Tábor je náš program!
T.G. Masaryk

Stanovy hnutí

PRVNÍ REPUBLIKA

Každý Čech zná pojem PRVNÍ REPUBLIKA. Proč? Jelikož se jedná o naše nejslavnější REPUBLIKOVÉ
údobí vůbec, které trvalo od 28.října 1918 do 30.září 1938, kdy po zradě spojenců byla vydána
Německu bezmála třetina našeho nynějšího území. PRVNÍ REPUBLIKA patřila mezi 5 nejvyspělejších
zemí světa a to jak po ekonomické, tak i vojenské stránce. Je to období, kdy se stát na jedné straně
nebál prosazovat na našem území naše ČESKÉ zájmy, a to i v rámci přijímání zákonů zaměřených na
vytlačení Němců z významných pozic ovlivňující chod státu, tak i zároveň na straně druhé období, kdy
stát naprosto selhal v politice vůči cizincům v naší zemi. My se tedy primárně nehlásíme k odkazu
PRVNÍ REPUBLIKY v rámci výše zmíněného historického údobí, nýbrž k odkazu, který by následoval,
nebýt roku 1938. Absence nacionálních hodnot na politické úrovni zničila naší zemi. Být tenkrát
PRVNÍ REPUBLIKA nacionálně orientovaná, tak dnes dominuje Evropskému kontinentu.

Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Název politického hnutí je PRVNÍ REPUBLIKA (dále jen „hnutí“)
(2) Zkratka je NÁRODOVCI
(3) Sídlem PRVNÍ REPUBLIKY je Vlčí Vrch 673/30, Liberec, PSČ 46015
(4) Hnutí působí na vnitrostátní scéně České republiky v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o
sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
(5) Ve znaku hnutí se nachází Český lev v tradičním zobrazení, s husitským kalichem v červeném
provedení na černém štítu, usazeném na prsou.
(6) Hnutí náleží vlajka, která je složena ze dvou vodorovných pruhů, vrchním bílým a spodním
červeným. Ve středu vlajky se nachází znak hnutí na červeném poli.

Článek 2
POSLÁNÍ A PROGRAMOVÉ CÍLE
PRVNÍ REPUBLIKA je politicko-filosofické hnutí, které se otevřeně hlásí k českému nacionalismu, jenž
je od hnutí neoddělitelný. Jde o postoj jednotlivce, hnutí nebo státu, kteří vidí v prosazení zájmu
svého národa hlavní cíl politického směru. Směřuje k dosažení suverenity národa, tedy práva na
národní sebeurčení, ustavením národního státu a to vše zcela v souladu s principy Masarykovské
demokracie.
1

Věříme v diskuzi podepřenou o věcnou argumentaci a odmítáme všechny formy násilí. Bojujeme za
absolutní svobodu slova co do možnosti vyjádření svého politického názoru, ať je
sebekontroverznější.
Věříme v ochranu přírody a zvířat stejně tak, jako věříme v ochranu svého vlastního národa.
Základem naší filosofie je české literární dílo Nacionalismus jako víra.

Článek 3
ČLENOVÉ A PŘÍZNIVCI HNUTÍ
(1) Členem hnutí může být občan České republiky, který
a) je starší 18 let a narodil se v České republice,
b) není členem jiné politické strany nebo politického hnutí,
c) je plně ztotožněn s programovými cíli hnutí,
d) řádně vyplní přihlášku do hnutí,
e) zaplatí členský příspěvek.
(2) Povinností člena hnutí je
a) ztotožnit se v plné míře s filosofií hnutí,
b) aktivně se podílet na rozvoji hnutí, prosazování cílů a programu hnutí,
c) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy, morální zásady a řídit se usneseními orgánů hnutí,
d) oznamovat předsednictvu hnutí veškeré změny ve svých osobních a kontaktních údajích,
e) platit stanovené členské příspěvky,
f) nepoškozovat dobré jméno hnutí,
g) veřejně nekritizovat vedení ani činnost, či politické názory hnutí,
h) jednat a chovat se v rámci hnutí čestně,
i) sledovat internetové fórum hnutí.
(3) Právem člena hnutí je
a) být informován o činnosti hnutí,
b) navrhovat, být navrhován, volit a být volen do orgánů hnutí, za stanovených podmínek,
c) svobodně přednést svůj názor a obhajovat ho,
d) obracet se na jiné členy a orgány strany se svými návrhy, iniciativami, otázkami a připomínkami,
e) zažádat o přidělení stupně za přínos, vznikne-li na něj nárok,
f) z hnutí kdykoliv vystoupit.
(4) Členství v hnutí zaniká, anebo může zaniknout
a) porušením stanov,
b) poškozením, nebo ohrožením dobrého jména hnutí,
c) porušením kodexu člena hnutí,
d) uvedením nepravdivých údajů v přihlášce,
e) při jednání v rozporu s rozhodnutím orgánů hnutí,
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f) včasným neuhrazením členského příspěvku,
g) vystoupením z hnutí,
h) úmrtím.
(5) Příznivci hnutí
a) Jako příznivec hnutí se může zaregistrovat každý, kdo není členem jiné politické strany, či hnutí a
kdo podporuje ideové cíle hnutí, na základě vyplnění registračního formuláře a zaplacením finančního
daru, jehož výši určí Republikové předsednictvo.
b) Příznivci hnutí nejsou členy strany ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích.
c) Příznivci hnutí mohou podávat návrhy orgánům strany, mohou se účastnit diskusních setkání,
mohou být delegováni do odborných komisí, mohou se podílet na výběru kandidátů pro volby do
veřejných funkcí.
d) Příznivci hnutí musí být v nějakém ohledu přínosem pro hnutí. V případě, že se tak neděje, může
jim být tento status Republikovým předsednictvem odejmut.

Článek 4
STUPNĚ ZA PŘÍNOS HNUTÍ
(1) Je 10 stupňů přínosu pro hnutí.
(2) Kriteria po získání jednotlivých stupňů určuje Republikové předsednictvo a schvaluje Republikový
sněm.
(3) Kriteria pro zisk STUPNĚ za přínos musí být umístěna v členské sekci na internetovém fóru hnutí.
(4) Získání STUPNĚ za přínos není automatické. O jeho udělení musí zažádat ten, jenž kritéria pro jeho
získání splňuje. Po zažádání bude následně rozhodnuto, zda žadatel podmínky pro získání STUPNĚ
splňuje. Pokud nesplňuje, musí být toto řádně odůvodněno.
(5) Žádost musí být písemná a musí být zaslaná předsedovi hnutí, není-li určeno jinak
(6) Minima na získání STUPNĚ se mohou časem měnit. V případě, že by došlo ke zpřísnění podmínek,
nebo k jakékoliv změně, a některý z členů by na svůj stupeň již nedosahoval, tento stupeň mu nebude
odejmut, a nadále mu bude patřit.
(7) Člen s nižším stupněm by měl vždy a za každých okolností prokazovat úctu vůči členovi, který
dosáhl vyššího stupně.
(8) Přidělení stupně potvrzuje Republikové předsednictvo, které zkontroluje naplnění požadavků.

Článek 5
OBECNÉ ZÁSADY
(1) Orgány hnutí si sami schvalují jednací řád.
(2) Program jednacího řádu na krajské úrovni může předložit každý člen.
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(3) Program jednacího řádu celorepublikového předsednictva můžou předložit pouze členové
krajského či celorepublikové předsednictva.
(4) Každý člen může zastávat maximálně jednu funkci v orgánech hnutí, definovaných v čl. 7.
(5) Orgány hnutí jsou usnášeníschopné za přítomnosti tří a více členů včetně předsednictva.
(6) O konaném sněmu na všech úrovních hnutí musí být člen uvědomen nejméně 10 dní dopředu a to
v elektronické podobě skrze zaslaný e-mail, případně uveřejněním na internetovém fóru hnutí,
v příslušné sekci, nebo obojím.

Článek 6
VOLBY A SYSTÉM VOLEB V RÁMCI HNUTÍ
(1) Volby, či hlasování se stávají platnými, hlasovalo-li tři a více členů.
(2) V případě rovnosti hlasů rozhoduje Předseda hnutí.
(3) Volby či hlasování můžou být
a) fyzické,
b) elektronické.
(4) O podobě voleb, či hlasování (elektronické nebo fyzické) rozhoduje předseda hnutí.
(5) Volby ani hlasování nejsou tajné. Každý hlas musí být možné ztotožnit.
(6) V případě elektronického hlasování musí být toto hlasování přístupné minimálně 24 hodin od
svého zahájení a maximálně 72 hodin od svého zahájení. O délce rozhoduje předseda hnutí.

Článek 7
ORGÁNY HNUTÍ
(1) Republikový sněm
a) je nejvyšším orgánem hnutí,
b) schází se nejméně jednou do roka. Sněm svolává předseda hnutí. Pokud počet členů přesáhne 50
členů, tak Republikové předsednictvo stanoví klíč pro účast členů jako delegátů Republikového
sněmu,
c) volí Předsedu hnutí, Místopředsedu hnutí, Pokladníka a Kontrolní radu,
d) schvaluje kriteria po získání jednotlivých stupňů za přínos hnutí,
e) svolá Předseda hnutí do 90 dnů, požádá-li o to písemně 1/3 všech členů.
(2) Předseda hnutí
a) je mluvčím hnutí, vystupuje za hnutí na veřejnosti,
b) je volen Republikovým sněmem na dobu 4 let,
c) je statutárním orgánem hnutí,
4

d) řídí činnost hnutí a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu, nebo
je stanovy nijak neupravují,
e) nejméně jednou do roka svolává Republikový sněm,
f) má právo svolávat i krajské sněmy a předsedá jim,
g) po dobu svého volebního období ručí za dobré jméno hnutí, je hlavním tvůrcem jeho politiky,
h) se může stát pouze člen s minimálně pátým stupněm za přínos hnutí. Nepřihlásí-li se do
kandidatury nikdo s pátým stupněm za přínos, může tak učinit kdokoliv se čtvrtým stupněm za přínos
a takto pokračovat sestupně dolu až na nulu, bude-li to třeba,
i) dojde-li k odstoupení místopředsedy, Předseda vyhlašuje náhradní volby na uvolněnou pozici,
j) předkládá (mění) kodex člena hnutí, který je předložen ke schválení členské základně hnutí,
k) v případě potřeby deleguje své pravomoci na místopředsedu, případně jiného člena a to písemně.
(3) Místopředseda hnutí
a) vykonává funkci na základě pověření Republikového sněmu,
b) se může stát pouze člen s minimálně čtvrtým stupněm za přínos hnutí. Nepřihlásí-li se do
kandidatury nikdo se čtvrtým stupněm za přínos, může tak učinit kdokoliv se třetím stupněm za
přínos a takto pokračovat sestupně dolu až na nulu, bude-li to třeba,
c) v případě rezignace, ji předkládá písemně a to k rukám Předsedy hnutí,
d) je volen Republikovým sněmem na dobu 2 let.
(4) Pokladník
a) obhospodařuje finance a vede účetnictví hnutí,
b) za svěřené prostředky nese neomezenou hmotnou odpovědnost,
c) je volen Republikovým sněmem, jemuž je ze své činnosti odpovědný,
d) je na požádání povinen Kontrolní radě či předsednictvu předkládat doklady o hospodaření hnutí,
e) se může stát pouze člen s minimálně třetím stupněm za přínos hnutí. Nepřihlásí-li se do
kandidatury nikdo se třetím stupněm za přínos, může tak učinit kdokoliv s druhým stupněm za přínos
a takto pokračovat sestupně dolu až na nulu, bude-li to třeba,
f) v případě rezignace, ji předkládá písemně a to k rukám Předsedy hnutí.
g) je volen Republikovým sněmem na dobu 2 let.
(5) Kontrolní rada
a) je revizním orgánem Hnutí,
b) je volen Republikovým sněmem, má jednoho člena,
c) kontroluje hospodaření hnutí,
d) doporučuje Republikovému sněmu, Republikovému předsednictvu či Předsedovi hnutí opatření
k nápravě,
e) kontroluje dodržování programu a programových cílů hnutí, v případě kdy dojde k závěru, že
program či programové cíle hnutí nejsou naplňovány je oprávněn činit opatření k nápravě, zejména
upozornit Předsedu hnutí na nedodržování programu či programových cílů hnutí,
f) je rozhodčím orgánem hnutí, rozhoduje a urovnává spory mezi členy hnutí a spory mezi
jednotlivými orgány hnutí,
g) ze svého jednání pořizuje zápis,
h) ke svému rozhodnutí musí vždy dodat odůvodnění,
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i) je odvolacím orgánem hnutí, odvolat se k němu může kterýkoliv orgán či člen hnutí, kterých se
usnesení orgánů hnutí týká, a to do 14 dnů kdy se o rozhodnutí orgánu hnutí dozvěděl či dozvědět
mohl, nejpozději však do 30 dnů ode dne přijetí usnesení,
j) se může stát pouze člen s minimálně třetím stupněm za přínos hnutí. Nepřihlásí-li se do
kandidatury nikdo se třetím stupněm za přínos, může tak učinit kdokoliv s druhým stupněm za přínos
a takto pokračovat sestupně dolu až na nulu, bude-li to třeba,
k) je volen Republikovým sněmem na dobu 2 let.
(6) Republikové předsednictvo
a) Republikové předsednictvo se skládá z Předsedy, Místopředsedy a Pokladníka,
b) sestavuje a schvaluje kandidátní listiny hnutí pro jakékoliv volby, jichž se hnutí účastní, zejména
pak volby do Poslanecké sněmovny, Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České
republiky, Evropského parlamentu, zastupitelstev krajů a obcí,
c) schvaluje volební zmocněnce pro jakékoliv volby, jichž se hnutí účastní,
d) dává Předsedovi závazné stanovisko ve všech věcech týkajících se půjček či úvěrů,
e) je usnášeníschopné pouze v plném počtu,
f) schvaluje vnitřní předpisy hnutí,
g) zřizuje poradní orgány i odborné komise, jmenuje a odvolává jejich členy; činnost a organizace
poradních orgánů je upravena vnitřními předpisy hnutí,
h) zřizuje pomocné funkce potřebné k fungování a zajištění činnosti hnutí,
h) zřizuje v době voleb volební štáb, jmenuje a odvolává jeho členy; činnost a organizace volebního
štábu je upravena vnitřními předpisy hnutí,
i) vyhlašuje volby do Republikového i Krajského předsednictva,
j) podává závazný výklad stanov a dalších dokumentů,
k) vylučuje z hnutí členy, kteří porušili jeho stanovy,
l) rozhoduje o výši členského příspěvku,
m) schvaluje stanovy hnutí,
n) schvaluje volební program hnutí a změnu sídla hnutí.

Článek 8
KRAJSKÉ ORGANIZACE
(1) Hnutí zřizuje Krajské organizace. Nejnižší počet členů Krajské organizace jsou 3.
(2) Nejvyšším orgánem Krajské organizace je Krajský sněm, jenž se schází nejméně jednou do roka.
Předseda Krajské organizace je povinen svolat Krajský sněm do 30 dnů ode dne, kdy obdrží k tomu
směřující písemnou žádost nejméně 1/3 všech členů příslušné Krajské organizace.
(3) Krajský sněm volí prostou většinou Předsedu Krajské organizace, který je navenek zástupcem
Krajské organizace vůči Republikovému předsednictvu.
(4) Krajský sněm volí prostou většinou dva Místopředsedy Krajské organizace. Tito Místopředsedové
se označují jako první a druhý.
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(5) Předseda a Místopředsedové Krajské organizace se své funkce ujímají až v okamžiku, vysloví-li
s jejich jmenováním souhlas Republikové předsednictvo. V opačném případě se koná nový Krajský
sněm.
(6) Funkční období Předsedy a Místopředsedů Krajské organizace je dvouleté.
(7) Předseda Krajské organizace je odpovědný za řádné fungování Krajské organizace a plnění její
povinností.
(8) Předseda Krajské organizace může být odvolán na základě rozhodnutí Republikového
předsednictva, jestliže neplní řádně své povinnosti.
(9) Krajské organizace plní úkoly na krajských úrovních směřujících k plnění programu hnutí a
v souladu s pokyny Republikového předsednictva.
(10) Krajské organizace vznikají na základě licence udělené na základě žádosti příslušného počtu
členů Republikovým předsednictvem.
(11) Krajská organizace zaniká usnesením Krajského sněmu o rozpuštění Krajské organizace nebo
rozhodnutím Republikového předsednictva o zrušení licence Krajské organizaci.

Článek 9
ZPŮSOB JEDNÁNÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
(1) Hnutí zastupuje Předseda nebo jím ve stanoveném rozsahu písemně pověřený člen Hnutí.
Podepisují se tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu hnutí , jménu a funkci připojí svůj
podpis a otisk razítka hnutí.

Článek 10
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
(1) Příjmy hnutí tvoří členské příspěvky, dary a dotace a příspěvky od státu.
(2) Výdaje hnutí jsou zaměřeny na uskutečňování cílů hnutí uvedených článku 2 těchto stanov.
(3) Hospodaření hnutí musí být vyrovnané.
(4) Hnutí odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
(5) S majetkem hnutí hospodaří Republikové předsednictvo.
(6) Příjmy hnutí jsou vytvářeny výhradně na základě ustanovení příslušného zákona.
(7) Za hospodaření hnutí odpovídá Republikové předsednictvo.
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Článek 11
UKONČENÍ ČINNOSTI
V případě zániku hnutí se majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků, převede
na jinou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům hnutí a jež se zabývá neziskovou činností. Tuto
právnickou osobu určí Republikové předsednictvo.

Článek 12
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚRČNÁ
(1) Do doby konání Ustavujícího Republikového sněmu plní funkci všech orgánů hnutí Přípravný
výbor, který ze svého středu zvolí svého Předsedu přípravného výboru. Předseda přípravného výboru
plní funkci Předsedy v souladu s čl. 7 odst. 2 Stanov.
(2) Předseda přípravného výboru svolá Ustavující Republikový sněm nejpozději do 5 měsíců od vzniku
hnutí. Před začátkem zasedání Ustavujícího Republikového sněmu bude Předsedou přípravného
výboru sestaven seznam členů.
(3) Předseda přípravného výboru navrhuje Ustavujícímu Republikovému sněmu ke schválení jednací
řád Republikového sněmu.
(4) Ustavující Republikový sněm
a) schvaluje jednací řád Republikového sněmu,
b) volí členy orgánů uvedených v čl. 7 stanov.
(5) Stanovy byly jednohlasně schváleny všemi členy Přípravného výboru a vstupují v účinnost dnem
registrace hnutí.

V Liberci dne 28.10.2018
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