STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ
ANO 2011
ve znění změn schválených Celostátním sněmem
dne 2. března 2013
Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí
lepší kvalitu života pro všechny. Prosperity a lepší budoucnosti dosáhneme zamezením
plýtvání a rozkrádání našich peněz ze státního rozpočtu. Tím získáme prostředky na
investice, jež nastartují hospodářský růst a zajistí práci lidem i firmám. Zdravě fungující
společnost může vzejít pouze z propojení svobody každého občana a přijetí osobní
zodpovědnosti za sebe i za ostatní.

I. Všeobecná ustanovení
ČLÁNEK 1: NÁZEV, SÍDLO A PŮSOBNOST POLITICKÉHO HNUTÍ
(1) Název politického hnutí zní: ANO 2011 (dále jen „Hnutí“).
(2) Zkratka Hnutí zní: ANO.
(3) Hnutí sídlí v Praze.
(4) Hnutí vyvíjí svoji činnost na území České republiky v souladu se zákonem č.
424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění
pozdějších předpisů.
ČLÁNEK 2: PROGRAMOVÉ CÍLE
(1) Hnutí usiluje o vytvoření odborně řízeného, funkčního a spravedlivého státu, který
zajistí lepší kvalitu života pro všechny, a to na principu svobody, demokracie,
odpovědnosti a solidarity.
(2) Hnutí podporuje koncept otevřeného státu s prvky přímé demokracie. Ve zvlášť
důležitých otázkách týkajících se České republiky či rozhodné části obyvatel bude Hnutí
prosazovat možnost vyhlášení referenda.
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(3) Hnutí se zasazuje o reformu veřejné správy, která by měla být nezávislá na politické
moci. Veřejná správa musí fungovat efektivně, nikoliv jako prostředí, ze kterého lze
snadno vyvést veřejné prostředky do soukromých kapes. Veřejné prostředky musí být
vynakládány v zájmu veřejnosti. Ve veřejné správě proto musejí být odborníci schopní
efektivně ji řídit a vyhodnocovat dopady svých rozhodnutí. Práce úředníků musí být
průběžně kontrolována a úředníci musí být odpovědni za svá rozhodnutí.
(4) Cílem Hnutí je solidární společnost založená na vzájemné občanské odpovědnosti za
důstojný život všech občanů. Sociální systém by měl podporovat rodiny s dětmi a
jedince, kteří se kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo jinému omezení nemohou o
sebe postarat sami. Seniorům by mělo být zajištěno důstojné stáří. U ostatních skupin by
mělo být vydávání sociálních dávek podmíněno aktivní snahou o zlepšení sociální
situace ze strany jejich příjemců. Stát musí pomáhat osobám se zdravotním postižením v
problematice uplatnění na trhu práce a spoluprací s organizacemi zabývajícími se touto
problematikou zlepšit integraci osob se zdravotním postižením do společnosti.
(5) Zásadní prioritou Hnutí je potírání korupce. Korupce se musí stát i z hlediska
morálního naprosto nepřijatelná. Hnutí proto bude usilovat o přijetí potřebných
protikorupčních zákonů, přezkoumání miliardových zakázek a o změnu financování
politických stran. Právo musí být pro občana srozumitelné a vymahatelné. K tomu je
zapotřebí reformovat policii, státní zastupitelství a soudy, aby byly politicky nezávislé,
neúplatné a efektivní.
(6) Hnutí usiluje o to, aby firmy podnikající v České republice odváděly daně v tuzemsku
a nikoli v daňových rájích. Cílem Hnutí je zpřehlednění současného komplikovaného
systému daňových výjimek. Daňový systém nesmí bránit rozvoji podnikání, zároveň ale
musí zajistit solidaritu bohatých s chudými a mezi generacemi navzájem.
(7) Hnutí prosazuje systematické řešení otázky regionálního rozvoje posílením vlastních
finančních zdrojů obcí. Cílem Hnutí v této oblasti je podpora efektivního propojení
infrastruktury, vzdělávacích kapacit a sociálních služeb v obcích.
(8) Hnutí se opírá o myšlenku vzdělané společnosti, která je základem pro
konkurenceschopnost a hospodářský růst. Kvalita vzdělání by měla být zvýšena tak, aby
vzdělávací soustava na všech stupních připravovala absolventy schopné uplatnit se na
trhu práce. Hnutí odmítá omezení samosprávy vysokých škol a potírání akademických
svobod.
(9) Hnutí podporuje zdravotnický systém založený na principu sdílené odpovědnosti ze
strany státu i osobní odpovědnosti občanů za svůj zdravotní stav. Hnutí hodlá zaměřit
svoji pozornost v oblasti zdravotnictví na správu zdravotních pojišťoven a hospodaření
zdravotnických zařízení. Cílem Hnutí je zprůhlednění lékové politiky, zastavení plýtvání
zdravotnickým materiálem a předražených nákupů. Zastaven by měl být odliv lékařů a
zdravotnického personálu.
(10) V oblasti zahraniční politiky a vnější bezpečnosti by měly být rozvíjeny vztahy
spolupráce a porozumění založené na pragmatickém přístupu ke všem demokratickým
zemím. Ve vztahu k Evropské unii by Česká republika měla zlepšit schopnost prosazení
národních zájmů, jasně definovat své priority, přicházet s novými návrhy a hledat pro ně
spojence.
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II. Členství
ČLÁNEK 3: PODMÍNKY VZNIKU ČLENSTVÍ V HNUTÍ
(1) Členem Hnutí může být občan České republiky s plnou způsobilostí k právním
úkonům, starší 18 let, který není členem jiného politického hnutí nebo politické strany,
má zájem se aktivně podílet na činnosti Hnutí, souhlasí se stanovami Hnutí a Morálním
kodexem Hnutí.
(2) Podmínkou vzniku členství v Hnutí je podání úplně a pravdivě vyplněné písemné
přihlášky se žádostí o členství v Hnutí, splnění čekatelské lhůty a kladné rozhodnutí
Předsednictva o udělení členství. Obsahové a formální náležitosti přihlášky a délku
čekatelské lhůty stanoví Předsednictvo vnitřním předpisem. V odůvodněných případech
může Předsednictvo podmínku čekatelské lhůty žadateli zkrátit nebo prominout.
ČLÁNEK 4: UCHAZEČ O ČLENSTVÍ V HNUTÍ
(1) Přijímací proces je zahájen doručením úplně a pravdivě vyplněné písemné přihlášky
se žádostí o status uchazeče o členství příslušnému Oblastnímu předsednictvu.
(2) Žadatel o status uchazeče o členství (dále jen „žadatel“) s bydlištěm v místě výkonu
působnosti místní organizace doručí spolu s přihláškou též doporučení příslušné místní
organizace, byla-li zřízena. Bydlištěm žadatele se přitom rozumí místo pobytu, kde se
žadatel převážně zdržuje.
(3) Přílohou přihlášky se žádostí o status uchazeče o členství je jeho životopis. Součástí
této přihlášky je prohlášení o bezdlužnosti, prohlášení o beztrestnosti a prohlášení o
tom, že žadatel přistupuje ke stanovám Hnutí a Morálnímu kodexu Hnutí. V případě
potřeby si může Oblastní předsednictvo vyžádat předložení dalších dokladů a listin či
podmínit vyřízení žádosti o status uchazeče o členství osobním pohovorem se
žadatelem.
(4) O schválení nebo zamítnutí přihlášky rozhoduje Oblastní předsednictvo, které o
výsledku řízení žadatele písemně vyrozumí nejpozději do tří měsíců ode dne podání
přihlášky. V případě zamítnutí žádosti o status uchazeče o členství lze novou žádost
podat nejdříve po jednom roce od rozhodnutí. Den, kdy byla žádost o status uchazeče o
členství schválena, je začátkem běhu čekatelské lhůty.
(5) Evidenci uchazečů o členství s uděleným statusem (dále jen „uchazečů“) s uvedením
příslušnosti k místní, oblastní a krajské organizaci vede Hlavní kancelář Hnutí.
(6) Uchazeč má právo:
a) být evidován u příslušné místní organizace a účastnit se jednání místní organizace,
b) žádat informace o činnosti Hnutí,
c) písemně požádat Oblastní předsednictvo o pozastavení statusu uchazeče včetně
všech souvisejících práv a povinností z důvodu neslučitelnosti statusu uchazeče
s vykonávanou funkcí nebo zaměstnáním, nebo z jiného vážného důvodu,
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d) písemně požádat Oblastní předsednictvo o obnovení přerušeného statusu
uchazeče v důsledku pominutí překážek pro jeho pozastavení.
(7) Uchazeč má povinnost dodržovat stanovy Hnutí a Morální kodex Hnutí a svým
jednáním přispívat k zachování dobrého jména Hnutí.
ČLÁNEK 5: ČLEN HNUTÍ
(1) Po uplynutí čekatelské lhůty předloží příslušné Oblastní předsednictvo se souhlasem
uchazeče jeho přihlášku se žádostí o členství Předsednictvu k rozhodnutí o přijetí.
(2) O udělení členství rozhoduje Předsednictvo, jehož rozhodnutí je konečné a nelze se
proti němu odvolat. V případě zamítnutí žádosti o členství lze novou žádost podat
nejdříve po jednom roce od rozhodnutí.
(3) Předsednictvo je oprávněno vyžádat si k posouzení žádosti o členství stanovisko
příslušné místní a/nebo oblastní a/nebo krajské organizace.
(4) Členství vzniká schválením žádosti o členství.
(5) Evidenci členů Hnutí s uvedením příslušnosti k místní, oblastní a krajské organizaci
vede Hlavní kancelář Hnutí.
(6) Hlavní kancelář Hnutí zapíše nového člena do evidence členů Hnutí po rozhodnutí o
schválení jeho žádosti o členství a vystaví mu členský průkaz.
ČLÁNEK 6: PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA HNUTÍ
(1) Člen Hnutí má právo:
a) volit, být volen a delegován do orgánů jako jejich člen, funkcionář nebo delegát,
b) účastnit se jednání místní organizace, zasedání Místního sněmu, zasedání
Oblastního sněmu a orgánu, do nějž byl zvolen, hlasovat o projednávaných návrzích,
prezentovat své názory a obhajovat svá stanoviska, podávat návrhy a vznášet dotazy,
c) účastnit se setkání a akcí vyhlašovaných orgány Hnutí,
d) být informován o činnosti Hnutí a přijatých usneseních orgánů Hnutí,
e) na základě odůvodněné písemné žádosti požádat Výbor o přeřazení k jiné místní
organizaci,
f) písemně požádat Předsednictvo o pozastavení členství včetně všech souvisejících
práv a povinností z důvodu neslučitelnosti členství v Hnutí s vykonávanou funkcí
nebo zaměstnáním, nebo z jiného vážného důvodu,
g) písemně požádat Předsednictvo o obnovení přerušeného členství v důsledku
pominutí překážek pro pozastavení členství.
(2) Člen Hnutí má povinnost:
a) aktivně se podílet na činnosti Hnutí,
b) dodržovat Morální kodex Hnutí a svým jednáním přispívat k zachování a rozvoji
dobrého jména Hnutí,
c) dodržovat stanovy Hnutí, vnitřní předpisy Hnutí a usnesení orgánů Hnutí,
d) čestně a svědomitě vykonávat funkci v orgánu Hnutí, do kterého byl zvolen,
e) oznamovat místní organizaci, u níž je evidován, veškeré změny ve skutečnostech a
údajích uvedených v přihlášce ke členství v Hnutí včetně jejích součástí,
f) platit včas členské příspěvky v předepsané výši.
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ČLÁNEK 7: ZÁNIK ČLENSTVÍ A STATUSU UCHAZEČE
(1) Členství v Hnutí a status uchazeče zaniká:
a) dnem doručení písemného oznámení o vystoupení z Hnutí místní organizaci, která
člena nebo uchazeče eviduje,
b) dnem přijetí do jiného politického hnutí nebo politické strany,
c) dnem přijetí kandidatury do voleb na kandidátce jiného politického hnutí nebo
politické strany bez předchozího souhlasu Výboru,
d) dnem rozhodnutí o vyloučení člena z Hnutí nebo rozhodnutí o odnětí statusu
uchazeče.
(2) O vyloučení z Hnutí nebo odnětí statusu uchazeče rozhoduje Předsednictvo.
(3) Ke svému rozhodnutí si Předsednictvo vyžádá stanovisko příslušné místní a/nebo
oblastní a/nebo krajské organizace.
(4) Důvody pro vyloučení člena nebo odnětí statusu uchazeče jsou:
a) závažné nebo opakované porušení stanov a Morálního kodexu Hnutí,
b) jednání v rozporu se zájmy Hnutí,
c) uvedení neúplných, nepravdivých nebo zkreslených údajů v přihlášce, v životopise
a v součástech přihlášky,
d) neuhrazení členského příspěvku ve výši a lhůtě stanovené vnitřním předpisem.
(5) Člen, jemuž zaniklo členství, nebo uchazeč, jehož status byl odňat, nemá vůči Hnutí
nárok na jakékoli plnění související se zaniklým členstvím nebo odňatým statusem
uchazeče. Pohledávky Hnutí vůči členovi nebo uchazeči nejsou zánikem jeho členství
nebo statusu uchazeče dotčeny a tyto se promlčují podle právních předpisů.

III. Organizační struktura a orgány Hnutí
ČLÁNEK 8: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY HNUTÍ
(1) Organizační struktura je tvořena místními, oblastními a krajskými organizacemi a je
zastřešena orgány s celostátní působností.
(2) Orgány s celostátní působností jsou:
a) Celostátní sněm,
b) Předsednictvo,
c) Výbor,
d) Kontrolní komise,
e) Rozhodčí a smírčí komise.
(3) Orgány s krajskou působností jsou:
a) Krajský sněm,
b) Krajské předsednictvo,
c) Krajská kontrolní komise.
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(4) Orgány s oblastní působností jsou:
a) Oblastní sněm,
b) Oblastní předsednictvo,
c) Oblastní revizor hospodaření.
(5) Orgány s místní působností jsou:
a) Místní sněm,
b) Místní předsednictvo,
c) Místní revizor hospodaření.
ČLÁNEK 9: ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ HNUTÍ
(1) Jednání a volby orgánů se řídí schváleným jednacím a volebním řádem.
(2) Orgány Hnutí jsou usnášeníschopné, účastní-li se jejich zasedání nadpoloviční
většina členů nebo delegátů s hlasovacím právem.
(3) Rozhodnutí všech orgánů mají formu usnesení. K přijetí usnesení je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných členů nebo delegátů.
(4) Ke změně stanov je nutný souhlas tří pětin osob přítomných na Celostátním sněmu
s hlasem rozhodovacím.
(5) Usnesení vyšších orgánů Hnutí jsou závazná pro všechny členy Hnutí a pro orgány
Hnutí, které jsou vyšším orgánům odpovědné.
ČLÁNEK 10: JEDNÁNÍ A ZASTUPOVÁNÍ
(1) Jménem Hnutí jedná samostatně předseda Hnutí, a to ve všech záležitostech, nebo
samostatně první místopředseda Hnutí na základě písemného pověření uděleného
Předsednictvem pro jednání ve vymezených záležitostech.
(2) Jménem krajské organizace, v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy Hnutí, jedná
navenek samostatně předseda Krajského předsednictva nebo jeho místopředseda na
základě písemného pověření uděleného pro jednání ve vymezených záležitostech.
(3) Jménem oblastní organizace, v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy Hnutí, jedná
navenek samostatně předseda Oblastního předsednictva nebo jeho místopředseda na
základě písemného pověření uděleného pro jednání ve vymezených záležitostech.
(4) Jménem místní organizace, v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy Hnutí, jedná
navenek samostatně předseda Místního předsednictva nebo jeho místopředseda na
základě písemného pověření uděleného pro jednání ve vymezených záležitostech.
(5) Zastupovat Hnutí může jako zmocněnec člen Hnutí, zaměstnanec Hnutí, případně
třetí osoba na základě plné moci udělené statutárním orgánem Hnutí. Plná moc musí být
písemná a musí v ní být vymezen věcný a časový rozsah zmocnění.
(6) Zaměstnanci Hnutí mohou zastupovat Hnutí rovněž na základě a v souladu se
zmocněním stanoveném vnitřními předpisy Hnutí.
(7) Podepisování za Hnutí se provádí tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu
Hnutí připojí osoba oprávněná jednat jménem Hnutí své jméno, příjmení, funkci a
podpis.
ČLÁNEK 11: CELOSTÁTNÍ SNĚM
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(1) Celostátní sněm je nejvyšším orgánem Hnutí.
(2) Celostátní sněm se koná nejméně jednou za dva roky.
(3) Předseda Hnutí svolává Celostátní sněm podle potřeby. Předseda Hnutí svolá
Celostátní sněm vždy, pokud o to požádají alespoň 2/3 všech členů Hnutí, a to do 90 dnů
od podání jejich písemné žádosti.
(4) Celostátního sněmu se účastní
a) s hlasem rozhodovacím:
členové Výboru
delegáti volení Krajským sněmem na základě klíče schváleného Výborem nebo
jejich náhradníci;
b) s hlasem poradním:
členové Kontrolní komise
členové Rozhodčí a smírčí komise; a
c) hosté přizvaní Předsednictvem.
(5) Do působnosti Celostátního sněmu náleží:
a) volba a odvolání předsedy, prvního místopředsedy, až čtyř místopředsedů a
dalších až osmi členů Předsednictva,
b) volba a odvolání členů Kontrolní komise,
c) volba a odvolání členů Rozhodčí a smírčí komise,
d) schvalování změn stanov,
e) schvalování programu Hnutí,
f) schvalování zprávy Předsednictva o činnosti a hospodaření Hnutí,
g) schvalování zprávy o činnosti Kontrolní komise,
h) schvalování zprávy o činnosti Rozhodčí a smírčí komise,
i) rozhodování o zrušení nebo sloučení Hnutí s jiným hnutím nebo stranou nebo o
přeměně Hnutí na občanské sdružení.
ČLÁNEK 12: PŘEDSEDNICTVO
(1) Předsednictvo je statutárním orgánem Hnutí, řídí jeho činnost a jedná jeho jménem.
(2) Předsednictvo je složeno z předsedy, prvního místopředsedy, až čtyř místopředsedů
a dalších až osmi členů. Členové předsednictva jsou oprávněni účastnit se zasedání
všech orgánů Hnutí.
(3) Předsednictvo zasedá podle potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně jednou
za čtvrtletí. Zasedání svolává předseda Hnutí, který jej rovněž řídí.
(4) Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech celostátního významu, které nejsou
stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Hnutí.
(5) Do působnosti Předsednictva náleží zejména:
a) hospodaření s majetkem Hnutí,
b) předkládání zprávy o činnosti a hospodaření Hnutí Celostátnímu sněmu,
c) předkládání návrhu rozpočtu a výroční finanční zprávy ke schválení Výboru,
d) předkládání návrhů směrnic, řádů a statutů ke schválení Výboru,
e) schvalování metodických pokynů, rozpočtových pravidel a pravidel hospodaření,
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f) rozhodování o veškerých otázkách uvedených v hlavě II. těchto stanov (Členství),
není-li v těchto stanovách uvedeno jinak nebo není-li tato pravomoc usneseními
Předsednictva delegována na Krajská předsednictva,
g) rozhodování o zřízení, sloučení či rozdělení nebo zrušení místních organizací,
h) rozhodování o zřízení, sloučení či rozdělení nebo zrušení oblastních organizací,
i) rozhodování o zřízení a zrušení krajských organizací a vykonávání působnosti
orgánů krajských organizací v těch krajích, kde krajské organizace nepůsobí,
j) rozhodování o zřízení a zrušení Hlavní kanceláře Hnutí, jejíž působnost a
pravomoci stanoví vnitřní předpis schválený Předsednictvem,
k) rozhodování o zřízení a zrušení poradních orgánů a odborných komisí, schvalování
jejich organizačních řádů a pravidel činnosti, jmenování a odvolávání členů poradních
orgánů.
ČLÁNEK 13: PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ HNUTÍ
(1) Předseda Hnutí stojí v čele Hnutí a reprezentuje Hnutí navenek. V případě jeho
nepřítomnosti nebo v případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci, vykonává
tuto pravomoc první místopředseda Hnutí.
(2) Předseda Hnutí svolává zasedání Předsednictva, Výboru a Celostátního sněmu a
předsedá jim, nepověří-li tím některého z místopředsedů Hnutí.
(3) Předseda Hnutí jmenuje a odvolává manažera Hnutí a manažery krajských
organizací.
(4) Místopředsedové Hnutí zastupují samostatně předsedu Hnutí na základě pověření ve
vymezených záležitostech.
ČLÁNEK 14: VÝBOR
(1) Výbor je nejvyšším orgánem Hnutí mezi zasedáními Celostátního sněmu.
(2) Výbor tvoří:
členové Předsednictva,
předsedové Krajských předsednictev.
(3) Výbor zasedá podle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně jednou za
pololetí. Zasedání svolává předseda Hnutí, který jej rovněž řídí.
(4) Do působnosti Výboru náleží:
a) schvalování rozpočtu,
b) schvalování výroční finanční zprávy,
c) schvalování směrnic, řádů a statutů,
d) schvalování Morálního kodexu Hnutí,
e) schvalování klíče pro výběr delegátů účastnících se Celostátního sněmu a
Krajských sněmů,
f) schvalování kandidátních listin do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
Evropského parlamentu a rozhodování o výběru kandidátů do Senátu Parlamentu
ČR,
g) schvalování kandidátních listin do krajských zastupitelstev a zastupitelstva hl. m.
Prahy, není-li tato pravomoc usnesením Výboru delegována na Krajské sněmy,
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h) schvalování kandidátních listin do místních zastupitelstev obcí a městských
zastupitelstev statutárních měst s územním členěním (zastupitelstev městských
obvodů, městských částí anebo městských částí hlavního města Prahy), není-li tato
pravomoc usnesením Výboru delegována na Oblastní, popřípadě Místní sněmy,
i) rozhodování o neplatnosti usnesení orgánu Hnutí z důvodu jeho rozporu
s vnitřními předpisy Hnutí, se stanovami Hnutí nebo s právními předpisy,
j) schvalování volebního programu Hnutí,
k) schvalování žádostí členů Hnutí o přeřazení k jiné místní organizaci.
ČLÁNEK 15: KONTROLNÍ KOMISE
(1) Kontrolní komise je nezávislým kontrolním orgánem Hnutí.
(2) Kontrolní komise má nejméně tři, nejvíce však pět členů, kteří ze svého středu volí
předsedu. Předseda Kontrolní komise řídí její zasedání a zastupuje Kontrolní komisi
navenek. Předseda Kontrolní komise je oprávněn účastnit se jednání Předsednictva a
Výboru s hlasem poradním. Předseda ani členové Kontrolní komise nesmějí zastávat
v rámci organizační struktury Hnutí žádnou jinou funkci ani být v zaměstnaneckém
poměru k Hnutí.
(3) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
(4) Do působnosti Kontrolní komise náleží:
a) kontrola hospodaření Hnutí s jeho majetkem,
b) předkládání písemné zprávy o činnosti Celostátnímu sněmu,
c) informování Výboru o výsledcích provedených kontrol hospodaření,
d) předkládání stanoviska k výroční finanční zprávě Výboru.
(5) Všechny orgány a všichni členové Hnutí jsou povinni poskytovat Kontrolní komisi
součinnost a na vyžádání předložit veškeré potřebné listiny a doklady týkající se
hospodaření.
(6) Činnost Kontrolní komise se řídí statutem, který schvaluje Výbor.
ČLÁNEK 16: ROZHODČÍ A SMÍRČÍ KOMISE
(1) Rozhodčí a smírčí komise je nezávislým rozhodčím a smírčím orgánem Hnutí.
Rozhoduje zároveň jako odvolací orgán a její rozhodnutí jsou konečná.
(2) Rozhodčí a smírčí komise má nejméně tři, nejvíce však pět členů, kteří ze svého
středu volí předsedu. Předseda Rozhodčí a smírčí komise řídí její zasedání a zastupuje
Rozhodčí a smírčí komisi navenek. Předseda Rozhodčí a smírčí komise je oprávněn
účastnit se jednání Předsednictva a Výboru s hlasem poradním. Předseda ani členové
Rozhodčí a smírčí komise nesmějí zastávat v rámci organizační struktury Hnutí žádnou
jinou funkci ani být v zaměstnaneckém poměru k Hnutí.
(3) Rozhodčí a smírčí komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
(4) Do působnosti Rozhodčí a smírčí komise náleží:
a) rozhodování sporů mezi orgány Hnutí a mezi orgány Hnutí a členy Hnutí,
b) závazný výklad stanov,
c) kontrola dodržování vnitřních předpisů Hnutí, usnesení vyšších orgánů, stanov a
obecně závazných předpisů,
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d) předkládání zprávy o činnosti Celostátnímu sněmu.
(5) V případě, že Rozhodčí a smírčí komise zjistí porušení vnitřních předpisů Hnutí,
usnesení vyšších orgánů Hnutí, stanov či obecně závazných předpisů, pozastaví platnost
dotčeného usnesení a vyzve příslušný orgánu Hnutí ke zjednání nápravy v určené lhůtě.
Pokud dotčený orgán výzvě nevyhoví, pak je Rozhodčí a smírčí komise oprávněna
navrhnout Výboru prohlášení takového usnesení za neplatné.
(6) Všechny orgány a všichni členové Hnutí jsou povinni poskytovat Rozhodčí a smírčí
komisi součinnost a na vyžádání předložit veškeré potřebné listiny a doklady.
(7) Činnost Rozhodčí a smírčí komise se řídí statutem, který schvaluje Výbor.
ČLÁNEK 17: KRAJSKÉ ORGANIZACE A ORGÁNY
(1) Krajská organizace je organizační jednotkou Hnutí s územní působností na úrovni
kraje (v případě hl. města Prahy jde o území hlavního města), jejíž územní hranice jsou
vymezené ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Krajská organizace vykonává působnost oblastní organizace v těch místech, kde
oblastní organizace nepůsobí.
(3) Krajský sněm je nejvyšším orgánem příslušné krajské organizace a koná se nejméně
jednou za dva roky. Předseda Krajského předsednictva svolá Krajský sněm vždy, pokud
o svolání rozhodne Předsednictvo nebo Výbor, nebo pokud o to požádá alespoň 1/2
oblastních organizací nebo 2/3 členů sdružených u příslušné krajské organizace, a to do
60 dnů od podání jejich písemné žádosti.
(4) Krajského sněmu se účastní delegáti volení v souladu s principem poměrného
zastoupení na základě klíče schváleného Výborem. Členové Krajského předsednictva
mají právo účastnit se zasedání Krajského sněmu vždy.
(5) Do působnosti Krajského sněmu náleží:
a) nominace kandidáta na předsedu Krajského předsednictva,
b) volba a odvolání až tří místopředsedů Krajského předsednictva,
c) schvalování zprávy Krajského předsednictva o činnosti a hospodaření krajské
organizace,
d) volba a odvolání delegátů a jejich náhradníků na Celostátní sněm,
e) nominace kandidáta na předsedu Hnutí a prvního místopředsedu, nominace
kandidátů na místopředsedy a členy Předsednictva, nominace členů Kontrolní
komise a členů Rozhodčí a smírčí komise,
f) volba a odvolání členů Krajské kontrolní komise,
g) sestavování kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, do příslušných krajských zastupitelstev a zastupitelstva hl. m. Prahy.
(6) Krajské předsednictvo je výkonným orgánem krajské organizace, řídí její činnost a
hospodaří s prostředky přidělenými Výborem příslušné krajské organizaci dle
schváleného rozpočtu.
(7) Krajské předsednictvo je složeno z předsedy Krajského předsednictva jmenovaného
a odvolávaného Předsednictvem, až tří místopředsedů Krajského předsednictva a
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předsedů Oblastních předsednictev. Krajské předsednictvo se schází podle potřeby,
zpravidla jedenkrát měsíčně.
(8) Předseda Krajského předsednictva předsedá zasedání Krajského sněmu a Krajského
předsednictva, zabezpečuje plnění usnesení orgánů Hnutí.
(9) Předseda Krajského předsednictva je zároveň členem Výboru a na jeho zasedání
reprezentuje příslušnou krajskou organizaci. V případě, že je předseda Krajského
předsednictva zvolen členem Předsednictva, stává se členem Výboru jím pověřený
místopředseda Krajského předsednictva.
(10) Krajská kontrolní komise je tříčlenný nezávislý orgán kontroly hospodaření. Do
působnosti Krajské kontrolní komise náleží kontrola hospodaření krajské organizace
s přidělenými finančními prostředky včetně kontroly dodržování rozpočtu krajské
organizace, informování Krajského předsednictva o výsledcích kontroly a podávání
zpráv o výsledcích kontroly hospodaření krajské organizace Kontrolní komisi a
Předsednictvu.
ČLÁNEK 18: OBLASTNÍ ORGANIZACE A ORGÁNY
(1) Oblastní organizace je organizační jednotkou Hnutí s územní působností na úrovni
okresu (v případě hl. města Prahy obvodu), jejíž územní hranice jsou vymezené
ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 564/2002 Sb., o stanovení území
okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů. Hranice oblastních organizací v územní působnosti krajské organizace Praha
se vymezí v souladu s územně-správním členěním daným aktuálním zněním statutu hl.
m. Prahy.
(2) O zřízení oblastní organizace může rozhodnout Předsednictvo na žádost alespoň pěti
členů Hnutí sdružených na úrovni okresu.
(3) Oblastní organizace vykonává působnost místní organizace v těch místech, kde
místní organizace nepůsobí.
(4) Oblastní sněm je nejvyšším orgánem příslušné oblastní organizace a koná se
nejméně jednou za rok. Předseda Oblastního předsednictva svolá Oblastní sněm vždy,
pokud o svolání rozhodne Výbor nebo Krajské předsednictvo, nebo pokud o to požádá
alespoň 1/2 místních organizací nebo 2/3 členů sdružených u příslušné oblastní
organizace, a to do 60 dnů od podání jejich písemné žádosti.
(5) Právo účasti na Oblastním sněmu mají všichni členové příslušné oblastní organizace.
(6) Do působnosti Oblastního sněmu náleží:
a) volba a odvolání předsedy a až dvou místopředsedů Oblastního předsednictva,
b) schvalování zprávy předsedy Oblastního předsednictva o činnosti a hospodaření
oblastní organizace,
c) volba a odvolání delegátů a jejich náhradníků na Krajský sněm,
d) nominace kandidáta na předsedu Hnutí, prvního místopředsedu, předsedu
Krajského předsednictva, nominace kandidátů na místopředsedy a členy
Předsednictva, členy Kontrolní komise a členy Rozhodčí a smírčí komise,
e) volba a odvolání Oblastního revizora hospodaření,
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f) sestavování kandidátních listin pro volby do místních zastupitelstev obcí a
městských zastupitelstev statutárních měst s územním členěním (zastupitelstev
městských obvodů, městských částí anebo městských částí hlavního města Prahy).
(7) Oblastní předsednictvo je výkonným orgánem oblastní organizace, řídí její činnost a
hospodaří s majetkem přiděleným Výborem příslušné oblastní organizaci dle
schváleného rozpočtu.
(8) Oblastní předsednictvo je složeno z předsedy Oblastního předsednictva, až dvou
místopředsedů a předsedů Místních předsednictev. Oblastní předsednictvo se schází
podle potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně.
(9) Předseda Oblastního předsednictva předsedá zasedání Oblastního sněmu a
zabezpečuje plnění usnesení orgánů Hnutí. Předseda Oblastního předsednictva je
zároveň členem Krajského předsednictva a na jeho zasedání reprezentuje příslušnou
oblastní organizaci.
(10) Oblastní revizor hospodaření je nezávislý orgán kontroly hospodaření. Do
působnosti Oblastního revizora hospodaření náleží kontrola hospodaření oblastní
organizace s přidělenými finančními prostředky včetně kontroly dodržování rozpočtu
oblastní organizace, informování Oblastního předsednictva o výsledcích kontroly a
podávání zpráv o výsledcích kontroly hospodaření oblastní organizace Kontrolní komisi
a Předsednictvu.
ČLÁNEK 19: MÍSTNÍ ORGANIZACE a ORGÁNY
(1) Místní organizace je základní organizační jednotkou Hnutí působící zpravidla
v hranicích obce, v případě územně členěných statutárních měst v hranicích městské
části nebo městského obvodu.
(2) O zřízení místní organizace může rozhodnout Předsednictvo na žádost alespoň tří
členů Hnutí sdružených na úrovni obce.
(3) Místní sněm je nejvyšším orgánem příslušné místní organizace a koná se nejméně
jednou za rok. Předseda Místního předsednictva svolá Místní sněm vždy, pokud o
svolání rozhodne Výbor, Krajské nebo Oblastní předsednictvo, nebo pokud o to požádá
alespoň 2/3 všech členů příslušné místní organizace, a to do 30 dnů od podání jejich
písemné žádosti.
(4) Právo účasti na Místním sněmu mají všichni členové příslušné místní organizace.
(5) Do působnosti Místního sněmu náleží:
a) volba a odvolání předsedy a až dvou místopředsedů Místního předsednictva,
b) schvalování zprávy předsedy Místního předsednictva o činnosti a hospodaření místní
organizace,
c) volba a odvolání delegátů a jejich náhradníků na Oblastní sněm,
d) nominace kandidáta na předsedu Hnutí, prvního místopředsedu, předsedu Krajského
předsednictva, předsedu Oblastního předsednictva, nominace kandidátů na
místopředsedy a členy Předsednictva, členy Kontrolní komise a členy Rozhodčí a smírčí
komise,
e) volba a odvolání Místního revizora hospodaření.
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(6) Místní předsednictvo je výkonným orgánem místní organizace, řídí její činnost a
hospodaří s majetkem přiděleným Výborem příslušné místní organizaci dle schváleného
rozpočtu. Místní předsednictvo se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně.
(7) Místní předsednictvo je složeno z předsedy a až dvou místopředsedů. Předseda
Místního předsednictva předsedá zasedání Místního sněmu, zabezpečuje plnění
usnesení orgánů Hnutí. Předseda Místního předsednictva nebo jím pověřený
místopředseda je oprávněn účastnit se zasedání příslušného Oblastního sněmu vždy.
(8) Místní revizor hospodaření je nezávislý orgán kontroly hospodaření. Do působnosti
Místního revizora hospodaření náleží kontrola hospodaření místní organizace
s přidělenými finančními prostředky včetně kontroly dodržování rozpočtu místní
organizace, informování Místního předsednictva o výsledcích kontroly a podávání zpráv
o výsledcích kontroly hospodaření Kontrolní komisi a Předsednictvu.
(9) V případě tříčlenné místní organizace volí Místní sněm pouze předsedu místní
organizace a Místního revizora. V tomto případě kompetence předsedy místní
organizace jsou totožné s kompetencemi Místního předsednictva.
ČLÁNEK 20: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
(1) Funkční období členů všech orgánů Hnutí je dvouleté.
(2) Funkční období zaniká:
a) uplynutím lhůty funkčního období,
b) odstoupením z funkce, ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení
z funkce orgánu, jehož je odstupující členem, nebo ke dni uvedenému v oznámení o
odstoupení,
c) novou volbou, ke dni přijetí usnesení o zvolení člena orgánu,
d) odvoláním, ke dni přijetí usnesení o odvolání člena orgánu,
e) zánikem členství v Hnutí, ke dni rozhodnutí o vyloučení člena z Hnutí.
(3) Uvolní-li člen v některém z volených orgánů Hnutí funkci před skončením funkčního
období nebo nedosahuje-li počet zvolených členů nejvýše stanoveného početního limitu,
lze přistoupit ke kooptaci. Kooptovaný člen je zvolen nadpoloviční většinou všech
zbývajících členů. Takto lze kooptovat nejvýš jednu polovinu členů příslušného orgánu.
Výkon funkce kooptovaných členů končí nejpozději dnem uplynutí funkčního období
řádně zvolených členů.
(4) Zaměstnanci Hnutí a jiné osoby podléhající v souladu s vnitřními předpisy Hnutí
řídící působnosti manažera Hnutí (manažeři krajských organizací apod.), nemohou být
voleni ani jmenováni do žádného orgánu Hnutí.
(5) V případě nečinnosti některého orgánu Hnutí přechází jeho působnost na nejblíže
nadřízený orgán Hnutí.

IV. Hospodaření Hnutí
ČLÁNEK 21: ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
(1) Hnutí jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové
Hnutí za závazky Hnutí ani neodpovídají ani neručí.
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(2) Hnutí hospodaří se svým majetkem na základě schváleného rozpočtu a v souladu s
vnitřními předpisy přijatými Výborem.
(3) Krajské, oblastní a místní organizace hospodaří se svěřeným majetkem v souladu
s vnitřními předpisy přijatými Výborem. Předseda Krajského předsednictva může jednat
a zavazovat Hnutí pouze do výše prostředků přidělených příslušné krajské organizaci.
Předseda Oblastního předsednictva může jednat a zavazovat Hnutí pouze do výše
prostředků přidělených Výborem příslušné oblastní organizaci. Předseda Místního
předsednictva může jednat a zavazovat Hnutí pouze do výše prostředků přidělených
Výborem příslušné místní organizaci.
(4) Roční rozpočet Hnutí včetně jeho změn schvaluje Výbor.
(5) Zdroje financování tvoří příjmy Hnutí stanovené zákonem č. 424/1991 Sb., o
sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
(6) Majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení
Hnutí, bude nabídnut nadaci nebo nadačnímu fondu, jejichž účelem je boj proti korupci,
nerozhodne-li Výbor jinak.

V. Přechodná a závěrečná ustanovení
ČLÁNEK 22: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prvního 1. místopředsedu Hnutí volí z místopředsedů Hnutí Předsednictvo.

--------------------------------------Ing. Andrej Babiš
předseda
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