Stanovy politického hnutí „Spojení“ (S 12)
(návrh)

I.

Úvodní ustanovení
1)
2)
3)
4)

5)

II.

Občanské politické hnutí SPOJENÍ je politickou organizací občanů České republiky
sdružujících se na základě politického programu a cílů, kterých chtějí dosahovat.
Občanské politické hnutí SPOJENÍ používá zkratku S 12.
Sídlem občanského politického hnutí SPOJENÍ je Olomouc.
Programem S 12 je prosazovat, aby Ústava ČR, zákony o lidských právech, obecné
zákony, zásady všeobecné mravnosti a principy demokratického, právního, sociálního
a ekonomicky odpovědného státu, byly respektovány při každém politickém
rozhodování a aby tak sloužily jak jednotlivým občanům a zájmům místních
společenství, tak i prospěchu celé české, moravské a moravskoslezké společnosti.
Občanskou spoluprací na tomto základě chceme rozvíjet pro všechny občany
příjemnou Českou republiku a zlepšovat její postavení v Evropě.
Cílem hlavní činnosti S 12 je umožňovat občanům, kteří se hlásí k programu S 12,
zavazují se ho respektovat a zúčastňují se debat o otázkách veřejného zájmu, účast
v primárních volbách v místě, kde působí, a na základě jejich výsledku i na
kandidátkách obecních a krajských voleb a voleb do Sněmovny PČR a do orgánů
Evropské unie. Takto zvolení zastupitelé se za svou činnost budou zodpovídat pouze
voličům, kteří je zvolili, nebudou od S 12 dostávat žádné příkazy. Proto je S 12
nekorumpovatelné.

Členství a organizační struktura
1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

Základním organizačním útvarem S 12 je Místní klub. Klub ustavují nejméně tři
občané starší 18 let, kteří nejsou členy žádného jiného politického hnutí nebo strany
a hlásí se k programu a cílům činnosti S 12. Zvolí si mluvčího, jednatele a hospodáře,
dále jen Radu klubu, a jednatel o tom pošle zprávu i s údaji o spojení na adresu
Matriky S 12. Zvolení jsou oprávněni jednat a podepisovat jménem Klubu. v Klubu se
mohou později dát evidovat i další občané splňující uvedené požadavky.
Zápis do evidence Klubu s udáním poštovního, e-mailového a telefonního spojení je
organizačním vyjádřením členství občana v Klubu S 12. Evidenci členů Klubu S 12
vede jeho jednatel. Zapsání do evidence nebo vyškrtnutí člena z evidence Klubu S 12
ohlásí spolu s datem narození člena na adresu Matriky S 12.
Člen Klubu S 12 má právo volit své zástupce v orgánech S 12 a právo být volen.
Člen Klubu S 12 je povinen jednat v duchu programu S 12 a dle svých možností
přispívat k dosahování cílů S 12.
Občané, kteří jsou členy jiného politického subjektu, nebo občanské aktivity a zároveň
se hlásí k programu a cílům činnosti S12, mohou se rovnoprávně zúčastňovat debat
pořádaných Klubem S 12 a primárních voleb, když údaje o svém členství uvedou při
prezentaci na akcích Klubu. v Klubu mají statut hosta, nezúčastňují se jednání
vyhražených členům S 12, ani voleb do Oblastní rady S 12.
Počet členů a hostů v Klubu by měl umožňovat, aby se všichni navzájem znali a mohli
také společně jednat. To je dobře možné obvykle jen při méně než třiceti přítomných.
Rada klubu v případě potřeby navrhne rozdělení klubu. v téže oblasti, nebo i místě
může pracovat více klubů a mohou být různě zaměřeny. Matrika S 12 zajistí, aby
o sobě věděly a mohly se zúčastnit ustavení příslušné Oblastní rady S 12. Místa, kde
budou sídlit oblastní rady určuje Politická rada S 12.
Oblastní rada S 12 je složena z jednoho voleného zástupce každého Klubu S 12,
který má náhradníka, a ze zastupitelů, kteří již byli v této oblasti za S 12 zvoleni.
Oblastní radu S 12 řídí a za ni podepisuje představenstvo volené ve složení předseda,
jednatel a hospodář. Úkolem Oblastní rady S 12 je předávat informace, nikoliv příkazy,
usnadňovat spolupráci Klubů a zejména pořádat primární volby společné pro všechny
Kluby S 12 v dané oblasti, které někoho doporučily na kandidátku S 12 pro aktuální
volby. O umístění na kandidátce rozhodují pouze výsledky primárních voleb.
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8)

Nejvyšším orgánem S 12 je Sněm S 12, který tvoří delegáti Oblastních rad S 12 podle
rovného zastoupení, členové ústředních orgánů S 12 a zastupitelé zvolení za S 12 na
krajské a ústřední úrovni. Sněm svolává Politická rada S 12 nejméně jednou za rok
a kromě toho na podnět nejméně tří Oblastních rad S 12.
9)
Sněm volí Politickou radu S 12, která řídí S 12 v období mezi Sněmy. Do Politické
rady S 12 je volen postupně její předseda, jednatel a hospodář, kteří jednají
a podepisují za celé S 12. Jednatel Politické rady S 12 odpovídá za fungování Matriky
S 12. Sněm S 12 dále volí do Politické rady S 12 na návrh z příslušných Oblastních
rad S 12 vždy jednoho člena za každý kraj.
10) Sněm volí tříčlenné komise: revizní, rozhodčí a hospodářskou. Členové komisí nesmí
mít z činnosti pro S 12 hospodářský prospěch. Členové revizní komise nesmí být
zároveň členy Politické rady S 12, ale jsou zváni na její jednání. Rozhodčí komise
S 12 řeší spory mezi členy, pokud se týkají S 12.
11) Volby orgánů se konají nejméně jednou za dva roky. Usnesení se příjmají
nadpoloviční většinou přítomných, nejméně však třetinou řádně pozvaných účastníků.
Orgány S 12 jsou usnášeníschopné, je-li přítomna aspoň polovina jejich řádně
pozvaných členů. k právní platnosti dokumentu jsou nutné podpisy dvou osob
oprávněných podepisovat – viz body 1), 7), 9) a osoby uvedené v bodě 10).
12) Členství v S 12 zaniká:
• vystoupením člena z občanského politického hnutí S 12, nebo úmrtím
• vyřazením z evidence z důvodu nezdůvodněné neúčasti na jednáních Klubu S 12
po dobu delší než 12 měsíců
• když člen přestane jednat v duchu programu S 12 – sporné případy řeší rozhodčí
komise.

III. Zásady hospodaření
1)

2)
3)
4)

Zdroje příjmů S 12 jsou:
• dobrovolné příspěvky
• případný státní příspěvek podle zákona a úhrada volebních nákladů
• dary v mezích zákona
• účast kandidátů na volebních poplatcích.
Kluby S 12 a Oblastní rady S 12 a Politická rada S 12 vedou účetnictví v souladu
s právními předpisy a sestavují každoročně zprávu o hospodaření.
Hospodářská komise odpovídá za stav hospodaření vyhovující požadavkům auditu.
Revizní komise S 12 má právo vyžadovat od Klubů S 12 a Oblastních rad S 12
i Politické rady úplný přehled účetních dokladů.

IV. Závěrečná ustanovení
1)
2)
3)
4)

Případné změny stanov S 12 schvaluje Sněm S 12. Programové zásady S 12 nesmí
být měněny.
Při zániku Klubu S 12 rozhodne o jeho majetku příslušná Oblastní rada S 12.
Ukončit činnost S 12, a to rozpuštěním nebo sloučením s jinou politickou organizací je
oprávněn pouze Sněm S 12. Sněm S 12 by také rozhodl o likvidaci majetku podle
zákona, včetně naložení s majetkovým zůstatkem.
Tyto stanovy vstupují v platnost dnem registrace S 12.

Černošice, Bruntál, Zlín
návrh 27.4.12, aktualizován 16.5.12
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