutí, 
ostatními politickými stranami/hnutími a parlamentními kluby na straně druhé. 

11. Předsednictvo navrhuje Národnímu sněmu zřízení funkcí a zvolení případných dalších 
místopředsedů. 

12. Předsednictvo v případě pořádá veřejná, transparentní setkání členů a příznivců hnutí, 
kulaté diskusní stoly, přednášky předních osobností hnutí a veřejná slyšení, zejména 
veřejná zasedání Národní rady a jednání Předsednictva. 

13. Předsednictvo si do svého organizačního týmu vybírá a pověřuje zaměstnance, 
spolupracovníky, poradce, odborníky, manažery, dobrovolníky, včetně regionálních 
manažerů, dle potřeb hnutí, za účelem zajištění funkčnosti hnutí a dle požadavků 
vycházejících z řídicích procesů hnutí. 

Článek 9 
PŘEDSEDA HNUTÍ 

1. Předseda hnutí je hlavním představitelem hnutí. 

2. Svolává Národní sněm, Národní radu a zasedání Předsednictva a předsedá jim. 

3. Předkládá Národnímu sněmu jménem Předsednictva zprávu o hospodaření hnutí za 
uplynulý rok. 

4. V případě potřeby svolává veřejná setkání členů, zastupitelů, funkcionářů, podporovatelů a 
hostů, jak v případě orgánů hnutí, tak v případě volných setkání. 

5. Jmenuje, schvaluje a odvolává místopředsedy hnutí, členy organizačního týmu 
Předsednictva a odborné poradce Předsednictva. 

Článek 10 
ČESTNÝ PŘEDSEDA HNUTÍ 

1. Je oceněním mimořádných zásluh o hnutí. 

2. Čestnými předsedy hnutí může být více osob. 

3. Čestný předseda může působit jako poradce při zasedáních Národní rady, Národního sněmu 
a Kulatých stolů. 
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Článek 11 
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ HNUTÍ 

1. První místopředseda hnutí zastupuje předsedu hnutí na základě jeho pověření ve 
vymezených záležitostech a v době nepřítomnosti předsedy při jednáních ve všech 
záležitostech.  

2. Další místopředsedové hnutí zastupují předsedu hnutí na základě jeho pověření při 
jednáních ve vymezených záležitostech. 

3. V případě, že předseda hnutí není dále schopen ze zdravotních důvodů vykonávat úřad, 
odstoupí z funkce či dojde k jeho úmrtí, musí první místopředseda neprodleně svolat 
Národní sněm za účelem zvolení nového předsedy. 

Článek 12 
POLITIČTÍ ZÁSTUPCI HNUTÍ, 

KLUBY POSLANCŮ, SENÁTORŮ A ČLENŮ ZASTUPITELSTEV 

1. Političtí zástupci a kandidáti na zastupování hnutí v politické funkci musí být členy hnutí. 

2. Političtí zástupci a kandidáti na zastupování hnutí v politické funkci nesmí vykonávat žádnou 
funkci uvnitř hnutí, být členem žádného orgánu hnutí, ani být členem organizačního týmu 
Předsednictva.  

3. Po přijetí kandidatury automaticky zaniká případná předchozí funkce v hnutí, kterou daný 
člen dosud zastával. Kandidát může ke dni hlasování mandát či funkci, do které byl zvolen, 
odmítnout či odstoupit od kandidatury a setrvat tak v předchozí funkci. Kandidát může být na 
funkci či politický mandát nominován i ostatními členy hnutí, aby se stal kandidátem, musí 
s kandidaturou vyjádřit souhlas. 

4. Politický zástupce musí reprezentovat a respektovat vůli a rozhodnutí Členské základny a 
musí dbát pokynů Předsednictva. 

5. Političtí zástupci prosazují program hnutí. 

6. Političtí zástupci mohou usilovat o prosazování vlastních myšlenek uvnitř hnutí, ale navenek 
musí vždy reprezentovat oficiální postoje hnutí jako celku, včetně programu hnutí. 

7. Politický zástupce může být kdykoli odvolán rozhodnutím Členské základny. 

8. Odvolaný politický zástupce má povinnost se vzdát mandátu ve prospěch kandidáta, kterého 
zvolí v novém hlasování členská základna.  

9. Kluby sdružují poslance hnutí, senátory hnutí nebo členy zastupitelstev zvolené za hnutí. 

10. Působnost klubů: 
a. koordinují práci poslanců hnutí, senátorů hnutí a členů zastupitelstev zvolených 

za hnutí tak, aby mohli co nejlépe a nejúčinněji prosazovat názory a postoje hnutí 
v zákonodárných a zastupitelských sborech, 

b. koordinují za stejným účelem spolupráci s koaličními partnery, 
c. volí si svého předsedu a další představitele klubu. 

11. Předsedové klubů: 
a. reprezentují daný klub, jsou jeho představiteli a mluvčími, 
b. pravidelně informují o činnosti klubu orgány hnutí na odpovídající úrovni. 
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Článek 13 
NÁRODNÍ RADA 

1.  Národní rada:  
a. je rozhodčím, revizním a kontrolní orgán hnutí, 
b. se zřizuje na celostátní úrovni volbou Národního sněmu,  
c. je zastoupena váženými členy hnutí. 

2. Národní rada: 
a. může kontrolovat hospodářskou a správní činnost hnutí, 
b. má 9 členů, 
c. členové jsou voleni Národním sněmem; pokud dojde k odstoupení či úmrtí člena, 

musí za něj zvolen nový člen, a to do 3 měsíců od ukončení členství v Národní 
radě, 

d. členové Národní rady nesmějí být členy žádného jiného orgánu hnutí a nesmí mít 
žádnou politickou funkci, či zastávat jakoukoli jinou funkci v rámci hnutí, 

e. v případě zjištění hrubého porušení pravidel určených Stanovami (zejména 
hrubého porušení v oblasti práv členů, povinností členů a působnosti orgánů 
hnutí) Národní rada bezodkladně informuje Předsednictvo a může ze své vlastní 
vůle svolat Národní sněm, 

f. Národní rada má právo veta - může zrušit jakékoliv rozhodnutí všech orgánů 
hnutí včetně Národního sněmu, Předsednictva či Kulatého stolu. Právo veta může 
být uplatněno pouze v případě, že se Národní rada demokratickým hlasováním 
všech členů Národní rady shodne ve většinovém hlasování na uplatnění tohoto 
práva. Toto právo by mělo být uplatňováno ve výjimečných případech a slouží 
jako ideologická pojistka vývoje hnutí. 

3. Volbu členů Národní rady zajišťuje organizačně Předsednictvo. 

Článek 14 
ORGANIZACE HNUTÍ V REGIONECH 

1. Každý člen má právo účastnit se setkávání a jednání organizačního týmu Předsednictva na 
regionální úrovni, pokud bylo Předsednictvem takové jednání či setkání iniciováno.  

2. Jednání/setkávání členů hnutí na regionální úrovni jsou zcela svobodná, mohou se svolávat 
kdykoliv, nejsou však oficiálním orgánem hnutí.  

3. Organizační tým Předsednictva na regionální úrovni zastupují regionální manažeři, kteří jsou 
v kontaktu s Předsednictvem hnutí, jsou vybíráni a řízeni Předsednictvem a působí jako 
oblastní zástupci pro Kulatý stůl. 

4. Místně příslušní členové mohou doporučit a navrhnout Předsednictvu výběr nového 
regionálního manažera, o pověření však rozhoduje Předseda hnutí.  

5. Regionální manažer organizačního týmu Předsednictva na regionální úrovni zastupuje hnutí 
při jednáních ve vymezených regionálních záležitostech na základě jeho pověření 
Předsednictvem.  

6. Hnutí v regionech se neorganizuje formou organizačních jednotek.  

7. Předsednictvo pověřuje úkoly na místní úrovni členy organizačního týmu Předsednictva.  
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Článek 15 
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ HNUTÍ 

1. Hnutí jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. S majetkem 
hnutí hospodaří Předsednictvo. Rozpočtem hnutí se rozumí rozpočet celého hnutí. 

2. Předsednictvo spravuje transparentní účet, se kterým také nakládá. Veškeré finanční 
operace hnutí se musí dít prostřednictvím tohoto transparentního účtu. Výpisy 
transparentního účtu zpřístupňuje online všem členům hnutí na webových stránkách hnutí. 

3. Zdroje financování hnutí tvoří příjmy podle platné právní úpravy zákona č. 424/1991 Sb., 
o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. 
Finanční prostředky podle předchozí věty jsou příjmem rozpočtu hnutí. 

4. Předsednictvo hospodaří s finančními prostředky hnutí. Rozpočty si určuje Předsednictvo, 
spravuje majetky a rozpočty hnutí jako vyrovnané nebo přebytkové. Rozpočty jsou 
sestavovány na jednoleté období s přihlédnutím na budoucí vývoj hnutí. 

5. Cílené vytváření schodků rozpočtu hnutí se výslovně zakazuje. 

6. Za výsledek hospodaření odpovídá Předsednictvo. 

7. Pokud některý ze členů Předsednictva dojde k závěru, že není nakládáno s finančními 
prostředky hnutí v souladu se závěry sněmu a skutečnými potřebami hnutí, je povinen o 
takovém závěru informovat Národní radu a vytvořit o tom neprodleně podrobnou zprávu. 

Článek 16 
PLATNOST A ÚČINNOST STANOV 

1. Stanovy nabývají platnosti 21.12.2020 a účinnosti dnem registrace hnutí u Ministerstva vnitra 
České republiky. 


