
211

XXXII. SJEZD âSSD

NÁVRH ZMùN STANOV
âESKÉ STRANY SOCIÁLNù DEMOKRATICKÉ

pro XXXII. sjezd âSSD, konan˘ v Brnû dne 25. –  27. bfiezna 2005

Pfiedkládá: JUDr. Petr IBL



212

XXXXXXIIII..  SSJJEEZZDD ââSSSSDD

NÁVRH USNESENÍ:

XXXII. sjezd schvaluje Stanovy âSSD, 
s platností dnem schválení a s úãinností dnem registrace na Ministerstvu vnitra âR

POZNÁMKY:



VáÏení pfiátelé,

termín pro odevzdání v‰ech písemn˘ch podkladÛ pro jednání XXXII. sjezdu âSSD byl
stanoven na den 24. 1. 2005. I pfies tento pomûrnû brzk˘ termín s ohledem na zapracování
návrhÛ zmûn do stanov, které byly zaslány ãleny resp. orgány âSSD k termínu 20. 1. 2005,
byly Stálou komisí pro Stanovy âSSD v‰echny do‰lé návrhy projednány. Návrhy zmûn sta-
nov, u kter˘ch komise nalezla vût‰inovou shodu, byly zapracovány do pfiedloÏené novely
Stanov âSSD, která bude pfiedloÏena únorovému zasedání ÚVV âSSD. 

Navrhovaná novela v této podobû (jako pro ÚVV) je pfiedkládána k projednání a schvá-
lení delegátÛm XXXII. sjezdu âSSD.

âást obecná

Zámûrem pfiedloÏení a projednání návrhu novely Stanov âSSD, bylo jednak usnesení
XXXI. sjezdu âSSD a následnû usnesení ÚVV âSSD, dále reakce na v‰echny návrhy a pod-
nûty ãlenské základny a na aktuální v˘voj i poÏadavek souãasné âSSD.

Stanovy âSSD byly, jsou a budou vÏdy pfiedmûtem diskusí a polemik co je moÏné ãi
nutné zmûnit, zda nûkteré pasáÏe jsou demokratické ãi prospívají pouze funkcionáfiÛm nebo
jsou nástrojem vedení strany k prosazování „mocensk˘ch“ ãi „centralistick˘ch“ zájmÛ. KaÏd˘
má svÛj subjektivní pohled na vûc a názory se mûní i s ohledem na zastávanou funkci,
momentální úãel, ke kterému má poslouÏit v˘klad stanov (a ten je rovnûÏ také mnohdy úãe-
lov˘) a nûkdy, jak tomu u „zákonÛ“ b˘vá, snaha o to, aby se paragrafy kroutily, co to jen dá. 

Nebude asi moÏné nikdy dosáhnout stavu, kdy budeme moci konstatovat, Ïe máme sta-
novy, které vyhovují v‰em a které mohou b˘t oznaãeny za ideální. Ale ono tak ani b˘t nemÛ-
Ïe. Stanovy âSSD by mûly vymezovat základní pravidla pro chování ãlenÛ i jednání
a dal‰í ãinnosti stranick˘ch orgánÛ. Nemohou ale reagovat na kaÏd˘ vznikl˘ problém
ãi v˘voj situace v té ãi oné organizaci âSSD.

V‰ichni si ale musíme uvûdomit a rovnûÏ také respektovat, Ïe chceme-li b˘t ãleny
nûjaké organizace, a jedno zda se jedná o politickou, sportovní ãi kulturní, vÏdy je
tfieba respektovat urãitá pravidla a zásady chování ãi jednání. KaÏd˘ z nás se musí
podfiídit pravidlÛm hry a ctít vÛli vût‰inového rozhodnutí.

Dospûje-li sociální demokracie a jednání XXXII. sjezdu âSSD k rozhodnutí a schvá-
lení pfiedloÏeného návrhu novely Stanov âSSD ãi dal‰ích schválen˘ch návrhÛ na
zmûnu ãi úpravu stanov, je nejen potfiebné, ale i nutné po v‰ech ãlenech âSSD vyÏa-
dovat jejich plnûní.

Komise pro stanovy je pfiesvûdãena o tom, Ïe je celá fiada ustanovení stanov,  která bude
delegáty Sjezdu âSSD podrobena diskusi. Budou nalezeny ãlánky stanov, které by podle
názorÛ jednotliv˘ch ãlenÛ i stranick˘ch orgánÛ âSSD mûly ãi mohly mít jinou podobu, jin˘
text. Nikdy asi nebudou v‰ichni spokojeni.

Budou zcela jistû delegáti, ktefií objektivnû a v zájmu nalezení optimálního textu stanov,
zodpovûdnû pfiistoupí k projednání novely stanov, pfiípadnû návrhÛ na zmûny ãi doplnûní sta-
nov vze‰l˘ch z jednání XXXII. sjezdu âSSD, ale najdou se zcela jistû i delegáti, ktefií budou
mít v˘hrady k jakémukoli znûní stanov. 

Je‰tû jedna obecná poznámka k pfiedloÏené novele stanov. Pfii projednávání do‰l˘ch
návrhÛ zmûn stanov byly brány v úvahu v‰echny okolnosti, které mohly ovlivnit rozhodová-
ní komise v jednotliv˘ch pfiípadech. Mám tím na mysli, Ïe byly zohlednûny rÛzné názory
a doporuãení ke zmûnám. RovnûÏ tak ale byl brán zfietel na souãasn˘ stav a v˘voj v âSSD
z pohledu prospû‰nosti ãi efektivity navrÏené zmûny. Musím konstatovat, Ïe byly návrhy,
u kter˘ch se komise shodla, Ïe mají své racionální jádro a je vhodné o nich diskutovat. Na
druhou stranu ale bylo konstatováno, Ïe pro pfiípadnou zmûnu není vhodná doba. Nûkteré
vûci nelze uspûchat a tím, Ïe by zmûna byla pfiijata, není zaruãeno její optimální plnûní. Tato
situace napfi. platí u „pozitivní diskriminace“ tj. zru‰ení ãi zachování „kvót“ u Ïen a mla-
d˘ch sociálních demokratÛ. Zde se komise domnívá, Ïe po urãitou omezenou dobu je‰tû
bude nutné kvóty zachovat. Teprve del‰ím pouÏíváním postupnû dochází ke zmûnû situace
v my‰lení ãlenské základny âSSD. V budoucnu tedy bude moÏné kvóty zru‰it, ale patrnû nás
ãeká je‰tû dlouhá cesta.

0bdobná úvaha byla diskutována na téma volebního období funkcionáfiÛ stranick˘ch
orgánÛ – zda 2 roky, ãi pfiejít na období del‰í, tedy ãtyfileté. Zde opût komise dospûla
k názoru, Ïe souãasná sociální demokracie je ve stavu, kterému více odpovídá dosavadní
dvouleté volební období. Shodli jsme se také v tom, Ïe v budoucnu bude zcela moÏné i vhod-
né, aby se volební období volen˘ch funkcionáfiÛ zv˘‰ilo na 4 roky. Ale i zde platí, Ïe musíme
urazit je‰tû dlouhou cestu.
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Samozfiejmû Ïe by bylo moÏné zmínit i dal‰í pfiípady a okolnosti, které vedly komisi pro
stanovy k pfiijetí a pfiedloÏení textu novely, která je pfiedkládána XXXII.sjezdu âSSD. Závû-
rem této obecné ãásti zprávy ale mohu prohlásit, Ïe byly komisí pro stanovy  projednány
a podrobeny diskusi v‰echny návrhy na zmûnu ãi doplnûní stanov, které byly komisi pfiedlo-
Ïeny ãi zaslány. 

Byly-li návrhy zmûn zapracovány do pfiedloÏené novely stanov ãi naopak, kdy návrhy
zmûn nebyly pfiijaty, vÏdy tak bylo uãinûno po podrobné diskusi a na základû vût‰inové shody
komise pro stanovy.

âást t˘kající se konkrétních návrhÛ

V této ãásti chce komise poukázat na nûkteré zásadní zmûny ãi doporuãení, které
byly zapracovány do novely Stanov âSSD. Jedná se zejména o ãásti, které byly novû zafia-
zeny do stanov, a ãásti, které novû upravují konkrétní práva a povinnosti ãlenÛ ãi kompeten-
ce stranick˘ch orgánÛ. V novele stanov jsou provedeny i zmûny, které v fiadû pfiípadÛ zpfies-
Àují text jednotliv˘ch ãlánkÛ ãi sjednocují urãité ãásti stanov do logick˘ch blokÛ. 

Mezi návrhy, které komise povaÏuje za zásadní zmûnu novely Stanov âSSD a které do
jisté míry mûní „zajeté koleje“, patfií napfi. tyto ãásti ãi ãlánky stanov:

� v preambuli a následn˘ch souvisejících ãláncích stanov se doplÀuje odkaz na âSSD jako
souãást mezinárodního spoleãenství sociálnûdemokratick˘ch a socialistick˘ch politick˘ch
stran; ãlenství v Evropské stranû sociálnû demokratické a Socialistické internacionále;
ãlenství v zemích EU,

� v ãl. 7 se novû upravuje postup (proces) ru‰ení ãlenství z podnûtu MO, OVV, KVV,
PâSSD; lhÛty pro rozhodnutí i odvolání a komu se odvolání v jednotliv˘ch pfiípadech
podává; stanoví se i rozhodnutí orgánÛ na jednotliv˘ch stupních fiízení âSSD, která jsou
koneãná,

� v ãl. 8 se stanoví konkrétní termín, kter˘ je rozhodující pro placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ,

� v ãl. 14 se novû upravují dÛvody, které mohou vést stranické orgány k rozhodnutí o záni-
ku MO âSSD, vãetnû postupu pfii podání odvolání proti takovému rozhodnutí,

� novû se do samostatn˘ch ãlánkÛ z dÛvodÛ sjednocení zafiazují stranické orgány „pfied-
sednictva“ jednotliv˘ch v˘konn˘ch orgánÛ (ãl. 19 – POVV, ãl. 24 – PKVV)

� novû se mezi ústfiední orgány âSSD zafiazuje v ãl. 25 Politické grémium âSSD a v ãl. 30
jsou uvedeny jeho sloÏení, kompetence a odpovûdnost,

� novû se navrhuje sloÏení ústfiedních orgánÛ âSSD – ãl. 28 ÚVV a ãl. 29 PâSSD,

� z dÛvodÛ vût‰í operativnosti se pfievádí dílãí kompetence ÚVV na orgán PâSSD (schva-
lování vnitrostranick˘ch norem t˘kajících se hospodafiení âSSD),

� v ãl. 32 se novû upravuje sloÏení kontrolních komisí vãetnû zpÛsobu volby jejich místo-
pfiedsedÛ,

� v ãl. 33 se stanoví pfiípady, kdy nastupují náhradníci na uvolnûné funkce ãlenÛ orgánÛ,

� v ãl. 35 jsou stanoveny kompetence v˘konn˘ch orgánÛ pfii zfiizování odborn˘ch komisí
âSSD,  

� do novely stanov jsou zafiazeny nové ãlánky, které reagují na podnûty ãlenské základny,
tj. ãl 37 – vnitrostranické referendum a ãl. 38 – pfieregistrace ãlenÛ âSSD,

� do ãl. 45 byla novû zafiazena pravomoc orgánÛ âSSD – KVV, PâSSD, ÚVV v rámci pro-
cesu sestavování kandidátních listin do zastupitelsk˘ch orgánÛ v âR,

� v ãásti 11. stanov jsou samostatnû upraveny ãlánky t˘kající se – ãl. 46 SDÎ, ãl. 47 Klub
seniorÛ, ãl. 48 MSD, ãl. 49 Zahraniãní region, ãl. 50 MDA, ãl. 51 SDTJâ, ãl. 52 Demos
a Cíl a.s., ãl. 53 Zájmová hnutí 

Závûr

V tuto chvíli nezb˘vá nic jiného, neÏ abych v‰em ãlenÛm, stranick˘m orgánÛm i organizacím,
které se zapojili do procesu zmûn stanov podûkovat. Dûkuji rovnûÏ v‰em ãlenÛm Stálé komise
pro zmûnu Stanov âSSD za jejich ãas a práci, kterou vûnovali novele Stanov âSSD.

¤ada pozmûÀovacích návrhÛ byla zafiazena a zohlednûna, fiada pozmûÀovacích návrhÛ
nebyla akceptována, a to z rÛzn˘ch dÛvodÛ. Vûfiím v‰ak, Ïe na sjezdu bude vÛle se dohod-

214

Návrh zmûn Stanov âSSD

XXXII. SJEZD âSSD



nout i atmosféra, která umoÏní nejen návrhy pfiedloÏen˘ch zmûn projednat, ale i schválit
v podobû, která bude optimální a bude akceptována vût‰inou delegátÛ sjezdu.

Dûkuji Vám za pozornost i trpûlivost a porozumûní. 

DelegátÛm XXXII. sjezdu âSSD jménem sv˘m i jménem Stálé komise pro úpravu Stanov
âSSD pfieji klidné a racionální jednání. Dûkuji a tû‰ím se na spolupráci

Petr  I B L
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Závûrem moÏná je‰tû pro budoucí zmûnu stanov jeden osobní postfieh
z pÛsobení ve Stálé komisi pro stanovy. Jsem pfiesvûdãen, Ïe daleko efektiv-
nûj‰í (aniÏ bych chtûl nûkoho urazit) neÏ ono paritní zastoupení v komisi bez
ohledu na kvalitu zastoupení, by bylo vytvofiit skupinu 4 ãi 5 právníkÛ ãi sku-
teãn˘ch „znalcÛ“ stanov, ktefií se budou podílet na tvorbû nov˘ch moderních
stanov. A poté co zpracují návrh dle nejlep‰ího vûdomí a svûdomí, jej pfiedloÏí
k celostranické diskuzi. 

Ve‰keré sestavování komisí, ale zejména komise ke stanovám, která má na
starosti tvorbu základního dokumentu âSSD tzv. „Ústavy âSSD“, nemÛÏe b˘t
jako doposud ponecháno lidové tvofiivosti, ale komise musí b˘t sestavována
cílenû, systémovû se zamûfiením na kvalitu a zku‰enosti s tvorbou, ale i aplika-
cí Stanov âSSD. 

Petr I B L
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NÁVRH NOVELY STANOV
âESKÉ STRANY SOCIÁLNù DEMOKRATICKÉ

Pro XXXII. sjezd âSSD konan˘ v Brnû 25. – 27. 3. 2005 

S T A N O V Y
âeské strany sociálnû demokratické

PREAMBULE
âeská strana sociálnû demokratická je pokraãovatelkou âeskoslovanské strany sociálnû

demokratické, âeskoslovenské sociálnû demokratické strany dûlnické a právní nástupkyní
âeskoslovenské sociální demokracie.

âeská strana sociálnû demokratická si je vûdoma neocenitelného pfiínosu âeskosloven-
ské sociální demokracie v exilu, která v dobû nesvobody svou ãinností vytváfiela podmínky
pro opûtovné obnovení existence a ãinnosti sociální demokracie v âeskoslovensku.

„âeská strana sociálnû demokratická jako souãást mezinárodního spoleãenství
sociálnû demokratick˘ch a socialistick˘ch politick˘ch stran je ãlenkou Evropské stra-
ny sociálnûdemokratické (dále jen „PES“) a Socialistické internacionály (dále jen
„SI“)“.

âÁST  1.
Úvodní ustanovení

âl. 1
 NÁZEV, ZKRATKA A SÍDLO

/1/ Název zní: âeská strana sociálnû demokratická.
/2/ PouÏívaná zkratka: âSSD.
/3/ Sídlo: Praha 1, Hybernská 7 – Lidov˘ dÛm.

âl. 2
PROGRAMOVÉ CÍLE

/1/ âSSD je politickou stranou, pÛsobící v rámci politického systému âeské republiky, která
usiluje o uplatnûní principu svobody, demokracie, sociální spravedlnosti, rovn˘ch pfiíleÏi-
tostí, solidarity a ekologické odpovûdnosti cestou parlamentní a pfiímé demokracie. Hlásí se
k my‰lenkám a základním programov˘m cílÛm Socialistické internacionály a Evropské stra-
ny sociálnû demokratické.

/2/ Realizaci programov˘ch cílÛ zaji‰Èuje âSSD v souladu s platn˘m zákonem o sdruÏování
v politick˘ch stranách a v politick˘ch hnutích, tûmito Stanovami âSSD a v rámci svého pro-
gramu.

/3/  âSSD se hlásí k my‰lenkám a základním programov˘m cílÛm PES a SI a koordi-
nuje s nimi svoji zahraniãní politiku. âSSD je zastoupena v orgánech tûchto organi-
zací, kde se aktivnû úãastní na tvorbû spoleãné politiky.

âÁST 2.
âlenství v âSSD, práva a povinnosti ãlenÛ

âl. 3
âLENSTVÍ V âSSD

âlenství v âSSD se dûlí na
a) ãlenství fiádné, 
b) ãlenství ãestné,
c) ãlenství obãanÛ státÛ EU.

âl. 4
VZNIK ¤ÁDNÉHO âLENSTVÍ V âSSD

/1/ O ãlenství v âSSD se mÛÏe ucházet kaÏdá fyzická osoba bez rozdílu národnosti, nábo-
Ïenství, rasy, a sociálního postavení, je-li státním obãanem âeské republiky nebo obãanem
nûkterého ze státÛ EU, a je zároveÀ ãlenem nûkteré ze stran sdruÏen˘ch v PES, a dále
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je star‰í osmnácti let a potvrdila-li podpisem pfiihlá‰ky, Ïe souhlasí s programem a Stanova-
mi âSSD.

/2/ âlenství v âSSD je nesluãitelné
a) se soubûÏn˘m ãlenstvím v jiné politické stranû nebo  politickém hnutí ustaven˘ch dle

zvlá‰tních obecnû  závazn˘ch právních pfiedpisÛ âeské republiky, nebo
b) s kandidaturou na vefiejnou funkci za takovouto politickou stranu nebo politické hnutí nebo

jako nezávislého kandidáta bez souhlasu pfiíslu‰ného orgánu âSSD, kter˘ je oprávnûn
schvalovat kandidátní listiny na vefiejné funkce.

/3/ O pfiijetí Ïádá fyzická osoba místní organizaci âSSD (dále jen „MO“) v místû svého trva-
lého pobytu. Ve statutárních mûstech dûlen˘ch na mûstské ãásti (obvody) odpovídá
tomuto ustanovení mûstská ãást (obvod). Pokud v tomto místû MO není, pfiedkládá svou
Ïádost územnû nejbliÏ‰í MO v okrese, v jehoÏ obvodu má svÛj trval˘ pobyt. Pokud v místû
trvalého pobytu pÛsobí více MO âSSD, Ïádá uchazeã o ãlenství v MO dle územní pÛsobnosti
stanovené usnesením okresního v˘konného v˘boru (dále jen “OVV”). Ve v˘jimeãn˘ch
a odÛvodnûn˘ch pfiípadech mÛÏe uchazeã poÏádat o pfiijetí v jiné MO. Podmínkou s pfiijetím
je souhlas MO a OVV, resp. KVV v místû trvalého pobytu. V˘bor MO musí Ïádost o pfiijetí
uchazeãe projednat je‰tû pfied jejím projednáním v MO.

/4/ âlenství uchazeãe v âSSD vzniká dnem rozhodnutí nadpoloviãní vût‰iny pfiítomn˘ch
ãlenÛ fiádné ãlenské schÛze MO projednávající  pfiijetí za ãlena âSSD a pfievzetím ãlenské
legitimace âSSD. Uchazeã o ãlenství musí b˘t osobnû pfiítomen projednávání.

/5/ âlen âSSD se stává ãlenem MO, která jej sv˘m rozhodnutím do âSSD pfiijala.
Dokladem ãlenství v âSSD je platná ãlenská legitimace âSSD, obsahující v‰echny poÏa-
dované náleÏitosti a zaplacen˘ ãlensk˘ pfiíspûvek v pfiíslu‰ném roce.

/6/ V pfiípadû, Ïe uchazeãi o ãlenství v âSSD rozhodnutím MO ãlenství nevznikne, je MO
povinna sdûlit písemnû dÛvody svého rozhodnutí jak uchazeãi o ãlenství v âSSD, tak pfií-
slu‰nému OVV. Uchazeã o ãlenství v âSSD se mÛÏe ve lhÛtû tfií mûsícÛ ode dne sdûlení
dÛvodÛ jeho nepfiijetí za ãlena âSSD odvolat k pfiíslu‰nému OVV.

/7/ OVV
a) odvolání uchazeãe o ãlenství v âSSD nevyhoví s koneãnou platností, nebo
b) urãí jinou MO v územním obvodu své pÛsobnosti  k rozhodnutí o vzniku ãlenství uchaze-

ãe s tím, Ïe  této MO zároveÀ písemnû sdûlí dÛvody, pro které  uchazeã o ãlenství v âSSD
nebyl za ãlena âSSD pfiijat; rozhodnutí takto urãené MO je koneãné.

/8/ OdÛvodnûná Ïádost ãlena âSSD o pfiechod do jiné MO, neÏ je MO pfiíslu‰ná podle jeho
trvalého pobytu, je podmínûna souhlasem MO a OVV, resp. KVV, pfiíslu‰n˘ch podle místa
trvalého pobytu ãlena âSSD. V pfiípadû Ïádosti ãlena âSSD o pfiechod do MO v územní
pÛsobnosti jiného OVV, resp. KVV, podléhá pfiechod souhlasu obou OVV, resp. KVV a obou
MO.

/9/ Pfii zamítnutí Ïádosti dle odst. 8 se mÛÏe Ïadatel odvolat ke KVV, resp. ÚVV âSSD.

/10/ ÚVV mÛÏe ze závaÏn˘ch dÛvodÛ s koneãnou platností rozhodnout o tom, Ïe ãlenství
uchazeãe nevzniklo. Takto rozhodnout  mÛÏe nejpozdûji do 6 mûsícÛ od podání námit-
ky o neplatnosti pfiijetí takového uchazeãe. 

/11/ Osoba, které bylo ãlenství zru‰eno, mÛÏe ãlenství  získat jen se souhlasem orgánu,
kter˘ o zru‰ení rozhodl.

âl. 5
P¤ERU·ENÍ A OBNOVENÍ ¤ÁDNÉHO âLENSTVÍ V âSSD

/1/ MO se souhlasem pfiíslu‰ného OVV vyhoví písemné Ïádosti svého ãlena o pfieru‰ení jeho
ãlenství, pokud je ãinn˘ v takovém zamûstnání nebo zastává takovou funkci, kde ãlenství
v politické stranû je zakázáno nebo je neÏádoucí, anebo kdy ãlen âSSD poÏádá o pfieru‰e-
ní svého ãlenství v âSSD z jin˘ch dÛvodÛ hodn˘ch zvlá‰tního zfietele. Na Ïádost ãlena je
povinna MO plné ãlenství obnovit.

/2/ Po dobu pfieru‰ení ãlenství se na takového ãlena vztahuje povinnost podle ãl. 4 odst. /2/.

/3/ O pfieru‰ení a obnovení ãlenství v âSSD je MO povinna bez zbyteãného odkladu infor-
movat pfiíslu‰n˘ OVV.
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âl. 6
POZASTAVENÍ ¤ÁDNÉHO âLENSTVÍ V âSSD

Pozastavení ãlenství trvá do doby, neÏ bude s koneãnou platností rozhodnuto o odvolá-
ní proti zru‰ení ãlenství. Po tuto dobu ãlen pozb˘vá práv dan˘ch mu ãl. 8 odst. 2 písm. a),
d), e), f), h), i) a j), a pozb˘vá právo vykonávat funkce v âSSD, do kter˘ch byl zvolen. 

âl. 7
ZÁNIK ¤ÁDNÉHO âLENSTVÍ V âSSD

/1/ âlenství v âSSD zaniká
a) doruãením oznámení ãlena MO o svém vystoupení  z âSSD,
b) úmrtím ãlena,
c) zru‰ením ãlenství,
d) pfii nezaplacení ãlenského pfiíspûvku za uplynul˘ rok, usnesením OVV do tfií mûsícÛ

následujícího roku,
e) dnem pfiijetí do jiné politické strany nebo hnutí, 
f) poru‰ením povinností podle ãl. 4. odst. 2 písm. b), a to ke dni registrace kandidátních lis-

tin nebo pfiihlá‰ek k registraci podle volebních zákonÛ.

/2/ Ke zru‰ení ãlenství v âSSD mÛÏe dojít
a) pro závaÏné poru‰ení Stanov âSSD,
b) pro jednání, které zpochybÀuje úsilí âSSD o plnûní  jejího volebního programu,
c) v dÛsledku pravomocného odsouzení za úmysln˘ trestn˘ ãin, a to ve lhÛtû do tfií mûsí-

cÛ ode dne, kdy  se MO o této skuteãnosti dozví,
d) pro dlouhodobou, více jak jednoletou neomluvenou  neúãast na ãinnosti âSSD,
e) pro del‰í neÏ jednoroãní neplacení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ,
f) pro aktivní úãast na ãinnosti jin˘ch politick˘ch stran nebo politick˘ch hnutí, bez souhla-

su pfiíslu‰ného orgánu âSSD.

/3/ âlenská schÛze MO mÛÏe rozhodnout o zru‰ení ãlenství nadpoloviãní vût‰inou
v‰ech ãlenÛ. Toto rozhodnutí nab˘vá úãinnosti schválením dvoutfietinovou vût‰inou
v‰ech ãlenÛ OVV. OVV musí rozhodnout do 60 dnÛ od rozhodnutí MO. 
Proti rozhodnutí OVV o zru‰ení ãlenství lze podat písemné odvolání prostfiednictvím
OVV k nejbliÏ‰í OK a to do jednoho mûsíce od doruãení rozhodnutí OVV.

/4/ Na základû návrhu OVV mÛÏe rozhodnout o zru‰ení ãlenství OK nadpoloviãní vût-
‰inou v‰ech delegátÛ. 
Proti rozhodnutí OK o zru‰ení ãlenství lze podat písemné odvolání prostfiednictvím
KVV k nejbliÏ‰í KK a to do jednoho mûsíce od doruãení rozhodnutí OK.

/5/ Na základû návrhu KVV mÛÏe rozhodnout o zru‰ení ãlenství KK nadpoloviãní vût‰i-
nou v‰ech delegátÛ.
Proti rozhodnutí KK o zru‰ení ãlenství lze podat písemné odvolání prostfiednictvím
Pfiedsednictva âSSD (dále jen “P âSSD”) k nejbliÏ‰ímu zasedání ÚVV a to do jednoho
mûsíce od doruãení rozhodnutí KK. Rozhodnutí ÚVV je koneãné. Po tuto dobu je ãlen-
ství pozastaveno.

/6/ Na základû návrhu P âSSD  mÛÏe rozhodnout o zru‰ení ãlenství kteréhokoli ãlena
âSSD ÚVV nadpoloviãní vût‰inou sv˘ch ãlenÛ.
Proti rozhodnutí ÚVV o zru‰ení ãlenství lze podat písemné odvolání prostfiednictvím 
P âSSD ke Sjezdu âSSD a to do jednoho mûsíce od doruãení rozhodnutí ÚVV. Sjezd
âSSD rozhodne o odvolání nadpoloviãní vût‰inou v‰ech delegátÛ s koneãnou plat-
ností. Po tuto dobu je ãlenství pozastaveno.

/7/ Rozhodnutí o zru‰ení ãlenství i rozhodnutí o odvolání se doruãuje doporuãen˘m
dopisem.

âl. 8
PRÁVA A POVINNOSTI ¤ÁDN¯CH âLENÒ

/1/ KaÏd˘ ãlen âSSD má stejná práva a povinnosti a nesmí b˘t diskriminován ani zv˘hodÀo-
ván z dÛvodÛ národnosti, rasy nebo vûku.

/2/ âlen âSSD má v rámci Stanov âSSD právo:
a) úãastnit se jednání ãlensk˘ch schÛzí MO a spolurozhodovat o ãinnosti MO, ve které je ãle-

nem,
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b) svobodnû v orgánech âSSD vyjadfiovat své názory, svá  stanoviska k práci âSSD
a politice âSSD a k ãinnosti jednotliv˘ch funkcionáfiÛ âSSD, aniÏ by byl postihován,

c) obhajovat své názory uvnitfi âSSD i tehdy, kdyÏ jsou  tyto názory men‰inové,
d) hlasovat, volit a b˘t volen do v‰ech funkcí v âSSD  v souladu se Stanovami âSSD,
e) kandidovat ve v‰ech ãlensk˘ch zemích EU za stejn˘ch podmínek,
f) pfiedkládat návrhy a podnûty orgánÛm âSSD na v‰ech  úrovních; na oficiálnû podané

návrhy je pfiíslu‰n˘  orgán povinen odpovûdût do 30 dnÛ od jeho prvního  zasedání po
doruãení návrhu,

g) úãastnit se v‰ech jednání kteréhokoli orgánu âSSD,  pokud tento orgán projednává
závaÏné okolnosti t˘kající se jeho osoby (napfi. zániku, zru‰ení, pfieru‰ení  a pozasta-
vení jeho ãlenství v âSSD); na takové jednání musí b˘t ãlen âSSD fiádnû obeslán dopo-
ruãen˘m dopisem s doruãenkou,

h) dostávat informace a na poÏádání vysvûtlení t˘kající se ãinnosti âSSD na v‰ech úrov-
ních,

i) uÏívat rady a pomoci orgánÛ âSSD pfii v˘konu své  funkce v âSSD nebo vefiejné
funkce,

j) na poskytnutí právní pomoci, je-li stíhán, vy‰etfiován nebo pronásledován pro svou poli-
tickou ãinnost,  související s jeho ãinností pro âSSD.

/3/ âlen âSSD je povinen
a) dodrÏovat Stanovy âSSD a fiídit se programem âSSD,
b) svou ãinností a vystupováním prosazovat politiku  âSSD,
c) plnit usnesení orgánÛ âSSD,
d) plnit povinnosti vypl˘vající z funkce, kterou dobrovolnû pfiijal s odpovûdností tomu orgá-

nu âSSD,  kter˘ jej do funkce zvolil,
e) platit fiádnû v pfiíslu‰ném kalendáfiním roce ãlenské pfiíspûvky, vÏdy nejpozdûji do 

31. 12.,
f) chránit a ‰etfiit majetek âSSD.

âl. 9
âESTNÉ âLENSTVÍ

/1/ âestné ãlenství mÛÏe b˘t udûleno Sjezdem âSSD nebo ÚVV. âestné ãlenství mÛÏe ode-
jmout pouze  orgán âSSD, kter˘ ãestné ãlenství udûlil.

/2/ Dokladem ãestného ãlenství v âSSD je „Listina o udûlení ãestného ãlenství v âSSD“.

âl. 10
âESTNÉ FUNKCE

/1/ Funkce ãestného pfiedsedy âSSD mÛÏe b˘t  udûlena nebo odÀata pouze Sjezdem âSSD.

/2/ Jiné ãestné funkce mohou b˘t udûlovány nebo odejímány vÏdy jen pfiíslu‰n˘mi vy‰‰ími
orgány âSSD. 

/3/ Nositel ãestné funkce se mÛÏe úãastnit v‰ech jednání orgánu âSSD, do nûhoÏ byl zvo-
len s hlasem poradním, a v‰ech jednání niÏ‰ích orgánÛ âSSD s hlasem poradním.

âl. 11
 âLENSKÉ P¤ÍSPùVKY

/1/ V˘‰i ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ, zpÛsob jejich distribuce, vyúãtování a dûlbu v˘nosÛ z nich,
urãuje sv˘m usnesením ÚVV.

/2/ Pfii konání Sjezdu âSSD nebo konference âSSD nebo voleb do Parlamentu âeské repub-
liky, zastupitelstev vy‰‰ích územnû samosprávn˘ch celkÛ (dále jen „kraj“) nebo obecních
zastupitelstev mÛÏe ÚVV stanovit mimofiádn˘ ãlensk˘ pfiíspûvek a souãasnû rozhodne
o dûlbû jeho v˘nosu.
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Struktura strany

âl. 12
MÍSTNÍ ORGANIZACE âSSD

/1/ MO je základní politickou jednotkou a souãasnû základní organizaãní sloÏkou âSSD.

/2/ MO ustavuje a její územní pÛsobnost stanoví pfiíslu‰n˘ OVV tak, aby územní pÛsobnost
odpovídala pÛsobnosti místní (obecní) samosprávy.

/3/ MO vzniká dnem ustavující schÛze MO, na základû pfiedchozího rozhodnutí pfiíslu‰né-
ho OVV. 

/4/ MO sdruÏuje ãleny v okruhu své územní pÛsobnosti a za jejich spolurozhodování fiídí stra-
nickou práci MO.

/5/ Minimální poãet ãlenÛ MO je pût.

/6/ Orgány MO jsou: – v˘bor MO

– ãlenská schÛze MO

/7/ Pfii MO se mÛÏe ustavit klub zastupitelÛ zvolen˘ch za âSSD do zastupitelstev obcí.  

/8/  âlenské schÛze MO se konají podle potfieby, nejménû v‰ak ãtyfiikrát roãnû, a to vÏdy
v pfiíslu‰ném ãtvrtletí alespoÀ jedenkrát. SchÛzi MO svolává pfiedseda MO.

/9/  Není-li ãlenská schÛze MO usná‰eníschopná podle ãl. 33 odst. 6 a ãl. 34 odst. 1 a 2 po
15 minutách od ãasu zahájení uvedeného na pozvánce, je usná‰eníschopná, jsou-li pfiítom-
ny alespoÀ 2/5 v‰ech ãlenÛ s hlasem rozhodujícím. V tomto pfiípadû nelze mûnit program
schÛze, kter˘ byl uveden na pozvánce. Usnesení a volby v MO jsou platné, hlasuje-li pro
nû více neÏ 1/3 v‰ech ãlenÛ MO; v bodu „rÛzné” nelze hlasovat.

/10/ Jedenkrát do roka se koná v˘roãní ãlenská schÛze MO, která hodnotí práci MO. 

/11/ Pro volby do orgánu místní (obecní) samosprávy sestavuje kandidátní listinu
v˘hradnû MO nebo sdruÏení MO tam, kde sídlí v jednom volebním obvodu více MO. Ve
volebním obvodu, v nûmÏ nepÛsobí Ïádná MO, sestavuje kandidátní listinu pfiíslu‰n˘
OVV. Sestavení kandidátních listin nesmí b˘t v rozporu s usneseními Sjezdu âSSD
nebo ÚVV.

Ve statutárních mûstech, které netvofií samostatn˘ okres, pÛsobí mûstská organizace
âSSD jako souãást okresní organizace âSSD. Pro mûstskou organizaci âSSD platí
obdobnû ustanovení stanov o MO. Dal‰í kompetence a vztahy k okresní organizaci a OVV
upraví statut mûstské organizace âSSD projednan˘ a schválen˘ usnesením OVV. 

Ve mûstech, která nejsou statutární, v mûstsk˘ch ãástech a v obcích, v nichÏ pÛsobí více
MO, se tyto MO mohou sdruÏovat do mûstsk˘ch (obvodních), nebo obecních organizací.
Dal‰í kompetence a vztahy k okresní organizaci a OVV upraví statut mûstské nebo obecní
organizace âSSD projednan˘ a schválen˘ usnesením ÚVV.

âl. 13
V¯BOR MÍSTNÍ ORGANIZACE âSSD

/1/ V˘bor MO (dále jen „VMO“) tvofií pfiedseda, místopfiedsedové a dal‰í ãlenové v˘boru
a pfiedseda klubu zastupitelÛ pfii MO.

/2/ VMO
a) je volen na dva roky,
b) volí a odvolává (pokud je nezvolila v˘roãní ãlenská schÛze) ze sv˘ch ãlenÛ místopfiedsedy,
c) schází se podle potfieby, nejménû jednou za dva mûsíce;  jednání VMO svolává jeho

pfiedseda.
d) fiídí ãinnost MO v období mezi fiádn˘mi ãlensk˘mi  schÛzemi MO,

e) zaji‰Èuje realizaci usnesení fiádn˘ch ãlensk˘ch  schÛzí MO a usnesení vy‰‰ích orgánÛ
âSSD.



âl. 14
ZÁNIK MO

/1/ MO zaniká:
a) Rozhodnutím tfií pûtin v‰ech sv˘ch ãlenÛ.
b) Pokud poãet jejich ãlenÛ klesne pod 5 a tento stav trvá více neÏ jeden rok.
c) Pokud MO svou ãinností závaÏn˘m zpÛsobem poru‰í Stanovy âSSD nebo pro-

gramové dokumenty:
= Rozhodnutím OVV o jejím zru‰ení; proti rozhodnutí OVV se mÛÏe MO prostfied-

nictvím svého pfiedsedy odvolat ke KVV. Rozhodnutí KVV o odvolání je koneãné.
= Rozhodnutím KVV o jejím zru‰ení; proti rozhodnutí KVV o zru‰ení se mÛÏe MO

prostfiednictvím svého pfiedsedy odvolat k ÚVV. Rozhodnutí ÚVV o odvolání je
koneãné.

= Rozhodnutím ÚVV o jejím zru‰ení. Rozhodnutí ÚVV o zru‰ení je koneãné.

/2/ LhÛta pro podání odvolání je 30 dnÛ ode dne doruãení rozhodnutí o zru‰ení k rukám
pfiedsedy MO.

/3/ âinnost MO, o jejímÏ zru‰ení bylo rozhodnuto, se aÏ do koneãného rozhodnutí pozasta-
vuje.

/4/ âlenové zaniklé MO se stávají ãleny MO podle rozhodnutí OVV dle odstavce 2.

/5/ Pfii zániku MO je povinna MO ve‰ker˘ majetek, kter˘ spravovala, a zbylé finanãní pro-
stfiedky  odevzdat pfiíslu‰nému OVV. Za pfiedání  zodpovídá  pfiedseda zaniklé MO pfiípadnû
jin˘ ãlen MO zmocnûn˘ k tomu OVV.

âl. 15
OKRESNÍ ORGANIZACE âSSD

/1/ Okresní organizace âSSD (ve statutárních mûstech, které tvofií samostatn˘ okres, mûst-
ská organizace nebo v hlavním mûstû Praze obvodní organizace) je politickou jednotkou
a souãasnû organizaãní sloÏkou âSSD /dále jen „OkO“/. OkO je tvofiena v‰emi MO
daného okresu.

/2/  Pfii OkO se mÛÏe ustavit klub zastupitelÛ zvolen˘ch za âSSD do zastupitelstev obcí
v daném okresu.

âl. 16
ORGÁNY OKRESNÍ ORGANIZACE âSSD

Orgány OkO jsou:
a) OK, ve statutárních mûstech, které tvofií samostatn˘ okres mûstské konference a obvod-

ní konference v hlavním mûstû Praze,
b) OVV, ve statutárních mûstech, které tvofií samostatn˘ okres mûstské v˘konné v˘bory

a obvodní v˘konné v˘bory  v hlavním mûstû Praze,
c)  Pfiedsednictvo OVV (dále jen „POVV“)
d)  OKK, ve statutárních mûstech, které tvofií samostatn˘ okres mûstské kontrolní komise

a obvodní kontrolní komise v hlavním mûstû Praze.

âl. 17
OKRESNÍ KONFERENCE âSSD (OK)

/1/ OK
a) je nejvy‰‰ím orgánem OkO,
b) je tvofiena delegáty s hlasem rozhodujícím, jimiÏ  jsou ãlenové pfiíslu‰ného OVV, pfied-

sedové MO a delegáti zvolení v MO podle klíãe stanoveného OVV; ãlenové okresní kon-
trolní komise âSSD (dále jen „OKK“) jsou delegáti OK s hlasem poradním, pokud neby-
li zvoleni delegáty s hlasem rozhodujícím,

c) volí a odvolává pfiedsedu, pfiípadnû místopfiedsedy, dal‰í ãleny a náhradníky OVV
a pfiedsedu, ãleny a náhradníky OKK,

d) urãuje základní smûr politiky âSSD v rámci pfiíslu‰ného okresu; pfii svém rozhodování
vychází z usnesení vy‰‰ích orgánÛ âSSD,

e) navrhuje kandidáty pro volby do orgánÛ kraje a Parlamentu âeské republiky,
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f) volí za OkO delegáty a náhradníky Sjezdu âSSD  a delegáty a náhradníky Krajské kon-
ference (dále  jen „KK“),

g) volí a odvolává ãlena ÚVV a jeho náhradníka, kter˘  v ÚVV zastupuje OkO, a volí a odvo-
lává ãleny Krajského v˘konného v˘boru (dále jen „KVV“) a jejich náhradníky, ktefií
v KVV zastupují OkO,

h) koná se nejménû jedenkrát roãnû a svolává ji pfiedseda OVV; o datu konání OK musí
b˘t informováni prostfiednictvím MO v‰ichni jejich ãlenové, nejménû tfiicet dnÛ pfiedem.
V mimofiádn˘ch pfiípadech mÛÏe OVV rozhodnout o zkrácení této lhÛty  na 10 dnÛ tfiemi
pûtinami hlasÛ  v‰ech sv˘ch ãlenÛ. Ve stejné lhÛtû  musí OVV stanovit klíã k volbám
delegátÛ OK a informovat o nûm v‰echny MO, 

i) navrhuje kandidáty do Krajské kontrolní komise  (dále jen „KKK“) a ÚKK.

/2/ Na  mûstské konference ve statutárních mûstech, které tvofií samostatn˘ okres, a na
obvodní konference v hlavním mûstû Praze se vztahuje ustanovení odst. 1 obdobnû.

âl. 18
OKRESNÍ V¯KONN¯ V¯BOR âSSD (OVV)

/1/ OVV
a) tvofií pfiedseda, místopfiedsedové a ãlenové OVV,
b) je volen na dva roky,
c) volí a odvolává (pokud je nezvolila OK) ze svého  stfiedu místopfiedsedy; nejménû do

funkce jednoho  místopfiedsedy musí b˘t zvolena Ïena,
d) se schází podle potfieby, nejménû jednou za dva mûsíce;  jednání OVV svolává jeho

pfiedseda,
e) pfiedseda OVV je povinen svolat OVV, poÏádají-li o to dvû pûtiny ãlenÛ OVV,
f) fiídí ãinnost OkO v období mezi konáním jednotliv˘ch OK,
g) zaji‰Èuje realizaci plnûní usnesení OK a usnesení  vy‰‰ích orgánÛ âSSD,
h) projednává návrh svého pfiedsedy na jmenování tajemníka OVV a na odvolání tajem-

níka OVV,
i) na základû v˘sledku v˘bûrového fiízení, jehoÏ pravidla schvaluje P âSSD, udûluje

souhlas ke jmenování a odvolání tajemníka OVV; tohoto zamûstnance âSSD do
jeho funkce jmenuje a odvolává místopfiedseda  pro fiízení âSSD.

j) je povinen svolat OK, poÏádají-li o to alespoÀ dvû  pûtiny v‰ech MO v daném okrese,
k) oznámí ÚVV nejpozdûji osm t˘dnÛ pfied konáním Sjezdu âSSD jména zvolen˘ch dele-

gátÛ Sjezdu âSSD za OkO  a jména jejich náhradníkÛ,
l) potvrzuje zánik ãlenství dle ãlánku 7 odst. 1 písm. d).

/2/ Zasedání OVV se úãastní i tajemník OVV a pfiedsedové MO s hlasem poradním, pokud
nebyli za ãleny OVV jiÏ zvoleni.

âl. 19
P¤EDSEDNICTVO OKRESNÍHO V¯KONNÉHO V¯BORU âSSD (POVV)

/1/ POVV 
a) tvofií pfiedseda, místopfiedsedové a ve statutárních mûstech, které tvofií samostatn˘

okres, téÏ pfiedseda klubu zastupitelÛ v zastupitelstvu statutárního mûsta,
b) fiídí ãinnost OkO v období mezi jednotliv˘mi zasedáními OVV.

/2/ Zasedání POVV se zúãastní i tajemník OVV s hlasem poradním.

/3/ Na mûstské v˘konné v˘bory a jejich pfiedsednictva ve statutárních mûstech, které tvofií
samostatn˘ okres, a na obvodní v˘konné v˘bory a jejich pfiedsednictva v hlavním mûstû
Praze se vztahuje ustanovení ãl. 18 odst. 1 a 2 obdobnû.

âl. 20
KRAJSKÁ ORGANIZACE âSSD

/1/ Krajská organizace âSSD (dále jen „KO“) je politickou a souãasnû organizaãní jednotkou
âSSD s územní pÛsobností kraje. 

/2/ KO tvofií v‰echny OkO v daném kraji.
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âl. 21

ORGÁNY KRAJSKÉ ORGANIZACE âSSD

/1/ Orgány KO jsou:

a)  Krajská konference âSSD (dále jen „KK“)
b)  Krajsk˘ v˘konn˘ v˘bor âSSD (dále jen „KVV“)
Pfiedsednictvo Krajského v˘konného v˘boru âSSD (dále jen „PKVV“)
d)  Krajská kontrolní komise âSSD (dále jen „KKK“)

âl. 22
 KRAJSKÁ KONFERENCE âSSD (KK)

KK
a) je nejvy‰‰ím orgánem KO,
b) je tvofiena delegáty s hlasem rozhodujícím, jimiÏ  jsou ãlenové KVV, pfiedsedové OVV

a delegáti zvolení na OK podle klíãe stanoveného KVV; ãlenové KKK jsou  delegáty KK
s hlasem poradním, pokud nebyli zvoleni delegáty s hlasem rozhodujícím,

c) volí a odvolává pfiedsedu, pfiíp. místopfiedsedy, schvaluje ãleny a náhradníky KVV za
jednotlivé okresy, volí a odvolává pfiedsedu, ãleny a náhradníky KKK,

d) urãuje základní smûr politiky âSSD v územní pÛsobnosti KO; pfii svém rozhodování
vychází z usnesení vy‰‰ích orgánÛ âSSD,

e) schvaluje kandidáty pro volby do orgánÛ kraje a Parlamentu âeské republiky,
f) volí za KO delegáty a náhradníky Sjezdu âSSD, 
g) koná se nejménû jedenkrát za dva roky a svolává ji  pfiedseda KVV; o datu konání KK

musí b˘t informovány v‰echny OVV daného regionu nejménû 30 dnÛ pfiedem. V mimo-
fiádn˘ch pfiípadech mÛÏe KVV rozhodnout o zkrácení této lhÛty na 10 dnÛ tfiemi pûtina-
mi hlasÛ v‰ech sv˘ch ãlenÛ. Ve stejné lhÛtû musí KVV stanovit klíã k volbám delegátÛ
KK a informovat o nûm v‰echny pfiíslu‰né OVV,

h) volí ãlena a náhradníka ÚKK.

âl. 23
KRAJSK¯ V¯KONN¯ V¯BOR âSSD (KVV)

/1/ KVV
a) tvofií pfiedseda, místopfiedsedové, pfiedseda Krajského klubu zastupitelÛ kraje a ãlenové

KVV,
b) je volen na dva roky,
c) volí a odvolává (pokud je nezvolila KK) ze svého stfiedu místopfiedsedy; nejménû do

funkce jednoho místopfiedsedy musí b˘t zvolena Ïena,
d) schází se podle potfieby, nejménû jednou za dva  mûsíce; jednání KVV svolává jeho

pfiedseda,
e) fiídí ãinnost KO v období mezi jednotliv˘mi konáními KK,
f) zaji‰Èuje realizaci plnûní usnesení KK a usnesení  vy‰‰ích orgánÛ âSSD,
g) projednává návrh svého pfiedsedy na jmenování tajemníka KVV a na odvolání tajem-

níka KVV,
h) na základû v˘sledku v˘bûrového fiízení, jehoÏ pravidla schvaluje P âSSD, udûluje

souhlas ke jmenování a odvolání tajemníka KVV; tohoto zamûstnance âSSD do
jeho funkce jmenuje a odvolává místopfiedseda  pro fiízení âSSD.

i) je povinen svolat KK, poÏádají-li o to alespoÀ dvû  pûtiny v‰ech OkO v daném regionu,
j) oznámí ÚVV nejpozdûji 45 dnÛ pfied konáním Sjezdu âSSD jména zvolen˘ch delegátÛ

Sjezdu âSSD za KO a jména jejich náhradníkÛ.

/2/ Zasedání KVV se úãastní i tajemník KVV s hlasem poradním.

âl. 24
P¤EDSEDNICTVO KRAJSKÉHO V¯KONNÉHO V¯BORU âSSD (PKVV)

/1/ P KVV

a) tvofií pfiedseda, místopfiedsedové  a pfiedseda klubu zastupitelÛ v zastupitelstvu kraje,
b) fiídí ãinnost KO v období mezi jednotliv˘mi zasedáními KVV.
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/2/ Zasedání PKVV se úãastní i tajemník KVV s hlasem poradním.

/3/ Pfii KO se ustavuje Krajsk˘ klub zastupitelÛ zvolen˘ch za âSSD v kraji.

âl. 25
 ÚST¤EDNÍ ORGÁNY âSSD

Ústfiedními orgány âSSD jsou:

a) Sjezd âSSD,
b) Konference âSSD,
c) Ústfiední v˘konn˘ v˘bor âSSD (ÚVV âSSD),
d) Pfiedsednictvo âSSD (P âSSD),
e) Politické grémium âSSD (PG âSSD),
f) Ústfiední kontrolní komise âSSD (ÚKK âSSD).

âl. 26
SJEZD âSSD

/1/ Sjezd âSSD
a) je nejvy‰‰ím orgánem âSSD,
b) koná se jedenkrát za dva roky,
c) tvofií delegáti s hlasem rozhodujícím, delegáti s hlasem poradním a hosté, jejichÏ sklad-

bu a poãet stanoví ÚVV nejpozdûji 90 dnÛ pfied konáním Sjezdu âSSD,
d) projednává zprávu o ãinnosti ÚVV, zprávu o hospodafiení âSSD a zprávu ÚKK za obdo-

bí od konání minulého  Sjezdu âSSD,
e) stanoví politick˘ program, cíle a hlavní úkoly âSSD  pro období do konání pfií‰tího Sjez-

du âSSD,
f) volí a odvolává pfiedsedu, statutárního místopfiedsedu, místopfiedsedu pro fiízení âSSD

a dal‰í místopfiedsedy; nejménû do funkce jednoho místopfiedsedy âSSD musí b˘t zvo-
lena Ïena,

g) volí a odvolává pfiedsedu ÚKK a schvaluje ãleny zvolené po jednom za kaÏdou krajskou
organizaci âSSD,

h) mÛÏe v mimofiádn˘ch pfiípadech volbu místopfiedsedÛ  delegovat na ÚVV, kter˘ ji pro-
vede na svém prvém  zasedání,

i) potvrzuje ãleny ÚVV,
j) schvaluje Stanovy âSSD, jejich zmûny a doplnûní,  a to tfiípûtinovou vût‰inou v‰ech dele-

gátÛ s hlasem rozhodujícím,
k) usná‰í se o zru‰ení âSSD, a to hlasy dvou tfietin  v‰ech delegátÛ s hlasem rozhodují-

cím; pokud zru‰ením âSSD dojde k jejímu dobrovolnému rozpu‰tûní, je Sjezd âSSD
povinen jmenovat likvidátora a rozhodnout o zpÛsobu naloÏení s likvidaãním zÛstatkem.
Pokud ke zru‰ení âSSD dojde v dÛsledku slouãení s jinou politickou stranou nebo poli-
tick˘m hnutím nebo pfiemûnou na obãanské sdruÏení, pfiechází její ve‰ker˘ majetek
a závazky na právního nástupce,

/2/ Mimofiádn˘ Sjezd âSSD musí b˘t svolán, rozhodne-li o tom ÚVV nejménû hlasy tfií pûtin
v‰ech sv˘ch ãlenÛ nebo poÏádají-li o to nejménû tfii pûtiny KO nebo OkO; den konání mimo-
fiádného Sjezdu âSSD, klíã k urãení poãtu a skladby delegátÛ na nûj s hlasem rozhodujícím
a s hlasem poradním a návrh jeho programu oznámí ÚVV v‰em KO a OkO nejménû 90 dnÛ
pfied jeho konáním.

âl. 27
KONFERENCE âSSD

/1/ ÚVV svolává konferenci âSSD k projednání aktuálních konkrétních a zásadních politic-
k˘ch otázek.

/2/ Konferenci âSSD tvofií delegáti s hlasem rozhodujícím, delegáti s hlasem poradním
a hosté, jejichÏ skladbu a poãet stanoví ÚVV nejpozdûji 60 dnÛ pfied konáním konference
âSSD.



âl. 28
ÚST¤EDNÍ V¯KONN¯ V¯BOR âSSD (ÚVV âSSD)

/1/ ÚVV
a) fiídí ãinnost âSSD v období mezi Sjezdy âSSD,
b) zaji‰Èuje plnûní v‰ech programov˘ch dokumentÛ a usnesení, schválen˘ch Sjez-

dem âSSD,  
c) schvaluje roãní rozpoãet a zprávu o hospodafiení za pfiíslu‰n˘ rok,
d) je za svou ãinnost odpovûdn˘ Sjezdu âSSD,
e) je tvofien ãleny P âSSD, po jednom  zvoleném zástupci z kaÏdé OkO a pûti zástup-

ci ãlenÛ zahraniãního regionu âSSD,
f) je oprávnûn vyslovit nedÛvûru pfiedsedovi, statutárnímu místopfiedsedovi i ostatním

místopfiedsedÛm a ãlenÛm P âSSD. Pokud dojde k vyslovení nedÛvûry jednomu ãi více
funkcionáfiÛm uveden˘m v pfiedchozí vûtû tfiemi pûtinami v‰ech ãlenÛ ÚVV, ÚVV toho-
to nebo tyto odvolá a provede novou volbu s v˘jimkou volby pfiedsedy âSSD. V mimo-
fiádn˘ch pfiípadech volbu místopfiedsedÛ provádí mezi Sjezdy ÚVV tfiípûtinovou vût‰inou
v‰ech sv˘ch ãlenÛ na návrh pfiedsednictva âSSD.

g) oznámí den konání Sjezdu âSSD, klíã k urãení skladby a poãtu delegátÛ a návrh pro-
gramu v‰em OkO a KO  nejménû 120 dnÛ pfied konáním Sjezdu âSSD,

h) ustanoví nejpozdûji 120 dnÛ pfied konáním Sjezdu âSSD komisi pro vypracování návr-
hu materiálÛ  Sjezdu âSSD,

i) roze‰le návrhy materiálÛ Sjezdu âSSD v‰em delegátÛm Sjezdu âSSD nejpozdûji 30
dnÛ pfied konáním Sjezdu âSSD,

j) oznámí v‰em OVV a KVV datum konání konference âSSD nejpozdûji 90 dnÛ pfied jejím
konáním,

k) roze‰le v‰em delegátÛm konference âSSD návrhy materiálÛ konference âSSD nejpo-
zdûji 30 dnÛ pfied jejím konáním,

l) zfiizuje a ru‰í KO a stanovuje jejich územní pÛsobnost,
m) se sejde na své ustavující schÛzi nejpozdûji do 30 dnÛ po ukonãení Sjezdu âSSD,
n) je svoláván pfiedsedou âSSD; pfiedseda âSSD je povinen svolat mimofiádné zasedání

ÚVV, poÏádá-li o to P âSSD nebo nejménû dvû pûtiny ãlenÛ ÚVV, a to nejpozdûji do 30
dnÛ od takového poÏádání,

o) se schází nejménû tfiikrát za rok,
p) v období mezi Sjezdy âSSD provádí v˘klad Stanov  âSSD,
g) schvaluje zejména tyto vnitrostranické normy

1. Organizaãní fiád âSSD,

2. ¤ád pfiípravy na volby do:

a)   Poslanecké snûmovny  Parlamentu âeské republiky,

b)   Senátu Parlamentu âeské  republiky,

c)   zastupitelstev krajÛ,

d)   zastupitelstev obcí,

e)   Evropského parlamentu

3. ¤ád rozhodãího fiízení v âSSD,

4. Statut SDÎ,

5. Statut klubu seniorÛ,

6. ¤ád vnitrostranického referenda,

7. ¤ád pfieregistrace,

8. Volební a jednací fiády.
r) potvrzuje, odvolává a ustanovuje na návrh delegovan˘ch orgánÛ ãleny ÚVV v období

mezi sjezdy âSSD,
s) náhradníky ÚVV a ÚKK potvrzuje ÚVV.

/2/ Zasedání ÚVV se místo ãlena ÚVV mÛÏe zúãastnit na základû povûfiení ãlenem ÚVV jeho
náhradník, kter˘ má v takovém pfiípadû v‰echna práva ãlena ÚVV; povûfiení k zastupování
musí mít písemnou formu.

/3/ Úãastníky zasedání ÚVV s hlasem poradním stanoví  ÚVV sv˘m usnesením.

/4/ âlenové âSSD, ktefií uplatní své právo dle ãl. 8 odst. 2 písm. f/ tûchto stanov, se mohou
zúãastnit té ãásti jednání ÚVV, ve které se projednávají okolnosti, t˘kající se jejich osoby ve
smyslu uvedeného odstavce.
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âl. 29

 P¤EDSEDNICTVO âSSD (P âSSD)

/1/ P âSSD
a) v období mezi zasedáními ÚVV fiídí ãinnost âSSD,
b) za svou ãinnost je odpovûdné ÚVV,
c) zaji‰Èuje realizaci plnûní usnesení ÚVV a zpracovává podkladové materiály pro jednání

ÚVV,
d) tvofií jej ãlenové PG, pfiedsedové KVV, ktefií jsou ãleny ÚVV a nejv˘‰e postaven˘

ãlen vlády a obou komor Parlamentu âR za âSSD; a dále s hlasem poradním
pfiedseda MSD, pfiedsedkynû SDÎ, pfiedseda KS a pfiedseda skupiny poslancÛ
âSSD v Evropském parlamentu,

e) svolává pfiedseda âSSD nejménû jednou mûsíãnû,
f) volí delegáty kongresÛ Evropské strany sociálnû demokratické (PES),
g) schvaluje zejména tyto vnitrostranické normy:

1. Základní smûrnice pro hospodafiení âSSD

2. Statut hospodáfiské rady âSSD

/2/ Úãastníky zasedání P âSSD s hlasem poradním stanoví P âSSD sv˘m usnesením.

âl. 30
POLITICKÉ GRÉMIUM âSSD (PG âSSD)

/1/ PG âSSD

a) v období mezi zasedáními P âSSD fiídí ãinnost âSSD,
b) za svoji ãinnost je odpovûdné P âSSD,
c) zaji‰Èuje realizaci plnûní usnesení P âSSD a zpracovává podkladové materiály

pro jednání P âSSD,
d) tvofií jej pfiedseda, místopfiedsedové a pfiedsedové Poslaneckého klubu (PK)

a Senátního klubu âSSD (SK),
e) s hlasem poradním se mÛÏe jednání zúãastnit pfiedseda Ústfiední kontrolní komi-

se âSSD (ÚKK) a pfiedseda skupiny poslancÛ âSSD v Evropském parlamentu.

âl. 31
KLUBY POSLANCÒ, SENÁTORÒ

A âLENÒ  ZASTUPITELSTEV

/1/ Kandidáti zvolení z kandidátek âSSD se sdruÏují v klubech poslancÛ, senátorÛ a ãlenÛ
zastupitelstev za âSSD.

/2/ Kluby koordinují práci poslancÛ, senátorÛ a ãlenÛ zastupitelstev tak, aby mohli co nej-
úãinnûji prosazovat program a strategii âSSD v zákonodárn˘ch a zastupitelsk˘ch sborech.
Kluby si vytváfiejí vlastní strukturu. Pfiedsedové klubÛ representují klub pfii jednáních s ostat-
ními politick˘mi partnery.

âÁST 4.

KONTROLNÍ KOMISE âSSD

âl. 32

/1/ Kontrolní systém má v˘znamné poslání pro zabezpeãování fiádného chodu âSSD ve
v‰ech oblastech její ãinnosti, vãetnû úãelného a hospodárného vyuÏívání finanãních pro-
stfiedkÛ a majetku âSSD.
/2/ Kontrolní ãinnost se zamûfiuje na: 

a) dodrÏování politického programu, cílÛ a hlavních úkolÛ âSSD,
b) dodrÏování Stanov âSSD a vnitrostranick˘ch norem âSSD,
c) plnûní usnesení stranick˘ch orgánÛ,
d) ãinnost a hospodafiení stranick˘ch orgánÛ.



/3/ Kontrolními orgány âSSD jsou:
a)  okresní (obvodní) kontrolní komise âSSD (dále jen „OKK“)
b)  krajská kontrolní komise âSSD (dále jen „KKK“),
c)  ústfiední kontrolní komise âSSD (dále jen „ÚKK“),

/4/ Kontrolní komise jsou ve své ãinnosti vzájemnû nezávislé. PÛsobí na úrovni tûch orgánÛ,
které je zvolily, a tûmto orgánÛm se zodpovídají ze své  ãinnosti. âlen kontrolní komise
nemÛÏe zastávat funkci ve voleném orgánu na stejné úrovni. âlen kontrolní komise mÛÏe b˘t
delegátem konference s hlasem rozhodujícím na jakékoli úrovni, pokud byl fiádnû zvolen
delegátem. KaÏd˘ ãlen âSSD mÛÏe b˘t ãlenem jen jedné kontrolní komise.
/5/ Vrcholn˘m kontrolním orgánem âSSD je ÚKK, které pfiíslu‰í i metodické fiízení kontrolních
komisí. ÚKK sestává z pfiedsedy a 14 ãlenÛ, volen˘ch za jednotlivé krajské organizace
âSSD, KKK tvofií minimálnû 5 ãlenÛ, OKK tvofií minimálnû 3 ãlenové. ÚKK si volí na
svém prvním zasedání místopfiedsedy z fiad sv˘ch ãlenÛ. Obdobnû postupují KKK
a OKK.

/6/ Zápisy ze zasedání kontrolních komisí a protokoly o kontrolách se zji‰tûními a doporuãe-
ními vypl˘vajícími z kontrolní ãinnosti jsou pfiedávány pfiíslu‰n˘m v˘konn˘m orgánÛm (pfií-
slu‰n˘m v˘konn˘m orgánem pro ÚKK je P âSSD), které jsou povinny se jimi odpovûdnû
zab˘vat, pfiijmout potfiebná opatfiení a informovat o nich kontrolní komise do 60 dnÛ od pfie-
dání.

/7/ V‰ichni ãlenové a pracovníci aparátu âSSD jsou povinni s kontrolními komisemi úzce
spolupracovat a poskytovat jim poÏadované informace, písemné materiály a pod. a na poÏá-
dání se zúãastnit jednání kontrolních komisí.

/8/ Povûfiení ãlenové kontrolních komisí mají právo úãasti na zasedání orgánÛ na stejné
a niÏ‰í úrovni s hlasem poradním a s právem podávat návrhy, o kter˘ch musí b˘t bezpro-
stfiednû hlasováno.

/9/ Kontrolní komise provádûjí kontroly na vyÏádání, prÛbûÏné kontroly a namátkové kontro-
ly podle vlastního uváÏení. Podání, stíÏnosti a kontrolní zji‰tûní musí fie‰it nejprve kontrolní
komise na stupni, kde problém vznikl. Pokud se zde nepodafií záleÏitost vyfiídit, pfiedá ji kon-
trolní komise spolu s podklady, vlastními zji‰tûními a doporuãeními kontrolní komisi vy‰‰ího
stupnû.

/10/ âinnost kontrolních komisí je financována z prostfiedkÛ orgánÛ, na jejichÏ úrovni pÛsobí.

âÁST 5.

Spoleãné zásady

âl. 33
VOLBY

/1/ Volby v‰ech orgánÛ âSSD se provádí tajn˘m hlasováním. Stejn˘m zpÛsobem se postu-
puje u v‰ech návrhÛ personálního charakteru.V˘jimku tvofií volby  pracovních komisí, coÏ jsou
komise mandátová, volební a návrhová, a pfiechodnû pracovních orgánÛ.

/2/ Klíã k volbû delegátÛ na OK, KK a Sjezd âSSD musí b˘t urãen tak, aby nejménû dvû tfie-
tiny delegátÛ s hlasem rozhodujícím tvofiili delegáti zvolení na niÏ‰í úrovni. Do tohoto klíãe
se zapoãítávají i pfiedsedové MO, ktefií jsou delegáty OK z titulu funkce.

/3/ Pfii volbû ãlenÛ orgánÛ âSSD jsou navrhováni kandidáti tak, aby se ãleny tûchto orgánÛ
staly i Ïeny, seniofii a mladí ãlenové âSSD do 30 let vûku z obvodu pÛsobnosti tûchto orgá-
nÛ, pokud stav ãlenské základny toto umoÏÀuje. 

/4/ Pfiíslu‰n˘ volební fiád  pro volbu delegátÛ  na OK, KK, konferenci âSSD a Sjezd âSSD
a ãlenÛ ÚVV a KVV musí zabezpeãovat  volbu do orgánÛ âSSD tak, aby byl zaji‰tûn podíl
zastoupení Ïen ve v˘‰i nejménû 25 % a mlad˘ch ãlenÛ âSSD do 30 let vûku ve v˘‰i nejmé-
nû 10 % z celkového poãtu delegátÛ nebo ãlenÛ tûchto orgánÛ, pokud stav ãlenské základ-
ny toto umoÏÀuje.

/5/ Není-li podíl zastoupení Ïen a mlad˘ch ãlenÛ âSSD do 30 let vûku zaji‰tûn pfiímou vol-
bou, rozhodne volbou o doplnûní  pfiíslu‰n˘ orgán âSSD.
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/6/ V˘sledek volby je právoplatn˘, zúãastní-li se volby nadpoloviãní vût‰ina ãlenÛ (delegátÛ)
orgánu s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou ãlenové, ktefií obdrÏeli nadpoloviãní vût‰inu hlasÛ
pfiítomn˘ch ãlenÛ (delegátÛ).

/7/ Pokud OkO resp. KK volí náhradníky ãlenÛ sv˘ch orgánÛ, je povinna stanovit jejich pofiadí.

/8/ Náhradník ãlena OVV, KVV, ÚVV nebo OKK, KKK, ÚKK se ujme funkce ãlena v pfií-
padû kdy

a) se ãlen pfiíslu‰ného orgánu âSSD vzdá své funkce,
b) je ãlen pfiíslu‰ného orgánu âSSD z pfiíslu‰né funkce  odvolán,
c) ãlenovi pfiíslu‰ného orgánu âSSD zanikne jeho ãlenství v âSSD,
d) ãlenovi pfiíslu‰ného orgánu âSSD bylo na jeho vlastní Ïádost pfieru‰eno ãlenství

v âSSD.

/9/ V pfiípadû, Ïe vyvstane z dÛvodÛ uveden˘ch v odst. 8 tohoto ãlánku potfieba nového
obsazení funkce pfiedsedy VMO, OVV, KVV v dobû mezi v˘roãními schÛzemi mezi MO nebo
konáními konferencí OkO nebo KO, je oprávnûn VMO, OVV nebo KVV povûfiit do konání pfií‰-
tí v˘roãní schÛze MO nebo konference OkO nebo KO, funkcí pfiedsedy nûkterého svého
ãlena. V pfiípadû potfieby nového obsazení funkce pfiedsedy OKK, KKK nebo ÚKK pfiebírá
tuto funkci jeden z místopfiedsedÛ OKK, KKK nebo ÚKK do konce volebního období.

âl. 34
USNESENÍ ORGÁNÒ âSSD A JEJICH ZÁVAZNOST

/1/ Orgány âSSD na v‰ech úrovních jsou usná‰eníschopné, je-li pfiítomna nadpoloviãní vût-
‰ina jejich ãlenÛ (delegátÛ) s hlasem rozhodujícím, pokud Stanovy âSSD nestanoví jinak.

/2/ Usnesení orgánÛ âSSD jsou platná, hlasuje-li pro nû nadpoloviãní vût‰ina pfiítomn˘ch
ãlenÛ (delegátÛ), pokud Stanovy âSSD nestanoví jinak.

/3/ Usnesení orgánÛ âSSD jsou závazná pro v‰echny jeho ãleny.

/4/ Usnesení vy‰‰ích orgánÛ jsou závazná pro v‰echny niÏ‰í orgány âSSD; vy‰‰í orgán
âSSD má právo zru‰it usnesení niÏ‰ího orgánu, je-li toto v rozporu se Stanovami âSSD nebo
programem âSSD.

âl. 35
ODBORNÉ KOMISE âSSD

/1/ Odborné komise âSSD (dále jen OdK) zfiizuje na ústfiední úrovni P âSSD. Na ostat-
ních úrovních zfiizuje OdK podle potfieby a moÏností pfiíslu‰n˘ OVV nebo KVV.
/2/ OdK sdruÏují odborníky, ktefií v souladu s programem âSSD uplatÀují své schopnosti
v rámci âSSD prostfiednictvím  pfiíslu‰n˘ch orgánÛ âSSD.

/4/ Práci OdK âSSD fiídí její pfiedseda  jmenovan˘ P âSSD na návrh pfiíslu‰ného místopfied-
sedy âSSD. Obdobnû se postupuje na krajské a okresní úrovni. Pfiedseda a místopfiedse-
da OdK musí b˘t ãlenem âSSD.

âl. 36
PRÁVO ÚâASTI

/1/ Pfiedseda nebo povûfien˘ ãlen pfiíslu‰ného zfiizovatele (P âSSD, KVV, OVV) má právo
úãastnit se jednání OdK s hlasem poradním.

/2/ VMO, OVV, KVV a ÚVV jsou oprávnûny povûfiit svého ãlena odpovûdností za specifick˘
úsek své ãinnosti.

/3/ Právo úãasti na fiádné ãlenské ãi v˘roãní schÛzi MO s hlasem poradním mají ãlenové vy‰-
‰ích orgánÛ âSSD, ãlenové místní (obecní) samosprávy zvolení za âSSD a ãlenové orgánÛ
kraje a ãlenové Parlamentu âeské republiky zvolení za âSSD v rámci volebního obvodu,
v nûmÏ MO pÛsobí.

/4/ Právo úãasti na zasedání OK, OVV, KK a KVV s hlasem poradním mají ãlenové vy‰‰ích
orgánÛ âSSD, ãlenové orgánÛ kraje a ãlenové Parlamentu âeské republiky zvolení za âSSD
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v rámci volebního obvodu, v nûmÏ OVV a KVV pÛsobí. Dále má právo úãasti na tûchto zase-
dáních s hlasem poradním povûfien˘ pfiedstavitel SDÎ, MSD a Klubu seniorÛ, pokud na
území okresu ãi regionu jejich zájmová hnutí pÛsobí.

âl. 37
VNITROSTRANICKÉ REFERENDUM

Pfied pfiijetím usnesení orgánÛ âSSD v závaÏn˘ch politick˘ch otázkách mÛÏe b˘t
vyhlá‰eno vnitrostranické referendum. Pfiípady vyhla‰ování vnitrostranického referen-
da, orgány âSSD oprávnûné k jeho vyhlá‰ení, závaznost jeho v˘sledkÛ a dal‰í pod-
mínky pro konání stanoví ¤ád vnitrostranického referenda schvalovan˘ ÚVV âSSD.

âl. 38
P¤EREGISTRACE âLENÒ âSSD

P âSSD na návrh ÚKK mÛÏe rozhodnout usnesením o pfieregistrování ãlenÛ urãité
organizace âSSD. Nepfieregistrovan˘m ãlenÛm zaniká ãlenství ke dni ukonãení pfiere-
gistrace. Provádûní pfieregistrace stanoví ¤ád pfieregistrace ãlenÛ âSSD schvalovan˘
ÚVV.

âÁST 6.

Právní postavení âSSD  a její statutární orgány

âl. 39

/1/ âSSD je právnickou osobou.

/2/ Statutárními orgány âSSD jsou
a) pfiedseda âSSD,
b) statutární místopfiedseda âSSD, kter˘ vykonává funkci pfiedsedy âSSD v dobû jeho

nepfiítomnosti nebo v pfiípadû, Ïe pfiedseda nemÛÏe vykonávat svou funkci.  V pfiípadû
uvolnûní funkce pfiedsedy vykonává  statutární místopfiedseda âSSD funkci pfiedsedy
âSSD  aÏ do volby nového pfiedsedy âSSD sjezdem âSSD.

/3/ Právní úkony jménem âSSD mohou ãinit i pfiedsedové a tajemníci organizaãních sloÏek
âSSD, av‰ak pouze takové, kter˘mi zaji‰Èují nezbytné podmínky pro ãinnost tûchto sloÏek,
a to pouze do v˘‰e tûmto sloÏkám schválen˘ch rozpoãtÛ a v souladu s usneseními pfiíslu‰-
n˘ch orgánÛ âSSD.

/4/ Právní úkony jménem âSSD mohou ãinit i její ãlenové, zamûstnanci, pfiípadnû dal‰í
osoby, pokud byli statutárním orgánem âSSD k nûmu písemnû zmocnûni.

/5/ Statutární orgány âSSD a osoby uvedené v odst. 3 a 4 se za âSSD podepisují tak, Ïe
k napsanému nebo vyti‰tûnému názvu âSSD pfiipojí název své funkce a svÛj podpis.

âÁST 7.

¤ízení âSSD

âl. 40

Pfiedseda âSSD je reprezentantem âSSD.

âl. 41
NEVOLENÍ ZAMùSTNANCI âSSD

/1/ Postavení, práva a odpovûdnost, vãetnû stanovení vzájemn˘ch organizaãních vazeb,
nevolen˘ch zamûstnancÛ âSSD v rámci fiízení âSSD upravuje Organizaãní fiád âSSD.

/2/ Zamûstnaneck˘ pomûr k âSSD, pokud nevznikl volbou, je pfiekáÏkou volitelnosti do orgá-
nÛ âSSD, nestanoví-li P âSSD jinak.
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Zásady hospodafiení âSSD

âl. 42

/1/ Hospodafiení âSSD se fiídí pfiíslu‰n˘mi ustanoveními platného zákona o sdruÏování v poli-
tick˘ch stranách a v politick˘ch hnutích.

/2/ Majetek âSSD je ve vlastnictví âSSD jako celku a jednotliv˘m orgánÛm âSSD je svûfio-
ván do uÏívání. Tyto s ním musí nakládat hospodárnû, uÏívat jej pouze ke stanoven˘m úãe-
lÛm a starat se o jeho fiádnou ochranu, údrÏbu, obnovu a roz‰ifiování. Není-li svûfien˘ maje-
tek vyuÏíván nebo chránûn s péãí fiádného hospodáfie, je P âSSD povinno uãinit bez zby-
teãného odkladu opatfiení k nápravû, pfiípadnû i svûfien˘ majetek odebrat a svûfiit jej jinému
orgánu âSSD k uÏívání.

/3/ V‰echny orgány âSSD hospodafií podle rozpoãtu schváleném ÚVV âSSD. Návrh rozpo-
ãtu projednává a doporuãuje Hospodáfiská rada.

/4/ Podrobná pravidla pro hospodafiení âSSD upravuje Základní smûrnice pro hospodafiení
v âSSD.

âl. 43

/1/ P âSSD zfiizuje Hospodáfiskou radu âSSD jako svÛj stál˘ poradní orgán pro oblast hos-
podafiení v âSSD. Její sloÏení a pÛsobnost upravuje Statut Hospodáfiské rady âSSD.

/2/ âleny Hospodáfiské rady âSSD jsou pfiedseda âSSD, místopfiedseda âSSD pro fiízení
âSSD, dva ãlenové volení P âSSD a po jednom zástupci kaÏdé KO, které volí a odvolává KVV.

âÁST 9.

Rozhodãí fiízení

âl. 44

/1/ Spory vzniklé mezi ãleny âSSD nebo ãlenem (ãleny) âSSD a orgánem âSSD, kter˘mi by
mohly b˘t po‰kozeny zájmy âSSD nebo které by mohly znemoÏÀovat spolupráci ostatních
ãlenÛ âSSD, se fie‰í na Ïádost strany takového sporu v rámci rozhodãího fiízení.

/2/ Spory uvedené v odst. 1 fie‰í a rozhoduje kolegium sedmi rozhodcÛ. Rozhodcem mÛÏe
b˘t pouze ãlen âSSD. Pfii v˘bûru rozhodce by se mûlo pfiihlíÏet zejména k pfiedpokladÛm pro
jeho nezávislé a nestranné rozhodování.

/3/ KaÏdá ze stran jmenuje do kolegia rozhodcÛ tfii ãleny. Na pfiedsedovi kolegia rozhodcÛ –
sedmém ãlenu kolegia rozhodcÛ – se dohodnou stranami jmenovaní rozhodci samostatnû.

/4/ Nedojde-li k dohodû o pfiedsedovi kolegia rozhodcÛ podle odst. 3, urãí pfiedsedu kolegia
rozhodcÛ PâSSD.

/5/ Rozhodãí fiízení konãí vydáním nálezu; proti nálezu se nelze odvolat. Nález musí b˘t stranám
sporu písemnû doruãen doporuãen˘m dopisem nejdéle do jednoho mûsíce od vydání nálezu.

/6/ Podrobnûj‰í úpravu fie‰ení sporÛ podle odst. 1 obsahuje ¤ád rozhodãího fiízení v âSSD.

âÁST 10.

Úloha a pravomoc orgánÛ âSSD v rámci pfiípravy na volby 
do zastupitelsk˘ch orgánÛ v âR

âl. 45

/1/ Úlohu orgánÛ âSSD v rámci pfiípravy na volby do zastupitelsk˘ch orgánÛ v âeské repub-
lice upravuje ¤ád pfiípravy na volby

a) do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky,
b) do Senátu Parlamentu âeské republiky,
c) do zastupitelstev krajÛ,
d) do zastupitelstev mûst a obcí,



e) do Evropského parlamentu.

/2/ Pravomoc orgánÛ âSSD v rámci pfiípravy na volby do zastupitelsk˘ch orgánÛ v âR:

a) kandidátní listiny pfii volbách do Poslanecké snûmovny a Senátu sestavuje
PâSSD na základû návrhÛ KK podle v˘sledkÛ vnitrostranick˘ch voleb. Zmûnu
pofiadí na kandidátních listinách vze‰l˘ch z KK, musí P âSSD zdÛvodnit a pro-
jednat s pfiíslu‰n˘m KVV.

V pfiípadû, kdy nelze nalézt dohodu, rozhoduje s koneãnou platností ÚVV.

b) kandidátní listiny pfii volbách do zastupitelstev krajÛ sestavuje P âSSD na zákla-
dû návrhÛ KK podle v˘sledkÛ vnitrostranick˘ch voleb. Zmûnu pofiadí na kandi-
dátních listinách vze‰l˘ch z KK, musí P âSSD zdÛvodnit a projednat s pfiíslu‰n˘m
KVV.

V pfiípadû, kdy nelze nalézt dohodu, rozhoduje s koneãnou platností ÚVV.

c) kandidátní listiny pfii volbách do zastupitelstev mûst a obcí potvrzuje KVV na
základû návrhÛ MO resp. OVV podle v˘sledkÛ vnitrostranick˘ch voleb. Zmûnu
pofiadí na kandidátních listinách vze‰l˘ch z návrhÛ MO, resp. OVV, musí KVV zdÛ-
vodnit a projednat s pfiíslu‰nou MO resp. OVV.

V pfiípadû, kdy nelze nalézt dohodu, rozhoduje s koneãnou platností P âSSD.

âÁST 11.

Sociálnû demokratické Ïeny, Klub seniorÛ 
a dal‰í zájmová hnutí v rámci âSSD

âl. 46
 SOCIÁLNù DEMOKRATICKÉ ÎENY  (SDÎ)

/1/ SDÎ jsou zájmov˘m hnutím pracujícím v rámci âSSD.

/2/ SDÎ jsou souãástí Socialistické internacionály Ïen (SIW) a úãastní se zasedání Stá-
lého v˘boru pro Ïeny PES.

/3/ âlenkou SDÎ se mÛÏe stát kaÏdá ãlenka âSSD.

/4/ Posláním SDÎ je
a) vytváfiet program zamûfien˘ na rovné pfiíleÏitosti, Ïeny a rodinu,  navrhovat jej k zafia-

zení do programu âSSD a aktivnû  se podílet na jeho plnûní i mimo rámec âSSD,
b) iniciovat fie‰ení v‰ech problémÛ t˘kajících se postavení Ïen v âSSD,
c) prosazovat optimální zastoupení Ïen v orgánech  âSSD,

/5/ âlenky SDÎ se podle potfieby a moÏnosti sdruÏují na úrovních odpovídajících organizaãní
struktufie âSSD.

/6/ Okresní nebo krajské orgány SDÎ mohou jmenovat a odvolávat svou povûfienou pfied-
stavitelku v okresních a krajsk˘ch orgánech âSSD. Jmenování a odvolání této pfiedstavitel-
ky pfiíslu‰né okresní nebo krajské  SDÎ oznámí pfiíslu‰nému OVV nebo KVV, kter˘ ji zve na
svá zasedání. Povûfiená pfiedstavitelka pravidelnû informuje orgány âSSD o ãinnosti
SDÎ na své úrovni.

/7/ Podrobnosti jsou vymezeny Statutem SDÎ schváleném ÚVV.

âl. 47
KLUB SENIORÒ (KS)

/1/ KS je zájmov˘m hnutím pracujícím v rámci âSSD. 

/2/ KS je ãlenem Evropské organizace seniorÛ (ESO), která je pfiidruÏená PES.

/3/ âlenem KS se mÛÏe stát kaÏd˘ ãlen âSSD, kter˘ dosáhl vûku 60ti let.

/4/ Posláním KS je:
a) aktivizovat star‰í generaci ke spolupráci pfii realizaci programu âSSD,
b) umoÏnit seniorÛm na v‰ech úrovních ovlivÀovat politick˘ i ekonomick˘ v˘voj,
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jakoÏ i získávat seniory k podpofie tûchto aktivit,
c) podílet se na základû Ïivotních a profesních zku‰eností a odborn˘ch znalostí na

zaji‰tûní národního programu pfiípravy na stárnutí v návaznosti na pokraãování
integraãního procesu a sjednocování podmínek Ïivota seniorÛ mezi jednotliv˘mi
ãlensk˘mi státy EU.

/5/ Cílem KS je posilovat pfii respektování pfiirozené názorové pestrosti sjednocující tenden-
ce v âSSD, opírající se zejména o demokratické tradice âSSD a âSR, o humanitní odkaz 
T. G. Masaryka a cíle ESO.

/6/ âlenové KS se podle potfieby a moÏností sdruÏují na úrovních odpovídajících orga-
nizaãní struktufie âSSD.

/7/ Okresní nebo krajské orgány KS mohou jmenovat a odvolávat svého povûfieného
pfiedstavitele v okresních a krajsk˘ch orgánech âSSD. Jmenování a odvolání tohoto
pfiedstavitele pfiíslu‰n˘ okresní nebo krajsk˘ KS oznámí pfiíslu‰nému OVV nebo KVV,
kter˘ jej zve na svá zasedání. Povûfien˘ pfiedstavitel pravidelnû informuje orgány
âSSD o ãinnosti KS na své úrovni.

/8/ Podrobnosti jsou vymezeny Statutem KS schváleném ÚVV

âl. 48
 MLADÍ SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ (MSD)

/1/ MSD jsou sociálnû demokraticky orientovanou organizací mládeÏe, s níÏ âSSD úzce spo-
lupracuje na základû spoleãn˘ch politick˘ch názorÛ a cílÛ.

/2/ MSD má samostatnou právní subjektivitu.

/3/ Vzájemnou spolupráci povaÏuje âSSD za pfiirozenou a oboustrannû prospû‰nou.
Je podmínûna tím, Ïe programové cíle MSD nejsou v rozporu s programov˘mi cíli
âSSD. Nezbytnost vzájemné spolupráce s MSD shledává âSSD zejména na poli pro-
sazování sociálnûdemokratick˘ch my‰lenek mezi mládeÏí.

/4/ Povûfien˘ pfiedstavitel MSD v orgánech âSSD pravidelnû informuje o ãinnosti MSD
na své úrovni.

/5/ Podrobnosti jsou vymezeny stanovami MSD.

âl. 49
ZAHRANIâNÍ REGION âSSD

/1/ âeská sociální demokracie v zahraniãí (Zahraniãní region âSSD) je representantem kon-
tinuity âSSD v dobû nesvobody. Jejími ãleny jsou obãané se státní pfiíslu‰ností âeské repub-
liky Ïijící v zahraniãí.

/2/ Zahraniãní region âSSD napomáhá v rozvoji zahraniãních stykÛ âSSD a zprostfiedková-
vá vztahy s moderními názorov˘mi sociálnû demokratick˘mi proudy v Evropû a ve svûte.

âl. 50
MASARYKOVA DùLNICKÁ AKADEMIE

/1/ MDA je samostatnou vzdûlávací organizací, se kterou âSSD úzce spolupracuje.

/2/ MDA má samostatnou právní subjektivitu.

âl. 51
SVAZ DùLNICK¯CH TùLOV¯CHOVN¯CH JEDNOT âESKÉ REPUBLIKY (SDTJâ)

/1/ SDJTâ je samostatnou tûlov˘chovnou organizací, se kterou âSSD úzce spolupra-
cuje, která navazuje na tradici DTJ.

/2/ SDTJâ má samostatnou právní subjektivitu.
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âl. 52
DEMOS a.s. a CÍL, akciová spoleãnost v Praze

(Demos a Cíl)

/1/ âSSD je zfiizovatelem spoleãností Demos a Cíl, které zaji‰Èují specifické úkoly
vypl˘vající z ãinnosti âSSD.

/2/ Spoleãnosti Demos a Cíl mají samostatnou právní subjektivitu.

âl. 53
ZÁJMOVÁ HNUTÍ PRACUJÍCÍ V RÁMCI âSSD

/1/ V rámci âSSD mohou pÛsobit dal‰í zájmová hnutí.

/2/ Jejich ãinnost je podmínûna schválením ÚVV.

/3/ Povûfien˘ pfiedstavitel hnutí pravidelnû informuje orgány âSSD o ãinnosti hnutí na
své úrovni.

/4/ Podrobnosti jsou vymezeny statutem schválen˘m ÚVV.

âÁST 12.

Pfiechodná a závûreãná ustanovení

âl. 54

/1/ Novela Stanov âSSD schválená XXXII. sjezdem âSSD v Brnû nab˘vá platnosti jejím
schválením Sjezdem âSSD.

/2/ V‰ichni ãlenové âSSD a její jednotlivé organizaãní ãásti jsou povinny upravit svoje vnitfi-
ní pomûry a uspofiádání dle této novely stanov do ‰esti mûsícÛ od jejich registrace na
Ministerstvu vnitra.

/3/ Do ‰esti mûsícÛ ode dne pfiijetí této novely Stanov âSSD, jsou ãlenové, ktefií jsou orga-
nizováni v jiné MO neÏ podle místa svého trvalého pobytu, povinni poÏádat MO podle
místa svého trvalého pobytu  o souhlas b˘t nadále ãleny dosavadní MO. Nedostanou-li
souhlas do 90ti dnÛ, stávají se ãleny MO podle místa svého trvalého pobytu.

/4/ Touto novelou Stanov âSSD se fiídí právní vztahy vzniklé pfied její úãinností, jejich vznik
a nároky se v‰ak fiídí dosavadními stanovami.

/5/ XXXII. sjezd âSSD zmocÀuje ÚVV zapracovat schválené zmûny Stanov âSSD do textu
Stanov âSSD.

/6/ Tato novela Stanov âSSD byla schválena XXXII. sjezdem âSSD v Brnû dne  27. 3. 2005.

V Brnû dne ………………..

………………………………….

Pfiedseda âSSD

………………………………….

Statutární místopfiedseda âSSD
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