
S t a n o v y  p o l i t i c k é  S t r a n y 

 

 Článek 1: 

 Základní ustanovení 

 REALISTÉ (dále jen „strana“), zkratka „REAL“, je politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb.,  

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění. 

Strana působí v České republice a jejím sídlem je Praha.  

 Článek 2: 

 programové cíle  

 Programovými cíli strany jsou ochrana tradičních hodnot, obhajoba českých národních zájmů, zavádění 

realistických metod vládnutí a obhajoba demokratických principů ve společnosti.  

 Článek 3: 

 vnitrostranické normy 

1. Fungování strany se řídí těmito vnitrostranickými normami: 

  a) stanovy (dokument nejvyšší právní síly), 

  b) usnesení kongresu, 

  c) usnesení sboru rozhodců, 

  d) usnesení sboru zakladatelů,  

  e) usnesení klubu (dokument nejnižší právní síly). 

 Článek 4: 

 Členství 

1. Členem strany (dále jen „člen“) může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý  

 k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí. 

2. Doručením přihlášky do strany získává žadatel statut čekatele. O jeho žádosti musí rozhodnout místně  

 příslušný klub usnesením do 3 měsíců od doručení přihlášky. 

3. Podmínkou členství je: 

  a) úplné vyplnění členského dotazníku, 

  b) vlastnoruční podpis členské přihlášky,  

  c) souhlasné usnesení příslušného klubu o přijetí čekatele, 

  d) kontrasignace pověřeného člena sboru zakladatelů, 

  e) zaplacením členského příspěvku. 

4.  Členství ve straně vzniká okamžikem splnění všech podmínek uvedených v předchozím odstavci. 

5.  Další podrobnosti přijímacího procesu a pravidel členství stanoví usnesením sbor zakladatelů. 
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6.  Členství ve straně zaniká:

  a)  smrtí nebo právní mocí prohlášení za mrtvého,

  b)  doručením písemného prohlášení o vystoupení ze strany na adresu strany, 

  c)  zbavením či omezením způsobilosti k právním úkonům, 

  d)  dnem vstupu do jiné politické strany nebo hnutí,

  e)  dnem přijetí kandidatury na kandidátce jiného politického subjektu bez souhlasu sboru 

   zakladatelů,  

  f)  nezaplacením členského příspěvku po datu splatnosti, 

  g) vyloučením ze strany. 

7.  Členství ve straně může být pozastaveno a obnoveno usnesením sboru zakladatelů na základě vlastnoručně 

 podepsané písemné žádosti člena. Člen po dobu pozastavení členství není členem strany, nemá tedy  

 práva ani povinnosti člena strany. 

8. Na členství ve straně neexistuje právní nárok. 

 Článek 5: 

 práva člena 

 Člen má právo: 

1. účastnit se a hlasovat na jednání klubu, jehož je členem, 

2. volit a být volen do funkcí ve straně v souladu s vnitrostranickými normami, 

3. ucházet se o místa na volebních kandidátkách v souladu s vnitrostranickými normami, 

4. navrhovat kandidáty na volební kandidátky v souladu s vnitrostranickými normami, 

5. být informován o činnosti strany a o usneseních týkajících se jeho osoby. 

 Článek 6: 

 povinnosti člena 

 Člen je povinen: 

1. vyznávat a šířit metody a hodnoty strany,   

2.  naplňovat cíle a prosazovat program strany, 

3.  řídit se stanovami a vnitrostranickými normami strany, 

4.  naplňovat usnesení a rozhodnutí stranických orgánů, 

5.  platit stanovené členské příspěvky. 

 Článek 7: 

 Sankce 

1.  V případě porušení povinností člena vyplývajících z vnitrostranických norem je možné uplatnit vůči členům 

 dva druhy sankcí:   

  a)  pozastavení členství,  

  b)  vyloučení ze strany. 

2. O sankci rozhoduje usnesením sbor zakladatelů na základě platných vnitrostranických norem. 

3.  Sankci lze uplatnit v případě:  

  a)  jednání, které poškozuje dobré jméno strany, 

  b)  zvlášť hrubého či opakovaného porušení vnitrostranických norem strany, 

  c)  soustavného či závažného zanedbávání povinností člena, 

  d)  hrubého porušení povinností při hospodaření s majetkem strany,

  e)  pravomocného odsouzení pro spáchání úmyslného trestného činu, nebo
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  f)  uvedení neúplných, nepravdivých či zkreslených údajů nebo zamlčení povinných údajů  

   v členské přihlášce. 

 Článek 8:

 organizační struktura  

1.  Orgány strany na celostátní úrovni jsou: 

  a)  Kongres 

  b)  Mentor 

  c)  Tajemník 

  d)  Sbor zakladatelů 

  e)  Sbor rozhodců 

2.  Orgány strany na místní úrovni jsou: 

  a)  Schůze klubu 

  b)  Předseda a místopředsedové klubu 

 Článek 9: 

 Jednání orgánů strany 

1.  Členem orgánu strany může být jen člen strany.  

2.  Orgány strany rozhodují usnesením. 

3.  Orgány strany jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů nebo  

 delegátů kongresu. 

4.  K přijetí usnesení kolektivních orgánů strany je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů,  

 nestanoví-li vnitrostranická norma kvorum vyšší. 

5.  Vnitrostranické volby probíhají vždy prostřednictvím tajného hlasování. 

6.  Statutárním orgánem strany jsou dva tajemníci, jednající každý samostatně.  

7.  Tajemníkem může být výhradně člen sboru zakladatelů. 

8. Každý z tajemníků podepisuje tak, že ke jménu, příjmení a funkčnímu označení připojí svůj podpis. 

9.  Statutární orgány jednají jménem strany také v otázkách finančních a vůči orgánům veřejné moci. 

10. Rozhodčím a revizním orgánem strany je sbor rozhodců. 

11. Strana zřizuje funkci vedoucího kanceláře. Vedoucího kanceláře jmenuje a odvolává usnesením sbor  

 zakladatelů. Vedoucí kanceláře řídí vnitřní aparát strany. 

12. Strana zřizuje funkci pokladníka. Pokladníka jmenuje a odvolává usnesením sbor zakladatelů. Pokladník  

 spravuje stranické finance a pravidelně informuje sbor zakladatelů o stavu stranických financí. 

13. Vnitřní aparát strany se řídí platnými vnitrostranickými normami. 

 Článek 10: 

 kongres 

1.  Kongres je nejvyšším orgánem strany. 

2.  Řádný kongres se koná jednou za tři roky. 

3.  Mimořádný kongres svolává sbor zakladatelů na žádost nadpoloviční většiny všech svých členů.  

 Mimořádný kongres se musí konat do 90 dnů od rozhodnutí o jeho svolání.  

4.  Účastníky kongresu s hlasem rozhodovacím jsou všichni členové, nestanoví-li vnitrostranická norma  

 jiný klíč pro výběr delegátů. 

5.  Všichni účastníci kongresu mají rovné hlasovací právo a stejnou váhu hlasu. 

6.  Kongres schvaluje fundamentální ideové dokumenty a programové priority strany.  
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7.  Kongres volí a odvolává:  

  a)  členy sboru zakladatelů, 

  b)  členy sboru rozhodců. 

 Článek 11: 

 Sbor zakladatelů 

1.  Sbor zakladatelů je nejvyšším orgánem strany mezi kongresy, řídí činnost strany a rozhoduje o všech 

 záležitostech strany, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu. 

2.  Sbor zakladatelů musí mít minimálně 11 a maximálně 20 členů. 

3.  Všichni členové sboru zakladatelů mají rovné hlasovací právo a stejnou váhu hlasu. 

4.  Funkční období sboru zakladatelů je tříleté.  

5.  Členové sboru zakladatelů jsou voleni kongresem. 

6.  Sbor zakladatelů si ze svého středu volí mentora, který reprezentuje stranu navenek. 

7.  Sbor zakladatelů určuje usnesením osoby vykonávající úlohu statutárního orgánu strany.  

8.  Sbor zakladatelů se schází dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. 

9.  Schůzi sboru zakladatelů svolává a řídí mentor. 

10.  Sbor zakladatelů usnesením:  

  a)  svolává řádné i mimořádné kongresy, 

  b)  řídí stranu mezi kongresy, 

  c)  stanovuje vnitřní pravidla organizace a řízení strany, 

  d)  rozhoduje o založení, rozdělení a rušení klubů, 

  e)  pověřuje členy sboru zakladatelů odpovědné za kontrasignaci členských přihlášek, 

  f)  schvaluje program strany, 

  g)  schvaluje návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávu strany, 

  h)  schvaluje kandidátní listiny pro volby dle příslušné vnitrostranické normy, 

  i)  určuje volební zmocněnce strany,  

  j)  rozhoduje o volebních a povolebních koalicích,  

  k)  stanovuje výši členských příspěvků, 

  l)  v průběhu funkčního období mezi kongresy kooptuje nové členy sboru zakladatelů  

   na neobsazená a uvolněná místa ve sboru zakladatelů, 

  m)  mezi kongresy kooptuje na neobsazená a uvolněná místa ve sboru rozhodců nové členy 

   sboru rozhodců, 

  n)  jmenuje a odvolává statutární orgány a pokladníka strany, nebo 

  o)  rozhoduje o dalších záležitostech, které nejsou vnitrostranickými normami vyhrazeny 

   jinému orgánu strany. 

 

 Článek 12: 

 Sbor rozhodců 

1.  Strana zřizuje sbor rozhodců, který kontroluje finanční, hospodářskou a správní činnost strany. Sbor 

 rozhodců je současně revizním orgánem strany. 

2.  Sbor rozhodců je tříčlenný.  

3.  Všichni členové sboru rozhodců mají rovné hlasovací právo a stejnou váhu hlasu. 

4.  Funkční období sboru rozhodců je tříleté.  

5.  Členové sboru rozhodců jsou voleni kongresem. 

6.  Sbor rozhodců si ze svého středu volí předsedu, který zastupuje sbor rozhodců navenek. 

7.  Předseda a členové sboru rozhodců nesmějí vykonávat žádnou další funkci ve straně ani nesmějí být 

 zaměstnanci strany nebo v obdobném smluvním vztahu. 
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8.  Sbor rozhodců se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. 

9.  Schůzi sboru rozhodců svolává a řídí předseda sboru rozhodců. 

10.  Sbor rozhodců:  

  a)  kontroluje hospodaření strany, 

  b)  předkládá zprávu o kontrole hospodaření sboru zakladatelů a kongresu, 

  c)  rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány, jakož i ve sporech mezi členy navzájem  

   a orgány navzájem, 

  d)  rozhoduje o odvolání proti vyloučení ze strany, 

  e)  je odvolacím orgánem strany a jeho rozhodnutí je konečné, 

  f)  podává závazný výklad stanov, nebo 

  g)  rozhoduje o souladu vnitrostranických norem nižší právní síly se stanovami strany. 

 Článek 13: 

 klub  

1.  Klub je základní organizační jednotkou strany a reprezentuje stranu v místě svého založení. 

2.  Klub může vniknout, požádá-li o ho založení nejméně pět členů.  

3.  O založení, rozdělení a zrušení klubu rozhoduje usnesením sbor zakladatelů. 

4.  Proces zakládání, rozdělování a rušení klubů se řídí vnitrostranickými normami. 

5.  Každý klub musí mít minimálně 5 a maximálně 80 členů.  

6.  V případě dosažení maximální hranice 80 členů může klub požádat sbor zakladatelů o rozdělení na dva  

 kluby. 

7.  Klub vzniká usnesením sboru zakladatelů o založení klubu.  

8.  Klub si ze svého středu volí předsedu a místopředsedy, kteří zastupují klub navenek. 

9.  Schůzi klubu svolává a řídí předseda klubu. 

10.  Schůze zejména:  

  a)  volí a odvolává předsedu a místopředsedy klubu,  

  b)  volí a odvolává delegáty na kongres dle příslušné vnitrostranické normy, nebo 

  c)  navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy. 

11.  Předseda klubu zastupuje klub navenek a je jeho výkonným orgánem. Předseda klubu je povinen  

 bezodkladně svolat schůzi klubu, požádá-li o to nejméně ½ členů klubu. 

 Článek 14: 

 Funkční období a kooptace 

1.  Funkční období všech stranických orgánů a volených funkcionářů končí novou volbou, rezignací nebo  

 zánikem členství ve straně.  

2.  Uvolní-li člen v některém z volených orgánů strany funkci před skončením funkčního období nebo  

 je-li funkce z jakéhokoliv důvodu neobsazena, a neupravují-li vnitrostranické normy jinak, je možné na  

 volné místo příslušného orgánu kooptovat nového člena.  

3.  O kooptaci nových členů sboru zakladatelů a členů sboru rozhodců rozhoduje usnesením sbor  

 zakladatelů. 

 Článek 15: 

 vztahy mezi orgány 

1.  Usnesení vyššího stranického orgánu jsou závazná pro stranické orgány jemu podřízené a musí jimi být  

 plněna.  

2.  Vyšší stranický orgán je oprávněn revidovat a přímo měnit rozhodnutí orgánů jemu podřízených.  
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3.  Vyšší stranický orgán je oprávněn rozhodnout o svolání orgánů jemu podřízených. 

4.  Vyšší stranický orgán je v odůvodněných případech na stanovenou dobu oprávněn převzít kompetence  

 jemu podřízeného orgánu. Za odůvodněný případ se považuje dlouhodobá neusnášení schopnost  

 orgánu nebo déle trvající spory mezi členy orgánu.  

 Článek 16:

 Zásady hospodaření 

 Strana hospodaří v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.  

 Článek 17: 

 Změny stanov 

 Měnit stanovy strany může výhradně kongres na základě návrhu sboru zakladatelů. Změny musí být 

schváleny dvoutřetinovou většinou všech účastníků kongresu a návrh změn musí být schválen prostou 

většinou sboru zakladatelů.  

 Článek 18: 

 Zrušení strany 

1.  Strana se může zrušit vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou 

 nebo hnutím, nebo přeměnou na spolek. Strana může být zrušena i jinak, stanoví-li tak zákon. 

2.  Zánik a zrušení strany se řídí ustanovením § 12 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách  

 a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.  

3.  Majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany, bude nabídnut  

 nadaci nebo nadačnímu fondu, nerozhodne-li sbor zakladatelů jinak.  

 Článek 19: 

 přechodná a závěrečná ustanovení 

1.  První ustavující kongres svolá přípravný výbor strany nejpozději do 1 měsíce od vzniku strany. Ustavující 

 kongres musí zvolit nejméně 11 členů prvního sboru zakladatelů.  

2.  Tříleté funkční období sboru zakladatelů zvoleného prvním ustavujícím kongresem nelze zkrátit a jeho  

 členy nelze odvolat. 

3.  Tříleté funkční období sboru rozhodců zvoleného prvním ustavujícím kongresem nelze zkrátit a jeho  

 členy nelze odvolat. 

4.  Do doby konání prvního ustavujícího kongresu jedná jménem strany a vykonává všechna práva kongresu  

 a sboru zakladatelů přípravný výbor. Do doby konání prvního ustavujícího kongresu má přípravný výbor  

 také právo rozhodovat o změně stanov.  

5.  Do doby konání prvního ustavujícího kongresu je přípravný výbor též oprávněn přijímat členy strany. 
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