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Stanovy politického hnutí Společně pro kraj 
 

Článek I  

Základní ustanovení 

 

Název politického hnutí je Společně pro kraj, jeho zkratka je SproK (dále jen "SproK").  

 

Sídlem SproK je Komenského 275, Letohrad 561 51. 

 

SproK vyvíjí činnost na území České republiky.  

 

Předmětem činnosti SproK je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o 

sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů a dále 

v souladu s dalšími právními předpisy platnými na území České republiky. 

 

 

Článek II  

Programové zásady a cíle 

 

1. Cílem činnosti SproK je vytváření optimálních podmínek pro život občanů ve městech 

a obcích, podpora místních a krajských samospráv a v neposlední řadě prosazování 

demokratických pravidel výkonu veřejné správy.   

 

2. SproK usiluje o rovnoměrný rozvoj všech částí České republiky.  

 

3. SproK trvá na maximální odpovědnosti vůči budoucím generacím. Usiluje proto o 

zodpovědné hospodaření s veřejnými prostředky, trvalé zlepšování prostředí pro život 

a zachování kulturního dědictví.  

 

Článek III 

Vznik, evidence a zánik členství 

 

1. Členem SproK může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k 

právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo hnutí. O přijetí za člena či 

zamítnutí rozhoduje statutární orgán SproK. 

 

2. Evidenci členů SproK vede předsednictvo. 

 

3. Členství v SproK zaniká:  

a) písemným prohlášením o vystoupení ze SproK,  

b) zbavením či omezením způsobilosti k právním úkonům,  

c) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,  

d) přijetím kandidatury na kandidátní listině jiné volební strany bez souhlasu 

statutárního orgánu SproK,  

e) nezaplacením členského příspěvku, 

f) vyloučením. 

 

4. Člen může být z SproK vyloučen rozhodnutím statutárního orgánu SproK nebo 

rozhodnutím konference, a to tehdy, vysloví-li s vyloučením člena souhlas nejméně tři 
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pětiny členů statutárního orgánu nebo nadpoloviční většina přítomných členů 

konference. 

Článek IV 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Člen SproK má právo: 

a) účastnit se jednání na jakémkoliv stupni organizační struktury SproK, 

b) hlasovat, volit a být volen do orgánů SproK, 

c) kandidovat za SproK a navrhovat kandidáty pro volby do zastupitelských 

sborů za SproK, 

d) předkládat náměty, stížnosti a připomínky, 

e) prosazovat a obhajovat své názory uvnitř SproK. 

 

2. Členové jsou povinni: 

a) prosazovat cíle SproK, 

b) řídit se Stanovami a vnitřními předpisy SproK, 

c) plnit usnesení orgánů SproK, 

d) do konce kalendářního roku zaplatit členské příspěvky. 

 

3. Člen může být vyloučen, jestliže: 

a) porušil Stanovy, 

b) poškodil dobré jméno SproK, 

c) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, 

d) nastaly jiné závažné důvody dle rozhodnutí statutárního orgánu. 

 

Článek V 

Fanoušci SproK 

 

1. Fanoušek SproK je osoba, která není členem SproK, podporuje činnost SproK, 

souhlasí s programem a posláním SproK. 

 

2. Status fanouška SproK vzniká dnem schválení statutárním orgánem SproK. Evidenci 

fanoušků SproK vede předsednictvo. 

 

3. Fanoušci SproK mohou být navrženi za SproK do zastupitelských sborů a jiných 

veřejných funkcí a dále se mohou na základě schválených volebních řádů účastnit i 

primárních voleb (sestavování kandidátních listin) SproK. 

 

 

Článek VI 

Organizační struktura 

 

1. Orgány SproK jsou: 

a) konference, 

b) předsednictvo (statutární orgán), 

c) arbitr. 
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Článek VII 

Obecná ustanovení o rozhodování uvnitř SproK 

 

1. Jednání orgánů SproK se řídí těmito Stanovami. 

 

2. Orgány jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. 

 

3. Usnesení orgánů jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. 

 

4. Hlasování probíhá aklamací. 

 

 

Článek VIII 

Konference 

 

1. Konference je nejvyšším orgánem SproK a schází se nejméně jednou za dva roky. 

 

2. Konference se účastní: 

a) členové SproK s hlasem rozhodujícím, 

b) fanoušci SproK. 

 

3. Konference: 

a) volí předsednictvo,  

b) volí arbitra, 

c) schvaluje a mění Stanovy, 

d) schvaluje politický program.  

 

 

Článek IX 

Předsednictvo 

 

1. Předsednictvo řídí činnost SproK v období mezi konferencemi. 

 

2. Předsednictvo, které je pětičlenné, volí ze svého středu předsedu, jež zastupuje SproK 

navenek a jedná jeho jménem. Podpisové právo náleží předsedovi hnutí, který k názvu 

hnutí připojí jméno a příjmení, funkční označení a svůj podpis. 
 

3. Předseda může pověřit podepisováním i další členy předsednictva. Učiní tak písemně 

s uvedením jména a příjmení pověřené osoby a vymezení doby platnosti tohoto 

pověření. Pověření musí být opatřeno podpisem předsedy hnutí. 

 

4. Předsednictvo dále: 

a) schvaluje rozpočet SproK, 

b) sestavuje a schvaluje kandidátní listiny do voleb na všech úrovních, 

c) nejméně jednou za dva roky svolává konferenci, 

d) rozhoduje o všech otázkách SproK, které nejsou svěřeny těmito stanovami. 

 

 



4 
 

Článek X 

Arbitr 

 

1. SproK zřizuje arbitra, který kontroluje finanční, hospodářskou a správní činnost 

SproK. 

 

2. Je rozhodčím a smírčím orgánem, který rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány 

SproK. 

3. Arbitr nesmí vykonávat žádnou další funkci ve straně ani nesmí být zaměstnancem 

strany nebo v obdobném smluvním vztahu.   

 

 

Článek XI 

Zásady hospodaření 

1. SproK je právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem.  

 

2. SproK hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu. Podrobnosti upraví 

směrnice o hospodaření.  

 

3. V případě zrušení hnutí jiným způsobem než sloučením s jiným politickým hnutím 

nebo politickou stranou vstupuje do hnutí likvidace. 
 

4. V případě dobrovolného rozpuštění hnutí likvidátora jmenuje a odvolává 

předsednictvo. 
 

5. Předsednictvo rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne 

z likvidace majetku a závazků v případě zrušení hnutí, nejedná-li se o případ podle § 

13 odst. 6 zákona 424/ 1991 Sb. Není-li výše uvedené rozhodnutí předsednictva 

učiněno, připadá majetkový zůstatek plynoucí z likvidace majetku a závazků v případě 

zrušení hnutí předsednictvem vybrané nadaci (nadačního fondu) podporující ochranu 

a rozvoj lidských práv a svobod. 

 

 

Článek XII 

Zrušení SproK 

  

1. SproK může být zrušeno rozhodnutím konference, a to dobrovolným rozpuštěním, 

sloučením s jinou stranou nebo hnutím, nebo přeměnou ve spolek. 

 

 

Článek XII 

Přechodná ustanovení 

 

1. Členové přípravného výboru se stávají členy SproK dnem, kdy bude zmocněnci 

přípravného výboru doručeno vyhotovení Stanov s vyznačením dne registrace ze strany 

Ministerstva vnitra. Ke vzniku jejich členství není zapotřebí splnění podmínek vzniku 

členství uvedených v čl. III odst. 1 Stanov 

 

2. Členové přípravného výboru se stávají členy prvního předsednictva a tuto funkci 

vykonávají až do svolání první konference dle těchto Stanov 
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3. Arbitr bude zvolen až na prvním jednání konference 

 

 

 

 

V Letohradu ………….  

Za správnost zodpovídá …………………………. 
 


