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Stanovy politick„ strany DOST 

 

¬l. 1 
N¤zev, pÛsobnost a sÁdlo 

Politick¤ strana ÅDOSTè (d¤le t„ò ÅStranaé) je politickou stranou ve smyslu z¤kona ‚. 
424/1991 Sb., o sdruòov¤nÁ v politick˜ch stran¤ch a v politick˜ch hnutÁch ve znÊnÁ pozdÊjîÁch 
pÚedpisÛ. Politick¤ strana pouòÁv¤ ozna‚enÁ DOST se shodnou zkratkou DOST. Politick¤ 
strana pÛsobÁ v ¬esk„ republice se sÁdlem v Praze. 

 

¬l. 2 
Programov„ cÁle 

Programov˜m cÁlem je podpora svobodn„ho trhu, rovn˜ch pÚÁleòitostÁ a odpovÊdnosti ob‚anÛ 
i pr¤vnick˜ch osob se zamÊÚenÁm na dÛvÊru v pr¤vnÁ st¤t. 

 

¬l. 3 
¬lenstvÁ 

¬lenem strany mÛòe b˜t ob‚an ¬esk„ republiky starîÁ 18 let, kter˜ je plnÊ zpÛsobil˜ 
k pr¤vnÁm ÙkonÛm a nenÁ ‚lenem jin„ politick„ strany nebo politick„ho hnutÁ a souhlasÁ 
s programov˜mi cÁli z ‚l¤nku 2. ¬lenstvÁ nab˜v¤ po vyplnÊnÁ eviden‚nÁho listu s pravdiv˜mi 
Ùdaji, ÙhradÊ ‚lensk„ho pÚÁspÊvku a sou‚asnÊ kladn˜m rozhodnutÁm PÚedsednictva o udÊlenÁ 
‚lenstvÁ. RozhodnutÁ PÚedsednictva je kone‚n„ a nelze se proti nÊmu odvolat. Obsahov„ 
n¤leòitosti eviden‚nÁho listu a jeho pod¤nÁ stanovÁ PÚedsednictvo vnitÚnÁm pÚedpisem. 
¬lensk˜ pÚÁspÊvek se hradÁ v jedn„ ro‚nÁ spl¤tce ve v˜îi pÚimÊÚen„ finan‚nÁm moònostem 
‚lena, kterou si podle vlastnÁ vÛle stanovÁ samostatnÊ v rozmezÁ 200 K‚ aò 50.000 K‚. 
¬lensk˜ pÚÁspÊvek pokr˜v¤ vòdy obdobÁ jednoho roku do dalîÁho v˜ro‚Á vzniku ‚lenstvÁ. 
¬lenstvÁ zanik¤ t˜ò den, kter˜m je den ÙmrtÁ, pod¤nÁ pÁsemn„ho prohl¤îenÁ, vstupu do jin„ 
politick„ strany nebo hnutÁ popÚÁpadÊ pÚijetÁ jejich kandidatury, neuhrazenÁ ‚lensk„ho 
pÚÁspÊvku, vylou‚enÁ. 

PovinnostÁ ‚lenÛ je aktivnÁ podÁlenÁ se na ‚innosti Strany, sluîn„ vystupov¤nÁ a rozvÁjenÁ 
dobr„ho jm„na Strany, dodròov¤nÁ Stanov a pÚedpisÛ Strany v‚etnÊ usnesenÁ org¤nÛ Strany, 
‚estn„ a svÊdomit„ vykon¤v¤nÁ funkce v org¤nu Strany, do kter„ byl zvolen. 

Pr¤vem ‚lenÛ je volit a b˜t volen do org¤nÛ za ‚lena nebo funkcion¤Úe strany, Ù‚astnit se 
jedn¤nÁ ¬lensk„ schÛze, prezentovat sv„ n¤zory a obhajovat sv¤ stanoviska, pod¤vat n¤vrhy a 
vzn¤îet dotazy, Ù‚astnit se setk¤nÁ vyhlaîovan˜ch org¤ny Strany, b˜t informov¤n o ‚innosti 
Strany a pÚijat˜ch usnesenÁch org¤nÛ Strany. 

 



2 

¬l. 4 
Struktura 

a) ¬lensk¤ schÛze jako nejvyîîÁ org¤n strany volÁ PÚedsednictvo, reviznÁ org¤n, kter˜m je 
Revizor, a rozhod‚Á org¤n, kter˜m je Rozhodce. 

b) PÚedsednictvo je statut¤rnÁm org¤nem, stojÁ v ‚ele strany a ÚÁdÁ jejÁ ‚innost. 

c) Rozhodce je nez¤visl˜m rozhod‚Ám a smÁr‚Ám org¤nem Strany. Rozhodce musÁ b˜t ‚lenem 
Strany a rozhoduje jako odvolacÁ org¤n a jeho rozhodnutÁ jsou kone‚n¤. 

d) Revizor je nez¤visl˜m kontrolnÁm org¤nem Strany. Revizor musÁ b˜t ‚lenem Strany a 
kontroluje hospodaÚenÁ Strany.  

RozhodnutÁ vîech org¤nÛ majÁ formu usnesenÁ. K pÚijetÁ usnesenÁ je tÚeba souhlasu 
nadpolovi‚nÁ vÊtîiny pÚÁtomn˜ch ‚lenÛ. PÚedsednictvo strany je sloòeno ze tÚÁ ‚lenÛ, svol¤v¤ 
¬lenskou schÛzi a zased¤ podle potÚeby. PÚedsednictvo si ze sv„ho stÚedu volÁ pÚedsedu.  

PÚedseda zastupuje stranu a je opr¤vnÊn v pln„m rozsahu ‚init samostatnÊ veîker„ pr¤vnÁ 
Ùkony jm„nem strany, v‚etnÊ jmenov¤nÁ sv„ho z¤stupce. Podepisov¤nÁ za Stranu se prov¤dÁ 
pÚipojenÁm podpisu k vypsan„mu nebo vytiîtÊn„mu n¤zvu Strany se jm„nem, pÚÁjmenÁm a 
funkcÁ opr¤vnÊn„ osoby. 

Funk‚nÁ obdobÁ ‚lenÛ vîech volen˜ch org¤nÛ Strany je 3 roky. ¬lenstvÁ ve volen˜ch org¤nech 
zanik¤ z¤nikem ‚lenstvÁ v politick„ stranÊ, uplynutÁm funk‚nÁho obdobÁ, nebo odvol¤nÁm 
‚lena volen„ho org¤nu ‚lenskou schÛzÁ. 
 

¬l. 5 
HospodaÚenÁ 

Strana jako pr¤vnick¤ osoba odpovÁd¤ za sv„ z¤vazky do v˜îe sv„ho majetku. ¬lenov„ Strany 
za z¤vazky Strany ani neodpovÁdajÁ, ani neru‚Á. 
 
Strana hospodaÚÁ se sv˜m majetkem na z¤kladÊ schv¤len„ho rozpo‚tu a v souladu s vnitÚnÁmi 
pÚedpisy pÚijat˜mi PÚedsednictvem. Ro‚nÁ rozpo‚et Strany v‚etnÊ jeho zmÊn schvaluje 
PÚedsednictvo.  
 
Zdroje financov¤nÁ tvoÚÁ pÚÁjmy Strany pÚijat„ v souladu se z¤konem ‚. 424/1991 Sb., o 
sdruòov¤nÁ v politick˜ch stran¤ch a politick˜ch hnutÁch, ve znÊnÁ pozdÊjîÁch pÚedpisÛ. 
 

V pÚÁpadÊ z¤niku Strany rozhodne PÚedsednictvo Strany o zpÛsobu naloòenÁ s majetkov˜m 
zÛstatkem, kter˜ vznikne z likvidace majetku a z¤vazkÛ. Uveden˜ postup se nepouòije, pokud 
je strana rozpuîtÊna rozhodnutÁm soudu a soud z¤roveÏ ur‚Á, òe majetkov˜ zÛstatek Strany 
pÚipadne do vlastnictvÁ st¤tu. 
 


