Stanovy
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
§ 1 – Úvodní ustanovení
1. Název strany je Strana Práv Občanů ZEMANOVCI, její zkratka je SPOZ, (dále jen SPOZ).
2. SPOZ je právnickou osobou, působící na území České republiky.
3. Předmětem činnosti SPOZ je politické působení ve smyslu zákona č.424/1991 Sb., o
sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Statutárním orgánem strany jsou předseda, 1. místopředseda a místopředsedové SPOZ. Za
stranu jednají navenek samostatně předseda nebo společně dva místopředsedové strany.
Podepisování za stranu se provádí tak, že k názvu strany připojí svůj podpis předseda nebo
společně dva místopředsedové.
5. Sídlem strany je Praha, Vršovická 1461/64, 101 00, Praha 10

§ 2 – Programové cíle
1. Cílem strany je rozšířit práva občanů při výběru politických reprezentantů prosazováním
úprav volebních a dalších zákonů, a to:
a. snížením procenta preferenčních hlasů z dnešních pěti na tři procenta tak, aby
občané mohli snadněji měnit pořadí na kandidátkách,
b. zvýšením počtu volebních krajů z dnešních třinácti na třicet pět tak, aby občané
skutečně znali kandidáty ve svém volebním kraji,
c. zavedením principu panašování (možnost výběru z více kandidátek současně) z
dnešní komunální úrovně i na úroveň krajských voleb a voleb do Poslanecké
sněmovny,
d. přímou volbu starostů a primátorů,
e. přímou volbu hejtmanů,
f. přijetím zákona o obecném referendu.
2. SPOZ je strana proevropská a podporující zásady sociálně tržní ekonomiky a práva každého
občana v souladu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod.

§ 3 – Členství v SPOZ, práva a povinnosti členů
1. Členství v SPOZ může být:
Čestné
Řádné
2. Čestné členství
a. Čestné členství v SPOZ uděluje Předsednictvo SPOZ.
b. Čestné členství v SPOZ může navrhnout člen Předsednictva SPOZ nebo svým
usnesením Krajský výbor SPOZ.
3. Řádné členství
a. Členem SPOZ může být každý občan České republiky starší osmnácti let, který
souhlasí s politickým programem a stanovami SPOZ, který není členem jiné politické
strany, nebo politického hnutí.
b. Občan se stává členem SPOZ podpisem přihlášky, osobním zaplacením registračního
poplatku ve výši 50,- Kč a většinovým rozhodnutím schůze nebo výroční schůze
místní organizace (dále jen MO SPOZ) v tajném hlasování, jejíž se stává členem,
případně většinovým rozhodnutím Předsednictva SPOZ (v případě, že byl vyloučen
z SPOZ Předsednictvem SPOZ).
c. Dokladem o členství v SPOZ je členská legitimace (členský průkaz).
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4. Členství v SPOZ zaniká:
a. vstupem člena SPOZ do jiné politické strany nebo do jiného politického hnutí,
b. kandidaturou ve volbách za jinou politickou stranu nebo politické hnutí, bez souhlasu
příslušného Krajského výboru SPOZ,
c. písemným prohlášením o vystoupení,
d. úmrtím,
e. zrušením členství na základě rozhodnutí MO SPOZ, které je členem, z důvodu
závažného nebo opakovaného porušení Stanov SPOZ nebo programu SPOZ,
f. zrušením členství na základě rozhodnutí KV krajské organizace SPOZ, které je
členem, z důvodu závažného nebo opakovaného porušení Stanov SPOZ nebo
programu SPOZ,
g. zrušením členství na základě rozhodnutí Předsednictva SPOZ, na základě návrhu RKK
SPOZ, z důvodu závažného nebo opakovaného porušení Stanov SPOZ nebo programu
SPOZ nebo jednání, které poškozuje stranu.
h. zrušením členství na základě rozhodnutí Předsednictva SPOZ,
i. pro dlouhodobou, více jak jednoletou neomluvenou neúčast na činnosti SPOZ a
jednáních orgánů SPOZ,
j. v důsledku pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin.
5. Práva
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

člena SPOZ
Každý člen má stejná práva.
Každý člen má právo zvolit si místní organizaci SPOZ, které bude členem.
Právem člena je volit a být volen do stranických funkcí a kandidovat do veřejných
funkcí.
Účastnit se jednání MO SPOZ, jejímž je členem a spolurozhodovat o činnosti MO
SPOZ.
Účastnit se jednání vyšších orgánů, které projednávají závažné záležitosti týkající se
jeho osoby.
Vyjadřovat své názory, připomínky, návrhy a stanoviska na stranických jednáních
nebo je podávat písemně příslušnému stranickému orgánu a požadovat jejich
vyřízení. Na jednáních stranických orgánů kritizovat kteréhokoliv člena nebo orgán
SPOZ.
Být informován o průběhu a závěrech jednání orgánů SPOZ.

6. Povinnosti člena SPOZ
a. Aktivně se podílet na činnosti SPOZ.
b. Prosazovat programové cíle strany, uvedené v § 2 a schválený program strany.
c. Dodržovat stanovy SPOZ.
d. Dodržovat rozhodnutí a usnesení orgánů strany.
e. Dbát o dobré jméno strany.
f. Nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku zaplatit členské příspěvky,
jejich minimální výši stanovuje Předsednictvo SPOZ.
g. Plnit povinnosti vyplývající z funkce, kterou dobrovolně přijal, s odpovědností tomu
orgánu SPOZ, který jej do funkce zvolil.
h. Plnit povinnosti vyplývající ze Stanov při výkonu veřejné funkce, do které byl zvolen
za SPOZ.

§ 4 – Organizační struktura SPOZ, místní a krajská organizace SPOZ
1. Místní organizace SPOZ (MO SPOZ)
a. MO SPOZ je základní politickou jednotkou a současně základní organizační jednotkou
SPOZ.
b. MO SPOZ ustavuje a její územní působnost stanoví příslušný Krajský výbor SPOZ
(dále jen KV SPOZ).
c. MO SPOZ vzniká dnem ustavující schůze MO SPOZ, na základě předchozích
rozhodnutí příslušného KV SPOZ.
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d. MO SPOZ sdružuje členy, kteří do ní vstoupili a za jejich spolurozhodování řídí
stranickou práci MO SPOZ.
e. Minimální počet členů MO SPOZ je pět (5).
f. MO SPOZ navrhuje kandidáty na kandidátní listiny pro všechny druhy voleb a podílí
se na přípravě volební kampaně SPOZ v rámci své působnosti.
2. Orgány MO SPOZ jsou:
a. Výroční členská schůze MO SPOZ
b. Členská schůze MO SPOZ
c. Výbor MO SPOZ
3. Výroční členská schůze MO SPOZ
a. Koná se nejméně jedenkrát za dva roky.
b. Výroční členskou schůzi svolává výbor MO SPOZ.
c. O termínu konání Výroční členské schůze je předseda MO SPOZ povinen prokazatelně
informovat všechny členy dané MO SPOZ minimálně 14 dní před jejím konáním.
Spolu s pozvánkou předá všem členům MO SPOZ i program Výroční členské schůze,
případně další materiály.
d. O konání Výroční členské schůze předseda MO SPOZ informuje ve stejném termínu i
sekretariát příslušného KV SPOZ.
e. Právo účasti na Výroční členské schůzi s hlasem poradním mají členové PKV SPOZ
příslušného kraje, předseda KKK SPOZ příslušného kraje a členové RKK SPOZ.
f. Výbor MO SPOZ je povinen svolat neprodleně mimořádnou Výroční členskou schůzi,
pokud o to písemně požádá nadpoloviční většina členů dané MO SPOZ.
g. Výroční členská schůze volí a odvolává tajnou volbou předsedu MO SPOZ.
h. Výroční členská schůze volí a odvolává tajnou volbou výbor MO SPOZ.
i. Výroční členská schůze volí tajnou volbou delegáty Krajské konference SPOZ.
j. Výroční členská schůze schvaluje zprávu předsedy MO SPOZ o činnosti MO SPOZ a
zprávu výboru MO SPOZ o hospodaření MO SPOZ.
k. Z každé Výroční členské schůze se pořizuje písemný zápis, který se spolu
s usnesením a prezenční listinou zasílá na sekretariát příslušného KV SPOZ nejpozději
14 dní po konání Výroční členské schůze.
4. Členská schůze MO SPOZ
a. Koná se podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, a to v každém pololetí alespoň
jedenkrát.
b. Schůzi MO SPOZ svolává předseda MO SPOZ.
c. O termínu konání členské schůze je předseda MO SPOZ povinen prokazatelně
informovat všechny členy dané MO SPOZ minimálně 7 dní před jejím konáním. Spolu
s pozvánkou předá všem členům MO SPOZ i program členské schůze, případně další
materiály.
d. O konání členské schůze předseda MO SPOZ informuje ve stejném termínu i
sekretariát příslušného KV SPOZ.
e. Právo účasti na členské schůzi s hlasem poradním mají členové PKV SPOZ
příslušného kraje, předseda KKK SPOZ příslušného kraje a členové RKK SPOZ.
f. Předseda MO SPOZ je povinen svolat neprodleně mimořádnou členskou schůzi, pokud
o to písemně požádá nadpoloviční většina členů dané MO SPOZ.
g. Z každé členské schůze se pořizuje písemný zápis, který se spolu s usnesením a
originální prezenční listinou zasílá na sekretariát příslušného KV nejpozději 14 dní po
konání členské schůze.
5. Výbor
a.
b.
c.

MO SPOZ (dále jen VMO SPOZ)
Tvoří předseda a členové VMO SPOZ zvoleni výroční členskou schůzí.
Je volen na dva roky.
Volí a odvolává ze svých členů místopředsedy, pokud je nezvolila výroční členská
schůze.
d. Schází se podle potřeby.
e. Jednání VMO SPOZ svolává předseda MO SPOZ.
f. Řídí činnost MO SPOZ v období mezi členskými schůzemi MO SPOZ.
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g. Zajišťuje realizaci usnesení členských schůzí MO SPOZ a usnesení vyšších orgánů
SPOZ.
h. Z jednání VMO SPOZ se vyhotovuje písemný zápis a spolu s originální prezenční
listinou se zasílá na sekretariát příslušného KV SPOZ nejpozději 14 dní po konání
jednání výboru MO SPOZ.
6. MO SPOZ zaniká:
a. rozhodnutím tří pětin všech svých členů,
b. pokud počet jejích členů klesne pod pět a tento stav trvá déle než dvě kalendářní
čtvrtletí,
7. Zrušení MO SPOZ
a. Příslušný KV SPOZ svým rozhodnutím zruší MO SPOZ, pokud MO SPOZ nevykonává
činnost déle než tři kalendářní čtvrtletí, případně svou činností porušuje Stanovy
SPOZ nebo programové dokumenty SPOZ.
b. Rozhodnutí o zrušení MO SPOZ potvrzuje Předsednictvo SPOZ.
8. Členové zaniklé nebo zrušené MO SPOZ se stávají členy MO SPOZ podle svého rozhodnutí,
pokud tak neučiní, rozhodne o jejich zařazení příslušný KV SPOZ.
9. Krajská organizace SPOZ
a. Krajská organizace SPOZ (dále jen KO SPOZ) je politickou jednotkou a současně
organizační jednotkou SPOZ s územní působností kraje.
b. KO SPOZ tvoří všechny MO SPOZ v kraji.
10. Orgány KO SPOZ jsou:
a. Krajská konference (dále jen KK SPOZ)
b. Krajský výbor (dále jen KV SPOZ)
c. Předsednictvo Krajského výboru (dále jen PKV SPOZ)
d. Krajská kontrolní komise (dále jen KKK SPOZ)
e. Klub zastupitelů (dále jen KZ SPOZ)
11. Krajská konference SPOZ
a. KK SPOZ je nejvyšším orgánem KO SPOZ
b. KK SPOZ je tvořena delegáty s hlasem rozhodujícím, jimiž jsou členové KV SPOZ,
předsedové MO SPOZ, předseda KKK SPOZ a delegáti zvoleni na výročních schůzích
MO SPOZ podle klíče stanoveného PKV SPOZ. Členové KKK SPOZ jsou hosty KK
SPOZ, pokud nebyli zvoleni delegáty Krajské konference.
c. Klíč k volbě delegátů KK SPOZ musí být určen tak, aby nejméně dvě třetiny delegátů
tvořili delegáti zvolení na nižší úrovni.
d. Volí a odvolává tajnou volbou předsedu KV SPOZ.
e. Volí a odvolává tajnou volbou místopředsedy KV SPOZ.
f. Volí a odvolává tajnou volbou předsedu a členy KKK SPOZ.
g. Volí a odvolává tajnou volbou členy KV SPOZ.
h. Určuje základní směr politiky SPO v území působnosti KO SPOZ. Při svém
rozhodování vychází z usnesení vyšších orgánů SPOZ.
i. Sestavuje kandidátní listiny pro všechny druhy voleb, které se konají v území její
působnosti.
j. Volí za KO SPOZ tajnou volbou delegáty a náhradníky Sjezdu SPOZ.
k. Koná se nejméně jedenkrát za dva roky a svolává jí PKV SPOZ. O datu konání KK
SPOZ musí být informovány všechny MO SPOZ daného kraje nejméně 30 dnů
předem. V mimořádných případech může PKV SPOZ rozhodnout o zkrácení této lhůty
na 15 dní. Ve stejné lhůtě musí PKV SPOZ stanovit klíč k volbám delegátů KK SPOZ a
informovat o tom příslušné MO SPOZ.
12. Mimořádná KK SPOZ
a. Svolává Předsednictvo KV SPOZ, rozhodne – li o tom KV SPOZ nejméně hlasy tří
pětin všech svých členů, nebo pokud o to písemně požádají nejméně tři pětiny všech
MO SPOZ v kraji.
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b. Datum konání mimořádné KK SPOZ, klíč k určení počtu a skladby delegátů s hlasem
rozhodujícím a návrh jejího programu oznámí Předsednictvo KV SPOZ všem MO SPOZ
nejméně 15 dnů před jejím konáním.
13. Krajský výbor SPOZ (KV SPOZ)
a. KV SPOZ tvoří s hlasem rozhodujícím předseda KV SPOZ, místopředsedové KV SPOZ
a členové KV SPOZ zvolení KK SPOZ. Právo účasti na jednání KV SPOZ s hlasem
poradním mají předsedové všech MO SPOZ v dané KO SPOZ, pokud o tom svým
usnesením rozhodne PKV, členové Klubu zastupitelů, předseda KKK a vedoucí
krajského sekretariátu SPOZ.
b. Je volen na dva roky.
c. Volí a odvolává ze svého středu místopředsedy, pokud je nezvolila KK SPOZ.
d. Schází se podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce.
e. Jednání KV SPOZ svolává předseda KV SPOZ.
f. Řídí činnost KO SPOZ v období mezi jednotlivými konáními KK SPO.
g. Zajišťuje realizaci plnění usnesení KK SPOZ a usnesení vyšších orgánů SPOZ.
h. Schvaluje vznik nových MO SPOZ v kraj.
i. Schvaluje výši členského příspěvku pro příslušný kalendářní rok.
j. Ruší MO SPOZ v kraji.
k. Ruší členství člena SPOZ v kraji.
14. Předsednictvo krajského výboru SPOZ (PKV SPOZ)
a. PKV SPOZ tvoří s hlasem rozhodujícím předseda KV SPOZ a místopředsedové KV
SPOZ. Právo účasti na PKV SPOZ s hlasem poradním má vedoucí krajského
sekretariátu SPOZ a předseda Klubu zastupitelů SPOZ.
b. PKV SPOZ svolává předseda KV SPO podle potřeby.
c. PKV SPOZ je voleno na dva roky.
d. Řídí činnost KO SPOZ v období mezi jednotlivými zasedáními KV SPOZ. Za svou
činnost je odpovědno KV SPOZ.
e. Svolává mimořádnou členskou schůzi kterékoli MO SPOZ v kraji v případě, že tak
neučiní předseda dané MO SPOZ i přes to, že o svolání písemně požádala
nadpoloviční většina členů dané MO SPOZ.
f. Svolává mimořádnou Výroční členskou schůzi kterékoli MO SPO v kraji v případě, že
tak neučiní Výbor dané MO SPOZ i přes to, že o svolání písemně požádala
nadpoloviční většina členů dané MO SPOZ.
g. Svolává mimořádnou KK SPOZ.
15. Klub zastupitelů SPOZ (KZ SPOZ)
a. Je poradním sborem KV SPOZ.
b. Tvoří jej všichni zastupitelé na úrovni obcí, měst a kraje v působnosti příslušného KV
SPOZ, zvolení za SPOZ do obecních, městských a krajských zastupitelstev.
c. Cílem KZ SPOZ je koordinovat práci jednotlivých zastupitelů tak, aby bylo dosaženo
co nejúčinnějšího prosazování programu SPOZ v zastupitelstvech měst a obcí a
v krajském zastupitelstvu.
d. Klub zastupitelů ze svého středu volí a odvolává předsedu KZ SPOZ.
e. Předseda KZ SPOZ je volen na dva roky.
f. Předseda KZ SPOZ má právo účasti s hlasem poradním při jednáních PKV SPOZ.
§ 5 – Ústřední orgány SPOZ

1. Ústřední orgány SPOZ jsou:
a. Sjezd SPOZ
b. Předsednictvo SPOZ
c. Politická rada SPOZ (dále jen PR SPOZ)
d. Republiková kontrolní komise (dále jen RKK SPOZ)
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2. Sjezd SPOZ
a. Je nejvyšším orgánem SPOZ. Je tvořen předsednictvem SPOZ, delegáty s hlasem
rozhodujícím, členy RKK SPOZ a hosty, jejichž skladbu a počet stanoví Předsednictvo
SPOZ nejpozději 90 dnů před konáním Sjezdu.
b. Klíč k volbě delegátů Sjezdu SPOZ musí být určen tak, aby nejméně dvě třetiny
delegátů tvořili delegáti zvolení na nižší úrovni.
c. Koná se jedenkrát za dva roky.
d. Projednává zprávu o činnosti Předsednictva SPOZ, zprávu o hospodaření SPOZ a
zprávu RKK SPOZ za období od konání minulého sjezdu SPOZ.
e. Stanoví politický program, cíle a hlavní úkoly SPOZ pro období do konání příštího
Sjezdu SPOZ.
f. Volí a odvolává tajnou volbou předsedu, 1. místopředsedu a místopředsedy SPOZ.
g. Volí a odvolává tajnou volbou předsedu RKK SPOZ a další 2 členy RKK SPOZ.
h. Schvaluje Stanovy SPOZ, jejich změny a doplnění, a to nejméně třípětinovou
většinou všech delegátů.
i. Projednává a přijímá další zprávy a usnesení na základě svého rozhodnutí.
j. Usnáší se o zrušení nebo o sloučení SPOZ, a to hlasy dvou třetin všech delegátů s
hlasem rozhodujícím.
3. Mimořádný sjezd SPOZ
a. Musí být svolán, rozhodne – li o tom Předsednictvo SPOZ nejméně hlasy tří pětin
všech svých členů nebo požádají – li o to nejméně tři pětiny KO SPOZ.
b. Datum konání mimořádného Sjezdu SPOZ, klíč k určení počtu a skladby delegátů s
hlasem rozhodujícím a návrh programu Sjezdu SPOZ oznámí Předsednictvo SPOZ
všem KO SPOZ a MO SPOZ nejméně 45 dnů před jeho konáním.
4. Předsednictvo SPOZ
a. Řídí činnost SPOZ mezi Sjezdy, za svou činnost je odpovědno Sjezdu SPOZ.
b. Tvoří jej předseda, 1. místopředseda a místopředsedové SPOZ, dále potom
předsedové KO SPOZ, předseda poslaneckého klubu SPOZ a předseda senátorského
klubu SPOZ. Právo účasti s hlasem poradním má vedoucí ústředního sekretariátu
SPOZ a předseda RKK SPOZ.
c. Svolává předseda SPOZ a to dle aktuální potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, a to
v každém čtvrtletí alespoň jedenkrát.
d. Schvaluje kandidátní listiny pro všechny druhy voleb. Schvalování kandidátních listin
pro krajské a komunální volby může svým usnesením delegovat na jiné orgány
SPOZ, podle řádů přípravy voleb a volebních kampaní.
e. Zřizuje a ruší KO SPOZ a stanovuje jejich územní působnost. V případě zřizování KO
SPOZ stanovuje koordinátora, který svolá mimořádnou KK dle klíče a skladby
delegátů, které určí společně s PR SPOZ. Koordinátor pozbývá své funkce v momentu
zvolení nového KV.
f. Na základě návrhu RKK SPOZ může zrušit členství jakémukoliv členovi SPOZ
nejméně hlasy dvou třetin všech svých členů.
g. Může zrušit členství jakémukoliv členovi SPOZ nejméně hlasy dvou třetin všech svých
členů.
h. Schvaluje nebo neschvaluje opětovný vstup do SPOZ jakékoliv osobě, která byla
z SPOZ vyloučena Předsednictvem SPOZ.
i. Schvaluje roční rozpočet a zprávu o hospodaření za příslušný rok.
j. Zajišťuje plnění programových dokumentů a usnesení schválených Sjezdem SPOZ.
k. Svolává Sjezd SPOZ nejméně 90 dní před jeho konáním a určuje počet a klíč pro
volbu delegátů Sjezdu SPOZ.
l. Určuje termín a místo konání Sjezdu SPOZ.
m. V období mezi Sjezdy SPOZ provádí výklad Stanov SPOZ na základě návrhu RKK
SPOZ.
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n. Schvaluje zejména tyto vnitrostranické normy:
i. Organizační řád SPOZ
ii. Řády přípravy voleb a volebních kampaní
iii. Volební řády pro volby orgánů SPOZ a konání vnitrostranického referenda
iv. Jednací řády orgánů SPOZ
v. Základní směrnice pro hospodaření SPOZ

5. Politická rada SPOZ (PR SPOZ)
a. PR SPOZ řídí činnost SPOZ v období mezi zasedáními Předsednictva SPOZ. Za svoji
činnost je odpovědno Předsednictvu SPOZ.
b. PR SPOZ svolává předseda SPOZ podle potřeby.
c. PR SPOZ tvoří s hlasem rozhodujícím předseda, 1. místopředseda a místopředsedové
SPOZ. O dalších účastnících jednání PR SPOZ bez práva hlasovat může PR SPOZ
rozhodnout svým usnesením.
d. Zajišťuje realizaci usnesení Předsednictva SPOZ a zpracovává podkladové materiály
pro jednání Předsednictva SPOZ.
6. Kontrolní komise SPOZ
a. Kontrolní orgány SPOZ jsou:
i. Krajská kontrolní komise SPOZ (KKK SPOZ),
ii. Republiková kontrolní komise SPOZ (RKK SPOZ).
b. Kontrolní činnost se zaměřuje na:
i. dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů SPOZ,
ii. dodržování Stanov SPO a vnitrostranických norem SPOZ,
iii. činnost a hospodaření stranických orgánů,
iv. řeší spory vzniklé mezi jednotlivými členy SPOZ.
c. Kontrolní komise jsou ve své činnosti vzájemně nezávislé. Působí na úrovni těch
orgánů, které je zvolily a těmto orgánům se zodpovídají ze své činnosti. Člen
kontrolní komise nemůže zastávat funkci ve voleném orgánu na stejné úrovni. Člen
kontrolní komise může být delegátem konference s hlasem rozhodujícím na jakékoliv
úrovni, pokud byl řádně zvolen delegátem. Každý člen SPOZ může být členem jen
jedné kontrolní komise.
d. Vrcholným kontrolním orgánem SPOZ je RKK SPOZ, které přísluší i metodické řízení
všech KKK SPOZ. RKK SPOZ je složena z předsedy a dvou členů zvolených na Sjezdu
SPOZ.
e. RKK SPOZ navrhuje Předsednictvu SPOZ zrušení členství jakéhokoliv člena SPOZ.
f. Závěry, které učiní jakákoliv kontrolní komise, jsou povinny bezodkladně projednat
ty orgány, které kontrolní komise zřizují (KV SPOZ, Předsednictvo SPOZ).
g. Všichni členové a pracovníci aparátu SPOZ jsou povinni s kontrolními komisemi úzce
spolupracovat a poskytovat jim požadované informace, písemné materiály, apod. a
na základě požádání se zúčastnit jednání kontrolních komisí.
h. Kontrolní komise provádějí kontroly na vyžádání, průběžné kontroly a namátkové
kontroly podle vlastního uvážení. Podání, stížnosti a kontrolní zjištění musí řešit
nejprve kontrolní komise na stupni, kde problém vznikl (KKK SPOZ). Pokud se zde
nepodaří záležitost vyřešit, předá ji kontrolní komise spolu s podklady, vlastními
zjištěními a doporučeními kontrolní komisy vyššího stupně (RKK SPOZ).
§ 6 – Společné zásady
1. Volby
a. Volby všech orgánů SPOZ se provádí tajným hlasováním. Stejným způsobem se
postupuje u všech návrhů personálního charakteru. To neplatí pro volby pracovních
komisí, což jsou komise mandátová, volební a návrhová, přechodných pracovních
orgánů a návrhy pro volbu orgánů SPOZ, které provádějí vyšší orgány SPOZ.
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b. Výsledek volby je platný, zúčastní-li se volby nadpoloviční většina členů (delegátů)
příslušného orgánu. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů
přítomných členů (delegátů).

2. Usnesení orgánů SPOZ a jejich závaznost
a. Orgány SPOZ na všech úrovních jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejich členů (delegátů) s hlasem rozhodujícím, pokud Stanovy SPOZ
nestanoví jinak.
b. Usnesení orgánů SPOZ jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných
členů (delegátů), pokud Stanovy SPOZ nestanoví jinak, a jsou doložena písemným
zápisem z jednání spolu s prezenční listinou.
c. Usnesení ústředních orgánů SPOZ jsou závazná pro všechny členy SPOZ.
d. Usnesení vyšších orgánů jsou závazná pro všechny nižší orgány SPOZ; vyšší orgán
SPOZ má právo zrušit usnesení nižšího orgánu, je-li toto v rozporu se Stanovami
nebo programem SPOZ.
3. Zásady Hospodaření
a. Hospodaření SPOZ se řídí ustanoveními platného zákona o sdružování v politických
stranách a politických hnutích a dalšími obecně platnými předpisy.
b. Majetek SPOZ je vlastnictvím SPOZ jako celku a jednotlivým orgánům SPOZ je
svěřován do užívání. Tyto s ním musí nakládat s péčí řádného hospodáře a užívat jej
pouze ke stanoveným účelům a starat se o jeho řádnou ochranu a údržbu.
c. Všechny orgány SPOZ hospodaří podle rozpočtu schváleného Předsednictvem SPOZ.
d. Podrobná pravidla pro hospodaření SPOZ upravuje Základní směrnice pro
hospodaření SPOZ.
e. Pokud Sjezd svým usnesením nerozhodne jinak, připadne majetkový zůstatek, který
vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zániku nebo sloučení SPOZ, státu.
f. Příjmy vybrané na členských příspěvcích, jsou příjmy příslušné KO SPOZ nebo ÚS
SPOZ, rozhodne-li se je člen darovat celé straně.
4. Ústřední sekretariát SPOZ (ÚS SPOZ)
a. Organizační, ekonomické a mediální činnosti strany zajišťuje ústřední sekretariát.
b. Vedoucího ústředního sekretariátu jmenuje a odvolává předseda SPOZ.
c. Pro zajištění své činnosti zaměstnává SPOZ nezbytný počet pracovníků. Pracovně
právní vztahy se řídí zákoníkem práce a pracovním řádem schváleným
Předsednictvem SPOZ.
d. Ostatní náležitosti práce ústředního sekretariátu upravuje organizační řád SPOZ.
§ 7 – Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Stanovy SPOZ nabývají platnosti registrací na MV.
2. Stanovy SPOZ podléhají schválení Sjezdem SPOZ.
3. Změny Stanov v §1 bod 5 může provádět svým usnesením Předsednictvo SPOZ.
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