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“Stanovy občanské iniciativy“

Preambule

„ Stát si zřizují lidé a stávají se občany dobrovolně proto, aby jim zabezpečil lidská práva,
svobodu a svobodné prostředí k životu, ochránil jejich bezpečnost proti vnějšímu ohrožení,
zajistil bezpečnost osobní i majetkovou, poskytl zdravotní péči, vzdělání, historické tradice,
kulturu, společenské uplatnění a důstojné podmínky k životu.“ 

„Oporou  je  celosvětově  uznávaný  společný  morální  kredit,  jehož  základem  je  svoboda,
rodina, principy a zásady společenského soužití odsuzující agresivní verbální nebo fyzické
násilí vůči jednotlivci, skupině, národu nebo jinému státnímu útvaru, či životnímu prostředí,
přírodním zdrojům,  floře i  fauně nejen této země,  a  to  i  v duchu budoucího historického
vývoje celé planety jako odkaz našim potomkům.“

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Název občanské iniciativy je:
- Referendum ČSR, zkrácený název je RČSR.
 

2. Sídlo občanské iniciativy je : Brno, Potocká ul.

3. Činnost občanské iniciativy je v souladu s právním řádem České republiky a ve znění
zákona č. 1,2 Ústavy a právu se volně sdružovat. Iniciativa, hnutí není právnickou osobou.
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Článek 2
Programové cíle

1. Cílem  je  prosazování  autorizovaného  programu  projektu  Občanské  referendum  -
Republiku zpátky občanům, obsahující následující principy.

2. Cílem jsou demokratické změny Ústavy a zákonů, s jasně stanovenými právy občanů,
povinnostmi státu a návrhy na přímou a plnou demokracii se zákonodárnou mocí v     rukou
občanů cestou občanského referenda, boj proti korupci, byrokracii, hmotnému, sociálnímu
i morálnímu úpadku společnosti.

3. Cílem je zemská  veřejná správa s     přímou demokratickou volbou prezidenta,  okresních
hejtmanů a starostů referendem, s odvolatelností a plnou odpovědností trestní a hmotnou.

4. Cílem je vytvoření sociálního systému, právních a reálných pojmů právní i ekonomické
„sociální  jistoty“ cestou  „občanského důchodu“ garantovaného státem ze zisku státu a
nikoliv na dluh státu, nás, našich dětí a vnuků ve výši odpovídající základním důstojným
podmínkám  každému  řádnému  občanu,  prostřednictvím  „občanského  účtu“
nedotknutelným a chráněným Ústavou.

5. Cílem  je  zajistit bezpečí  občanů  proti  vnějšímu  nepříteli posílením  Armády  ČR,
bezpečnost osobní i majetkovou, poskytnou zlepšení zdravotní péče, vzdělání, historické
tradice, kultury, společenského uplatnění a důstojné podmínky k životu. 

6. Cílem  je  obnova  venkova,  zemědělství  a  potravinové  soběstačnosti České  republiky,
zajištění  mechanismů  pro  návrat  finančních  zdrojů  a  vazeb,  pracovních  příležitostí  a
podnikání v zemědělství, řemeslech i obchodu na venkov obnovou vlastní domácí malé a
střední výroby, produkce a obchodu včetně ochrany domácí produkce a trhu.

7. Cílem  je  obnova  soběstačnosti průmyslu,  strojírenství  a  technologií  České  republiky,
podpora pro vědecký a technologický rozvoj v souladu s účinnými ekologickými kriterii
pro 21. století.

8. Cílem  je  narovnání  ekonomiky  a  stabilita  české  měny  včetně  důstojného  příjmu  za
poctivou  práci  nebo podnikání  a  zamezení  korupčním spekulacím na  všech úrovních,
zásadní zlepšení daňového systému a ekonomických zvyklostí.

9. Cílem je náprava deformovaného právního prostředí a systémů podle principu „zákonů
má být co nejméně, mají být srozumitelné všem“.

10. Cílem je řešení a oprava ve všech oblastech souvisejících s uvedenými hlavními body,
zabezpečení suverenity, soběstačnosti a principů občanského a národního státu.
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Článek 3
Členství v  občanském hnutí

1. Členem se může stát každý občan České republiky (případně legitimního nástupce ČR),
který je plnoletý podle platného právního řádu, je svéprávný, není zbaven způsobilosti,
podá  platnou  přihlášku  ve  dvojím  vyhotovení,  uvede  údaje  pravdivě,  úplně,  není
v rozporu se stanovami.

2. Členství  vzniká  okamžikem potvrzení  přihlášky  do  občanského  hnutí  předsedou  nebo
předsedou pověřenou osobou a pokud byl uhrazen členský příspěvek.

3. Členem se nemůže stát v době trestu pravomocně odsouzený za válečný zločin, zločiny
proti  lidským  právům  a  svobodám,  úmyslný  násilný  trestný  čin  vraždy,  loupežného
přepadení, znásilnění, zneužití,  vydírání, nebo majetkový trestný čin krádeže, podvodu,
zpronevěry, spekulace a dopustil-li se jinak zvlášť morálně odsouzeníhodného činu nebo
je členem jiné strany nebo politického hnutí.

4. Členství může být pozastaveno nebo automaticky zrušeno, pokud člen neuhradí včas roční
členský příspěvek,  jednal  proti  zájmům občanského  hnutí,  nebo jej  jinak  poškodil,  je
vyšetřován pro podezření a nebo byl odsouzen pro trestný čin, porušil stanovy, dopustil se
zvlášť morálně odsouzeníhodného činu.

5. Členství též zaniká ukončením činnosti písemným oznámením s okamžitou účinností ke
dni  odeslání  bez udání  důvodu ze strany člena  nebo ukončením členství  rozhodnutím
orgánu občanského hnutí,  automaticky úmrtím,  opakované nedosažitelnosti  člena nebo
není aktivní více jak 13 měsíců a nebo se nezúčastní členského shromáždění bez řádné
omluvy.

6. O pozastavení, zrušení nebo zániku členství podle stanov rozhoduje předseda občanského
hnutí  písemnou  formou,  pokud  nezaniklo  automaticky.  Člen  se  může  odvolat
k představenstvu, kontrolní komisi a shromáždění.

7. Členské příspěvky jsou nevratné.

8. Rozhodnutí  předsedy  hnutí  může  odůvodněně  změnit  představenstvo  složené
z místopředsedů  nebo  shromáždění  členů  většinou  přítomných  hlasů,  nebo  kontrolní
komise s odůvodněným odvoláním na stanovy a právní řád ČR, pokud se člen odvolá.

9. Občanské hnutí vede agendu a eviduje seznam členů, den vzniku členství a den zániku,
pozastavení nebo ukončení členství.
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Článek 4
Práva a povinnosti členů

1. Člen  je  povinen  dbát  dobrého  jména  svého  občanského  hnutí,  jednat  a  vystupovat
v souladu s programem, zásadami hnutí  a právním řádem ČR. Pokud zastává některou
z funkcí občanského hnutí, je povinen činnost vykonávat svědomitě, včas a odpovědně. 

2. Člen je povinen zúčastnit  se výročního členského shromáždění nebo se řádně omluvit.
Člen má hlasovací právo: k volbě osob do orgánů hnutí, odvolání osob z orgánů hnutí,
schválení zprávy kontrolní komise, zprávě o činnosti, o závazných usneseních členského
shromáždění.

3. Člen má právo navrhovat předsednictvu náměty do programu k projednání a přispívat do
diskuse  k programu písemnou  nebo ústní  formou,  klást  otázky a  žádat  odpovědi.  Své
podněty předloží písemně připravené a zpracované tak, aby bylo možné o nich jednat.

4. Člen  je  povinen  respektovat  rozhodnutí  předsedy,  předsednictva  a  shromáždění,
programové  materiály,  stanovené  cíle  a  zásady  politického  hnutí  nebo  usnesení  či
rozhodnutí o odvolání.

5. Člen je povinen uhradit včas členské příspěvky, při podání přihlášky nebo vždy nejdéle do
15.1. kalendářního roku na daný kalendářní rok na účet hnutí.

6. Člen má právo kandidovat na funkce v  občanském hnutí, navrhovat kandidáty a ucházet
se o místo na kandidátkách nebo do veřejné funkce.

7. Člen musí splňovat odborné předpoklady pro funkci na kterou kandiduje, pokud to povaha
funkce vyžaduje, nebo jsou nezbytné pro zastávání takové funkce.
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Článek 5
Členské příspěvky

1. Členské příspěvky jsou stanoveny příspěvkem pro rok 2021 ve výši 1.000,- Kč na člena a
daný kalendářní rok.

2. Pro  další  roky  předsednictvo  hnutí  může  upravit  výši  příspěvků  v závislosti  na  míře
inflace a potřebách hnutí, schválených na výroční členské schůzi.

3. Příspěvek se  hradí  ve  prospěch občanského hnutí  při  podání  přihlášky a  to  do  rukou
pokladníka, pověřené osoby nebo na účet hnutí 5762482002 / 5500 RF Bank 

4. Pokud  nebude  člen  přijat,  příspěvek  mu  bude  do  7  dnů  ode  dne  zamítnutí  vrácen
odesláním na účet, který uvede v podané přihlášce.

5. Pro další kalendářní rok je splatnost členského příspěvku od listopadu starého roku do
15.1. nového roku roku na účet hnutí pro daný rok.

6. Členské příspěvky jsou využívány pro potřeby činnosti hnutí podle stanov.

7. Dále jsou možné mimořádné členské příspěvky, stanovené předsednictvem.

8. Dále jsou možné mimořádné dobrovolné příspěvky z vůle přispívatele.
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Článek 6
Kandidáti a volební příspěvky kandidátů

1. Účast  občanské  iniciativy  Referenda  ČSR  ve  státních  volbách  je  zrušena  pro  jejich
nelegitimnost a manipulace vládnoucích politických stran.
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Článek 7
Členské shromáždění

1. Jedinou  organizační  jednotkou  je  celorepublikové  hnutí,  zastoupené  členským
shromážděním,  které  je  nejvyšším  orgánem  hnutí  (dále  jen  shromáždění)  s právem
nabývat  a  hospodařit  s  majetkem.  Rozhoduje  prostou  většinou  hlasů  přítomných
hlasujících a prostřednictvím svých výkonných orgánů.

2. Shromáždění se musí povinně sejít nejméně 1x ročně na výroční schůzi nejdéle poslední
sobotu v lednu nového roku.

3. Shromáždění schvaluje:
- výroční zprávu kontrolní komise o hospodaření
- zprávu představenstva o činnosti
- návrh činnosti na další období
- usnesení shromáždění

4. Shromáždění volí kontrolní komisi složenou ze tří osob, vždy na 4 roky. Člen kontrolní
komise nemusí být členem hnutí. 

5. Mimořádnou členskou schůzi může svolat předsednictvo,  předseda nebo členové peticí
podanou  písemně  kontrolní  komisi  v počtu  30%  z celkového  počtu  členů  z důvodů
zásadní změny nebo návrhu na odvolání předsednictva, předsedy, kontrolní komise.

6. Shromáždění volí představenstvo složené z nejméně 3 a více místopředsedů na dobu 4
roků z přihlášených kandidátů podle nejvyššího počtu hlasů.

mailto:info@referendum-csr.cz
http://www.referendum-csr.cz/


       REFERENDUM ČSR
         www.referendum-csr.cz  | info@referendum-csr.cz

 REPUBLIKU ZPÁTKY OBČANŮM
        tel. 728 279 284

Článek 8
Předsednictvo, předseda, pokladník

1. Výkonným  orgánem  je  předsednictvo  hnutí  v počtu  nejméně  3  členů,  zvolené
členským shromážděním, do funkce na dobu 4 roků. 

2. Předsednictvo volí předsedu hnutí a vystavuje mu generální plnou moc s podpisovým
právem ke všem právním úkonům ekonomické, právní i politické činnosti hnutí.

3. Předsednictvo nebo shromáždění odvolává předsedu.

4. Předsednictvo může být odvoláno na výročním nebo mimořádném shromáždění členů.

5. Členové předsednictva jsou místopředsedy hnutí s právem zvolit zástupce předsedy,
pokud  by  tento  nemohl  vykonávat  funkci  nebo  mohou  být  pověřeni  předsedou
v rozsahu jeho pravomoci.

6. Předsednictvo  je  odvolacím  orgánem  v případě  podání  odvolání  členem  proti
rozhodnutí předsedy. Rozhoduje prostou většinou přítomných. 

7. Předsednictvo  pověří  člena  výkonem  funkce  pokladníka.  Pokladník  má  právo  na
odměnu.

8. Pokladník vede účetnictví a pokladnu podle právních předpisů ČR, stanov a pokynů
předsednictva nebo předsedy.

9. Pokladník je povinen umožnit a předložit kontrolní komisi veškeré účetní dokumenty,
smlouvy a právní vztahy činnosti hnutí.

10. Pokladník  nemá  právo  vynakládat  žádné  náklady  na  účet  hnutí,  které  mu  nebyly
schváleny předsedou nebo předsednictvem a nemá podpisové právo.

11. V případu,  že  některý  z výkonných  orgánů  není  schopen  zastávat  funkci  pověří
představenstvo zástupce.

12. V případu úmrtí  nebo odstoupení  některého z výkonných orgánů jmenuje  do doby
konání nejbližšího shromáždění představenstvo náhradníka.

13. Písemné dokumenty se stvrzují podpisem.
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Článek 9.
Kontrolní komise

1. Právem a povinností kontrolní komise je hlídat dodržovaní stanov a hospodaření hnutí a
v případě porušení podmínek hospodaření podle stanov a platných právních předpisů ČR,
předsednictvem nebo předsedou, upozorní písemně předsednictvo a předsedu s výzvou na
odstranění do 14 dnů.

2. Kontrolní  komise  kontroluje  činnost  hnutí,  právní  úkony  a  účetnictví  způsobem,  kdy
písemně  vyzve  předsedu,  v případě  zastupovaní  jeho  zástupce,  aby  podal  písemnou
informaci o všech platných zavazujících ekonomických, smluvních a právních úkonech do
7. dnů od písemné výzvy kontrolní komise.

3. Kontrolní komise řádně eviduje a archivuje všechny materiály ze své činnosti. Svá jednání
je  povinna  vést  transparentně  a  výsledky  uveřejnit  a  zajistit  umístění  na  webových
stránkách. Kontrolní komise nemá právo, ale povinnost kontrolovat činnost stanovami jí
uloženou a za dodržení stanov a zákonem stanovených podmínek.

4. Kontrolní komise vyhodnotí zprávu předsedy a v případu, že zjistí nesrovnalosti, prověří
je. V případu zjištění závad postupuje podle bodu č.4.  

5. Kontrolní  komise  má  právo  svolat  mimořádné  shromáždění  do  30-ti  dnů  za  účelem
odvolání  předsednictva  a  předsedy,  v  případě,  že  předsednictvo  a  předseda  neodstraní
zjištěné závady kontrolní činností písemně oznámené kontrolní komisí ve stanovené lhůtě.

6. Kontrolní  komise  je  povinna  vypracovat  do  15.1.  každého  roku  výroční  zprávu  o
hospodaření a právních závazcích hnutí, předložit ji na výročním shromáždění.

7. Kontrolní  komise  svolává  a  zpracovává  prezenční  listinu,  zahajuje  a  řídí  schůzi,  řídí
hlasování a výsledky, eviduje zápis, závěrečné usnesení a ukončuje shromáždění.

8. Písemné dokumenty stvrzuje podpisem.
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Čl. 10
Způsob rozhodování výkonných orgánů

1. Hnutí a jeho program zastupuje, reprezentuje a jedná za něj předseda politického hnutí,
samostatně, na základě písemného zmocnění předsednictvem a je plně odpovědný za svou
činnost. Písemné dokumenty stvrzuje svým razítkem hnutí a podpisem.

2. Hnutí  a  jeho  program  zastupují  a  reprezentují  členové  předsednictva,  předseda  a
místopředsedové politického hnutí. Písemné dokumenty stvrzují svým podpisem. Hlasují
a rozhodují prostou většinu hlasujících. Předseda má v případě shody hlasů hlasy 2.

3. Pouze  předseda  je  oprávněn  vykonávat  všechny  právní  úkony,  smlouvy  a  rozhodnutí
potřebné  k činnosti  hnutí,  ze  kterých  neplynou  majetkové  výdaje,  závazky  nebo
majetkové důsledky nad stanovený limit v bodu 4,5.

4. Předseda smí samostatně rozhodnout v maximálním limitu výdajů, závazků a důsledků do
výše 100.000,- Kč jednorázově nebo v součtu za daný kalendářní rok. Předsednictvo může
limit snížit, nebo zvýšit. Minimum samostatného limitu předsedy je ve výši 100.000,- Kč

5. Výdaje,  závazky nebo majetkové  důsledky schválené  předsednictvem se nepočítají  do
samostatného limitu předsedy. 

6. Výdaje,  závazky  a  majetkové  důsledky,  které  schvaluje  předsednictvo  nebo předseda,
nesmí překročit majetek hnutí. Žádné rozhodnutí předsedy ani představenstva nesmí hnutí
žádným způsobem bezprostředně ani dlouhodobě zadlužit. 

7. Pokud dojde k vynaložení jakýchkoliv nákladů v rozporu se stanovami a v cizí prospěch,
nebo poškodí hnutí jakýmkoliv jiným způsobem, revizní komise má právo nařídit zjednání
nápravy.

8. Pokud předseda a představenstvo poruší bod 4,5,6,7,8, je takové rozhodnutí neplatné a
podléhá příslušným paragrafům trestního zákona a jsou odpovědni hmotně za způsobené
škody.

9. Pokud  předsednictvo  nebo  předseda  nezjedná  nápravu  nebo  již  není  možná,  revizní
komise  může  pozastavit  práva  předsednictva  a  předsedy písemným oznámením,  svolá
mimořádný členský sněm a vyvolá schůzi o odvolání předsednictva i předsedy.

10. Podpisové právo má výhradně předseda hnutí nebo podpisy 2 místopředsedů společně.

11. Orgány hnutí musí zahájit řízení v jakékoliv věci týkající se hnutí nejdéle v den přijetí
podnětu a vyřídit je musí ve stanovené lhůtě 30 dnů nebo stanovené právním řádem ČR. 

12. Nelze  li  vyřídit  podněty  ve  lhůtách  stanovených  stanovami  nebo právním řádem ČR,
orgány  musí  vyrozumět  ve  lhůtě  stanovené  k vyřízení  podavatele  podnětu  a  sdělit
informaci o co nekratším možném termínu, potřebnému k vyřízení.
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Článek 11
Zásady hospodaření

1. Hlavní  zásadou  hospodaření  je  účelně  hospodařit  s prostředky  hnutí  ve  prospěch
vytýčených cílů, v kladné pozici. Zadlužení hnutí jakoukoliv formou není přípustné.

2. Příjmy hnutí jsou:
- členské příspěvky, mimořádné příspěvky a mimořádné dobrovolné příspěvky
- mimořádné členské příspěvky, pokud o nich rozhodne shromáždění
- příjmy z darů ve prospěch politického hnutí
- volební příspěvky kandidátů
- smluvní pokuty za porušení smluvních vztahů
- jiné příjmy podle platných právních předpisů ČR
- prodej propagačních předmětů hnutí
- jiné příjmy související s činností hnutí

3. Povolené výdaje jsou:
- náklady na výroční členské shromáždění
- náklady na mimořádné členské shromáždění svolané kontrolní komisí
- náklady na administrativní potřeby shromáždění
- náklady na občerstvení výroční členské shromáždění
- náklady na kancelář hnutí, cestovné, internet a komunikaci
- náklady na účetní zajištění činnosti hnutí, audit a podání daňového přiznání 
- náklady na 1 pracovní sílu pro administrativu
- náklady na pohoštění při jednáních v souvislosti s činností hnutí
- náklady na akce hnutí a demonstrace, volby a kampaně
- dar na dobročinné účely
- náklady na společnou činnost nebo akce s partnerskými stranami neb hnutím
- náklady na materiální nebo finanční podporu nebo dar členovi nebo osobě v nouzi
- jednorázové nebo trvalé pojištění činnosti hnutí a výkonných orgánů
- služební cesty a ubytování ve prospěch činnosti hnutí
- jiné provozní náklady ve prospěch činnosti hnutí

4. Předsednictvo  rozhoduje  podle  potřeby  o  kladném  stavu  majetku  hnutí  hlasováním
nejméně 3 hlasů. Písemné dokumenty stvrzuje svým podpisem.

5. Předseda  rozhoduje  samostatně  do  výše  stanoveného  limitu  v článku  10/4,5.  Písemné
dokumenty stvrzuje svým razítkem hnutí a podpisem.

6. Příjmy nesmí být jako výdaje použity dříve, než byly zaneseny jako příjem do účetnictví
v pokladně a pokladní knihy nebo na běžný účet hnutí.

7. Hnutí je povinno zřídit a fixovat rezervní fond jako finanční jistinu ve výši 100.000,- Kč.
O čerpání této jistiny smí rozhodnout pouze představenstvo nejméně 3 hlasy. Po čerpání je
doplnění jistiny přednostní položkou před všemi ostatnímu výdaji.
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Článek 12
Oficiální vyjádření, vystupování a stanoviska hnutí

1. Za hnutí se vyjadřuje veřejně:
- Tiskové nebo jiné mediální prohlášení předsedy nebo pověřené osoby
- Tiskové nebo jiné mediální prohlášení usnesením členského shromáždění

2. Jiná prohlášení nebo stanoviska nevyjadřují stanoviska hnutí¨. Nelze je považovat za 
platná nebo závazná a jsou pouze vyjádřením fyzických osob a hnutí za ně nenese 
odpovědnost.

Článek 13
Neuvedené vztahy a právní vztahy

1. Neuvedené  vztahy  a  situace  řeší  představenstvo  hlasováním  prostou  většinou  hlasů
přítomných členů představenstva. 

2. Neuvedené vztahy a situace řeší předseda, není-li možné, aby je řešilo představenstvo.

3. Neupravené vztahy a případné spory se řídí právními předpisy České republiky.

4. S majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení
strany a hnutí, pokud tento zůstatek nepřipadne státu tak, že:

- Hmotný majetek se prodejem zpeněží a výtěžek se daruje na dobročinné účely
azylovým domům pro matky s dětmi. 

- Nemovitý  majetek  se  prodejem zpeněží  a  výtěžek  se daruje  na  dobročinné
účely azylovým domům pro matky s dětmi.

- Nehmotný  majetek  Práva  k majetkovým  a  autorským  právům  se  převedou
vybranému azylovým domům pro matky s dětmi.
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