Stanovy spolku Mladí demokraté
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Článek 1
Úvodní ustanovení
Název spolku je Mladí demokraté, dále jen MD.
Spolek je registrován podle zákona č. 89/2012 Sb.
Občanského zákoníku.
Sídlem spolku je Krokova 789/9, 128 00 Praha 2.
Spolek působí v České republice.
Článek 2
Programové cíle
Cílem MD je šíření liberálních a konzervativních
myšlenek a tradičních hodnot, jako jsou demokracie,
svoboda, právní stát a tržní hospodářství.
Snahou MD je podporovat vzdělávání, odborný růst,
iniciativu mladých lidí a jejich zájem o správu věcí
veřejných, problematiku ochrany lidských práv a o
evropskou spolupráci.
Smyslem MD je napomáhat rozvíjet a formovat
schopné, sebevědomé, aktivní mladé lidi, kteří
dokážou převzít odpovědnost nejen za sebe a svou
rodinu, ale také za obec a stát.
Článek 3
Členství
Členem spolku může být osoba ve věku 14 až 39 let
ztotožňující se s programovými dokumenty a s cíli MD.
Členství v MD vzniká registrací místním Výborem,
následným rozhodnutím Výkonné rady o přijetí a
zaplacením členského příspěvku.
Členství zaniká:
a) nezaplacením členského příspěvku v řádném
termínu určeném Výkonnou radou,
b) písemným oznámením o vystoupení,
c) ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
d) dosažením věkové hranice 40 let,
e) vyloučením místním Výborem či Výkonnou radou
z důvodu porušení stanov či dobrého jména MD,
f) úmrtím.
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Překážkou členství v MD je členství v jinak politicky
orientované mládežnické organizaci, jejíž hodnoty
nejsou v souladu s cíli MD.
Čestné členství na návrh Grémia uděluje Kongres
usnesením
a) za zásluhy o MD a/nebo
b) za zásluhy o šíření hodnot MD.
Článek 4
Práva a povinnosti členů
Člen má právo:
a) volit orgány MD,
b) být volen do orgánů MD,
c) předkládat náměty, stížnosti a připomínky
orgánům MD a být o nich vyrozuměn,
d) být informován o usneseních orgánů MD,
e) odvolávat se ve sporech ke Smírčí a kontrolní
komisi.
Člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy MD,
b) platit členské příspěvky ve výši a v termínu
stanovenými Výkonnou radou MD,
c) respektovat usnesení orgánů MD,
d) neprodleně oznámit svému Místnímu klubu
změny osobních údajů obsažené v přihlášce
Článek 5
Organizační struktura
Místní kluby sdružují členy na místní úrovni, jejich
orgány jsou předseda, místní Výbor a Sněm.
Krajské rady zastřešují okresní kluby dle členění
vyšších územně samosprávních celků.
Orgány na republikové úrovni jsou Kongres,
předseda, Grémium, Výkonná rada, Republiková
rada, Smírčí a kontrolní komise.
Článek 6
Kongres
Kongres je nejvyšším orgánem MD, svolává jej
předseda MD jednou za rok nebo požádá-li o jeho
svolání 1/3 členů, nadpoloviční většina Místních
klubů či 2/3 Republikové rady.
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Delegáty kongresu jsou:
a) delegáti Místních klubů,
b) předsedové Místních klubů,
c) předseda MD, místopředsedové MD, předseda
Republikové rady a členové Smírčí a kontrolní komise
Kongres:
a) volí předsedu MD, I. místopředsedu MD, nejvýše
čtyři místopředsedy MD, pět členů Smírčí a
kontrolní komise,
b) schvaluje 3/5 většinou změny stanov,
c) schvaluje zprávu předsedy, předsedy Smírčí a
kontrolní komise,
d) přijímá nadpoloviční většinou programová
prohlášení a usnesení Kongresu,
e) schvaluje účetní závěrku.
Kongres je usnášeníschopný, je-li přítomna
nadpoloviční většina registrovaných delegátů.
V případě neusnášení schopnosti Kongresu v čas, na
který byl svolán, započne jednání Kongresu za 1
hodinu od času, na který byl svolán, pokud je
přítomna alespoň 1/3 registrovaných delegátů.

Článek 7
Předseda
1. Je statutárním orgánem spolku a zodpovídá za plnění
jeho programových cílů a činnost.
2. Jedná a reprezentuje jménem MD.
3. Svolává Kongres MD.
4. Svolává a předsedá jednání Grémia a Výkonné rady.
5. Jmenuje a odvolává se souhlasem Grémia členy
Výkonné rady MD.
6. Jmenuje a odvolává Generálního tajemníka a
Zahraničního tajemníka. Zahraniční tajemník se stává
automaticky z titulu funkce členem Výkonné rady MD.
7. Jmenuje a odvolává předsedy odborných klubů.
8. Přiděluje a odebírá kompetence místopředsedům a
členům Výkonné rady.
9. Předkládá Kongresu zprávu předsedy o činnosti a
informace o hospodaření organizace.
10. Svolává ideovou konferenci MD.
11. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu I.
místopředseda. Pokud se uvolní funkce předsedy,
stává se I. místopředseda předsedou MD
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Článek 8
Grémium
Grémium se skládá z předsedy MD, I. místopředsedy
MD, předsedy Republikové rady, místopředsedů MD.
Grémium schvaluje nadpoloviční většinou hlasů návrhy
předsedy na jmenování či odvolání člena Výkonné
rady.
S hlasem poradním se jednání Grémia může účastnit
Generální tajemník a Zahraniční tajemník MD.

Článek 9
Výkonná rada
1. Výkonná rada (dále jen VR) řídí činnost MD mezi
Kongresy.
2. Skládá se z předsedy, I. místopředsedy, předsedy
Republikové rady, místopředsedů, Zahraničního
tajemníka a jmenovaných členů.
3. Schází se nejméně jedenkrát za dva měsíce a je
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů. Předseda je povinen svolat jednání VR požádá-li
o svolání 1/3 členů VR. Nesvolá-li VR předseda do
7 dnů od žádosti 1/3 členů VR, učiní tak
I. místopředseda.
4. Pokud se i přes potvrzenou účast nedostaví dostatečný
počet členů VR, může záležitosti v kompetenci VR
projednat Grémium MD.
5. Vydává prohlášení a stanoviska na republikové úrovni.
6. Ustavuje odborné kluby.
7. Uděluje a odebírá licence Místním klubům.
8. Registruje žadatele o členství a stanovuje termín a výši
členských příspěvků.
9. Jednání VR s hlasem poradním se mohou účastnit
členové Smírčí a kontrolní komise, Generální tajemník,
předsedové odborných klubů.
10. Členové VR mají právo účastnit se Výborů, Sněmů
Místních klubů a Krajských rad s hlasem poradním.
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Článek 10
Republiková rada
Republiková rada (dále jen RR) se skládá z předsedy
MD, předsedy RR, I. místopředsedy MD, předsedů
místních klubů, které existují déle jak 30 dní.
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Předsedové místních klubů mohou být zastoupeni
členem Výboru Místního klubu.
Republiková rada je iniciativním a poradním
orgánem. Schází se nejméně dvakrát ročně.
Republikovou radu svolává a řídí předseda RR,
neučiní-li tak předseda RR, svolá jednání předseda
MD. Požádá-li o svolání RR 1/2 členů RR, je předseda
RR povinen ji svolat do 30 dnů.
RR je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejích členů.
RR si na svém prvním jednání po každém volebním
kongresu zvolí ze svého středu předsedu a
místopředsedu.
Předseda RR se automaticky ze své funkce stává
členem Výkonné rady.
Jednání s hlasem poradním se mohou účastnit
místopředsedové MD, předseda Smírčí a kontrolní
komise, Generální tajemník.
Článek 11
Smírčí a kontrolní komise
Smírčí a kontrolní komise (dále jen SKK) má pět členů
volených Kongresem, z nich Kongres zvolí předsedu a
místopředsedu SKK. Jednání SKK svolává a řídí
předseda SKK. Uvolní-li se pozice předsedy SKK
během funkčního období, stává se místopředseda
předsedou SKK.
Členové SKK nemohou být členy jiného celostátního
orgánu MD.
Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů, schází se dle potřeby.
Činnost SKK:
a) vykládá stanovy,
b) řeší spory vzniklé mezi členy na všech úrovních, o
podnětu je SKK povinna rozhodnout do 60 dnů od
jeho doručení předsedovi SKK,
c) má přístup k účetní dokumentaci.
Předseda SKK předkládá Kongresu zprávu komise za
uplynulé období. Předseda SKK nebo jím pověřený
člen SKK informuje o své činnosti VR MD.
Uvolní-li se během volebního období místo člena
SKK, zvolí Republiková rada nového člena SKK.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Článek 12
Krajská a okresní rada
Krajská rada je ustanovována v rámci vyšších
územních samosprávních celků tam, kde je více než
jeden Místní klub.
Členy Krajské rady jsou předsedové Místních klubů a
delegáti Místních klubů zvoleni Výborem klubu v
poměru 1:20 (za každých započatých 20 členů).
Vydává prohlášení a stanoviska k regionálním
tématům.
Koordinuje činnost Místních klubů, připravuje a
organizuje projekty.
Krajská rada volí ze svého středu předsedu a
maximálně dva místopředsedy. Předseda svolává a řídí
její jednání.
Krajská rada je usnášeníschopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina členů.
Okresní rada může být ustanovena tam, kde jsou v
okrese dva a více Místních klubů.
Okresní rada je složena z předsedů Místních klubů
působících v rámci okresu, pro usnášeníschopnost je
zapotřebí nadpoloviční většiny jejích členů.
Článek 13
Místní klub
Místní klub (dále jen MK) je základním článek
organizace. MK nemá právní subjektivitu.
O vzniku a zániku MK rozhoduje VR MD.
Pro vznik klubu je zapotřebí nejméně 3 členů, pokud
tento počet klesne na dobu delší jak 3 měsíce, klub
zaniká a VR MD konstatuje zánik.
Nejvyšším orgánem MK je Sněm, který se schází
nejméně jednou ročně, jednou za dva roky volí své
orgány. Pro usnášeníschopnost je zapotřebí
přítomnost nejméně 1/3 registrovaných členů MK.
Sněm volí:
a) předsedu MK,
b) jednoho až tři místopředsedy MK,
c) stanovuje počet členů Výboru MK,
d) delegáty Kongresu.
Předseda MK:
a) reprezentuje klub na místní úrovni,

b) účastní se ze své funkce jednání RR,
c) jmenuje a odvolává členy Výboru MK,
d) svolává Sněmy a Výbory MK a předsedá jim,
e) jmenuje pokladníka MK se souhlasem Výboru MK,
f) přiděluje kompetence členům Výboru MK.
7. Místopředsedové Místního klubu zastupují předsedu
na základě jeho pověření v kompetencích jím
svěřených. V době nepřítomnosti jej zastupují ve všech
záležitostech.
8. Výbor MK:
a) skládá se z předsedy, nejvýše tří místopředsedů a
členů jmenovaných předsedou MK,
b) řídí činnost MK a vydává prohlášení a stanoviska na
lokální úrovni,
c) je svoláván a řízen předsedou MK, Výbor je
usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů,
d) musí být svolán předsedou MK, požádají-li o to 2/5
členů MK.
9. Pokladník MK:
a) odpovídá za řádně vedení účetní dokumentace,
b) předkládá sněmu zprávu o hospodaření.
10. Místní klub je povinen plnit Vnitřní předpisy MD,
pokud předpisy neplní, může být na návrh předsedy
MD, anebo předsedy RR Výkonnou radou rozpuštěn.
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Článek 14
Hospodaření
Majetek MD spravuje Výkonná rada.
MD získávají prostředky na svou činnost z:
a) členských příspěvků,
b) vlastní hospodářské činnosti,
c) darů,
d) dotací.
Rozpočet MD schvaluje Výkonná rada.
MD mají jednotné účetnictví, jež vede a zodpovídá za
něj Generální tajemník.
Generální tajemník:
a) vede centrální pokladnu,
b) disponuje podpisovým právem k centrálnímu účtu,
c) kontroluje účetní dokumentaci Místních klubů,
d) vede inventář majetku MD,
e) vystupuje za organizaci v majetkových vztazích.
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Místní kluby jsou povinny zaslat účetnictví svého
klubu Generálnímu tajemníkovi, a to nejpozději do
15. dne následujícího kalendářního roku.
Hospodaření dále upravuje samostatný Vnitřní
předpis, který je závazným pro všechny Místní kluby.
Článek 15
Závěrečná ustanovení
Veškeré orgány MD si mohou vytvářet a upravovat
jednací řády. Pro jejich přijetí či změnu je zapotřebí
nejméně nadpoloviční většiny hlasů příslušného
orgánu.
Další podrobnosti týkající se hospodaření, vzniku
Místních klubů, jednání Kongresu, komunikace uvnitř
organizace, upravují Vnitřní předpisy.
Nesvolá-li některý z představitelů v daném termínu
orgán, kterému předsedá, učiní tak I. místopředseda
MD, případně předseda SKK.

V Praze dne 10. března 2018

Mgr. Jiří Klindera
předseda Mladých demokratů

