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Stanovy strany 4 VIZE
Preambule: Sedm zásad politika:
1. Nenadává na souÄ•asnou spoleÄ•enskou situaci, ale hledá zpÅ¯soby, jak ji vyÅ™e&scaron;it.
2. Nenadává na souÄ•ásné politiky, ale hledá, jak jim ukázat cestu, vÄ›Å™í-li , Å¾e ta jeho je lep&scaron;í. 3. Nezávidí
úspÄ›ch jiných stran, ale pÅ™eje jim to a pomáhá jim, jestliÅ¾e to má smysl a oni o pomoc stojí.
4. StÅ™eÅ¾í svoje srdce, aby netouÅ¾ilo po moci, slávÄ› a penÄ›zích.
5. Pokud je to moÅ¾né, oplácí zlo dobrem.
6. Je-li to moÅ¾né, nechává se ve svých rozhodnutích vést láskou, ne strachem a obavami.
7. Nikomu nevnucuje tyto zásady a nikoho nesoudí, kdyÅ¾ tyto zásady nedodrÅ¾uje.

1. Název strany je: 4 VIZE, zkratka strany je taktéÅ¾ 4 VIZE. 2. Sídlem strany je Máchova 685, Velké PÅ™ílepy 252 64
3.Programové cíle strany:
- SdruÅ¾uje obÄ•any, kteÅ™í pÅ™icházejí s novými vizemi pro spoleÄ•nost.
- SdruÅ¾uje obÄ•any, kteÅ™í chtÄ›jí hledat obecnÄ› pÅ™ijatelná Å™e&scaron;ení pro rÅ¯zné politické a spoleÄ•enské problé
- Vypracovává Å™e&scaron;ení nebo jen hrubé návrhy, které pak nabízí Ä•i pÅ™edkládá tÄ›m, kteÅ™í mají moc je prosadit.
4. ÄŒlenství ve stranÄ› 4.1 Vznik Ä•lenství: ÄŒlenem strany 4 VIZE se mÅ¯Å¾e stát obÄ•an ÄŒeské republiky star&scaron;
který není Ä•lenem jiné politické strany. ÄŒlenství vzniká pÅ™ijetím Ä•lena místní organizací strany na základÄ› jeho
pÅ™ihlá&scaron;ky a zaplacením Ä•lenského pÅ™íspÄ›vku. 4.2 Zánik Ä•lenství. ÄŒlenství ve stranÄ› zaniká: a) vystoupením
ze strany, b) vylouÄ•ením Ä•lena pro neplnÄ›ní Ä•lenských povinností Ä•i po&scaron;kození dobrého jména nebo cílÅ¯ strany,
úmrtím Ä•lena. 4.3 Práva a povinnosti Ä•lena: ÄŒlen má právo: &ndash; podílet se na politické a odborné Ä•innosti
strany, &ndash; úÄ•astnit se zasedání Ä•lenské schÅ¯ze své místní organizace a snÄ›mu strany, volit a být volen do
orgánÅ¯ strany, &ndash; vyjadÅ™ovat své názory na Ä•innost strany a její program a podávat návrhy kterémukoliv
orgánu strany. ÄŒlen má povinnost: &ndash; aktivnÄ› se podílet na Ä•innosti strany, &ndash; obhajovat dobré jméno
strany, &ndash; platit Ä•lenské pÅ™íspÄ›vky ve stanovené vý&scaron;i a v Å™ádném termínu.
5. OrganizaÄ•ní struktura strany Strana má dvoustupÅˆovou územní organizaci: &ndash; celostátní, &ndash; místní.
Oba stupnÄ› organizaÄ•ní struktury jsou zaloÅ¾eny na témÅ¾e organizaÄ•ním a Å™ídicím principu upÅ™esnÄ›ném v Ä•lánku
6. Orgány strany
6.1 ÄŒlenské schÅ¯ze a snÄ›m Nejvy&scaron;&scaron;ím orgánem je na místní úrovni Ä•lenská schÅ¯ze, na celostátní
úrovni pak snÄ›m.
6.1.1 ÄŒlenská schÅ¯ze místní organizace: &ndash; volí radu své organizace, nebo 1&ndash;2 revizory, &ndash;
navrhuje kandidáty do celostátní koordinaÄ•ní rady, &ndash; rozhoduje o aplikaci politických cílÅ¯ strany na své úrovni a
o hospodaÅ™ení organizace, &ndash; rozhoduje o pÅ™ijetí nových Ä•lenÅ¯ a rozhoduje o zániku Ä•lenství vylouÄ•ením.
6.1.2 SnÄ›m strany Forma jednání snÄ›mu mÅ¯Å¾e mít formu fyzické pÅ™ítomnosti Ä•lenÅ¯ na zasedání snÄ›mu, nebo form
virtuálního konání snÄ›mu prostÅ™ednictvím IT-technologií, nebo formu kombinovanou. SnÄ›m: &ndash; volí vysokou radu,
2 revizory, v pÅ™ípadÄ› potÅ™eby smírÄ•í soud ad hoc, &ndash; rozhoduje o kmenovém majetku strany a o vý&scaron;i
Ä•lenských pÅ™íspÄ›vkÅ¯, o zmÄ›nách stanov strany, o odvolání proti vylouÄ•ení ze strany a o v&scaron;ech zásadních
otázkách souvisejících s existencí, programem a pÅ¯sobením strany a s jejím vnitrostranickým Å¾ivotem; schvaluje
vnitrostranické normy a stanoví základní smÄ›rnice pro Ä•innost strany a vysoké rady v následujícím funkÄ•ním období,

6.2 Rady V období mezi Ä•lenskými schÅ¯zemi a snÄ›my koordinují Ä•innost strany na své úrovni rady: &ndash; vysoká
rada, &ndash; celostátní koordinaÄ•ní rada, &ndash; rady místních organizací. Vysoká rada a rady místních organizací
jsou nejménÄ› 3Ä•lenné, Ä•leny koordinaÄ•ní republikové rady jsou v&scaron;ichni Ä•lenové vysoké rady a dal&scaron;í
Ä•lenové zvolení snÄ›mem na základÄ› návrhÅ¯ místních organizací.
6.2.1 Rady (vysoká rada a rada místní organizace): &ndash; volí ze svého stÅ™edu: vysoká rada &ndash; hlavního
koordinátora a 2 zástupce hlavního koordinátora; místní rady &ndash; koordinátora a jeho zástupce, &ndash;
rozhodují na základÄ› povÄ›Å™ení Ä•lenské schÅ¯ze nebo snÄ›mu o spolupráci s jinými stranami, o aplikování programu strany
na své úrovni, o bÄ›Å¾ném hospodaÅ™ení s majetkem strany na své úrovni a o bÄ›Å¾né vnitrostranické agendÄ›, &ndash;
rozhodují o vstupu do koalic s jinými stranami v orgánech místní a krajské samosprávy a v Parlamentu ÄŒR, &ndash; na
své úrovni zÅ™izují pracovní týmy z odborníkÅ¯ pro Å™e&scaron;ení politických a odborných otázek. 6.2.2 Vysoká rada
rozpracovává politický program strany a upÅ™esÅˆuje její politické cíle a pÅ™i tom vyuÅ¾ívá námÄ›tÅ¯ a pÅ™ipomínek
vze&scaron;lých z celé Ä•lenské základny strany a výsledkÅ¯ práce pracovních týmÅ¯. 6.2.3 Celostátní koordinaÄ•ní rada je
poradním a iniciativním orgánem vysoké rady a její zasedání Å™ídí hlavní koordinátor vysoké rady. 6.3 Hlavní koordinátor
a koordinátoÅ™i rad Hlavní koordinátor a koordinátoÅ™i koordinují Ä•innost rad, kterými byli zvoleni. V dobÄ› jejich
nepÅ™ítomnosti je zastupují jejich zástupci. 6.3.1 Statutární zástupci. Hlavní koordinátor vysoké rady je statutárním
zástupcem strany a pÅ™edstavitelem strany vÅ¯Ä•i veÅ™ejnosti, státní správÄ›, samosprávÄ› a dal&scaron;ím institucím,
http://www.4vize.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomly!

GenerovÃ¡no: 8 December, 2021, 04:40

PolitickÃ¡ strana 4 VIZE

podepisuje za stranu smlouvy a dal&scaron;í právní dokumenty a vede jednání na celostátní úrovni o spolupráci strany
s jinými politickými stranami, obÄ•anskými sdruÅ¾eními a dal&scaron;ími institucemi. 6.3.2 KoordinátoÅ™i místních organizac
koordinují Ä•innost místních rad a jsou jejími pÅ™edstaviteli ve vztahu k veÅ™ejnosti, místní samosprávÄ› a státní správÄ› na
úrovni kraje nebo místa. KoordinátoÅ™i místních organizací jsou jejich statutárními zástupci, statutárním zástupcem místní
organizace je také zástupce koordinátora místní organizace.
6.4 KoordinátoÅ™i pracovních týmÅ¯ koordinují Ä•innost pracovních týmÅ¯ a odpovídají za jejich Ä•innost pÅ™íslu&scaron;né
která je zÅ™ídila.
6.5 Revizní a kontrolní orgány. Revizními a kontrolními orgány strany jsou na republikové úrovni 2 revizoÅ™i, na místní
úrovni nejménÄ› 1 revizor, nebo na obou úrovních nejménÄ› 3Ä•lenné revizní a kontrolní komise. ÄŒlenové revisních orgány
nemohou být Ä•leny rady. 6.5.1 RevizoÅ™i strany (dále jen revizoÅ™i) kontrolují dodrÅ¾ování stanov ve vnitrostranickém Å¾iv
projednávají odvolání proti vylouÄ•ení ze strany, provádÄ›jí namátkové kontroly hospodaÅ™ení kterékoliv organizace strany
a projednávají stíÅ¾nosti Ä•lenÅ¯ strany. PoÅ¾adují odstranÄ›ní zji&scaron;tÄ›ných nedostatkÅ¯ po orgánu, do jehoÅ¾ kompete
nedostatky spadají. Odpovídají za svou Ä•innost pouze snÄ›mu strany, jemuÅ¾ podávají zprávu o své Ä•innosti a návrh
opravných opatÅ™ení, a jednou roÄ•nÄ› dávají prÅ¯bÄ›Å¾nou zprávu o své Ä•innosti na vedomí celostární koordinanÄ•ní radÄ›
pÅ™ípadÄ› zji&scaron;tÄ›ní závaÅ¾ných nedostatkÅ¯ ohroÅ¾ujících dobré jméno nebo existenci strany mají právo svolat mimo
snÄ›m strany. RevizoÅ™i mají právo se zúÄ•astnit zasedání kteréhokoliv orgánu strany jako pozorovatelé a poÅ¾adovat
odstranÄ›ní zji&scaron;tÄ›ných nedostatkÅ¯.. 6.5.2 RevizoÅ™i místních organizací kontrolují hospodaÅ™ení tÄ›chto organizací
odstranÄ›ní zji&scaron;tÄ›ných nedostatkÅ¯ a podávají zprávu o výsledcích své Ä•innosti Ä•lenské schÅ¯zi. 6.6 SmírÄ•í soud. V
pÅ™ípadÄ› sporu uvnitÅ™ strany je radou koordinátorÅ¯ jmenován ad hoc smírÄ•í soud ze 4 kandidátÅ¯, které rovným dílem
navrhnou obÄ› strany sporu. ObÄ› strany sporu se zaváÅ¾í respektovat výrok smírÄ•ího soudu s tím, Å¾e jeho nerespektování
bude povaÅ¾ováno za závaÅ¾né po&scaron;kození dobrého jména strany.
6.7 Pracovní týmy jsou pomocnými orgány rady, která je zÅ™ídila a která zaji&scaron;Å¥uje podmínky jejich Ä•innosti. Do
pracovních týmÅ¯ mohou být jmenování i neÄ•lenové strany, kteÅ™í sympatizují se stranou a jejím programem. V Ä•ele pracovn
týmÅ¯ stojí koordinátoÅ™i jmenovaní radou, která pÅ™íslu&scaron;ný pracovní tým zÅ™ídila.
7. Výstavba strany Strana je na základÄ› svého programu postupnÄ› budována shora. Místní organizace jsou zÅ™izovány
vysokou radou strany. Ustavující snÄ›m strany volí vysokou radu a dal&scaron;í orgány celostátní úrovnÄ›. Není-li v místÄ›
zÅ™ízena místní organizace, k jejímu zaloÅ¾ení je tÅ™eba nejménÄ› 3 Ä•lenÅ¯, pÅ™ejímá její pravomoci ve vztahu k Ä•lenÅ¯m
rada, nebo je mÅ¯Å¾e delegovat na nejbliÅ¾&scaron;í místní organizaci. Ve vnitrostranickém Å¾ivotÄ› je uplatÅˆován princip
úÄ•asti v&scaron;ech Ä•lenÅ¯ strany na rozhodování o v&scaron;ech zásadních otázkách pÅ™i vyuÅ¾ití moderních postupÅ¯
informaÄ•ních technologií.
8. HospodaÅ™ení strany Strana mÅ¯Å¾e nabývat movitého i nemovitého majetku. HospodaÅ™ení strany a vedení jejího
úÄ•etnictví musí vyhovovat pÅ™íslu&scaron;ným zákonÅ¯m, vyhlá&scaron;kám a pÅ™edpisÅ¯m dotýkajících se Ä•innosti politic
stran.
8.1 PÅ™íjmy strany tvoÅ™í: Ä•lenské pÅ™íspÄ›vky Ä•lenÅ¯ (Å™ádné i dobrovolné), sponzorské dary sympatizujících obÄ•an
obÄ•anských sdruÅ¾ení (anonymní dary a pÅ™íspÄ›vky se nepÅ™ijímají), státní pÅ™íspÄ›vky za hlasy voliÄ•Å¯ odevzdané pro
volbách a dal&scaron;í pÅ™íjmy.
8.2 Výdaje strany tvoÅ™í: náklady na materiální zaji&scaron;tÄ›ní Ä•innosti strany (nájemné, sluÅ¾by, Ä•innost sekretariátÅ¯
strany, cestovní výdaje apod.), mzdy zamÄ›stnancÅ¯ strany, náklady na propagaci programu strany, na zaji&scaron;tÄ›ní
Ä•innosti pracovních týmÅ¯, náklady na poÅ™ízení potÅ™ebných nemovitostí (pronájem nebo koupÄ›) a dal&scaron;í náklady,
pokud nejsou vylouÄ•eny obecnými právními pÅ™edpisy.
8.3 PouÅ¾ití prostÅ™edkÅ¯ strany. O pouÅ¾ití prostÅ™edkÅ¯ strany (Ä•lenských pÅ™íspÄ›vkÅ¯, darÅ¯ a jiných pÅ™íspÄ›vkÅ
strany, o uÅ¾ití sponzorských darÅ¯ a dobrovolných pÅ™íspÄ›vkÅ¯ (i Ä•lenských) rozhodne ta organizace strany, které byly
darovány.
9. Zánik strany Strana mÅ¯Å¾e zaniknout: zru&scaron;ením strany likvidaÄ•ním snÄ›mem strany, který mÄ›l tento bod ve
svém programu, slouÄ•ením s jinou stranou, zastavením Ä•innosti Ä•i zru&scaron;ením ze zákona. LikvidaÄ•ní snÄ›m strany
rozhodne o majetku strany, neuÄ•iní-li tak, pÅ™ipadne majetek státu.
10. SpoleÄ•ná ustanovení
10.1 FunkÄ•ní období. FunkÄ•ní období volených orgánÅ¯ strany je 3 roky u celostátních orgánÅ¯, u místních organizací 1 rok.

10.2 Periodicita zasedání a svolávání. Vysoká rada a místní rady se scházejí podle potÅ™eby, nejménÄ› v&scaron;ak
jednou mÄ›síÄ•nÄ›. Zasedání rad svolávají pÅ™íslu&scaron;ní koordinátoÅ™i. ÄŒlenské schÅ¯ze svolává rada místní organiz
snÄ›m strany a zasedání celostátní koordinaÄ•ní komise svolává vysoká rada. O svolání mimoÅ™ádného snÄ›mu strany
mohou rozhodnout: vysoká rada, dále celostátní koordinaÄ•ní rada a také revizoÅ™i snÄ›mu strany. Svolání snÄ›mu strany
musí být oznámeno nejménÄ› 1 mÄ›síc dopÅ™edu, nejde-li o mimoÅ™ádný snÄ›m; u nÄ›ho musí být dodrÅ¾ena lhÅ¯ta nejmén
dnÅ¯. Vysoká rada je povinna svolat mimoÅ™ádný snÄ›m na Å¾ádost nejménÄ› 20 procent Ä•lenÅ¯ strany
10.3 Schopnost usná&scaron;ení a pÅ™ijímání usnesení. Orgány strany jsou schopné usná&scaron;ení, je-li pÅ™ítomna
(pÅ™ihlá&scaron;ena) alespoÅˆ polovina jejich Ä•lenÅ¯. Usnesení jsou pÅ™ijímána prostou vÄ›t&scaron;inou hlasÅ¯ pÅ™ítomn
(pÅ™ihlá&scaron;ených) Ä•lenÅ¯.
10.4 Jednací Å™ád. SnÄ›m strany v pÅ™ípadÄ› potÅ™eby pÅ™ijme jednací Å™ád upÅ™esÅˆující vnitrostranické jednací po
rámec tÄ›chto stanov.
11. ZávÄ›reÄ•né ustanovení Tyto stanovy byly pÅ™ijaty ustavující konferencí strany 4 VIZE dne 25.7 2006.
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