Návrh stanov politické strany
Volt Česká republika
ČLÁNEK 1 – Úvodní ustanovení
1. Název politické strany je „Volt Česká republika“.
2. Zkratka je „Volt“.
3. Sídlem Volt je Praha.
ČLÁNEK 2 – Programové cíle
1. Programové cíle Volt Česká republika jsou charakterizovány jako 5+1 výzev na www.Voltcesko.org/5a1-vyzev.
ČLÁNEK 3 – Podmínky členství
1. Členem Volt může být každý občan, který:
a)
je starší 18 let,
b)
je svéprávný,
c)
není členem jiné politické strany nebo politického hnutí,
d)
souhlasí s programovými cíli Volt,
e)
nebyl vyloučen z Volt nebo Volt Europa; Předsednictvo Volt může udělit výjimku z této
podmínky.
2. Členská přihláška obsahuje:
a)
jméno a příjmení;
b)
datum narození;
c)
státní občanství;
d)
adresu trvalého pobytu a bydliště, pokud jej uchazeč uvede;
e)
telefonní číslo a e-mail;
f)
informace o tom, zda a případně kdy uchazeč:
a. se již někdy o členství ve Volt ucházel či již byl členem Volt či zda byl z Volt vyloučen,
b. byl již někdy členem či funkcionářem české či zahraniční politické strany nebo politického hnutí, včetně jejich vyjmenování,
c. byl odsouzen či je trestně stíhán;
g)
datum odeslání přihlášky;
h)
potvrzení o obeznámení uchazeče s programovými cíli dle čl. 2 a členskými právy a
povinnostmi dle čl. 6 Stanov Volt;
i)
volitelně určení ZO, do níž má zájemce zájem vstoupit;
j)
další informace specifikované vnitřním předpisem strany.
ČLÁNEK 4 – Vznik členství
1. Členství ve Volt vzniká měsíc po doručení vyplněné přihlášky do HK, pokud byl zaplacen
členský příspěvek dle Hospodářského řádu a nebyla podána námitka dle vnitřního předpisu
Volt ve lhůtě 10 dnů od přijetí zanese uchazeče do evidence členů.
2. Přihlášku uchazeč o členství posílá HK, dále je s ní nakládáno podle vnitřního předpisu
Volt.
3. O přijetí za člena Volt rozhoduje PVOLT spolu s RK.

4. HK uchazeče o výsledku vyřízení přihlášky vyrozumí ve lhůtách stanovených vnitřním předpisem.
5. Dokladem o členství je výpis z evidence členů a členek.
ČLÁNEK 5 – Členská práva a povinnosti
1. Člen Volt má právo:
a. v souladu s volebním řádem volit a být volen do všech orgánů strany, do jejichž působnosti dle územně organizační struktury spadá,
b. vyjadřovat na půdě Volt své názory na politiku Volt a činnost jejích orgánů a funkcionářů, obhajovat i menšinové názory,
c. vystupovat ve Volt s politickou iniciativou a tím se podílet na vytváření stranické politiky a jejího programu na příslušné úrovni,
d. obracet se na funkcionáře Volt a stranické orgány s návrhy, dotazy a stížnostmi týkajícími se jejich působnosti, požadovat na ně odpověď a na písemné dotazy obdržet
písemnou odpověď,
e. být přítomen bez práva účastnit se rozpravy a rozhodování na jednání jakéhokoliv
stranického orgánu, pokud toto jednání nebude prohlášeno za neveřejné,
f. být pozván na jednání každého orgánu, který projednává jeho činnost nebo návrh
pořádkového opatření vůči němu nebo vůči organizační jednotce, jejímž je funkcionářem; a má právo vyjadřovat se k projednávaným skutečnostem,
g. odstoupit z funkce, do níž byl zvolen;
h. mít aktivní i pasivní přístup do skupinových elektronických komunikačních nástrojů
používaných v rámci Volt a těmi orgány, jichž je členem.
2. Člen Volt má povinnost:
a. spolupracovat na uskutečňování cílů Volt a prosazování jejího programu,
b. řídit se programovými cíli a dodržovat vnitřní předpisy Volt,
c. podílet se dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na uskutečňování politiky Volt,
d. účastnit se jednání stranických orgánů, jejichž je členem,
e. dbát o dobré jméno Volt, získávat jí podporu na veřejnosti,
f. dbát zásad dobrých mezilidských vztahů,
g. platit řádně členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši,
h. zodpovídat se z výkonu svých stranických funkcí a působení v zastupitelském sboru
tomu orgánu, který ho do funkce zvolil, navrhl nebo který ho funkcí pověřil,
i. nakládat s majetkem Volt s péčí dobrého hospodáře v souladu s vnitřními předpisy
Volt a s obecně závaznými právními předpisy,
j. oznamovat změny osobních údajů, které jsou požadovány v členské přihlášce,
k. poskytovat součinnost orgánům Volt při plnění jejich úkolů,
l. respektovat rozhodnutí a usnesení Volt,
m. nahlásit HK funkci nabytou v souvislosti s členstvím ve Volt.
ČLÁNEK 6 – Zánik členství
1. Členství bez dalšího zaniká:
a. úmrtím,
b. prohlášením za mrtvého,
c. písemným prohlášením o vystoupení,
d. relevantním omezením svéprávnosti,
e. vstupem do jiné politické strany nebo hnutí.

2. Členství dále zaniká:
a. rozhodnutím příslušného orgánu o vyloučení,
b. nezaplacením členských příspěvků.
ČLÁNEK 7 – Pořádková opatření
1. Jestliže člen nebo organizační jednotka poruší vnitřní předpisy VOLT, příslušný orgán může
rozhodnout o uložení pořádkového opatření, které mu (jí) písemně doručí. Postup a druh
pořádkového opatření vč. příslušnosti orgánů určuje vnitřní předpis Volt.
2. Pořádkovým opatřením může být i v krajním případě rozhodnutí vyloučení z Volt.
ČLÁNEK 8 – Organizační struktura
1. Územní organizační struktura:
a. místní úroveň (městská),
b. republiková úroveň.
2. Organizační jednotky:
a. základní organizace – ZO,
b. celý Volt.
3. Plenární orgány:
a. členská schůze ZO,
b. sjezd.
4. Výkonné orgány:
a. Předsednictvo VOLT.
5. Revizní orgány:
a. Revizní komise.
ČLÁNEK 9 – Základní organizace
1. Používá se zkratka „ZO“.
2. Je základním článkem VOLT a odpovídá za činnost VOLT v místě působnosti. ZO se zakládá v obcích a v městských obvodech či městských částech územně členěných statutárních měst. Vznik dvou či více základních organizací v jedné obci nebo v jednom obvodu či
části statutárního města je vyloučen.
3. Do doby, než Sjezd určí jinak, se zakládá pouze jedna ZO, a to tzv. Kmenová základní organizace.
ČLÁNEK 10 – Sjezd
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je nejvyšším orgánem VOLT.
Sjezd svolává PVOLT nejméně jednou za rok.
Sjezd je tvořen všemi členy Volt.
Pravidla konání Sjezdu určuje vnitřní předpis Volt – Jednací řád.
Sjezd řídí jím zvolené pracovní předsednictvo.
Sjezd má zejména v pravomoci:
a. schvalovat Stanovy VOLT, a to ⅔ většinou hlasů,
b. schvalovat program,
c. schvalovat vnitřní předpisy VOLT,

d.
e.
f.
g.
h.

určovat základní politickou koncepci VOLT pro nastávající období,
schvalovat zprávy o činnosti Volt,
volit a odvolávat všechny funkcionáře Volt,
rozhodovat o sloučení VOLT s jinými politickými stranami či hnutími,
rozhodovat o zrušení VOLT.
ČLÁNEK 11 – Předsednictvo

1. Používá se zkratka „PVOLT“.
2. PVOLT:
a. je výkonným orgánem VOLT v tom období mezi sjezdy,
b. je voleno sjezdem,
c. má pět členů, tvoří je dva spolupředsedové, dva místopředsedové a jeden člen - Pokladník, jejichž oblast působnosti PVOLT stanoví do dvou měsíců od zvolení,
d. je odpovědné sjezdu VOLT,
e. s výjimkou období letních prázdnin se schází nejméně jedenkrát za tři týdny,
f. řeší veškeré další záležitosti, které nejsou v pravomoci jiného orgánu VOLT,
g. svolávají ho spolupředsedové VOLT,
3. Pravomocí a povinností PVOLT je zejména:
a. zajišťovat vedení a chod VOLT v organizačních záležitostech a přijímat neodkladná
rozhodnutí,
b. svolávat jednání sjezdu,
c. připravovat program a materiály pro jednání sjezdu a RR,
d. navrhovat a realizovat plán činnosti VOLT,
e. zaujímat stanoviska k aktuální politické situaci,
f. průběžně kontrolovat dodržování rozpočtu VOLT a navrhovat rozpočtové změny,
g. zajišťovat informační servis všem členům Volt,
h. vydávat souhlas ke kandidatuře člena VOLT za jiný politický subjekt, a to i v případě
jeho kandidatury jako nezávislého kandidáta.
4. PVOLT může některé své kompetence přenést na vedení VOLT, které tvoří spolupředsedové a místopředsedové VOLT, či jimi pověřit některého ze svých členů.
5. PVOLT může vytvářet poradní útvary, které vedou jeho jednotliví členové a které těsně
spolupracují s příslušnými odbornými sekcemi.
ČLÁNEK 12 – Spolupředsedové VOLT
1. Spolupředsedové Volt:
a. jsou dva, zpravidla opačného pohlaví (pokud je to možné) a konají společně,
b. rozhodují v neodkladných záležitostech a provádějí neodkladné úkony, pokud k tomu
není zapotřebí souhlas jiného orgánu,
c. svolávají PVOLT a předsedají mu,
d. předkládají sjezdu zprávu spolupředsedů VOLT,
e. jsou oprávněni účastnit se jednání všech orgánů VOLT, na kterých vystupují s hlasem poradním, pokud nejsou členy příslušného orgánu.
ČLÁNEK 13 – Jednání jménem VOLT
1. Právní osobnost, tedy i způsobilost k právním jednáním, má VOLT jako celek. Organizační

jednotky, orgány, jednotliví členové VOLT nebo zaměstnanci VOLT mohou za VOLT jednat
(činit právní jednání) pouze na základě plné moci udělené osobami oprávněnými jednat
jménem VOLT nebo v takovém rozsahu, jak je jim svěřeno vnitřními předpisy VOLT.
2. Statutárními orgány VOLT jsou spolupředsedové a místopředsedové VOLT. K jednání jménem VOLT, ze kterých vyplývají závazky o hodnotě jednotlivě nebo v součtu vyšší než stanovuje HŘ, dále pak k uzavření dohod s jinými politickými subjekty, je potřeba podpisů vždy
dvou statutárních zástupců.
3. Podepisování za VOLT se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu VOLT připojí
spolupředseda, případně místopředseda, svůj podpis.
4. V případě poklesu počtu statutárních zástupců VOLT na 2 či méně musí být svolán sjezd
zbývajícími členy předsednictva.
ČLÁNEK 14 – Revizní orgány
1. Používá se zkratka „RO“.
2. Revizními orgány jsou:
a. revizor
3. Revizní orgány zejména:
a. kontrolují hospodářskou a správní činnost VOLT,
b. kontrolují dodržování vnitřních předpisů VOLT, plnění usnesení stranických orgánů,
činnost a hospodaření stranických orgánů,
c. provádějí kontroly na vyžádání, průběžné kontroly a namátkové kontroly dle vlastního uvážení,
d. navrhují dotčeným orgánům opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
4. Členové revizních komisí mají právo účasti na zasedání orgánů na stejné a nižší úrovni s
hlasem poradním a s právem podávat návrhy, o kterých musí být hlasováno.
5. Revizní orgány jsou ve své činnosti nezávislé. Jsou povinny průběžně informovat o své činnosti plenární orgány, kterými byly zvoleny. Návrhy revizních orgánů jsou dotčené orgány
povinny se odpovědně zabývat a o výsledku revizní orgány informovat.
6. Všichni členové a všechny orgány VOLT jsou povinni poskytovat revizním orgánům součinnost, zejména tak, že se na požádání zúčastní jednání revizních a rozhodčích a smírčích
orgánů a předkládají jim dokumenty a další podklady související s činností VOLT, jsou-li k
tomu vyzváni.
7. Revizní orgán předkládá nejméně 1x za rok zprávu příslušnému plenárnímu a výkonnému
orgánu dané úrovně a svému bezprostředně nadřízenému reviznímu orgánu.
8. Bližší vymezení působnosti revizních orgánů a postupy při revizní činnosti vymezuje Revizní řád.
1.
2.
3.
4.

5.

ČLÁNEK 15 – Zásady hospodaření
Hospodaření VOLT se řídí příslušnými ustanoveními platného zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
VOLT odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
S majetkem VOLT hospodaří PVOLT na základě schváleného ročního rozpočtu.
Podrobná pravidla pro řádné hospodaření s majetkem VOLT upravuje Hospodářský řád,
pro který se používá zkratka „HŘ“. Stanoví výši členských příspěvků a lhůtu pro jejich uhrazení, pevná pravidla pro příjmy a pro rozdělování členských příspěvků, příjmů ze státního
příspěvku a náhrad za volební výsledek na jednotlivé organizační jednotky.
Dar je možné darovat pouze VOLT jako celku. Přijetí daru v hodnotě vyšší než 50 000 Kč
schvaluje vždy PVOLT.
ČLÁNEK 16 – Zánik VOLT

1. O zrušení VOLT rozhoduje sjezd dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů. O majetku
rozhodne sjezd. Zároveň sjezd zvolí likvidátora, který provede vypořádání závazků a pohledávek strany a podá návrh na výmaz strany ze seznamu stran a hnutí.
ČLÁNEK 28 – Společná ustanovení
1. Funkční období všech volených členů orgánů VOLT je dvouleté. V případě dovolby členů
PVOLT, může volící orgán určit, že mandát dovolených členů skončí ve stejném okamžiku
jako mandát již dříve zvolených členů daného orgánu. Mandát dotčeného člena orgánu
VOLT však neskončí dříve než koncem nejbližší schůze orgánu, který tohoto člena zvolil.
Mandát též skončí zánikem členství.
2.
3. Všechny orgány VOLT, jejich členové a členové VOLT jsou při výkonu pravomocí orgánů
VOLT povinni spolupracovat s ostatními orgány VOLT, jejich členy a členy VOLT, zejména
si navzájem poskytovat požadované informace, písemné materiály, a vyvíjet potřebnou
součinnost.
4. Členství v orgánu zaniká nabytím členství v jiném orgánu, jež je s dříve nabytým neslučitelné.
5. Všechny orgány jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých
členů.
6. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasujících účastníků, není-li
ve stanovách či jiném vnitřním předpisu VOLT stanoveno jinak.
7. Jednání všech orgánů všech stupňů se řídí Jednacím řádem a svolává a řídí jej předseda,
není-li uvedeno jinak.
8. Požádají-li o to nejméně ⅖ členů jakéhokoliv orgánu, tento orgán musí být svolán ve lhůtě
nejdéle jednoho měsíce, nestanoví-li vnitřní předpisy jinak. Pozvánka, jejíž náležitosti a adresáty stanoví Jednací řád, na jednání jakéhokoliv orgánu musí být rozeslána vždy nejméně pět dnů přede dnem konání jednání, pokud Jednací řád nestanoví jinak. Pozvánku
na jednání výkonného orgánu lze v odůvodněných případech výjimečně rozeslat v kratší
lhůtě.
9. V době, kdy je předseda příslušného orgánu dlouhodobě nepřítomný, nemůže vykonávat
svoji funkci zejména ze zdravotních, pracovních či jiných závažných důvodů nebo na základě jeho pověření jej zastupuje druhý ze spolupředsedů, pak místopředseda a pak člen
daného orgánu, a to v pořadí určeném orgánem, který je zvolil.
10. Vnitřní předpisy VOLT jsou:
a. Stanovy VOLT,
b. Volební řád,
c. Jednací řád,
d. Hospodářský řád,
e. Revizní řád,
f. další vnitřní předpisy.
11. Tato společná ustanovení platí, není-li uvedeno jinak.
1.
2.
3.
4.
5.

ČLÁNEK 17 – Seznam použitých zkratek
HŘ Hospodářský řád
PČR Parlament České republiky
PVOLT Předsednictvo Volt Česká republika
Volt
ZO základní organizace
ČLÁNEK 18 – Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Stanovy VOLT a jejich změny nabývají platnosti dnem skončení sjezdu, který je schválil.
2. Stanovy VOLT a jejich změny nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.

