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Preambule
My, občané České republiky,
odhodláni splnit cíle Pařížské klimatické dohody
„udržet globální oteplení planety pod dvěma stupni Celsia“ a usilovat
o „omezení nárůstu teploty na nejvýše jeden a půl stupně“,
potvrzujíce svou oddanost zásadám svobody, demokracie a úcty k lidským právům a základním svobodám,
přejíce si prohloubit solidaritu mezi občany a národy a napomáhat ekonomickému a sociálnímu pokroku,
připomínaje si význam evropské integrace pro český národ v globálním světě,
sjednocujeme politiku uhlíkové neutrality pod stranu Srdce Unie
a přijímáme tyto její stanovy
1

Základní ustanovení

1.1

„Srdce Unie“ je politická strana ve smyslu zákona číslo 424/1991 Sbírky zákonů České republiky,
o sdružování v politických stranách a politických hnutích, v platném znění. Strana používá zkratku SUN,
působí v České republice a jejím sídlem je Cheb.

2

Programové cíle

2.1

Dosáhnout uhlíkové neutrality České republiky v roce 2030
Stanovit jako vládní prioritu budování energetiky založené na obnovitelných zdrojích energie, energetické efektivitě a inovacích v ukládání a distribuci energie.

2.2

Vyhlásit fosilní a jaderné moratorium
Ukončit investice z veřejných rozpočtů do jakékoli nové fosilní a jaderné infrastruktury. Podmínkou
energetické bezpečnosti České republiky je úplné využití místní nevyčerpatelné energie
prostřednictvím českých technologií vyvinutých českou vědou a českým průmyslem.

2.3

Přijmout legislativu pro komunitní energetiku
Podporovat občany v investování i malých částek do obecních a soukromých zdrojů obnovitelné
energie a energetických sítí, aby získali přístup k podílu na zisku z výroby čisté energie a motivaci
k dekarbonizaci národní ekonomiky.

2.4

Prosazovat dosažení uhlíkové neutrality na půdorysu sociálně tržního hospodářství a přehledných
pravidel pro fungování svobodného trhu
Uplatňovat cestou parlamentní a přímé demokracie princip rovných příležitostí, soulad mezi
generacemi a progresivní zdanění ekonomiky pro zabezpečení důstojné důchodové a spravedlivé
sociální politiky, pod kterou se vždy vyplatí pracovat.

2.5

Chránit suverenitu České republiky a její národní zájmy euroatlantickým spojenectvím
Pečovat o zachování euroatlantických zahraničněpolitických vazeb.

2.6

Být prvními politiky, kteří si sníží platy a odměny za veřejné funkce
Složit pětinu z každého platu a odměny za politickou nebo poradní funkci placenou z veřejného
rozpočtu do transparentního fondu a financovat veřejné klimatické akční plány a studie
proveditelnosti úspor energie, výstavby obnovitelné energetické infrastruktury a adaptačních opatření
na změnu klimatu.
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3

Členství

3.1

Členem strany může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům
a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.

3.2

Nového člena přijímá členská schůze na základě písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku,
pokud je stanoven.

3.3

Je-li členství odmítnuto, má uchazeč o členství právo se odvolat. Odvolání je nutno podat písemně do
30 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí o nepřijetí žadateli o členství doručeno. Členská schůze je
povinna rozhodnout o odvolání do 30 dnů a výsledek rozhodnutí písemně sdělit žadateli o členství.

3.4

Členství zaniká
a)
b)
c)
d)
e)

písemným sdělením člena o vystoupení ze strany předsedovi,
vyloučením,
nezaplacením členského příspěvku, je-li stanoven, v termínu určeném členskou schůzí,
ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
úmrtím.

4

Práva člena

4.1

Člen strany má právo
a) účastnit se členských schůzí,
b) volit a být volen a navrhovat kandidáty do orgánů strany,
c) být informován o činnosti strany a o usneseních stranických orgánů týkajících se jeho osoby a
činnosti,
d) podávat návrhy, připomínky a stížnosti,
e) vyjádřit se stranickému orgánu, jestliže rozhoduje o jeho činnosti nebo chování.

5

Povinnosti člena

5.1

Člen strany je povinen
a) prosazovat programové cíle strany a podílet se na plnění programu strany,
b) řídit se stanovami a vnitrostranickými normami, jimiž jsou řády, směrnice a metodické pokyny,
které jsou členům k dispozici v kanceláři strany,
c) plnit usnesení a rozhodnutí stranických orgánů,
d) platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny, podle příspěvkového řádu,
e) jednat tak, aby nepoškozoval zájmy a obraz strany.

6

Pořádková opatření

6.1

Poruší-li člen stanovy, může příslušný orgán uložit následující pořádková opatření
a) písemné napomenutí,
b) pozastavení výkonu funkce nebo odvolání z funkce v případě funkcionáře strany,
c) vyloučení ze strany.

6.2

O všech pořádkových opatřeních vůči členovi rozhoduje na návrh předsednictva členská schůze.

6.3

Člen, proti němuž má být použito pořádkové opatření, musí být k jednání prokazatelně písemně
pozván nejméně 7 dní předem a současně písemně o předmětu jednání vyrozuměn.

6.4

Člen může být vyloučen
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za prokazatelně hrubé porušení členských povinností,
za soustavné porušování členských povinností, byl-li alespoň jednou písemně napomenut,
byl-li pravomocně odsouzen za trestný čin,
za závažné porušení morálních a etických pravidel společnosti.

6.5

K platnosti pořádkového opatření je nutný souhlas nadpoloviční většiny členské schůze.

6.6

Provinivší se člen má právo se odvolat proti rozhodnutí o pořádkovém opatření. Podáním odvolání se
pozastavuje účinnost pořádkového opatření. Odvolání je nutno podat písemně do 30 dnů ode dne, kdy
bylo rozhodnutí o pořádkovém opatření členovi doručeno. Členská schůze je povinna rozhodnout
o odvolání do 30 dnů a výsledek rozhodnutí písemně sdělit provinivšímu se členovi.

7

Orgány strany

7.1

Organizační strukturu strany tvoří tyto orgány
a) členská schůze,
b) předsednictvo,
c) dozorčí rada.

8

Členská schůze

8.1

Nejvyšším orgánem strany je schůze všech jejích členů – členská schůze, která zejména
a)
b)
c)
d)

schvaluje stanovy strany a změny těchto stanov,
volí předsednictvo a odvolává je,
volí dozorčí radu,
projednává a schvaluje program strany, zavádí metody vedoucí k jeho realizaci a provádí kontrolu
jeho plnění,
e) schvaluje výši členských a mimořádných příspěvků do rozpočtu strany a stanovuje termín jejich
úhrad,
f) schvaluje jednací řád, směrnice, organizační a jiné pokyny strany,
g) zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu,
h) projednává a schvaluje zprávy předsedy a předsednictva,
i) spravuje majetek strany,
j) schvaluje kandidátky do parlamentních (Česká republika a Evropská unie), senátních, krajských,
komunálních a prezidentských voleb,
k) přijímá pořádková opatření.
8.2

Zasedání členské schůze je svoláváno a řízeno předsedou nebo svolatelem podle potřeby, nejméně
však jednou za rok. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to
požádá písemně nebo elektronickou poštou alespoň jedna čtvrtina členů strany. V případě
nepřítomnosti předsedy, místopředsedů nebo v situaci, kdy nejsou tyto funkce obsazeny, řídí schůzi
přítomný nejstarší člen strany.

8.3

Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům strany písemně nebo elektronickou
poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem uvedenou
kontaktní adresu, a to nejpozději deset dní před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu
zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze předseda členům strany zajistí
doručení návrhů materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

8.4

Členská schůze může být svolána též mimořádně, a to bez dodržení lhůt uvedených v předchozím
odstavci, v případě, že s takovým postupem souhlasí tři pětiny členů strany.
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8.5

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů
strany. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů strany, není-li v těchto
stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů si jsou rovny.

8.6

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odstavcem
8.3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem tří pětin přítomných členů strany.

8.7

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen strany
zápis, který svým podpisem ověřují zapisovatel a libovolný další člen přítomný na zasedání členské
schůze. Součástí zápisu je také prezenční listina.

8.8

Námitky proti zápisu musí člen strany vznést písemně. Námitka obsahuje návrh správného znění jím
namítané části zápisu. Námitku doručí člen písemně předsednictvu strany do 14 dnů po vyhotovení
zápisu. Námitky budou projednány členskou schůzí. Zápis, proti kterému nebyly vzneseny námitky, se
považuje za schválený. O námitkách rozhodne členská schůze. Dle rozhodnutí se opraví text v zápisu.

8.9

Strana může přijmout usnesení i mimo zasedání členské schůze, takzvaně per rollam, to znamená
písemně, elektronickou poštou, prostřednictvím videokonference, a to na základě návrhu rozhodnutí
zaslaného jedním z členů strany elektronickou poštou ostatním členům s uvedením lhůty, ve které se
mají k návrhu vyjádřit. V takovém případě je k přijetí rozhodnutí zapotřebí tří pětin hlasů všech členů.

9

Předsednictvo strany

9.1

Předsednictvo strany je výkonným orgánem strany. Předsednictvo jedná za stranu navenek a činí za ni
všechny úkony, a to každý člen předsednictva ve všech záležitostech samostatně.

9.2

Předsednictvo má též podpisovou pravomoc za stranu. Osoba, která podle tohoto odstavce
podpisovou pravomoc realizuje, připojí k názvu strany svůj podpis a údaj o jménu, příjmení a označení
funkce.

9.3

Předsednictvo tvoří
a) předseda strany,
b) první místopředseda strany,
c) druhý místopředseda strany.

9.4

Členové předsednictva jsou voleni členskou schůzí. Funkční období členů volených orgánů trvá 2 roky.
Počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále
končí odstoupením z funkce nebo odvoláním z funkce. Předsedu a místopředsedy volí a odvolává
členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů. Člen voleného orgánu může být volen
opětovně.

9.5

K platnému usnesení nebo rozhodnutí předsednictva strany je třeba souhlasu většiny všech
přítomných členů předsednictva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy strany.
Předsednictvo strany je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

9.6

Na svém prvním zasedání předsednictvo rozhodne o rozdělení kompetencí v jednotlivých oblastech
působení strany mezi předsedu a místopředsedy.

9.7

Předsednictvo strany svolává předseda nebo místopředsedové.

9.8

Zasedání předsednictva strany se může zúčastnit s hlasem poradním zástupce dozorčí rady.

9.9

Předsednictvo strany rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny stanovami členské schůzi
nebo jinému orgánu. Do kompetence předsednictva strany přísluší zejména
a)

řídit a koordinovat činnost strany mezi členskými schůzemi,
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přijímat stanoviska k aktuální politické situaci,
zajišťovat plnění usnesení členské schůze,
připravovat zprávy o činnosti a návrhy řešení pro členskou schůzi,
zřizovat a rušit odborné komise strany, schvalovat jejich statut a úkolovat a kontrolovat jejich
činnost.

9.10

V mimořádné neodkladné záležitosti příslušející do kompetence předsednictva strany může
rozhodnout předseda strany. Takové rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li schváleno na nejbližším
zasedání předsednictva strany.

10

Předseda strany

10.1

Předseda strany zastupuje stranu navenek a organizuje činnost předsednictva strany.

10.2

Ze své činnosti je odpovědný členské schůzi.

10.3

Podává zprávu o činnosti strany členské schůzi.

11

První místopředseda strany

11.1

Zastupuje předsedu strany a v jeho nepřítomnosti jedná jménem strany.

11.2

Odpovídá za oblasti činnosti strany schválené předsednictvem strany.

11.3

Ze své činnosti je odpovědný členské schůzi.

11.4

Připravuje a organizuje přípravu, činnost a jednání členské schůze.

11.5

Podává zprávu o plnění svých úkolů členské schůzi.

12

Druhý místopředseda strany

12.1

Odpovídá za oblasti činnosti strany schválené předsednictvem strany.

12.2

Ze své činnosti je odpovědný členské schůzi.

12.3

Podává zprávu o své činnosti členské schůzi.

13

Dozorčí rada

13.1

Dozorčí radu tvoří předseda a dva členové. Je volena členskou schůzí, a to vždy na období dvou let.

13.2

Je odpovědná ze své činnosti členské schůzi a v období mezi členskými schůzemi předsednictvu strany.

13.3

S výjimkou politické činnosti kontroluje veškerou ostatní činnost strany.

13.4

Upozorňuje předsedu strany na zjištěné nedostatky, předkládá mu návrhy k jejich odstranění.

13.5

Podává zprávu členské schůzi.

13.6

Ve své činnosti se řídí stanovami a směrnicemi strany, usneseními členské schůze a platnými právními
předpisy.

13.7

Rozhoduje o smírčích záležitostech na všech úrovních strany.

13.8

Příslušní funkcionáři strany a členové strany jsou povinni podat dozorčí radě potřebná vysvětlení,
případně předložit požadované doklady a poskytnout potřebnou součinnost.

13.9

Dozorčí rada je oprávněna zrušit rozhodnutí orgánu strany, které je v rozporu se stanovami strany a
platnými právními předpisy.

13.10

Dozorčí rada provádí výklad stanov, směrnic a ostatních organizačních dokumentů strany.
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14

Hospodaření

14.1

Strana hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem, který jí byl svěřen do užívání, v rámci platných
předpisů na základě směrnice strany o hospodaření s majetkem a finančními prostředky.

14.2

Finanční prostředky na činnost strana opatřuje zejména
a)
b)
c)
d)

z řádných a mimořádných příspěvků členů strany, jsou-li stanoveny,
ze státních příspěvků,
z úroků a darů,
z výnosu společenských akcí.

15

Zrušení strany

15.1

Strana se zruší vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou nebo
hnutím nebo přeměnou na zapsaný spolek, usnese-li se na tom členská schůze dvoutřetinovou
většinou všech členů.

15.2

V případě, že se strana zruší bez právního nástupce, musí být členskou schůzí rozhodnuto, jak bude
naloženo s majetkovým zůstatkem strany, který vyplyne z likvidace majetku strany.

16

Závěrečné ustanovení

16.1

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne ...
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