Stanovy politického hnutí
Hnutí SOL
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Název politického hnutí je Hnutí SOL, používaná zkratka je SOL (dále jen „hnutí“).
2) Sídlem hnutí je Ježkova 8, 638 00 Brno  Lesná.
3) Hnutí působí v České republice.
Článek 2
Programové cíle
1) Cílem hnutí je aktivní zapojování občanů a občanských iniciativ do správy České republiky
všeobecně, zejména pak v rámci statutárního města Brna.
2) Činnost hnutí je zaměřena na aktivní hledání a využití přirozeného potenciálu občanů a
občanských iniciativ při utváření a rozvoji lokálního životního prostředí v nejširším slova
smyslu jako prostoru, ve kterém se odehrává život daného společenství.
3) Za tímto účelem bude hnutí prosazovat takové správní uspořádání, které bude
umožňovat, aby se mohli občané i jejich politická reprezentace přirozeně ztotožnit s
daným územně správním celkem. Důraz bude kladen především na komunální úroveň,
kde by měla být v rámci jednotlivých samosprávných celků vazba občanů na jejich
životní prostor nejsilnější.
4) Cílem hnutí je vytvářet podmínky, v rámci nichž je možno tuto pozitivní vazbu občanů na
svůj životní prostor budovat a dále rozvíjet.
5) Hnutí bude za tímto účelem prosazovat, aby rozhodování o věcech týkajících se
primárně jednotlivých územně správních celků bylo vždy plně v kompetenci politické
reprezentace tohoto územně správního celku.

Článek 3
Členství
1) Členem hnutí může být občan České republiky, který:
a) je starší 18 let,
b) je plně svéprávný,
c) není členem jiné politické strany nebo politického hnutí,

d) souhlasí s programovými cíli hnutí,
e) se zaváže podporovat základní programové cíle uvedené ve článku 2
f) nestanoviloli předsednictvo jinak, nebyl z hnutí v minulosti vyloučen.
2) Do přihlášky člen uvede:
a) osobní údaje, které jsou předmětem evidence,
b) zda byl v minulosti členem jiné politické strany nebo politického hnutí včetně
časového upřesnění členství v jiné politické straně nebo politickém hnutí,
c) zda je trestně stíhán,
d) zda byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.
3) Vyplněná a podepsaná přihláška se podá předsednictvu. O přijetí za člena rozhoduje
předsednictvo zpravidla za přítomnosti žadatele; zamítnutí přihlášky je nutno odůvodnit.
4) Členství vzniká po zaplacení členského příspěvku.
5) Způsoby zániku členství:
a) písemným oznámením předsednictvu hnutí, členství ovšem nelze ukončit se zpětnou
platností,
b) vyloučením v případě závažného porušení stanov či opakovaného poškození
dobrého jména hnutí,
c) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě,
d) pozbytím způsobilosti ke členství podle čl. 3 odst. 1,
e) úmrtím člena.
6) Členství zaniká doručením písemného oznámení o ukončení členství předsednictvu,
v ostatních případech usnesením předsednictva. Zánik členství dle čl. 5 písm. b) a d)
oznámí dotyčnému členovi předsednictvo písemně.
7) Člen hnutí má právo:
a) být informován o činnosti hnutí, zejména všech věcných usneseních orgánů, která se
ho přímo týkají, a obsazení orgánů hnutí,
b) svobodně vyjadřovat své názory a obhajovat je, podílet se na projednávání vnitřních
záležitostí hnutí,
c) podílet se na utváření politiky hnutí,
d) obracet se na jiné členy a orgány hnutí se svými návrhy, iniciativami, otázkami a
připomínkami,
e) účastnit se s hlasovacím právem rozhodování orgánů, jichž je členem,
f) být volen a případně být delegován do orgánů hnutí a funkcí v těchto orgánech,
g) být navržen za kandidáta pro volby do veřejných funkcí, kandidatura může vyžadovat

splnění dalších kritérií, jako například získání podpory stanoveného počtu členů
hnutí.
8) Člen je povinen:
a) podporovat politické cíle hnutí, zejména základní programové cíle uvedené v čl. 2,
b) dodržovat ustanovení jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů,
c) akceptovat omezení svých členských práv, které uloží rozhodčí komise za porušení
povinností člena.
9) Na členství ve hnutí není právní nárok.
Článek 4
Orgány hnutí
Orgány hnutí jsou:
a) shromáždění,
b) předsednictvo,
c) přezkumné orgány,
d) pracovní komise.
I. Shromáždění
1) Shromáždění je nejvyšším orgánem hnutí. Schází se nejméně jednou za 2 roky a svolává
jej předsednictvo. Předsednictvo je povinno svolat shromáždění:
a) před uplynutím funkčního období shromážděním volených orgánů,
b) požádáli o to nadpoloviční většina členů hnutí.
2) Shromáždění:
a) volí a odvolává předsednictvo hnutí,
b) volí a odvolává členy přezkumných orgánů,
c) schvaluje změny stanov,
d) projednává a schvaluje výroční zprávu předsednictva hnutí,
e) projednává a schvaluje zprávu předsednictva o hospodaření,
f) schvaluje případné další předpisy k úpravě vnitrostranických poměrů,
g) může projednávat a schvalovat základní programové a ideové dokumenty.
3) Shromáždění se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Výjimkou je změna
stanov a odvolání členů předsednictva nebo přezkumných orgánů, kde je k usnesení
třeba nadpoloviční většina všech členů hnutí.

II. Předsednictvo
1) Předsednictvo je pracovním orgánem hnutí mezi jednotlivými shromážděními. Schází se
dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce a svolává ho předseda hnutí. Předseda
musí svolat schůzi předsednictva kdykoliv, požádáli o to nadpoloviční většina jeho členů.
2) Předsednictvo se skládá ze 7 členů a jeho funkční období je dvouleté.
3) Předsednictvo se usnáší nadpoloviční většinou svých členů. Schůze předsednictva je
usnášeníschopná, pokud byli o konání schůze prokazatelně informováni všichni členové
předsednictva, a to v dostatečném předstihu.
4) Předsednictvo:
a) je statutárním a výkonným orgánem hnutí,
b) volí ze svého středu předsedu hnutí a dva místopředsedy,
c) plní usnesení shromáždění,
d) má všeobecnou odpovědnost za hnutí a za politické záležitosti mezi schůzemi
předsednictva,
e) stanoví výši členských příspěvků a lhůty pro zaplacení,
f) projednává a připravuje zprávy a návrhy pro shromáždění,
g) projednává a schvaluje základní programové a ideové dokumenty,
h) schvaluje pravidla hospodaření a rozpočet hnutí,
i) ustanovuje a ruší pracovní komise,
j) odpovídá za kandidátní listiny pro volby do veřejných funkcí, v mimořádných a
odůvodněných případech může kandidátní listinu změnit,
k) může schválit vzorové jednací a volební řády.
5) Předseda:
a) jedná jménem předsednictva navenek,
b) svolává zasedání shromáždění a schůze předsednictva a předsedá jim.
6) Místopředsedové zastupují předsedu ve stanovených případech na základě pověření
předsedou hnutí.

III. Přezkumné orgány
1) Přezkumnými orgány hnutí jsou kontrolní komise a rozhodčí komise. Přezkumné orgány
jednají podle právních principů běžných v demokratickém soudnictví, zejména dbají na to,
aby nikomu nestranily. Ostatní orgány jsou při přezkumu povinny poskytnout součinnost.
2) Kontrolní komise je kontrolním orgánem hnutí, dohlíží na hospodaření a dodržování
obecně závazných právních předpisů a předpisů hnutí. Kontrolní komise:
a) vyšetřuje stížnosti na porušení předpisů týkajících se činnosti hnutí,
b) vyšetřuje kompetenční spory v hnutí, které ze zákona nepřísluší jinému orgánu,
c) předkládá důvodné stížnosti spolu s výsledky vyšetřování rozhodčí komisi.
3) Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech mezi fyzickými osobami navzájem,
resp. mezi fyzickými osobami a orgány hnutí. Rozhodčí komise:
a) rozhoduje vždy na návrh kontrolní komise,
b) při projednávání vyšetřených stížností vždy vyslechne účastníky řízení,
c) vydává předběžná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu, a rozhoduje
o omezení práv člena za porušení právních předpisů a navrhuje jeho vyloučení,
d) rozhoduje o platnosti právního aktu orgánu hnutí, mj. zamítnutí přihlášky,
e) průběžně shromažďuje návrhy na změny stanov.
4) Kontrolní i rozhodčí komise mají 3 členy, volené shromážděním. Jejich funkční období je
dva roky. Členové obou komisí volí ze svého středu předsedu.
5) Členem kontrolní ani revizní komise nemůže být člen předsednictva.
IV. Pracovní komise
1) Předsednictvo může v rámci zajištění činnosti hnutí ustanovit pracovní komise, sestavené
z nejméně tří členů hnutí. Nejvyšší možný počet členů jedné komise je sedm. Členové
každé pracovní komise ze svého středu volí předsedu.
2) Úkolem pracovních komisí je plnit specifický úkol na základě usnesení předsednictva,
případně shromáždění. Vznik a zrušení pracovních komisí je v kompetenci předsednictva.

Článek 5
Jednání jménem hnutí
1) Právní úkony jménem hnutí činí předsednictvo. Za předsednictvo jedná a podepisuje
písemné úkony předseda hnutí.

2) Při podepisování jménem hnutí připojí jednající osoba k vytištěnému nebo předepsanému
názvu hnutí a svému jménu vlastnoruční podpis s uvedením své funkce v hnutí.
3) Usnesením předsednictva může být v jednotlivých případech pověřen k jednání jménem
hnutí i jiný člen hnutí, přičemž toto pověření musí mít vždy písemnou podobu.

Článek 6
Hospodaření hnutí
1) Hnutí odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
2) Hnutí nakládá s majetkem a vede svoje účetnictví v souladu s příslušnými ustanoveními
obecně závazných právních předpisů. S majetkem hnutí hospodaří na základě
schváleného rozpočtu hnutí předsednictvo. Vnitřní předpisy mohou upravit hospodaření
orgánů hnutí.
3) Rozpočet hnutí, jeho změny v průběhu roku a výsledky hospodaření schvaluje
předsednictvo.
4) Hnutí ke své činnosti zřídí transparentní účet.

Článek 7
Ukončení činnosti
1) V případě zániku hnutí rozhodne předsednictvo o způsobu naložení s majetkovým
zůstatkem, který vznikne z likvidace majetku a závazků, nejdeli o případ daný
ustanovením § 13 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v
politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Nebudeli přijato žádné rozhodnutí o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, připadá
tento státu.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
1) Stanovy hnutí nabývají účinnosti dnem registrace hnutí Ministerstvem vnitra České
republiky.

