VIZE pro Česko
Stanovy politického hnutí
ČLÁNEK 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Název politického hnutí je VIZE pro Česko, zkratka je VIZE (dále jen "hnutí"). Sídlem hnutí
je Chýně, Modřínová 496.
Hnutí působí v České republice. 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
PROGRAMOVÉ CÍLE

Programové cíle hnutí VIZE vychází z hodnotového zakotvení v židovsko-křesťanských
kořenech naší kultury a civilizace, programové cíle jsou inspirovány zvláště odkazem Jana
Amose Komenského obsaženého v knize „Štěstí národa“.
Hnutí VIZE:
1. Považuje za zásadní výchovu mladé generace k poctivosti, odpovědnosti a veřejné
angažovanosti. Vysoká míra vzdělanosti je základem pro naplnění potenciálu národa.
2. Usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky, podporuje inovativní projekty
a technologie a prosazuje větší míru spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
3. Navrhuje ekonomicky udržitelná opatření, která mohou přispět k demografickému růstu.
Současně podporuje investice, které mohou občany lépe zabezpečit ve stáří.
4. Podporuje posílení ekonomické soběstačnosti obcí, měst a krajů, usiluje o to, aby
kvalitní sociální a zdravotní služby byly dostupné občanům, kteří je potřebují.
5. Přispívá k většímu zapojení občanů do rozhodování, navrhuje postupné zavádění prvků
přímé demokracie při zachování náležitostí demokratického právního státu.
6. Prosazuje hospodárné nakládání s nerostným bohatstvím naší země a prosazuje
omezení prostoru pro korupci nejen v této oblasti, ale v celém veřejném sektoru.
7. Preferuje vyšší míru nezávislosti států v rámci Evropské unie při současném rozvíjení
spolupráce v oblastech, které jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti občanů.
8. Dbá na to, aby mezinárodní dohody byly uzavírány transparentně, pokud možno po
předchozí veřejné debatě a aby obsahovaly férové podmínky pro smluvní strany.

9. Podporuje kandidatury osobností na místní, celostátní i evropské úrovni, které mají
morální kredit, integritu a vizi moudré a vyvážené správy věci veřejného zájmu.
ČLÁNEK 3
ČLENSTVÍ, REGISTRACE A KANDIDATURA

1.
Členem hnutí může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý
k právním úkonům a nebyl členem orgánů jiné politické strany nebo hnutí, souhlasí s
programovými cíli a je rozhodnut je naplňovat ve sféře své působnosti.
2.
K přijetí za člena dochází na základě přihlášky, kterou žadatel o členství podává
republikové radě.
3.
K přihlášce se dále přikládá životopis žadatele o členství a čestné prohlášení, že u
žadatele nedošlo k žádným skutečnostem, které by snižovaly jeho důvěryhodnost. Žadatel
rovněž vyplní dotazník a doloží dokumenty, které stanovuje vnitřní předpis
k důvěryhodnosti.
4.
Žadatel o členství dále předloží své vize, jak vybrané cíle dle článku 2 naplnit.
Pokud se žadatel hodlá věnovat interní činnosti hnutí, uvede přehled svých
plánovaných aktivit. Dále uvede e-mailovou adresu pro komunikaci.
5.
O přijetí rozhoduje republiková rada s přihlédnutím k podkladům dle odstavce 2 až
4 a na doporučení rady obvodního sdružení, je-li obvodní sdružení ustaveno. Člen hnutí
se stává členem obvodního sdružení, v jehož působnosti má trvalé bydliště, výjimky
schvaluje republiková rada.
6.
Členství v hnutí zaniká:
a) písemným prohlášením o vystoupení z hnutí,
b) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,
c) přijetím kandidatury na kandidátce jiného subjektu bez souhlasu republikové rady,
d) nezaplacením příspěvku ve stanoveném termínu, a to ani do 30 dnů od doručení výzvy
k úhradě,
e) zrušením členství podle článku 5 odst. 4 nebo odvoláním souhlasu se
zpracováním osobních údajů, které byly předkládány při žádosti o členství,
f) zbavením či omezením způsobilosti k právním úkonům,
g) smrtí nebo prohlášením za mrtvého.
7. Člen hnutí, který kandiduje do některé z funkcí v orgánech hnutí, předloží kromě
plánu své činnosti ve funkci též majetkové přiznání a zaváže se dodržovat kodex
zásad při výkonu funkce, který je vnitřním předpisem hnutí.
8. Osobnost, která hodlá kandidovat za hnutí nebo s jeho podporou v komunálních,
krajských, senátních nebo celostátních volbách, předloží příslušným orgánům hnutí
stejné dokumenty jako žadatel o členství s tím, že předloží též majetkové přiznání a
zaváže se dodržovat kodex zásad při výkonu funkce.
9. Jako příznivec hnutí se může registrovat každý občan České republiky starší 18
let, který souhlasí s programovými cíli hnutí.

ČLÁNEK 4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

1.

Člen hnutí má právo:

a) účastnit se obvodního sněmu a dalších setkání obvodního sdružení, jehož je členem,
b) volit orgány obvodní organizace, popřípadě další orgány hnutí v souladu se stanovami,
c) být delegován a volen do orgánů hnutí i do jednotlivých funkcí v souladu se stanovami,
d) navrhovat kandidáty pro volby do orgánů hnutí,
e) navrhovat kandidáty pro volby komunální, krajské, republikové i evropské
f) být informován o činnosti hnutí a o usneseních orgánů hnutí.
2. Člen hnutí má povinnost:
a) prosazovat programové cíle hnutí,
b) dodržovat stanovy hnutí, případně další vnitřní předpisy hnutí,
c) plnit usnesení orgánů hnutí,
d) průběžně se vzdělávat v rámci svých kompetencí a zodpovědností,
e) platit členské příspěvky,
f) informovat o změnách mailové adresy nebo datové schránky pro doručování.
ČLÁNEK 5
ZRUŠENÍ A POZASTAVENÍ ČLENSTVÍ A REGISTRACE

1. O zrušení i pozastavení členství rozhoduje obvodní rada se souhlasem republikové
rady, v odůvodněných případech může rozhodnout republiková rada.
2. Rozhodnutí o zrušení nebo o pozastavení členství na dobu určitou s odůvodněním
musí být vydáno písemně a doručeno dotčenému členu. Proti rozhodnutí se lze do 30
dnů od doručení odvolat k rozhodčí komisi. Odvolání nemá odkladný účinek.
3. Rozhodnout o pozastavení členství lze zejména v případě:
a) Opakované neúčasti na jednání orgánů hnutí,
b) Nařízení exekuce,
c) Sdělení obžaloby ze spáchání trestného činu.
4. Rozhodnout o zrušení členství lze jen pro:
a) hrubé či opakované porušování stanov nebo vnitřních předpisů hnutí,
b) zanedbávání základních členských povinností,
c) porušení povinností při hospodaření s majetkem hnutí,
d) spáchání trestného činu, pro který byl pravomocně odsouzen,
e) jednání, které poškozuje hnutí na veřejnosti nebo snižuje důvěryhodnost člena hnutí,
f) uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení důležitých skutečností v přihlášce do
hnutí či přílohách.

5. O zrušení registrace rozhodne Republiková rada na základě
a) žádosti registrovaného příznivce o zrušení registrace nebo
b) v případě, že registrovaný příznivec vyvíjí aktivity v rozporu s programovými
cíli hnutí, případně jeho aktivity poškozují dobré jméno hnutí.
ČLÁNEK 6
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HNUTÍ

Hnutí zřizuje své organizační jednotky a orgány na celostátní úrovni a na obvodní úrovni.
Obvodem se rozumí příslušný senátní obvod, obvodní sdružení zpravidla sídlí
v příslušném okresním nebo krajském městě. Ve městech Praha (senátní obvody 17,19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 27), Plzeň (senátní obvody 7 a 9), Brno (senátní obvody 55,
58, 59 a 60), Ostrava (senátní obvody 70, 71, 72), Olomouc (senátní obvody 61 a 66),
Frýdek- Místek (senátní obvody 69 a 73), Karviná (senátní obvody 74 a 75) a Zlín (senátní
obvody 78 a 80) se zřizuje vždy jen jedno obvodní sdružení.
1. Celostátní úroveň:
a) kongres hnutí,
b) republiková rada,
d) rozhodčí komise,
e) kontrolní komise.
2. Obvodní úroveň:
a) obvodní sdružení,
b) obvodní sněm a
c) obvodní rada.
ČLÁNEK 7
JEDNÁNÍ ORGÁNŮ

1.
Jednání orgánů probíhá buď za fyzické přítomnosti členů hnutí na určeném
místě nebo on-line na předem stanovené platformě. O místu, čase příp. platformě
jednání orgánu informuje předseda orgánu zpravidla 10 dnů před jeho konáním
zasláním informace na mailové adresy. Orgány hnutí rozhodují usnesením.
2.
Orgány hnutí jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech
svých řádných členů nebo delegátů, pokud není stanovami upraveno jinak. K přijetí
usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů nebo delegátů, pokud
stanovami není upraveno jinak. Řádným členem nebo delegátem se rozumí osoba,
která není v prodlení s úhradou členského příspěvku a nebylo jí pozastaveno
členství podle článku 5 odst. 3.
3.
V případě rovnosti hlasů při hlasování o usnesení orgánu rozhodne hlas předsedy
orgánu.
4.

Jednání orgánu řídí jeho předseda nebo jiný jím pověřený člen orgánu.

5.
Obvodní sněm svolává předseda obvodního sdružení, nejméně 2 krát ročně.
Předseda kontrolní komise svolává kontrolní komisi nejméně 1 krát ročně. Předseda
revizní komise svolává revizní komisi na základě žádosti aspoň 2 členů hnutí nebo 2
orgánů hnutí, a to do 30 dnů od podání řádně odůvodněné žádosti.
6.
Kongres svolává předseda hnutí nejméně 1 krát ročně. Předseda hnutí dále
svolává dle potřeby republikovou radu a na žádost aspoň 2 orgánů též jednání
orgánů hnutí, které dle Stanov v určitých otázkách společně spolurozhodují.
7.
V případě, že se k jednání orgánů hnutí opakovaně nedostaví nadpoloviční většina
členů, provede se hlasování per rollam. K přijetí usnesení je v tomto případě potřeba
souhlas nadpoloviční většiny hlasujících členů. Probíhá-li hlasování o více variantách
usnesení a nezíská-li žádné usnesení nadpoloviční většinu hlasů, je přijato usnesení,
které obdrželo nejvíce hlasů, je-li nezbytné usnesení přijmout.
ČLÁNEK 8
KONGRES HNUTÍ

1. Kongres hnutí je vrcholným orgánem hnutí, koná se nejméně jednou ročně.
2. Delegáty kongresu jsou členové republikové rady a zástupci obvodních sdružení.
Jedno obvodní sdružení může delegovat nejvýše 3 zástupce, a to podle pravidel
uvedených v článku 11 odst. 7.
3. Kongres volí:
a) předsedu hnutí, místopředsedu hnutí a dalšího člena republikové rady,
b) předsedu, místopředsedu a dalšího člena rozhodčí i kontrolní komise.
4. Kongres schvaluje:
a) plán činnosti hnutí,
b) plánovaný rozpočet hnutí,
c) stanovy hnutí a jejich změny
d) vnitřní předpisy hnutí a jejich změny a
bere na vědomí auditorem schválenou účetní závěrku hnutí.
5. Není-li kongres usnášeníschopný, svolá předseda hnutí kongres v náhradním termínu,
nejpozději však do 60 dnů. Na návrh obvodních rad reprezentujících 1/3 členské
základny lze kongres svolat i mimo pravidelný termín. V případě svolání republikového
kongresu na žádost obvodních rad se takto svolaný kongres koná do 60 dnů.
ČLÁNEK 9
REPUBLIKOVÁ RADA A HLAVNÍ KOORDINÁTOR

1. Republiková rada je statutárním a výkonným orgánem hnutí. Členy republikové rady
jsou předseda, místopředseda a další člen rady zvolený kongresem.
2. Republikovou radu svolává předseda hnutí dle potřeby nebo na návrh 2 členů
republikové rady nejpozději do 4 týdnů dnů od doručení žádosti o svolání.

3. Členové republikové rady se mohou účastnit jednání všech orgánů hnutí.
4. Republiková rada:
a) zodpovídá za činnost hnutí v souladu se stanovami, jejím programem a usneseními,
b) plní usnesení kongresu,
c) navrhuje kongresu roční rozpočet hnutí,
d) dává souhlas ke vzniku obvodních sdružení a rozhoduje též o případné změně
zařazení členů hnutí do jednotlivých obvodních sdružení,
e) schvaluje kandidáty pro volby do Evropského parlamentu a pro prezidentské volby,
f) spolurozhoduje s příslušnými obvodními radami o kandidátech pro senátní volby,
g) spolurozhoduje s příslušnými obvodními radami o sestavení kandidátek pro volby do
Poslanecké sněmovny,
h) rozhoduje o dalších záležitostech, v souladu se stanovami a programovými zásadami
hnutí, které nejsou stanovami určeny jinému orgánu hnutí.
5. Republiková rada jmenuje zpravidla na dobu jednoho kalendářního roku hlavního
koordinátora hnutí. Hlavní koordinátor hnutí:
a) koordinuje termíny jednání orgánů hnutí,
b) koordinuje vzdělávání členů hnutí,
c) koordinuje další společné činnosti členů hnutí,
d) poskytuje metodickou podporu obvodním sdružením,
e) na žádost rad a komisí konzultuje návrhy usnesení,
f) eviduje přijatá usnesení a ověřuje jejich plnění,
g) připravuje návrhy změn vnitřních předpisů a
h) plní další úkoly stanovené republikovou radou.
ČLÁNEK 10
PŘEDSEDA HNUTÍ A ODVOLATELNOST Z FUNKCE

1. Předseda hnutí:
a) stojí v čele republikové rady a hnutí jako celku,
b) svolává a řídí jednání republikové rady a svolává kongres hnutí,
c) zastupuje hnutí navenek a v souladu s republikovou radou činnost hnutí řídí.
2. Osoba, která působí v orgánech hnutí, může být odvolána z funkce, pokud
rozhodčí komise dojde k závěru, že u dané osoby byly naplněny podmínky pro
zrušení členství dle článku 5 odst. 4. Návrh na odvolání musí být schválen většinou
všech řádných členů hnutí, jestliže se návrh týká člena republikové rady nebo člena
kontrolní komise. Návrh na odvolání člena obvodní rady musí být schválen většinou
řádných členů příslušného obvodního sdružení. Hlasování o odvolání organizuje
rozhodčí komise.
3. Člen rozhodčí komise může být odvolán z funkce, pokud kontrolní komise dojde
k závěru, že u dané osoby byly naplněny podmínky pro zrušení členství dle článku 5
odst. 4. Proces odvolání probíhá obdobně jako v odst. 2 s tím, že hlasování o
odvolání organizuje kontrolní komise.

ČLÁNEK 11
OBVODNÍ SDRUŽENÍ A JEHO ORGÁNY

1.
Obvodní sdružení je základní organizační jednotka hnutí. Může být založeno
v senátních obvodech, ve kterých o založení požádají nejméně tři členové hnutí.
2.
Obvodní sdružení vzniká usnesením ustavujícího sněmu obvodního sdružení, který
se koná na základě předchozího souhlasu republikové rady.
3.
Poklesne-li členská základna obvodního sdružení pod stanovený limit tří členů po
dobu půl roku, obvodní sdružení zaniká na základě rozhodnutí republikové rady.
4.
Obvodní sněm je nejvyšším orgánem obvodního sdružení. Obvodní sněm se koná
nejméně dvakrát za rok. Obvodní sněm musí být svolán do 60 dnů, požádá-li o to nejméně
1/3 členů obvodního sdružení.
5.
Delegáty obvodního sněmu jsou všichni členové obvodního sdružení, kteří zaplatili
řádně a včas členské příspěvky.
6.
Členský příspěvek činí 1000 Kč ročně. Členský příspěvek je splatný v prvním roce
členství do 30 dnů ode dne schválení členství, v dalších letech do 31. ledna.
7.
Obvodní sněm zejména:
a) volí předsedu, místopředsedu a dalšího člena obvodní rady,
b) schvaluje plán činnosti obvodního sdružení,
c) schvaluje zástupce obvodního sdružení pro jednání kongresu hnutí.
Obvodní sdružení, které má k datu konání obvodního sněmu více než 70% členů
největšího obvodního sdružení, schvaluje 3 zástupce. Obvodní sdružení, které má
k datu konání obvodního sněmu 40 až 70% členů největšího obvodního sdružení,
schvaluje 2 zástupce. Ostatní obvodní sdružení schvalují jednoho zástupce.
8.
Obvodní rada je výkonným orgánem obvodního sdružení. Skládá se z předsedy,
místopředsedy a člena rady. Obvodní rada:
a) zodpovídá za činnost obvodního sdružení, v souladu se stanovami a usneseními,
b) sestavuje kandidátní listiny do místního zastupitelstva,
c) spolurozhoduje s republikovou radou o kandidátech pro senátní volby,
d) spolurozhoduje s dalšími obvodními radami v příslušném kraji o sestavení kandidátek
pro krajské volby,
e) spolurozhoduje s republikovou radou a dalšími obvodními radami v příslušném kraji o
sestavení kandidátek pro volby do Poslanecké sněmovny.
ČLÁNEK 12
KONTROLNÍ KOMISE A ROZHODČÍ KOMISE

1. Kontrolní komise a rozhodčí komise kontrolují finanční, hospodářskou a správní činnost
hnutí.
2. Kontrolní i rozhodčí komise mají své předsedy a další 2 členy.

3. Předsedové a členové kontrolní nebo rozhodčí komise nesmějí vykonávat žádnou další
funkci ani nesmějí být zaměstnanci hnutí nebo v obdobném smluvním vztahu.
4. Kontrolní komise:
a) kontroluje hospodaření hnutí,
b) předkládá zprávu o kontrole republikové radě a kongresu hnutí.
5. Rozhodčí komise:
a) rozhoduje o odvolání proti vyloučení z hnutí či o pozastavení členství,
b) podává závazný výklad stanov, navrhuje odvolání z funkcí v orgánech hnutí,
c) rozhoduje o souladu vnitřních předpisů hnutí se stanovami hnutí,
d) rozhoduje ve sporech mezi jednotlivými členy i orgány, vybízí k nápravě a usmíření,
e) je odvolacím orgánem hnutí, její rozhodnutí je konečné;
ČLÁNEK 13
ZASTUPOVÁNÍ ORGÁNŮ HNUTÍ

1. Za hnutí jedná a činí právní úkony předseda společně s místopředsedou nebo předseda
společně s členem republikové rady.
2. Za obvodní sdružení jedná a činí právní úkony jeho předseda společně
s místopředsedou, a to v rozsahu stanoveném stanovami a vnitřními předpisy hnutí.
3. Při podepisování jménem hnutí připojí jednající osoby vlastnoruční podpisy s uvedením
své funkce v hnutí.
ČLÁNEK 14
FUNKČNÍ OBDOBÍ

1.
Funkční období všech orgánů hnutí a volených představitelů je dvouleté.
2.
V případě, že se v průběhu funkčního období vzdá předseda určitého orgánu
hnutí funkce, přechází jeho pravomoci a povinnosti na místopředsedu tohoto
orgánu.
3.
V případě, že se v průběhu funkčního období vzdají funkce 2 nebo 3 členové
určitého orgánu hnutí, koná se do 30 dnů kongres hnutí nebo obvodní sněm a
provede se nová volba. Do doby této nové volby zůstávají pravomoci a povinnosti
členům orgánu, kteří se funkce vzdali.
4.
V případě, že dojde k odvolání jednoho nebo více členů orgánu hnutí dle
článku 10 odst. 2, postupuje se dle bodů 2 a 3 obdobně.

ČLÁNEK 15
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

1. Hnutí je právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Hnutí
hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu.
2. Republiková rada předkládá auditorem schválenou účetní závěrku hnutí kongresu.

3. Republiková rada může jednat a zavazovat hnutí pouze v souladu s rozpočtem hnutí.
Republiková rada může použít majetek hnutí k zajištění závazku jen se souhlasem
kongresu.
4. Úvěr na financování volební kampaně lze přijmout jen do výše, která odpovídá 80%
součtu nároků na státní příspěvky.
5. Roční provozní náklady hnutí nesmí převýšit 20% ročních příjmů hnutí.

ČLÁNEK 16
ZMĚNA STANOV

Republiková rada může v mimořádných případech změnit stanovy hnutí, a to jen
v článcích, které se týkají obvodních organizací. Případné změny podléhají dodatečnému
schválení kongresem hnutí.
ČLÁNEK 17
ZRUŠENÍ HNUTÍ

1. Hnutí se může zrušit vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním.
2. Nepřejde-li majetek zrušeného hnutí na právního nástupce nebo na stát, nabídne
likvidátor majetkový zůstatek veřejně prospěšné společnosti, která se věnuje práci
s handicapovanými osobami.

ČLÁNEK 18
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. První kongres svolá přípravný výbor nejpozději do tří měsíců od vzniku hnutí.
2. Do doby konání prvního kongresu a volby orgánů hnutí jedná jménem hnutí a má
pravomoc republikové rady přípravný výbor. Případné nominace pro volby uvedené
v článku 9 odst. 4 podepisuje do okamžiku volby orgánů hnutí zmocněnec přípravného
výboru spolu s dalším členem přípravného výboru.
3. V případě, že je ustaveno jen jedno obvodní sdružení, působnost obvodní rady
vykonává republiková rada. Zástupci sdružení na kongresu musí být jiné osoby, než
členové republikové rady.

