Stanovy zapsaného spolku Naši Politici z.s.
Zapsaného spolku dle zákona č. 89/2012 Sb. a jeho pozdějších znění

Článek I
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Naši politici z.s. (dále jen „spolek“)
2. Sídlo spolku: Komenského 2016, 252 28 Černošice
3. Spolek je dobrovolný, nezávislý a nevýdělečný, sdružující občany na základě společného
zájmu.
4. Spolek je právnickou osobou registrovanou ve spolkovém rejstříku vedeným Městským
soudem v Praze.
Článek II
Programové zásady, cíle a činnost spolku
Cílem spolku je vytvoření nezávislého informačního a analytického zdroje zprostředkujícího veřejnosti
nezaujaté relevantní informace o činnosti veřejné správy.
V tomto ohledu se spolek zabývá zejména:
1. sběrem, analýzou, hodnocením a publikací veřejných informací o činnosti: volených
zastupitelských orgánů, státní správy a samosprávy i občanů, kteří tuto agendu zajišťují či
mají na její výkon významný vliv,
2. prosazováním kvalitního a efektivního výkonu státní správy a samosprávy,
3. prosazováním návrhů na efektivní a transparentní provádění státních politik,
4. prosazováním veřejného zájmu při boji proti klientelismu a korupci,
5. činností osvětovou a vzdělávací v oblastech vymezených ve výše uvedených bodech.
Výše uvedené činnosti jsou zájmovou (hlavní) činností spolku Naši politici z.s.
Článek III
Členství
1. Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18-ti let, které souhlasí se stanovami a cíli spolku
a mohou svým profesním a odborným zaměřením výrazně přispět k rozvoji a činnosti spolku.
O přijetí člena do spolku rozhoduje Členské shromáždění spolku na základě podání písemné
žádosti. Každý člen spolku musí uhradit roční poplatek 1 000 CZK, určený na financování
provozu spolku, a to buď na bankovní účet spolku, nebo do pokladny spolku a to na začátku
každého roku svého členství, avšak nejpozději do 31. března daného roku.
2. Členství může být řádné a čestné.
3. Členství zaniká:

a. vystoupením člena ze spolku, které člen oznámí písemnou formou Výboru spolku,
b. úmrtím člena,
c. vysloví-li Výbor spolku během šesti měsíců po přijetí nového člena písemný nesouhlas
s jeho dalším členstvím ve spolku z důvodů uvedených v článku III. odstavci 3, bodu d,
d. zrušením členství vyloučením na základě rozhodnutí Členského shromáždění. Vyloučení
je možné pouze v případě vážného poručení stanov spolku a to zejména dopustí-li se
člen:
 zneužití či neoprávněného užití finančních prostředků a majetku spolku,
 vytvoření významných finančních závazků spolku či pokusu o takové jednání bez
předchozího schválení Výboru či Členského shromáždění,
 dlouhodobé a řádně neodůvodněné neúčasti (3 a více měsíců v řadě) na činnosti
spolku,
 opakované poškozování dobrého jména spolku na veřejnosti,
 neuhrazením ročního poplatku 1 000 CZK v určeném termínu. V případě
neuhrazení ročního poplatku v určeném termínu bude člen vyzván Výborem
k úhradě poplatku a bude upozorněn, že mu v případě neuhrazení zanikne
členství ve spolku. Neuhrazením poplatku zaniká členství automaticky po
uplynutí 3 měsíců od nejzazšího termínu pro uhrazení poplatku,
e. zánikem spolku.
Článek IV
Práva a povinnosti členů
1. Řádný člen má právo zejména:
a. podílet se na činnosti spolku,
b. účastnit se jednání Členského shromáždění,
c. volit a být volen do orgánů spolku.
2. Čestný člen má právo podílet se na činnosti spolku a účastnit se na jednání Členského
shromáždění: Čestný člen nemá právo:
a. hlasovat na jednání Členského shromáždění,
b. volit ani být volen do orgánů spolku.
3. Člen spolku má povinnost zejména:
a.
b.
c.
d.

podílet se na hlavní činnosti spolku viz bod 1,
dodržovat tyto stanovy, dbát na plnění cílů spolku,
dbát na dodržování dobrého jména spolku na veřejnosti a v médiích,
informovat Výbor spolku o svých aktuálních osobních kontaktních údajích (email, číslo
mobilního telefonu, adresa trvalého bydliště),
e. potvrdit (emailem, SMS zprávou, poštovní zásilkou či jiným vhodným způsobem) přijetí
pozvánky na Členské shromáždění.

Článek V
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a. členské shromáždění,
b. výbor,
c. revizor.
Členské shromáždění
Nejvyšším orgánem spolku je členské shromáždění, které se schází nejméně jednou ročně. Členské
shromáždění může mít formu řádného členského shromáždění či mimořádného členského
shromáždění.
Členské shromáždění je oprávněno zejména:
a) schválit stanovy spolku a provádět změny těchto stanov. Pro změnu stanov je nutný souhlas
nejméně tří čtvrtin všech členů spolku,
b) volit a dovolovat členy výboru spolku,
c) volit a odvolat revizora,
d) rozhodovat podle potřeb spolku o zřízení či zrušení dalších orgánů spolku,
e) schvalovat rozpočet spolku předkládaný výborem,
f) určovat koncepci spolku a cíle na příští období,
g) rozhodovat o vyloučení člena ze spolku. Pro vyloučení člena ze spolku je nutný souhlas
nejméně tří čtvrtin všech členů spolku,
h) rozhodnout o zániku spolku. Pro rozhodnutí o zániku spolku je nutný souhlas nejméně tří
čtvrtin všech členů spolku.
Členské shromáždění svolává:
předseda nebo místopředseda spolku na základě:
a) rozhodnutí výboru,
b) z podnětu nadpoloviční většiny členů spolku,
c) z podnětu revizora.
Způsob svolávání se provádí zasláním emailu, SMS zprávy, případně i písemnou formou na členem
stanovené kontakty. Pozvánka k členskému shromáždění zaslaná emailem, SMS zprávou a případně i
poštovním zásilkou či jiným vhodným způsobem, musí vždy obsahovat navržený program jednání.
Řádné členské shromáždění
se svolává nejméně 14 kalendářních dní před konáním členského shromáždění. Všichni členové
spolku mají povinnost potvrdit přijetí pozvánky do 7 dnů od odeslání této pozvánky. V případě
nepotvrzení přijetí informace o konání členského shromáždění do 7 dnů od kontaktování člena bude
ze strany svolavatele takovýto člen o konání členského shromáždění navíc informován doporučeným
dopisem, který bude zaslán na adresu trvalého pobytu člena.

Mimořádná schůze členského shromáždění
se svolává nejméně 2 kalendářní dny před konáním členského shromáždění. Předem stanovený
program mimořádného členského shromáždění nesmí být ani v průběhu mimořádného členského
shromáždění měněn, doplňován či zkracován. Všichni členové spolku mají povinnost potvrdit přijetí
emailu, SMS zprávy či písemné pozvánky s pozvánkou na mimořádné členské shromáždění do 1 dne
od jejich odeslání ze strany svolavatele. V případě nepotvrzení přijetí informace o konání členského
shromáždění do 1 dne od kontaktování člena, bude ze strany svolavatele takovýto člen o konání
mimořádného členského shromáždění navíc znovu informován prostřednictvím SMS zprávy a emailu,
případně i jiným vhodným a prokazatelným způsobem.
Výbor
Výbor je statutárně určeným výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními
členského shromáždění a plní úkoly uložené mu členským shromážděním. Výbor je oprávněn přijímat
veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli spolku a s rozhodnutími členského shromáždění, pokud
nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím členského shromáždění výslovně vyhrazena členskému
shromáždění, resp. revizorovi. Výbor odpovídá za hospodaření sdružení.
Výbor sdružení má 3 členy, které volí členské shromáždění ze členů sdružení.
a) Členy výboru volí členské shromáždění na dobu dvou let. Členské shromáždění má právo
tento výbor předčasně odvolat a zvolit výbor nový. K předčasnému odvolání výboru je
zapotřebí souhlas dvoutřetinové většiny všech členů spolku.
b) Členové výboru volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku, kteří pak jednají a
vystupují jménem spolku. Předseda i místopředseda spolku mají právo jednat jménem spolku
každý samostatně.
c) Právo zakládat a ručit bankovní účty má pouze předseda spolku.
d) Výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
e) Výbor předkládá členskému shromáždění každoročně a to za uplynulý rok:
 výroční zprávu o činnosti spolku,
 účetní uzávěrku za uplynulý rok.
Revizor
Revizor je členským shromážděním pověřený člen spolku. Revizorovi náleží dohled nad způsobem
vedení účetnictví a hospodařením spolku. Revizor má právo na požádání nahlížet do účetnictví spolku
a požadovat na výboru vysvětlení všech hospodářských transakcí. Revizor schvaluje účetní závěrku za
uplynulý rok a dohlíží na řádné hospodaření spolku.
Článek VII
Zásady hospodaření
Spolek hospodaří v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s těmito stanovami. Nakládání
s majetkem spolku je možné pouze k zabezpečení činnosti uvedené ve článku II těchto stanov.

1. Výbor dbá na hospodárné nakládání s majetkem spolku a hospodaří s péčí řádného
hospodáře.
2. Výbor dále každoročně předkládá revizorovi ke schválení výroční zprávu včetně účetní
závěrky spolku za uplynulý rok a to nejméně 14 dní před svoláním členského shromáždění.
Revizor účtu buď výroční zprávu včetně účetní závěrky schválí bez výhrad, s výhradami nebo
neschválí. Důvody k výhradám nebo neschválení revizor zpracuje písemně a předloží je
členskému shromáždění.
3. Finanční prostředky spolku mohou být uloženy pouze na účtech peněžních ústavů, které mají
své sídlo na území České republiky. Právo zřídit a zrušit účet u peněžního ústavu má pouze
předseda spolku. Podpisové právo k účtům má předseda a místopředseda spolku. Revizor má
právo nahlížet na) účet prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet.
Článek VIII
Zánik spolku
Spolek zaniká na základě rozhodnutí členského shromáždění a to dobrovolným rozpuštěním nebo
sloučením s jiným spolkem nebo rozhodnutím příslušného státního orgánu.
O zániku spolku rozhoduje členské shromáždění tří čtvrtinovou většinou všech členů spolku.
Rozhodne-li členské shromáždění tak, že současně určí právního nástupce spolku, přecházejí veškerá
práva a závazky a veškerý majetek na určeného právního nástupce ke dni uvedenému v rozhodnutí
členského shromáždění spolku o zániku spolku. V případě zániku spolku bez právního nástupce
jmenuje členské shromáždění likvidátora spolku, jehož povinností je vypořádat závazky spolku. Po
vypořádání všech závazků spolu se zbývající majetek spolku rozdělí mezi členy spolku podle
rozhodnutí členského shromáždění spolku.
Článek IX
Závěrečná ustanovení
1. Spolek byl registrován (jako občanské sdružení) Ministerstvem vnitra 1. 2. 2008
2. Tyto stanovy byly schváleny hlasováním členského shromáždění ze dne 25. 8. 2016.

