7.

Stanovy

Mladých sociálních demokratů
Mladí sociální demokraté, z. s. jsou nezávislým
společenstvím dětí, mládeže a mladých lidí
sociálně demokratické politické orientace
založeným v roce 1990.

8.
9.

10.

Část 1. / Úvodní ustanovení
1. Název spolku zní “Mladí sociální demokraté,
z. s.”. Pro svoji identifikaci používají spolek
a jeho členové vedle označení “Mladí sociální
demokraté” také oficiální zkratky “MSD”
a “
Mladí SocDem”.
2. Účelem spolku je dobrovolné sdružování dětí,
mládeže a mladých lidí ve věku od 15 do 35 let
věku s aktivním zájmem o politiku a veřejné
dění v České republice, přičemž:
a. v politické oblasti je účelem spolku zejména
aktivizace cílové skupiny
k politickému boji za demokracii, solidaritu,
sociální spravedlnost, širší ekologickou
etiku a lidská práva
a za další hodnoty vlastní sociálně
demokratickému hnutí, obhajoba zájmů
mladých lidí a demokratické levice
a všestranná spolupráce s Českou stranou
sociálně demokratickou (dále jen ČSSD)
b. a v zájmové oblasti je účelem spolku
zejména organizace aktivit směřujících
k aktivnímu a smysluplnému naplňování
volného času cílové skupiny.
3. Spolek působí na celém území České
republiky a je spravován na úrovni
celostátní, krajské a okresní. Sídlem spolku
a jeho ústředím je Lidový dům na adrese
Hybernská 7, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
Spolek používá e-mailovou adresu
msd@mladi.cz, členské fórum forum.mladi.cz
a web www.mladi.cz.
4. Spolek vede seznam členů, ve kterém zápisy
a výmazy provádí vedoucí ústředí spolku
a statutární orgán. Seznam členů není
veřejně zpřístupněn.
5. Nejvyšším orgánem spolku je sjezd. V době
mezi sjezdy řídí činnost spolku v mezích
stanov ústřední rada.
6. Statutárním orgánem spolku je předseda
spolku a první místopředseda spolku. Spolek

11.

12.
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14.

15.

zastupují ve všech záležitostech samostatně.
Předseda spolku je jeho reprezentantem.
Působnost předsednictva spolku zahrnuje
každodenní politické, organizační
a hospodářské řízení spolku.
Kontrolní komisí spolku je ústřední kontrolní
komise.
K naplňování svého účelu může spolek
zakládat pobočné spolky. K rozhodnutí
o založení, zrušení nebo přeměně pobočného
spolku je příslušná ústřední rada.
Spolek naplňuje svůj účel i prostřednictvím
spolupráce s ostatními organizacemi
sociálnědemokratického hnutí, občanskou
společností a ostatními mládežnickými
politickými organizacemi demokratické
orientace.
V zahraničí spolek spolupracuje zejména
s organizacemi sdruženými v Young
European Socialists (YES) a International
Union of Socialists Youth (IUSY).
Pro svolání, zasedání a rozhodování všech
orgánů spolku se nepoužije ustanovení
§ 159 odst. 2 věta druhá za středníkem
a § 246 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku. Stanovy připouštějí
rozhodování orgánů i mimo zasedání
v písemné formě nebo s využitím technických
prostředků.
Hlavní činnost spolku se týká i nezletilých
osob a členem voleného kolektivního orgánu
spolku může být i osoba nezletilá, přičemž
volí-li některý orgán ze svého středu
předsedu a prvního místopředsedu daného
orgánu, považují se tito dva za volený
kolektivní orgán. Osoba nezletilá však
nemůže být členem statutárního orgánu
spolku a ústřední kontrolní komise.
Za přínos k rozvoji spolku a celého sociálně
demokratického hnutí může ústřední rada
nebo sjezd dvoutřetinovou většinou
přítomných komukoliv udělit čestné členství
nebo čestnou funkci.
Veškeré doručování uvnitř spolku probíhá
e-mailem, a to na adresu, kterou člen spolku
sdělí ústředí spolku při vzniku členství
či při změně tohoto údaje.

Část 2. / Členství
KDO MŮŽE BÝT ČLENEM SPOLKU?
1. O vznik členství ve spolku se může ucházet
kdokoliv ve věku od 15 do 35 let, kdo sdílí
sociálně demokratické ideály svobody,

demokracie, solidarity, sociální
spravedlnosti, širší ekologické etiky
a lidských práv, chce být vázán těmito
stanovami a souhlasí s platnými
programovými a hodnotovými dokumenty
spolku a chce vyvíjet činnost v duchu
aktivního občanství ve prospěch spolku
a v souladu s jeho účelem.
2. Členství ve spolku je neslučitelné
se souběžným členstvím v politické straně
nebo politickém hnutí, které není součástí
Strany evropských socialistů (PES)
či Progresivní aliance socialistů a demokratů
v Evropském parlamentu (S&D).
3. V případě podání žádosti o vznik členství
ze strany již vyloučeného člena spolku
rozhoduje o vzniku členství vždy
předsednictvo spolku.
VZNIK ČLENSTVÍ
4. O vzniku členství uchazeče rozhoduje vždy
orgán na nejnižší možné úrovni na svém
řádném zasedání za přítomnosti uchazeče.
5. O vzniku členství ve spolku nelze rozhodnout
dříve, než zájemce řádně vyplní
elektronickou přihlášku a zaplatí do rukou
předsedy nebo tajemníka příslušného orgánu
členský příspěvek na daný rok, přičemž
členský příspěvek lze uhradit i bezhotovostně
předem ve prospěch účtu spolku.
6. Nedojde-li k předánízápisu ze zasedání,
na kterém bylo rozhodnuto o vzniku členství,
do dvou týdnůode dne jeho konání, hledí se
na členství, jako by nikdy nevzniklo.
7. Kdokoliv se může se závažnými
pochybnostmi o osobě uchazeče, který se stal
členem spolku, nebo o způsobu, kterým bylo
rozhodnuto o vzniku členství uchazeče,
obrátit na ústřední kontrolní komisi
s podnětem k přezkumu rozhodnutí
o vzniku členství.
POZASTAVENÍ ČLENSTVÍ
8. Navrhne-li ústřední kontrolní komise
vyloučení člena, jeho členství se pozastavuje
do okamžiku, kdy je návrh na vyloučení
zamítnut.
9. Členství ve spolku se pozastavuje také ode
dne, kdy člen nesplnil povinnost zaplatit
členský příspěvek ve stanovené výši a lhůtě.
Pozastavení je v takovém případě účinné
do okamžiku, kdy byla tato povinnost

dodatečně splněna, nejpozději však do konce
daného kalendářního roku.
10. Pozastavením členství ztrácí člen spolku
možnost vykonávat práva člena spolku
a pozastavuje se mu výkon funkce
ve veškerých orgánech spolku, kam byl
zvolen, jmenován či jinak povolán.
ZÁNIK ČLENSTVÍ
11. Členství ve spolku zaniká:
a. písemným prohlášením člena spolku
o vystoupení, zaslaným na ústředí spolku
b. dnem následujícím po dovršení 35 let věku,
c.
nezaplacením členského příspěvku
ve stanovené výši do konce daného
kalendářního roku nebo
d. vyloučením člena spolku.
12. Člen spolku může být vyloučen usnesením
okresního klubu nebo krajské rády, jichž je
členem, předsednictva spolku nebo ústřední
rady, pokud došlo k:
a. pravomocnému odsouzení člena spolku
za úmyslně spáchaný trestný čin,
b. hrubému porušení stanov, a to zejména
úmyslným nepředáváním zápisů
a obdobných listin vyplývajících
ze stanov, jejich falšováním
a zkreslováním,
c.
opakovanému nedodržování stanov
a usnesení orgánů spolku, jimiž je člen
spolku vázán,
d. opakovanému veřejnému porušování
programových a hodnotových dokumentů
spolku,
e.
poškození dobrého jména spolku
na veřejnosti v rozsahu, které má
za následek nikoliv nevýznamné
znesnadnění plnění účelu spolku, nebo
f.
jinému závažnému porušení povinností
vyplývajícího z členství a člen spolku
v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani
po výzvě spolku.
13. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku
se doručuje na ústředí spolku a členovi
spolku, jenž má být ze spolku vyloučen.
Člen spolku může do dvou týdnů ode dne,
kdy mu bylo toto rozhodnutí doručeno, podat
písemně návrh na přezkoumání rozhodnutí
o vyloučení k ústřední kontrolní komisi.
Členství se pozastavuje do okamžiku
konečného rozhodnutí o vyloučení člena
spolku. Ustanovení části 2. odst. 10. těchto
stanov se použije obdobně.

Část 3. / Společné zásady
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU
1. Žádný člen spolku nesmí být diskriminován
ani zvýhodňován pro příslušnost
k národnostní, etnické nebo sociální skupině
obyvatelstva, věk, pohlaví, sexuální orientaci
nebo náboženské vyznání anebo proto, že je
bez vyznání.
2. Každý člen má tato základní práva:
a. právo svobodně se rozhodnout, ve kterém
okresním klubu bude evidován jako člen
spolku; rozhodnutí je možné písemně
změnit nejvýše jednou za dvanáct měsíců
se souhlasem okresního klubu, kde má být
nově evidován jako člen spolku,
b. právo na informace a svobodnou kritiku,
c. právo na účast na akcích spolku, a to až
do vyčerpání stanovené kapacity,
d. právo spolurozhodovat za podmínek,
které určí stanovy, o činnosti orgánů,
jichž je členem,
e. právo volit a být volen do orgánů spolku,
f. právo předkládat návrhy a žádat, aby
o nich bylo hlasováno,
g. právo na bezplatnou právní ochranu
v záležitostech souvisejících s činností
spolku, a to se souhlasem předsednictva
spolku a
h. právo účastnit se všech zasedání
kteréhokoliv orgánu spolku, pokud tento
orgán projednává závažné okolnosti
týkající se jeho osoby.
3. Každý člen má tyto základní povinnosti:
a. dodržovat stanovy a usnesení orgánů
spolku, jimiž je vázán, a jednat v souladu
s dobrými mravy na veřejnosti i mezi
přáteli ze spolku,
b. podílet se svoji aktivitou na naplňování
účelu spolku,
c. řídit se programovými a hodnotovými
dokumenty a podílet se na jejich
naplňování,
d. chránit oprávněné zájmy a majetek spolku
a chránit jeho dobré jméno,
e. řádně vykonávat svěřené funkce,
f. informovat nejpozději při placení
členského příspěvku ústředí spolku
o veškerých změnách v údajích
relevantních pro vedení seznamu členů,
zejména změnách okresního klubu, jména,
adresy, e-mailové adresy
či telefonního čísla,

g. platit roční členský příspěvek ve výši,
kterou určí ústřední rada vždy do konce
roku na rok následující; roční členský
příspěvek je splatný k 31. 3. roku, na který
se platí, přičemž každý člen spolku může
svůj roční členský příspěvek zaplatit
bezhotovostně ve prospěch účtu spolku
nebo v hotovosti oproti podpisu do rukou
předsedy nebo tajemníka okresního klubu,
krajské rady nebo do rukou vedoucího
ústředí spolku, o provedené platbě člen
informuje předsedu okresního klubu,
platbu je přitom možné provést i za osobu
blízkou, a
h. předat neprodleně, nejpozději však
do týdne od převzetí, veškeré obdržené
platby určené spolku v hotovosti
na ústředí spolku nebo bezhotovostně
ve prospěch účtu spolku.
SVOLÁVÁNÍ ORGÁNŮ
4. Předseda orgánu spolku je povinen svolávat
zasedání ve lhůtách určených těmito
stanovami a též v případě, že jej o to požádá
třetina členů daného orgánu spolku.
Nesplní-li tuto povinnost, zasedání je povinen
svolat první místopředseda daného orgánu.
Nekoná-li ani ten, přechází povinnost svolat
orgán na předsednictvo spolku.
5. Za řádně svolané zasedání orgánu spolku
se považuje zasedání, které je svoláno
nejméně týden před jeho konáním, neurčí-li
stanovy jinak, a ohledně kterého byla v téže
lhůtě všem členům daného orgánu
a na ústředí spolku odeslána pozvánka
s navrženým programem, místem nebo
technickým prostředkem, datem a hodinou.
Pozvánky na zasedání sjezdu, ústřední rady
a předsednictva spolku se bez zbytečného
odkladu vyvěšují na webových stránkách
spolku.
6. Za mimořádně svolané zasedání orgánu
spolku se považuje zasedání, které je svoláno
nejméně 24 hodin před jeho konáním
a ohledně kterého byla v téže lhůtě všem
členům daného orgánu a na ústředí spolku
odeslána e-mailem a textovou zprávou
pozvánka s programem, místem nebo
technickým prostředkem, datem a hodinou.
Na tomto zasedání nelze měnit program,
rozhodovat o personálních otázkách
a rozhodovat o vzniku členství ve spolku.

7. Právo účasti na zasedání všech nižších
orgánů spolku s hlasem poradním mají
členové všech vyšších orgánů spolku.
8. Pokud je součástí programu rozhodnutí
o vzniku členství ve spolku, musí být toto
rozhodnutí zařazeno za veškeré body
obsahující volby.
ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ
9. Zasedání všech orgánů spolku jsou
neveřejná, nerozhodne-li daný orgán jinak.
10. Zasedání řídí předseda daného orgánu
spolku dle schváleného programu a
schválených usnesení.
11. Z každého zasedání orgánů spolku se pořizuje
zápis, jehož nedílnou součástí je prezenční
listina. Zápisy ze zasedání orgánů spolku se
zasílají všem členům daného orgánu spolku
a na ústředí spolku, a to do dvou týdnů
ode dne, kdy se zasedání konalo.
USNESENÍ ORGÁNŮ
12. Orgány spolku jsou usnášeníschopné při
účasti nadpoloviční většiny členů, neurčí-li
stanovy jinak.
13. Usnesení orgánů spolku jsou přijata,
hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina
přítomných členů, neurčí-li stanovy jinak.
Za přítomné se při tajné volbě považují
ti členové orgánů spolku, kteří si vyzvedli
volební lístek.
14. Kterýkoliv orgán je oprávněn, je-li k tomu
rozumný důvod, přijmout na návrh svého
předsedy usnesení hlasováním formou
per rollam, a to prostřednictvím e-mailu.
K platnosti takového usnesení je třeba,
aby byl zaslán na ústředí spolku a aby
se k návrhu vyjádřili do 48 hodin všichni
členové daného orgánu.
15. Usnesení vyšších orgánů spolku jsou závazná
pro všechny nižší orgány spolku a rovněž
pro všechny členy spolku.
VOLBY
16. Volba všech členů orgánů spolku se provádí
vždy tajným hlasováním, a to s výjimkou
pracovních předsednictev, volebních,
mandátových a návrhových komisí
a obdobných orgánů, jejichž veškerá činnost
se vztahuje pouze na dané jedno zasedání
orgánu spolku.
17. Funkční období členů všech volených orgánů
spolku činí dva roky, neurčí-li stanovy jinak.

18. Členové kolektivních orgánů spolku sdílejí
funkční období společně a jsou zpravidla
společně voleni, přičemž určující pro počítání
funkčního období kolektivních orgánů spolku
je okamžik zvolení prvního předsedy daného
orgánu spolku v daném funkčním období.
19. V případě uvolnění funkce v orgánu spolku
je orgán spolku, který je dle stanov příslušný
k provedení volby, povinen provést volbu
nejpozději do jednoho měsíceo
d jejího
uvolnění.
ZÁSADY PERSONÁLNÍ POLITIKY
20. Každý orgán spolku může z řad členů spolku
zvolit tajemníka, který zejména napomáhá
řádnému fungování daného orgánu, zajišťuje
úkony, které jinak plní předseda daného
orgánu, a zajišťuje společně s předsedou
daného orgánu naplňování účelu spolku
na dané úrovni.
21. Není-li určeno orgánem spolku jinak, platí,
že za plnění úkolů funkce tajemníka náleží
členovi spolku spravedlivá odměna, o jejíž
výši na návrh předsedy daného orgánu
rozhoduje předsednictvo spolku. Odměnu
nelze vyplatit dříve, než po šesti měsících
od počátku výkonu funkce tajemníka.
22. Ucházet se o funkci předsedy spolku nebo
prvního místopředsedy spolku může pouze
ten zletilý člen spolku, jenž byl ke dni volby
alespoň jedno celé funkční období členem
voleného orgánu spolku dle stanov.
23. Ucházet se o funkci místopředsedy spolku
může pouze ten člen spolku, jenž byl ke dni
volby alespoň rok členem spolku.
24. Ucházet se o funkci člena ústřední kontrolní
komise může pouze ten člen spolku, jenž byl
ke dni volby alespoň jedno celé funkční
období členem voleného orgánu spolku dle
stanov nebo byl ke dni volby alespoň čtyři
roky členem spolku.

Část 4. / Spolek na okresní
a krajské úrovni
OKRESNÍ KLUBY A KRAJSKÉ RADY
1. V každém ze čtrnácti krajů působí krajská
rada spolku, jež svoji činností zastřešuje
okresní kluby spolku působící v daném kraji.
2. Okresní klub působí v okrese jako základní
organizační jednotka spolku. Na území

hlavního města Prahy působnost okresních
klubů vykonávají obvodní kluby Praha 1-15.
3. Zřizují se tyto okresní kluby a krajské rady:
Hlavní město Praha - Praha 1 - 15; Středočeský kraj - Benešov,
Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav,
Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník;
Jihočeský kraj- České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův
Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor; Karlovarský kraj Cheb, Karlovy Vary, Sokolov; Zlínský kraj - Kroměříž, Uherské
Hradiště, Vsetín, Zlín; Plzeňský kraj - Domažlice, Klatovy, Plzeň,
Rokycany, Tachov; Ústecký kraj - Děčín, Chomutov, Litoměřice,
Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem; Královéhradecký kraj Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov;
Pardubický kraj - Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí;
Liberecký kraj - Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily;
Kraj Vysočina - Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár
nad Sázavou; Jihomoravský kraj - Blansko, Brno, Břeclav,
Hodonín, Vyškov, Znojmo; Olomoucký kraj - Jeseník, Olomouc,
Prostějov, Přerov, Šumperk; Moravskoslezský kraj - Bruntál,
Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město.

4. Na základě písemné žádosti okresního klubu
může předsednictvo spolku v odůvodněných
případech rozhodnout o rozdělení okresního
klubu.
OKRESNÍ KLUB
5. Okresní klub tvoří členové spolku evidovaní
v daném okrese.
6. Má-li daný okres méně jak tři členy, nazývají
se titookresními koordinátory spolku.
Jejich povinností je zejména ve spolupráci
s předsednictvem spolku a krajskou radou
navýšit členskou základnu v daném okrese
na alespoň tři členy.
7. Okresní klub je usnášeníschopný
za přítomnosti alespoň tří členů.
8. Okresní klub se schází alespoň jednou
za kalendářní pololetí.
9. Okresní klub v rámci své činnosti zejména:
a. rozhoduje o své činnosti
s cílem naplňovat účel spolku,
b. spolupracuje s ostatními okresními kluby
v daném kraji, s krajskou radou,
předsednictvem spolku a s příslušnou
organizační složkou ČSSD a
c. ze svého středu volí a odvolává předsedu
okresního klubu a prvního místopředsedu
okresního klubu.
KRAJSKÁ RADA
10. Krajskou radu tvoří členové spolku evidovaní
v daném kraji.
11. Má-li krajská rada méně jak tři členy,
nazývají se tito krajskými koordinátory
spolku. Jejich povinností je zejména
ve spolupráci s předsednictvem spolku

navýšit počet členů krajské rady na alespoň
tři členy.
12. Krajská rada je usnášeníschopná
za přítomnosti jedné třetiny členů,
avšak vždy alespoň tří členů.
13. Krajská rada se schází alespoň jednou
za kalendářní pololetí.
14. Krajská rada v rámci své činnosti zejména:
a. rozhoduje o své činnosti s cílem
naplňovat účel spolku,
b. koordinuje činnost okresních klubů
na území daného kraje,
c. spolupracuje s ostatními krajskými
radami, předsednictvem spolku
a s příslušnou organizační složkou ČSSD,
d. ze svého středu volí a odvolává předsedu
krajské rady a prvního místopředsedu
krajské rady,
e. ze svého středu volí a odvolává zástupce
krajské rady ve stanovové komisi
a v programové komisi,
f. ze svého středu volí a odvolává delegáty
sjezdu dle klíče schváleného ústřední
radou, neurčí-li ústřední rada při svolání,
že sjezd tvoří všichni členové spolku, a
g. ze svého středu volí a odvolává zástupce
v ústřední radě, a to po jednom
za každých celých dvacet členů krajské
rady, přičemž je povinna určit jejich
pořadí.

Část 5. / Ústřední rada
a předsednictvo spolku
ÚSTŘEDNÍ RADA
1. Ústřední radu tvoří členové předsednictva
spolku, předsedové krajských rad a zástupci
krajských rad. Náhradníkem předsedy
krajské rady je první místopředseda krajské
rady.
2. Ústřední radu svolává předsednictvo spolku
alespoň dva týdnypředem, a to nejméně
jednou za čtyři měsíce a také tehdy, když
o to požádá ústřední kontrolní komise.
V případě, že předsednictvo spolku žádosti
ústřední kontrolní komise nevyhoví, přechází
právo svolat ústřední radu na ústřední
kontrolní komisi.
3. Zasedání ústřední rady se mohou účastnit
s hlasem poradním členové ústřední
kontrolní komise a krajští koordinátoři.
4. Ústřední rada je usnášeníschopná při účasti
jedné třetiny členů.

5. Ústřední rada v rámci své činnosti:
a. projednává zprávy a návrhy
předsednictva spolku a návrhy
svých členů,
b. schvaluje programové a hodnotové
dokumenty spolku,
c. schvaluje nejpozději do 30. 6. výsledky
hospodaření a výroční zprávu spolku
za předchozí rok,
d. určuje výši ročního členského příspěvku
na nadcházející rok a
e. schvaluje na návrh předsednictva spolku
roční rozpočet a pravidelně kontroluje
jeho plnění.
6. Ústřední rada dále nadpoloviční většinou
všech svých členů:
a. odvolává členy předsednictva spolku,
a to s výjimkou předsedy spolku
a prvního místopředsedy spolku,
b. volí v případě uvolnění funkce člena
předsednictva spolku nového člena
předsednictva spolku, a to s výjimkou
předsedy spolku a prvního místopředsedy
spolku,
c. svolává sjezd na konkrétní místo
a datum a stanovuje klíč pro volbu
delegátů sjezdu za krajské rady, neurčí-li,
že sjezd tvoří všichni členové spolku,
d. provádí mezi sjezdy výklad stanov,
a to v případě, kdy je rozporován výklad
stanov předložený ústřední kontrolní
komisí, a
e. vylučuje člena spolku.
7. Ústřední rada dále dvoutřetinovou většinou
všech svých členů:
a. rozhoduje o přeregistraci členské
základny spolku či její části, a určuje
její pravidla,
b. schvaluje v nutných případech
po konzultaci s ústřední kontrolní komisí
doplněk stanov, který nesmí být se
stanovami v rozporu a
c. rozhoduje o všech záležitostech
souvisejících se změnami v obsahu
vlastnického práva k nemovitému
majetku spolku.
PŘEDSEDNICTVO SPOLKU
8. Předsednictvo spolku tvoří předseda spolku,
první místopředseda spolku a pět
místopředsedů spolku.
9. Předsednictvo spolku svolává předseda
spolku tak, aby se v každém kalendářním
měsíci sešlo alespoň jednou.

10. Zasedání předsednictva spolku se mohou
účastnit s hlasem poradním předsedové
krajských rad, předseda ústřední kontrolní
komise, první místopředseda ústřední
kontrolní komise, vedoucí ústředí spolku
a zaměstnanci spolku.
11. Předsednictvo spolku v rámci své činnosti
zejména:
a. pověřuje jednotlivé členy předsednictva
spolku plněním konkrétních úkolů,
a to včetně výkonu funkce předsedy
stanovové komise a předsedy programové
komise, a řízením spolku v mezích svěřené
kompetence, přičemž takové pověření
nezbavuje členy předsednictva spolku
povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti
spolku spravovány; předsedovi spolku
a prvnímu místopředsedovi spolku přitom
náleží navíc obecná řídící pravomoc a
b. schvaluje na návrh předsedy spolku
vedoucího ústředí spolku a další
zaměstnance spolku.
12. Předsednictvo spolku dále rozhoduje
o vyloučení člena spolku, a to rozhodnutím
přijatým všemi členy předsednictva spolku.

Část 6. / Sjezd
1. Sjezd je tvořen členy předsednictva spolku,
předsedy krajských rad a delegáty sjezdu
za krajské rady, neurčí-li ústřední rada při
svolání, že sjezd tvoří všichni členové spolku.
2. V případě, že ústřední rada určí při svolání,
že sjezd tvoří všichni členové spolku, je sjezd
usnášeníschopný nezávisle na počtu
přítomných členů spolku.
3. Sjezd svolává ústřední rada k řádnému
zasedání zpravidla jednou za dva roky,
a to nejpozději měsíc před jeho konáním;
nejpozději dva týdny před jeho konáním
musejí být všem delegátům sjezdu, všem
předsedům krajských rad a všem předsedům
okresních klubů rozeslány návrhy
předsednictva spolku, ústřední rady
a odborných komisí k projednání sjezdem.
4. Sjezdu se účastní s hlasem poradním členové
ústřední kontrolní komise a krajští
koordinátoři, nejsou-li delegáty sjezdu.
5. Sjezd v rámci své činnosti zejména:
a. projednává zprávu předsednictva spolku
o činnosti spolku a o činnosti jednotlivých
členů předsednictva spolku,
b. projednává zprávu ústřední kontrolní
komise,

c. projednává zprávu o hospodaření spolku
za uplynulé období,
d. schvaluje změnu stanov,
e. schvaluje programové a hodnotové
dokumenty spolku,
f. volí a odvolává předsedu spolku, prvního
místopředsedu spolku a pět
místopředsedů spolku a
g. volí a odvolává předsedu ústřední
kontrolní komise, prvního místopředsedu
ústřední kontrolní komise a pět členů
ústřední kontrolní komise.
6. Ze sjezdu se pořizuje zápis, jehož nedílnou
součástí je prezenční listina a další
náležitosti podle ustanovení § 254 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku;
zápis ze sjezdu se zasílá všem členům spolku
a ukládá se v ústředí spolku, a to do jednoho
měsíceod ukončení sjezdu.

Část 7. / Kontrolní činnost
1. Ústřední kontrolní komisi tvoří předseda
ústřední kontrolní komise, první
místopředseda ústřední kontrolní komise
a pět členů ústřední kontrolní komise.
2. Členství v ústřední kontrolní komisi je
neslučitelné s členstvím v ústřední radě.
3. Ústřední kontrolní komisi svolává předseda
ústřední kontrolní komise nejméně jednou
za šestměsíců a dále vždy tehdy, požádá-li
o svolání předsednictvo spolku.
4. Ústřední kontrolní komise v rámci
své činnosti zejména:
a. kontroluje seznam členů a veškeré zápisy
a obdobné listiny všech orgánů spolku,
b. ověřuje vždy k 31. 3. daného kalendářního
roku celkový počet členů spolku a počet
členů spolku, u kterých nastalo
pozastavení členství,
c. provádí mezi sjezdy výklad stanov,
d. kontroluje dodržování stanov, usnesení
orgánů spolku a programových
a hodnotových dokumentů,
e. kontroluje dodržování práv členů spolku
a plnění jejich povinností,
f. kontroluje účelné a hospodárné využívání
majetku spolku a
g. usiluje o spravedlivé řešení sporů.
5. Ústřední kontrolní komise vyvíjí činnost na
základě podnětů členů spolku a orgánů
spolku a dále vykonává průběžné
a namátkové kontroly dle vlastního uvážení.

6. Ústřední kontrolní komise je povinna
informovat člena spolku či orgán spolku,
jakým způsobem naložila s jeho podnětem,
a to do dvou měsícůod podání podnětu.
7. Zápisy ze zasedání ústřední kontrolní komise
jsou předávány dotčeným orgánům spolku
a členům spolku; platí obecná povinnost
se těmito zápisy odpovědně zabývat,
přijmout potřebná opatření a informovat
o nich ústřední kontrolní komisi do jednoho
měsíceod předání.
8. Všichni členové spolku a zaměstnanci spolku
jsou povinni s ústřední kontrolní komisí úzce
spolupracovat a poskytnout jí veškerou
součinnost.

Část 8. / Další činnost spolku
ODBORNÉ KOMISE
1. Odborné komise mohou zřizovat všechny
orgány spolku za účelem zpracování
podnětů, řešení zadaných otázek
a předkládání návrhů stanovisek v rozsahu
své působnosti.
2. Náplň činnosti odborné komise spolku, dobu
jejího trvání a způsob volby jejích členů určí
zřizující orgán usnesením, zřizující orgán
rovněž volí a odvolává předsedu a prvního
místopředsedu dané komise. Zřizující orgán
může rovněž zřízenou komisi zrušit nebo
jinak usnesení o zřízení komise změnit.
3. Podněty, návrhy a jiné výstupy odborné
komise musí zřizující orgán projednat
na svém nejbližším zasedání.
4. Řádně svolaná komise je vždy
usnášeníschopná.
5. Předsedové odborných komisí se mohou
účastnit zasedání zřizujícího orgánu
s hlasem poradním.
STÁLÉ ODBORNÉ KOMISE
6. Stanovová komise a programová komise jsou
stálými odbornými komisemi spolku.
7. Stanovovou komisi tvoří předseda stanovové
komise, první místopředseda stanovové
komise a jeden pověřený zástupce za každou
krajskou radu.
8. Programovou komisi tvoří předseda
programové komise, první místopředseda
programové komise a jeden pověřený
zástupce za každou krajskou radu.
9. Předsedy stanovové a programové komise
jsou z titulu funkce pověření členové

předsednictva spolku. První místopředsedy
stanovové a programové komise volí
a odvolávají členové stanovové komise
a programové komise ze svého středu.
10. Zasedání stanovové komise a programové
komise se koná alespoň jednou za šest
měsíců, zasedání se mohou zúčastnit všichni
členové spolku s hlasem poradním. Podněty,
návrhy a jiné výstupy stanovové komise
a programové komise musí předsednictvo
spolku a ústřední rada projednat na svých
nejbližších zasedáních.
KLUB VETERÁNŮ
11. Každá osoba, která byla členem spolku
po dobu minimálně pěti let a které zaniklo
členství pro dovršení 35 let věku, se může
kdykoliv stát na základě žádosti adresované
předsednictvu spolku členem klubu
veteránů.
12. Člen klubu veteránů nemá práva podle
ustanovení části 3. odst. 2 písm. a., d. a e.,
a to s výjimkou práv vztahujících se toliko
ke klubu veteránů.
13. Členem klubu veteránů se uchazeč o členství
v klubu veteránů stává ve chvíli, kdy jeho
žádost schválí předsednictvo spolku.

14. Předsednictvo spolku o žádosti rozhodne
nejdříve poté, co uchazeč o členství v klubu
veteránů zaplatí jednorázový veteránský
příspěvek v minimální výši 1.000,- Kč
v hotovosti při zasedání předsednictva
spolku či bezhotovostně ve prospěch účtu
spolku.
15. Předsednictvo spolku může vyloučit člena
klubu veteránů rozhodnutím všech svých
přítomných členů.
16. Podrobná úprava činnosti klubu veteránů
je upravena statutem, který schvaluje
předsednictvo spolku.
17. Klub veteránů zastupuje vůči orgánům
spolku jeho předseda, kterého jmenuje
a odvolává předsednictvo spolku.

Část 9. / Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem
ukončení zasedání XVII. sjezdu Mladých sociálních
demokratů dne 27. 2. 2021.

