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Název politické strany:

Aliance pro budoucnost

Zkratka názvu:

APB

Sídlo:

Praha 4 _ Krč, Pacovská 2104/1, PSČ 140 00.
II.
Programové cíle

Strana má tyto základní programové cíle:

Strana usiluje o vybudování moderního, efektivního a dlouhodobě úspěšného státu. Strana
je otevřená všem demokraticky smýšlejícím občanům. Za tím účelem bude prosazovat
zejména:
podporu podnikání;
prosazení elektronických voleb na všech úrovních;
slušný a poctivý život občanů;
kvalitní a dostupné vzdělávání na všech stupních;
zlepšení ekonomického fungování státu;
kvalitní zdravotní péči pro všechny;
posílení bezpečnosti státu, zejména upevnění spojeneckých vazeb;
posílení integrace do evropského prostředí;
zlepšování stavu justice s cílem dosáhnout vyšší efektivity rozhodování a právní
jistoty občanů i firem;
zlepšování životního prostředí;
podporu regionů;
zvýšení bezpečnosti občanů;
zajištění pracovního uplatnění občanů v preferovaném oboru práce;
podporu zemědělství;
rozvoj dopravy;
rozvoj vědy a jejího uplatnění;
podporu kultury.

Ill.
členství ve Straně, podporovatelé a příznivci Strany

1.

Členem Strany (dále také jen "člen") může být občan České republiky starší 18 let,
který je plně svéprávný a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí
a který se ztotožňuje s programovými cíli Strany.

2.

Prvními členy Strany se stávají členové přípravného výboru. Členové přípravného
výboru se stávají členy Strany dnem doručení sdělení ministerstva vnitra o registraci
Strany zmocněnci přípravného výboru.

3.

Členství ve Straně vzniká podáním řádně vyplněné členské přihlášky a schválením
přijetí člena předsednictvem Strany (dále jen "Předsednictvo"). Předsednictvo vydá
členu členskou legitimaci v listinné nebo elektronické podobě do 30 dnů od vzniku
členství. Předsednictvo může usnesením přenést tuto pravomoc na jiný orgán strany s
výjimkou sněmu Strany (dále jen "Sněm"). Podrobnosti týkající se vydávání a formy
členských legitimací stanoví Předsednictvo vnitřním předpisem.

“

Další osoby, které se nechtějí nebo nemohou stát členy Strany nebo jejími příznivci
podle odst. 4., se mohou stát jejími podporovateli (dále jen "Podporovatel").
Podporovatel je oprávněn být informován o činnosti Strany. Podporovatel je povinen
podporovat Stranu v její činnosti, a to i ve formě finanční či materiální podpory, po
dohodě s příslušným orgánem Strany 3 Stranu vhodným způsobem propagovat. Pro
podporovatele Strany platí obdobně ustanovení odst. 3.
IV.
Práva a povinnosti členů Strany

Člen Strany má právo:
a)
b)
c)
d)
e)

účastnit se schůzí orgánu, jehož je členem,
být na schůzích informován o činnosti Strany,
hlasovat, volit a být volen a delegován do orgánů a funkcí ve Straně,
navrhovat kandidáty pro volby,
podávat návrhy, stížnosti, dotazy a být informován o jejich vyřízení či řešení.

Práva podle písm. c) až e) tze vykonávat v rámci těchto stanov a vnitřních předpisů,
které budou vydány radou Strany (dále jen "Rada") v souladu s těmito stanovami.

Člen Strany je povinen:
a)
b)
0)
d)
e)

prosazovat cíte Strany 3 podílet se na plnění jejího programu,
řídit se stanovami a vnitřními předpisy Strany,
plnit usnesení a rozhodnutí stranických orgánů,
řádně a včas hradit stanovené členské příspěvky,
vykonávat odpovědně funkce, do nichž byl ve Straně nebo za Stranu zvolen.

Členství ve Straně zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

vystoupením člena,
neuhrazením členského příspěvku ani v dodatečné lhůtě stanovené Radou,
vyloučením čtena,
úmrtím člena,
z jiných důvodů určených těmito stanovami či zákonem.

Člen může být ze Strany vyloučen, jestliže
a) uvedl nepravdivé údaje v přihlášce,
b) porušil podstatným způsobem či opakovaně stanovy nebo vnitřní předpisy Strany,
c) poškodil pověst Strany,
d) byl po dni vzniku svého členství ve Straně pravomocně odsouzen za trestný čin
a brání se, nebo porušuje podmínky, výkonu trestu, který mu byl uložen.

Členství ve Straně může být členu pozastaveno, pokud
a) se člen měl dopustit jednání popsaného vodst. 4. a byl podán návrh na jeho
vyloučení ze Strany,
b) o to člen sám požádá.

“» Nvu,

Osoba, která splňuje podmínky členství, ale nechce se stát členem Strany, šlm'ůžéb

statut příznivce Strany (dále jen "Příznivec"). Příznivec je oprávněn účastnit se jědn L
orgánů Strany, která jsou podle těchto stanov veřejná, může mu být uděleno šbyp
rozhodne—Ii o tom orgán, jehož jednání se účastní a má právo být informován(b.,Šinnos'm
Strany. Příznivec je povinen podporovat Stranu v její činnosti, propagovat ji a dBát-rí'a“““
její dobré jméno. Pro příznivce Strany platí obdobně ustanovení odst. 3.

Návrh na rozhodnutí o vyloučení člena ze Strany nebo o pozastavení jefho člšňgtv
\
podává revizní komise Strany (dále jen "Revizní komise") Radě. Rada mu'sj 0 nám)
rozhodnout do 30 dnů od doručení návrhu, jinak platí, že návrhu nebylo “vyhoVěri .,
Vpřípadě nečinnosti Revizní komise, nebo v závažných případech, které ň““es_„nesoggq
odkladu, může Rada zahájit řízení o vyloučení člena ze Strany nebo o pozastěveri—í3“'""I
jeho členství i bez návrhu Revizní komise. Lhůta 30 dnů pro rozhodnutí Rady
v takovém případě běží ode dne přijetí usnesení Rady o zahájení řízení o vyloučení
člena ze Strany nebo o pozastavení jeho členství. Rozhodnutí o vyloučení člena ze
Strany nebo o pozastavení jeho členství je ve všech případech konečné.
Podporovatelé a příznivci Strany jsou povinni podle svých možností podporovat cíle
Strany.

V.
Organizační jednotky Strany (Základní organizace a Krajská organizace)

Základní organizační jednotkou Strany je základní organizace (dále jen "Základní
organizace"). Základní organizace musí mít alespoň tři členy. Do doby, dokud počet
členů Strany nepřesáhne 100, nemusí být organizační jednotky Strany ustavovány.

Základní organizace vzniká a zaniká rozhodnutím Rady. Rozhodnutí Rady je v těchto
případech konečné.
O vznik Základní organizace v příslušném regionu může požádat přípravný výbor
Základní organizace sestavený nejméně ze tří členů Strany, kteří mají zájem naplňovat
cíle Strany v daném regionu, a to žádostí doručenou Radě.
Členové Základní organizace mají právo se účastnit a hlasovat na členské schůzi,
kterou svolává předseda Základní organizace nejméně jednou za rok. Členská schůze
zvolí jednoho předsedu a jednoho místopředsedu z členů Základní organizace.
Předseda a místopředseda Základní organizace mají vždy oprávnění účastnit se
zasedání Sněmu. To neplatí, je-Ii v kraji, ve kterém působí Základní organizace,
zřízena krajská organizace.
Kompetence Základní organizace, resp. jejich orgánů, podmínky usnášeníschopnosti
azpůsob přijímání rozhodnutí a pravidla hospodaření Zákiadní organizace upraví
vnitřním předpisem Rada.
Působí—Ii v kraji (nebo vúzemně správním celku vbudoucnosti nahrazujícím kraj)
alespoň dvě Základní organizace, vytvoří krajskou organizaci (dále jen „Krajská
organizace“).
Krajská organizace vzniká a zaniká rozhodnutím Rady. Rozhodnutí Rady je v těchto
případech konečné.
O vznik Krajské organizace požádá přípravný výbor Krajské organizace sestavený
nejméně ze dvou předsedů nebo pověřených členů Základních organizací, a to žádostí
doručenou Radě nejpozději do 60 dnů od vzniku druhé Základní organizace v kraji.
Nebude-Ii návrh Radě doručen v této lhůtě, Rada rozhodne o vzniku Krajské
organizace i bez návrhu a rozhodnutí doručí předsedům všech Základních organizací
v příslušném kraji, současně Rada jmenuje přípravný výbor Krajské organizace.

,
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Je-Ii Krajská organizace ustavena, svolá její přípravný výbor krajskou konferenc'lš
kterou tvoří všichni členové Základních organizací působících v Krěji Kraj* “éř—(L
organizace Krajská konference zvolí předsedu a místopředsedu Krajské organizaQ ";

Krajská konference se koná nejméně jednou za rok a svolává ji předsta Krajske)
&,
organizace.
.) =) .

10.

Předseda a místopředseda Krajské organizace mají vždy oprávnění účastnit se
zasedání Sněmu.

11.

Působí-Ii v kraji pouze jedna Základní organizace, považuje se současně za Krajskou
organizaci kraje, ve kterém působí, a vykonává kompetence Krajské organizace, a to
až do vzniku Krajské organizace podle odst. 6.

12.

Kompetence Krajské organizace, resp. jejích orgánů, podmínky usnášeníschopnosti a
způsob přijímání rozhodnutí a pravidla hospodaření Krajské organizace upraví vnitřním
předpisem Rada.

13.

Organizační jednotky Strany nemohou nabývat majetek, jiné majetkové hodnoty ani
jednatjménem Strany.

Orgány Strany
VI.
Sněm

Nejvyšším orgánem Strany je Sněm.

Sněm svolává Předsednictvo, zpravidla jednou za dva roky, a to vždy nejméně 60 dnů
před jeho konáním.
Sněmu jsou jakožto delegáti oprávněni účastnit se členové Strany nominovaní
vsouladu s pravidly stanovenými těmito stanovami. Počet delegátů, způsob jejich
delegování a způsob svolání Sněmu určí Rada vnitřním předpisem. Sněmu se jako
delegáti z titulu funkce účastní vždy členové Předsednictva a Rady. Předseda Revizní
komise se účastní Sněmu jako delegát.
Sněm má tyto kompetence:
a) volit a odvolávat členy Revizní komise,
b) volit a odvolávat tři členy Předsednictva,
c) projednávat a schvalovat zprávu Předsednictva o činnosti a hospodaření Strany
a zprávy Rady a Revizní komise o jejich činnosti,
d) rozhodovat o změně stanov,
e) rozhodovat o sloučení s jinou politickou stranou či hnutím,
f) rozhodovat o zrušení Strany.
Sněm je usnášeníschopný za jakéhokoli počtu delegátů.
Jednání Sněmu se řídí jednacím řádem, který Sněmu předkládá Předsednictvo.
Předsednictvo může během jednání Sněmu omezit délku příspěvku, nebo jakkoli jinak
změnit jednací řád Sněmu, pokud je to vhodné s ohledem na efektivitu a délku trvání
Sněmu. Od účastníků Sněmu může být požadováno, aby se předem registrovali
v elektronickém nebo jiném systému, pokud hodlají na Sněmu vystoupit.

* *

Sněm se usnáší nadpoloviční většinou přítomných delegátů, není-Ii dále stanoveno
jinak. K přijetí usnesení podle odst. 4. písm. d) až f) je třeba souhlasu všech „
přítomných delegátů Sněmu. Návrh na změnu stanov je oprávněna Snemupredlozit „
který má o změně stanov rozhodovat

VII.
Předsednictvo a Rada

Výkonnými orgány Strany jsou Předsednictvo a Rada, a to v rozsahu vymezeném
těmito stanovami.
Předsednictvo je statutárním orgánem Strany, řídí její činnost a jedná jejím jménem.

Předsednictvo je šestičlenné; členové Předsednictva jsou voleni způsobem určeným
těmito stanovami. Jeden zčlenů Předsednictva vykonává funkci předsedy Strany,
jeden z členů Předsednictva vykonává funkci místopředsedy Strany.
Předsedou Strany musí být vždy člen Předsednictva zvolený Radou. Místopředsedou
Strany musí být vždy člen Předsednictva zvolený Sněmem. Volbu předsedy resp.

místopředsedy Strany uskuteční členové Předsednictva zvolení Radou resp. Sněmem
v samostatném hlasování (volbě), které na základě návrhu kteréhokoli člena
Předsednictva účastnícího se hlasování lze provést tajným hlasováním (volbou)
Předseda Strany reprezentuje Stranu navenek a plní úkoly určené těmito stanovami
a vnitřními předpisy Strany. Předseda Strany může pověřit místopředsedu Strany svým
zastupováním, a to včetně zastupování Strany navenek. Místopředseda Strany je
oprávněn zastupovat předsedu Strany vrozsahu, ve kterém ktomu byl předsedou
Strany pověřen. Toto pověření nemůže být větší, než připouští tyto stanovy.
Předsednictvo zasedá podle potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně jednou za
tři měsíce. Zasedání svolává předseda Strany, kterýjej rovnez rídí.

Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami nebo vnitřním
předpisem vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Strany. Členové Předsednictva
mohou rozhodovat i hlasováním per rollam stím, že návrh na rozhodnutí
Předsednictva per roltam společně spodklady podstatnými pro rozhodnutí zašle
předseda Strany spotečně s návrhem rozhodnutí ostatním členům Předsednictva.
Do působnosti Předsednictva dále náleží zejména:
a) organizace volebních kampaní a všech souvisejících činností; Předsednictvo je
oprávněno usnesením přenést tuto kompetenci zcela nebo částečně na krajské
nebo základní organizace,
b) rozhodovat o výši ročních členských příspěvků,
0) předkládání zprávy o činnosti a hospodaření Strany Sněmu,
d) rozhodování o hospodaření s majetkem Strany a o všech právních jednáních,
jejichž hodnota by samostatně nebo v součtu během jednoho roku přesáhla částku
100.000 Kč, neurčí-Ii Rada svým usnesením jiný limit,
e) rozhodování o zřízení a zrušení Hlavní kanceláře Strany, jejíž působnost
a pravomoci stanoví vnitřní předpis vydaný Radou,

9)
h)

rozhodování o zřízení a zrušení poradních orgánů a odbornychkom ,
schvalování jejich organizačních řádů a pravidel činnosti jmenování á odvolávání
*
členů poradních orgánů,
volba místopředsedy Strany,
vydávání legitimací členům, příznivcům a podporovatelům Strany.

Radaje tříčlenná a je ke dni vzniku Strany složena z členů přípravného výboru Strany.
Členství v Radě po vzniku Strany vzniká volbou podle odst. 10 nebo 11 a zaniká
odstoupením z funkce nebo vystoupením ze Strany. Členství v Radě zaniká rovněž
smrtí člena Rady. V případě, že se člen Rady neúčastní jejích zasedání po dobu delší
než jeden rok, a/nebo se neúčastní hlasování Rady per rollam po dobu delší než jeden
rok, jeho členství v Radě zanikne.
10.

Zanikne-li některému z členů členství v Radě odstoupením, je tento člen oprávněn
navrhnout do 15 dnů ode dne zániku členství zbývajícím členům Rady svého nástupce.
Rada je povinna tento návrh projednat do 30 dnů od jeho doručení. V případě
schválení návrhu se nástupce stává členem Rady dnem, ve kterém byl návrh schválen.
Jestliže návrh nebude podán ve lhůtě podle věty první, nebo nebude schvájen ve lhůtě
uvedené ve větě druhé, zvolí zbývající členové Rady do 15 dnů nového člena Rady dle
vlastní úvahy. To platí i v případě, že členství v Radě zaniklo jejímu členu jinak než
odstoupením.

11.

Zanikne-ii členství v Radě dvěma členům Rady, aniž by byl zvojen nástupce jednoho
z nich postupem podle odst. 10., jmenuje nástupce obou těchto členů ten člen Rady,
jehož funkce trvá. Zanikne—li členství v Radě všem členům Rady, aniž by byl postupem
podle odst. 10. zvolen alespoň jeden člen Rady, zvolí všechny tři členy Rady Sněm,
který svolá Předsednictvo bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o skutečnosti
podle věty první.

12.

Členové Rady volí ze svého středu předsedu Rady. Předseda Rady má práva
a povinnosti určené těmito stanovami.

13.

Rada zasedá podle potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně jednou za šest
měsíců. Zasedání svolává předseda Rady, který jej rovněž řídí. Rada rozhoduje
prostou většinou hlasů, vpřípadě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady.
Členové Rady mohou rozhodovat i hlasováním per rollam stím, že návrh na
rozhodnutí Rady per rollam společně s podklady podstatnými pro rozhodnutí zašle
předseda Rady společně s návrhem rozhodnutí ostatním členům Rady.

14.

Rada dohlíží na výkon činnosti Předsednictva, podává mu podněty a volí jeho tři členy.

Členové RadyjSOU oprávněni účastnit se jednání Předsednictva Členové Rady mohou
být členy Předsednictva.
15.

Rada předkládá Sněmu zprávu o své činnosti a doporučení k další činnosti Strany
a jejích orgánů.

16.

Do
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

působnosti Rady také náleží:
vydávání vnitřních předpisů Strany v souladu se stanovami Strany,
rozhodování o vyloučení člena ze Strany nebo o pozastavení jeho členství,
rozhodování o vzniku a zániku Základních organizací a Krajských organizací,
volba tří členů Předsednictva,
volba člena Rady podle odst. 10. tohoto článku,
volba předsedy Rady,
rozhodování o uplatnění práva veta podle čl. VHI.,
dohled nad výkonem činnosti Předsednictva,

\“m, „..Y„_(„_.„-——“

f)

i)
j)
k)
|)
m)

rozhodování o odvolání proti rozhodnutí Revizní komise,
podávat závazný výklad stanov Strany,
schvalovat a měnit statut Revizní komise,
rušit na návrh Revizní komise rozhodnutí orgánu Strany,
vykonávat další kompetence určené těmito stanovami.

&

17.

Předsednictvo a všichni jeho členové jsou povinni poskytovat Radě součinnost a na
vyžádání jí předložit veškeré potřebné listiny a doklady.

18.

Neklesne-Ii počet členů Předsednictva strany pod polovinu, mohou členové
Předsednictva rozhodnout, že na uvolněné místo člena Předsednictva voleného
sněmem zvolí nového čtena. Návrh na jmenování nového člena může podat pouze
Rada a kjeho schválení se vyžaduje souhlas všech členů Předsednictva. Funkční
období takto zvoleného člena Předsednictva končí vždy dnem konání nejbližšího
Sněmu.

VIII.
Právo veta

Rada je oprávněna proti rozhodnutí jakéhokoli orgánu Strany oprávněna uplatnit právo
veta.

Právo veta může Rada uplatnit prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného
člena při jednání orgánu Strany v průběhu tohoto jednání před hlasováním
o konkrétním návrhu rozhodnutí, který je aktuálně projednáván, nebo po něm. Uplatní-li
takto Rada právo veta, o návrhu nelze na témže jednání orgánu hlasovat, a proběhlo—li
již hlasování, platí, že příslušný návrh nebyl přijat.
Nebyl-Ii předseda nebo pověřený člen Rady účasten jednání orgánu, na kterém bylo
rozhodnutí přijato, je Rada oprávněna právo veta uplatnit ve vtahu k rozhodnutí orgánu
do třiceti dnů ode dne, kdy bude Radě doručen zápis z jednání orgánu, na kterém bylo
rozhodnutí přijato. Oznámení o uplatnění práva veta je Rada povinna zaslat předsedovi
příslušného orgánu.
Rada je oprávněna právo
projednávaným návrhům.

veta

uplatnit

vrámci

jednání

orgánu

krůzným

Orgán, ohledně jehož rozhodnutí nebo návrhu rozhodnutí bylo uplatněno právo veta,
může veto Rady přehlasovat tím, že takový návrh schválí 85% (slovy:
osmdesátipětiprocentní) většinou hlasů všech členů orgánu oprávněných o něm
hlasovat na některém z dalších jednání orgánu. Návrh, vůči kterému bylo upiatněno
právo veta, je pak přijat v okamžiku přijetí usnesení orgánu o přehlasování veta.
Zařazení přehlasování veta uplatněného Radou na program jednání orgánu se
považuje za záležitost uvedenou v oznámení o svolání schůze orgánu a přehlasování
práva veta lze na nejblíže následující schůzi orgánu vždy projednat a hlasovat o něm
i bez splnění formálních požadavků na uvedení tohoto bodu do pozvánky na jednání
organu.

IX.
Revizní komise

Zřizuje se Revizní komise, jakožto rozhodčí a revizní orgán Strany.

Revizní komise má tři členy, kteří ze svého středu volí předsedu PředsedaRewznlw“
komise řídí její zasedání a zastupuje Revizní komisi navenek PředsedaRevizní;
komise je oprávněn účastnit se jednání Předsednictva bez hlasovacího prava
pokud=
zaměstnanci. Členové Revizní komisejsou voleni Sněmem.
Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Do
a)
b)
c)
d)
e)
f)

působnosti Revizní komise náleží:
kontrola hospodaření Strany 5 jeho majetkem,
předkládání písemné zprávy o své činnosti Sněmu,
informování Sněmu o výsledcích provedených kontrol hospodaření,
předkládání stanoviska k výroční finanční zprávě Předsednictvu,
rozhodování sporů mezi orgány Strany a mezi orgány Strany a členy Strany,
kontrola dodržování vnitřních předpisů Strany, usnesení orgánů Strany, stanov
a obecně závazných předpisů.

Činnost Revizní komise se řídí statutem, který schvaluje a mění Rada.
V případě, že Revizní komise zjistí porušení vnitřních předpisů Strany, usnesení
vyšších orgánů Strany, stanov či obecně závazných předpisů, vyzve příslušný orgán
Strany ke zjednání nápravy v určené lhůtě. Pokud dotčený orgán výzvě nevyhoví, pak
je Revizní komise oprávněna navrhnout Radě, aby toto usnesení zrušila.
Revizní komise rozhoduje usnesením. Není—Ii v těchto stanovách nebo statutu
vydaném podle odst. 5. určeno jinak, je proti usnesení Revizní komise přípustné
odvolání. Odvolání je oprávněn podat člen nebo orgán Strany dotčený usnesením, a to
do 15 dnů od jeho doručení. Odvolatel je povinen v odvolání vylíčit, proč usnesení
Revizní komise napadá, v jakém rozsahu a čeho se domáhá, případně připojí listiny,
kterých se dovolává. Odvolání se podává Radě ve trojím vyhotovení.
Není-Ii odvolání podáno podte odst. 7., Rada jej odmítne, ledaže se jedná o odvolání
podané vyloučeným členem Strany. 0 řádně podaném odvolání Rada rozhodne do 30
dnů, nebo stanoví delší lhůtu pro rozhodnutí, je-Ii to potřebné. Rada může usnesení
Revizní komise potvrdit, nebo zrušit a vrátit k dalšímu řízení, anebo ve věci sama
rozhodnout. V případě, že Rada rozhodla o potvrzení usnesení Rozhodčí komise, nebo
ve věci sama rozhodla, je její rozhodnutí konečné.
Předsednictvo a všichni jeho členové jsou povinni poskytovat Revizní komisi
součinnost a na vyžádání předložit veškeré potřebné listiny a doklady.
X.
Způsob jednání za Stranu
Za Stranu jedná ve všech věcech samostatně předseda Strany nebo společně
místopředseda Strany a jeden další člen Předsednictva.
Za Stranu mohou jednat rovněž další členové Předsednictva na základě pověření
Předsednictva, a to v rozsahu tohoto pověření.
Při určitých jednáních nebo předem stanovených typech jednání mohou jednat na
základě pověření Předsednictva ijiné osoby, a to v rozsahu tohoto pověření.

nebo údaje o pověření
XI.
Zásady hospodaření
Příjmy Strany tvoří členské příspěvky, příspěvky od Podporovatelů strany, dary
adotace a další příjmy stanovené zákonem upravujícím sdružování v politických
stranách.
Strana odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
S majetkem Strana hospodaří na základě schváleného rozpočtu a vnitřních předpisů
Předsednictvo a další orgány určené Stanovami nebo vnitřními předpisy Strany.
Rozpočet se sestavuje vždy na období kalendářního roku a návrh rozpočtu na
následující rok sestavuje a předkládá Předsednictvo Radě ke schválení vždy
nejpozději do 30. září roku předcházejícímu roku, na který se návrh rozpočtu
sestavuje. Vpřípadě, že Rada návrh rozpočtu neschválí do konce roku
předcházejícímu roku, na který se rozpočet sestavuje, nastává rozpočtové provizorium
a až do doby schválení rozpočtu se postupuje dle rozpočtu schváleného na
předcházející rok. Zprávu o plnění rozpočtu předkládá Předsednictvo Radě ke
schválení vždy nejpozději do konce měsíce února roku následujícího po roce, ke
kterému se zpráva o plnění rozpočtu vztahuje.
Vnitřní předpisy vydané Radou upraví blíže podrobnosti
a povinnosti orgánů Strany při hospodaření s jejím majetkem.

hospodaření Strany

V případě zrušení Strany se provede likvidace Strany. Zbude-li po provedení likvidace
majetek, bude zpeněžen a likvidační zůstatek bude rozdělen mezi členy Strany, jejichž
členství trvalo ke dni konání Sněmu rozhodujícího o zrušení Strany. Oznámení o
rozdělení likvidačního zůstatku uveřejní likvidátor na internetových stránkách Strany s
výzvou, aby se oprávnění členové Strany přihlásili do 30 dnů o svůj podíl na
likvidačním zůstatku. Po uplynutí této lhůty vyplatí likvidátor podíl na likvidačním
zůstatku těm členům, kteří se o jeho výplatu přihlásili, rovným dílem.
„
XII.
Clenské příspěvky
Členové Strany jsou povinni hradit pravidelné roční členské příspěvky, a to vždy
nejpozději k 31. březnu příslušného roku.
Výši pravidelného ročního členského příspěvku určuje Předsednictvo. V prvním roce,
ve kterém Strana vznikne, činí pravidelný roční členský příspěvek 200 Kč. Tato výše
ročního členského příspěvku platí do doby, než Předsednictvo rozhodne o jeho nové
výši podle věty první.

Podporovatelé Strany mohou rovněž se souhlasem Předsednictva neboŘádyšýmg
poskytovatstraně příspěvky.

.

' ' *

Rada upraví vnitřním předpisem podrobnosti o hrazení příspěvků.
XIII.
Společná ustanovení

Funkční období všech členů Předsednictva,
Revizní komise, předsedů
a místopředsedů Základních organizací a Krajských organizací, případně jejich orgánů,
budou-li ustaveny, je dvouleté. Opětovná volba je vždy možná.
Jednání orgánů strany s výjimkou Předsednictva a Rady jsou veřejná, nestanoví-Ii
vnitřní předpisy jinak.
Do doby ustavení orgánů Strany vykonávají jejich kompetence členové přípravného
výboru.
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