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politického hnutí 

 

„ZVUK 12“ 
  

se sídlem Postoupky 245, 76701 Kroměříž 
 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Název politického hnutí je ZVUK 12 ( dále jen Hnutí). Hnutí používá zkratku   ZVUK 12. 
2. Sídlem politického hnutí jsou Postoupky 245, 76701 Kroměříž. 
3. Politické 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 cíle a úkoly hnutí 

1. Hlavní cíle hnutí: 
a) Hnutí chce sdružovat čestné, schopné a odpovědné občany, kteří chtějí pracovat prostřednictvím 

demokratických prostředků na zkvalitňování života a demokracie ve společnosti. 
b) Hnutí chce posilovat vědomí lidské jedinečnosti a individuální odpovědnosti za dění ve 

společnosti ve všech jeho formách a důsledcích. 
c) Hnutí chce prosazovat nové přístupy a postoje v řešení celospolečenských problémů ať už 

politických nebo ekonomických a přitom dbát na dodržování všech mezinárodních dohod o 
lidských právech. 

d) Hnutí chce kultivovat politickou kulturu ve společnosti s důrazem na tradiční mravní základy naší 
společnosti. 

e) Hnutí chce maximálně přispívat ke zvyšování vzdělanosti a kulturnosti společnosti. 
 

        2.   Hlavní úkoly hnutí: 
a) Vytvářet takové podmínky pro práci svých členů, které povedou k co nejlepšímu volebnímu 

výsledku hnutí na všech úrovních. 
b) Dynamicky reagovat na problémy ve společnosti a prostřednictvím svých volených zástupců 

přispívat k jejich řešení. 

c) Posilovat roli samosprávy v řízení státu a omezovat byrokratické přístupy ve všech jeho 
formách. 

d) Prostřednictvím svých členů a volených zástupců získávat zpět ztracenou důvěru občanů 
v politiku a demokratický politický systém v naší zemi. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Článek 3 
Vznik, evidence, pozastavení a zánik členství 

1. Členem hnutí může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům 
a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí. K přijetí za člena dochází na základě 
přihlášky do hnutí. O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo hnutí. 

2. Členství v hnutí vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, zaplacením členského příspěvku a 
přijetím za člena.  

3. Členství v hnutí zaniká:  
a) Smrtí nebo prohlášením za mrtvého. 
b) Písemným prohlášením o vystoupení z hnutí. 
c) Zbavením či omezením způsobilosti k právním úkonům. 
d) Vstupem do jiné politické strany nebo hnutí, přijetím kandidatury na kandidátce jiné politické   

strany nebo hnutí. 
e) Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené výši a ve stanovených termínech.  
f) Vyloučením. 

4. O zániku členství v hnutí musí být dotyčný člen písemně vyrozuměn. 
5. Členská evidence, včetně přihlášek a evidence členských příspěvků, je vedena předsednictvem. 
 

Článek 4 
Práva člena 

Člen hnutí má právo: 
1. Účastnit se jednání hnutí. 
2. Volit a být volen do všech orgánů hnutí. 
3. Být informován o činnosti hnutí a o usneseních orgánů hnutí týkajících se jeho osoby a činnosti. 
4. Předkládat všem orgánům hnutí náměty, stížnosti a připomínky. 
5. Účastnit se zasedání orgánů hnutí, jestliže se rozhoduje o jeho aktivitách, činnosti nebo chování. 
6. Upozorňovat na nedostatky v činnosti hnutí a navrhovat jejich odstranění. 

 

Článek 5 
Povinnosti člena 

Člen hnutí je povinen: 
1. Prosazovat cíle hnutí a podílet se na plnění programu hnutí. 
2. Dodržovat vnitřní předpisy hnutí. 
3. Plnit usnesení a rozhodnutí orgánů hnutí. 
4. Platit stanovené členské příspěvky. 
5. Neprodleně oznamovat změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence. 

 

Článek 6 

Tresty 

1. Tresty jsou napomenutí a vyloučení z hnutí. 
2. O trestu rozhoduje předsednictvo hnutí. 
3. Rozhodnutí o trestu s odůvodněním musí být vydáno písemně a členu doručeno. Proti rozhodnutí se lze 

do 15 dnů od doručení odvolat k Rozhodčí komisi, která v 30denní lhůtě odvolání projedná a rozhodne. 
4. Vyloučit člena z hnutí lze jen pro:  

a) Zvlášť hrubé či opakované porušení stanov. 



b) Soustavné zanedbávání základních členských povinností. 
c) Hrubé porušení povinností při hospodaření s majetkem hnutí. 
d) Spáchání úmyslného trestného činu, pro který byl pravomocně odsouzen. 
e) Zneužití funkce v hnutí nebo veřejné funkce. 
f) Jednání, které poškozuje hnutí. 
g) Uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení povinných údajů v přihlášce do hnutí. 

5. Vyloučení je překážkou opětovného vzniku členství po dobu tří let od konečného rozhodnutí 
příslušného orgánu, nerozhodne-li jinak statutární orgán hnutí. 

 

Článek 7 
Organizační struktura a orgány hnutí 

1. Valné shromáždění 
2. Předsednictvo  
3. Revizní komise  
4.  Rozhodčí komise 

 
 

Článek 8 
Valné shromáždění 

1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem hnutí.  
2. Valné shromáždění je tvořeno členy hnutí. 
3. Valné shromáždění zejména:  

a) Schvaluje návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávu hnutí. 
b) Volí a odvolává předsedu hnutí, jednoho místopředsedu a další členy předsednictva, schvaluje 

vnitřní předpisy. 
c) Má všeobecnou usnášející a rozhodovací pravomoc v rámci hnutí.  
d) Určuje výši a způsob úhrady členských příspěvků. 
e) Přijímá svůj jednací řád. 
f) Rozhoduje o zrušení hnutí a to nejméně 3/5většinou všech členů hnutí.  

4. Valné shromáždění se schází nejméně jednou za rok.  
5. Valné shromáždění svolává předseda hnutí po projednání v předsednictvu,  musí tak učinit také tehdy, 

požádá-li o to alespoň 3/5  z celkového počtu všech členů hnutí, a to do 60- ti dnů. 
 
 

Článek 9 
Místní organizace 

 
Hnutí nezřizuje žádné místní organizace v obci, městě, okrese nebo kraji. 
 

Článek 10 
Předsednictvo hnutí 

Předsednictvo hnutí je statutárním orgánem hnutí. Předsednictvo hnutí má nejméně 3 členy.  Za 
předsednictvo  jedná navenek jménem hnutí samostatně předseda a v jeho nepřítomnosti první, případně 
druhý místopředseda. Podepisování za hnutí se děje tak, že k vytištěnému jménu, příjmení  a funkci v hnutí 
připojí jednající osoba  vlastnoruční podpis. Ostatní členové hnutí nebo pracovníci mohou činit právní 
úkony jménem hnutí pouze na základě udělené plné moci.   

1. Předsednictvo hnutí se skládá z předsedy, prvního a druhého místopředsedy a členů předsednictva. 
2. Předsednictvo hnutí zejména:  

a) Předkládá Valnému shromáždění návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávu za uplynulý rok. 
b) Předkládá valnému shromáždění ke schválení vnitřní předpisy hnutí.  



c) Přijímá jednací řády všech orgánů hnutí. 
 

 
 

Článek 11 
Revizní komise 

 
1. Revizní komise má dva až tři členy, kteří jsou voleni Valným shromážděním. 
2. Je nezávislým orgánem odpovědným Valnému shromáždění a schází se podle potřeby. 
3. Revizní komise: 

a) Volí svého předsedu. 
b) Kontroluje hospodaření s majetkem hnutí. 
c) Vyjadřuje se k výroční finanční zprávě, která je předkládána Poslanecké sněmovně Parlamentu 
      ČR. 
d) Předkládá Valnému shromáždění zprávu o své činnosti a o hospodaření hnutí. 

 
 

Článek 12 
Rozhodčí komise 

 
1. Rozhodčí komise má dva až tři členy, kteří jsou voleni Valným shromážděním. 
2. Je nezávislým orgánem odpovědným Valnému shromáždění, který se schází podle potřeby. 

a) Volí svého předsedu. 
b) Kontroluje dodržování stanov a dalších vnitřních předpisů. 
c) Předkládá Valnému shromáždění zprávu o své činnosti. 
d) Rozhoduje spory mezi členy hnutí, orgány a dále rozhoduje v případech, které vnitřní předpisy hnutí 

výslovně upravují. 
e) Rozhoduje o odvolání  proti rozhodnutí předsednictva hnutí o trestu  uloženém členovi hnutí dle čl. 

6 stanov.  

 

Článek 13 
Předseda a místopředseda hnutí 

1. Předseda hnutí stojí v čele hnutí. Svolává předsednictvo hnutí a valné shromáždění a předsedá jim. Je 
oprávněn účastnit se zasedání všech orgánů. 

2. První, případně druhý místopředseda hnutí zastupuje předsedu hnutí v době jeho nepřítomnosti, popř. v době, kdy je 
k tomu předsedou písemně zmocněn. První i druhý místopředseda mají právo účastnit se všech zasedání orgánů hnutí. 

 

Článek 14 
Zásady hospodaření 

Hnutí je právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Hnutí hospodaří na základě 
schváleného ročního rozpočtu. Prostředky potřebné pro činnost získává hnutí z dotací, darů, dědictví, 
pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku, příspěvků členů a ze státního rozpočtu a z dalších 
zdroje podle §17 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. 
 

 Článek 15 
Členské příspěvky 

Členské příspěvky budou placeny ve výši 500,-Kč ročně a jsou splatné vždy k 1. 12. příslušného roku.  

 



Článek 16 
Nutné změny stanov  

Valné shromáždění může změnit stanovy hnutí. Změna musí být schválena  třípětinovou  většinou všech 
členů hnutí. 

 

Článek 17 
Zrušení hnutí  

1. Hnutí se může zrušit vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným hnutím 
nebo politickou stranou, nebo přeměnou na občanské sdružení. Hnutí může být zrušeno i jinak, 
stanoví-li tak zákon. 

2. V případě zrušení hnutí volí Valné shromáždění likvidační komisi, která provede majetkovou likvidaci 
a likvidační zůstatek předá  nástupnické právnické osobě, která byla schválena Valným 
shromážděním. V případě, že nebyla určena právnická osoba, které by byl majetek  předán, převede se 
zůstatek majetku do vlastnictví státu. 

 

 

 

V Postoupkách dne 4.5.2017 

 

 

 

 

 
 
 


