Země krásná, srdci tak blízká,
Moravo má, tady já chci žít.
Všude v světě se mi stýská,
tebe vždy budu milovat a ctít.

MORAVANÉ
stanovy politické strany
2017
schváleno VIII. sjezdem strany, Prostějov, 11. 3. 2017

www.moravane.cz
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ČÁST I. – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1 NÁZEV, SÍDLO, OBVOD PŮSOBNOSTI A PRÁVNÍ POVAHA
1. Název strany: Moravané.
2. Zkratka: Moravané.
3. Sídlo strany: 660 87 Brno, Malinovského náměstí 603/4.
4. Politická činnost se vztahuje na celé území České republiky.
5. Strana je právnickou osobou ve smyslu § 3 zákona č. 424/1991 Sb., o
sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění
pozdějších předpisů.

Čl. 2 PROGRAMOVÝ CÍL
Politická strana Moravané usiluje o obnovení zákonodárného sněmu a vlády s působností v hranicích Moravskoslezské země, v době nesvobody protiprávně zrušené
komunistickým režimem od 1. 1. 1949.
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ČÁST II. – ČLENSTVÍ VE STRANĚ
Čl. 3 ČLEN
1. Člen strany nesmí být členem žádné jiné politické strany nebo politického
hnutí.
2. Členem strany se může stát každý občan ČR starší 18 let, občansky bezúhonný,
souhlasí-li s programovými cíli, stanovami a programem strany.
3. Nového člena přijímá členská schůze místní organizace (dále jen MO) na
základě písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku. V případě, že
není v místě bydliště MO ustanovena, přijímá nového člena výbor oblastní
organizace (dále jen ObO), která působí v bydlišti nového člena a která
rozhodne po vzájemné dohodě s novým členem o jeho zařazení do MO.
4. Je-li členství odmítnuto místní organizací, má uchazeč o členství právo se
odvolat k zemskému sněmu (dále jen ZS), který hlasováním rozhodne.
5. Členství zaniká:
a) písemným sdělením člena o vystoupení ze strany předsedovi příslušné
MO,

b) vyloučením,
c)

nezaplacením členského příspěvku v termínu stanoveném ZS,

d) ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
e)

úmrtím.

Čl. 4 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
1. Člen má právo:
a) zúčastnit se členských schůzí a akcí pořádaných stranou, podávat návrhy,
stížnosti, volit a být volen do orgánů strany;
b) účastnit se práce ve straně;
c) odvolat se proti usnesení orgánu strany ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného
doručení k Zemské revizní a smírčí komisi (dále jen ZRSK), přičemž ta je
povinna rozhodnout ve lhůtě 30 dnů.
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ČÁST II. – ČLENSTVÍ VE STRANĚ
1.

Člen má povinnosti:
a) plnit úkoly, kterými byl pověřen a které přijal, propagovat a vysvětlovat
program strany na veřejnosti a získávat další členy a příznivce strany;
b) dodržovat a plnit ustanovení stanov, usnesení orgánů strany a řídit se jejich
jednacím řádem;
c) uhradit členský příspěvek do 31. 3. příslušného roku, pokud ZS svým
rozhodnutím nestanoví pro příslušný rok jiný termín úhrady;
d) člen nebo funkcionář nižšího orgánu strany veřejně podává o straně pouze
informace, které nepřesahují jeho kompetenci, nebo interpretuje oﬁciální
stanoviska přijatá vyšším orgánem.

Čl. 5 POŘÁDKOVÁ OPATŘENÍ
1. Poruší-li člen stanovy, může příslušný orgán uložit následující pořádková opatření:
a) napomenutí;
b) pozastavení výkonu funkce nebo odvolání z funkce, v případě funkcionáře
strany;
c) vyloučení ze strany.
2. O všech pořádkových opatřeních vůči členu rozhoduje na návrh předsedy MO
členská schůze MO, kde je člen registrován. O pořádkových opatřeních vůči
funkcionáři, mimo vyloučení, rozhoduje orgán, v němž se funkcionář provinil.
O svém rozhodnutí podá příslušný orgán do 30 dnů písemnou zprávu MO, ve které je
dotyčný členem. V mimořádných případech, nebo v případech, kdy není
jednoznačné, který orgán strany má případ projednávat, může příslušná pořádková
opatření udělit ZS souhlasem většiny svých členů.
3. Člen, proti němuž má být použito pořádkového opatření, musí být k jednání
prokazatelně písemně pozván nejméně 7 dní předem a současně písemně o předmětu
jednání vyrozuměn.
4. Člen může být vyloučen:
a) za prokazatelně hrubé porušení členských povinností;
b) za soustavné porušování členských povinností, byl-li alespoň jednou písemně
napomenut;
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ČÁST II. – ČLENSTVÍ VE STRANĚ
c) byl-li pravomocně odsouzen za trestný čin;
d) za závažné porušení morálních a etických pravidel společnosti.
5. K platnosti pořádkového opatření je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech
členů MO, kde je člen registrován, respektive souhlas nadpolovičního počtu členů
orgánu, v němž se provinil jako funkcionář.
6. Provinivší se člen má právo se odvolat proti rozhodnutí o pořádkovém opatření
k ZRSK. Podáním odvolání se pozastavuje účinnost pořádkového opatření. Odvolání
k ZRSK je nutno podat písemně do 30 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí o pořádkovém opatření členu doručeno. ZRSK je povinna rozhodnout o odvolání do 30 dnů
a výsledek rozhodnutí písemně sdělit provinivšímu, jeho MO a orgánu, který
pořádková opatření nařídil.
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ČÁST III – ČLENĚNÍ A ORGÁNY STRANY
Čl. 6. ORGANIZAČNÍ ZÁSADY
1. Strana se člení na:
a) místní organizace (MO),
b) oblastní organizace (ObO),
c) zemské orgány (ZO).
2. Funkční období všech volených funkcionářů je stejné jako funkční období orgánu,
který je volil.
3. V rámci strany jsou neslučitelné funkce v řídících orgánech s funkcemi revizora
nebo člena ZRSK stejného stupně a s řídícími funkcemi v rámci jednoho orgánu.

A. MÍSTNÍ ORGANIZACE

Čl. 7 VZNIK – ROZDĚLENÍ – SPOJENÍ
1. MO sdružují členy v územním obvodu jedné obce nebo více obcí. V územním
obvodu statutárního města může být i více MO podle místních částí. Na území jedné
obce, města, nebo městské části v případě statutárního města může být vytvořena
pouze jedna MO.
2. MO dobrovolně založí nejméně 3 členové na ustavující členské schůzi. Ustanovení
MO podléhá registraci předsednictvem strany a to nejpozději do 30 dnů po ustavující
schůzi. Na ustavující schůzi musí být prokazatelně pozván člen výboru ObO, která
působí v místě nové MO.
3. MO zanikne, klesne-li počet členů MO pod tři. Zánik podléhá registraci
předsednictvem strany do 30 dnů od rozhodnutí o zrušení MO. O zařazení dále
činných členů do MO rozhodne po vzájemné dohodě s těmito členy výbor ObO. Na
základě podnětu ZRSK může ZS svým rozhodnutím MO rozpustit.
4. Každá MO musí být začleněna do ObO strany.

Čl. 8 ORGÁNY MO
1. Orgány MO jsou:
a) členská schůze,
b) předseda a výbor (je-li vytvořen),
c) revizor,
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ČÁST III – ČLENĚNÍ A ORGÁNY STRANY
Čl. 9 ČLENSKÁ SCHŮZE
1. Členská schůze je svolávána nejméně 2x ročně předsedou MO. Mimořádnou schůzi
je povinen předseda MO svolat, požádá-li o to ObO nebo ZO, nebo nejméně jedna
třetina členů MO. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů MO. Pro přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů.
2. Jednou ročně je svolávána výroční členská schůze za přítomnosti předsedy ObO,
nebo delegáta ObO na ZS, který podává zprávu o této výroční schůzi MO na
následujícím sněmu ObO.
3. Členská schůze:
a) se usnáší o všech záležitostech MO, schvaluje jednací a volební řád MO
a rozpočet;
b) volí z členů MO předsedu, revizora, případně výbor, v závažných případech
je odvolává;
c) rozhoduje o pořádkovém opatření, nebo o vyloučení člena MO;
d) volí své delegáty na jednání ObO, ZS a na sjezd strany;
e) navrhuje své členy na funkce ve vyšších orgánech strany;
f) navrhuje kandidáty do obecních, krajských, parlamentních, evropských,
případně senátních voleb;
g) schvaluje program činnosti a zprávu o činnosti za minulé období MO;
h) o průběhu schůze sepíše zápis ověřený vedením MO s uvedením jmen
a kontaktů na vedení MO, který předává předsedovi ObO

Čl. 10 VÝBOR MO
1. Je výkonným orgánem MO. Za svou činnost se zodpovídá členské schůzi.
2. Výbor MO se schází nejméně 4x ročně, o svém jednání pořizuje zápis, který zasílá
předsedovi ObO.
3. Neodkladné záležitosti vyřizuje předseda MO, avšak platnost jejich rozhodnutí
musí dodatečně schválit výbor MO nebo členská schůze.
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ČÁST III – ČLENĚNÍ A ORGÁNY STRANY
Čl. 11 REVIZOR MO
1. Revizora MO volí členská schůze MO. Má stejné funkční období jako výbor MO.
2. Provádí revizi činnosti MO podle potřeby, nejméně jedenkrát za rok. Zprávy
předkládá členské schůzi. Má právo se zúčastnit jednání výboru MO (je-li vytvořen)
s hlasem poradním. Je metodicky řízen ZRSK.
3. Revizor MO kontroluje:
a) včasné vyřizování stížností a námětů včetně dodržování 30-ti denní lhůty na
odvolávání,
b) správnost vedení členské evidence, vystavování členských registračních
náležitostí,
c) pořizování zápisů ze schůzí MO a zasedání výborů MO a jejich předkládání
ObO.
4. Revizor MO na základě provedené kontroly upozorňuje příslušný orgán na zjištěné
nedostatky, předkládá mu návrhy k jejich odstranění, v případě zjištění závažných
nedostatků předkládá stanovisko členské schůzi. Příslušní funkcionáři strany jsou
povinni podat revizorovi potřebné vysvětlení, podklady a materiály a při zjištěných
nedostatcích neprodleně odstranit závady.
5. Revizor MO se ve své činnosti řídí stanovami strany, směrnicemi strany, usnesením
sjezdu, zemských a oblastních sněmů, členských schůzí MO a případně vlastními
vnitřními směrnicemi MO.

B. OBLASTNÍ ORGANIZACE

Čl. 12 VZNIK – ZÁNIK
1. ObO zaregistruje ZS na základě dobrovolného ustanovení nejméně 3 MO na
ustavujícím zasedání jejich delegátů. V rámci jedné ObO mohou působit
výhradněMO z měst a obcí v územní působnosti stejného kraje. V případě, že na
území oblasti nepůsobí 3 MO, může ZS udělit dočasnou výjimku pro danou oblast,
kdy členové této oblasti mohou mít na ZS svého delegáta. V případě, že MO z takové
oblasti má méně než 9 členů, má delegát pouze hlas poradní. Ustanovení ObO
podléhá registraci ZS, časově nejdříve svolaným po ustanovující schůzi ObO.
Na ustavující zasedání ObO musí být pozván člen předsednictva strany.
2. ObO koordinují činnosti MO v příslušné oblasti, nebo statutárním městě.
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ČÁST III – ČLENĚNÍ A ORGÁNY STRANY
3. Oblastní organizace zanikne, klesne-li počet zastoupených MO pod 3 a ZS zruší
dočasnou výjimku. Zánik oznámí předseda ObO do 30 dnů předsednictvu strany,
o zařazení do dále funkčních MO do jiné ObO rozhodně ZS, časově nejdříve svolaný
po zániku ObO.

Čl. 13 ORGÁNY OBLASTNÍ ORGANIZACE
1. Orgány oblastní organizace jsou:
a) oblastní sněm;
b) předseda;
c) výbor oblastní organizace, pokud je ustanoven.

Čl. 14 OBLASTNÍ SNĚM
1. Oblastní sněm se schází nejméně dvakrát ročně a svolává ji výbor ObO. Mimořádný
sněm ObO musí svolat do jednoho měsíce, požádá-li o to nejméně jedna třetina
příslušných MO, nebo předsednictvo strany.
2. Oblastní sněm tvoří zástupci zvolení na členských schůzích MO. Klíč počtu
zástupců MO oblastního sněmu stanoví jednací řád oblastního sněmu.
3. Minimálně jednou za 2 roky a to vždy v roce, kdy neprobíhá sjezd strany, se schází
volební oblastní sněm za účasti člena předsednictva strany, který o tomto volebním
sněmu podává informaci na následujícím předsednictvu strany.
4. Do kompetence oblastního sněmu přísluší zejména:
a) jednat a usnášet se o činnosti ObO;
b) volit předsedu a případně výbor ObO, v závažných případech zvolené
funkcionáře odvolávat;
c) delegovat své zástupce do ZS;
d) projednávat a plnit usnesení ZS;
e) schvalovat plán práce ObO, program, jednací a volební řád oblastního
sněmu;
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ČÁST III – ČLENĚNÍ A ORGÁNY STRANY
5. Oblastní sněm je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho
členů. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny přítomných členů sněmu. Oblastní sněm nesmí rozhodovat o otázkách,
spadajících do působnosti MO.

Čl. 15 PŘEDSEDA OBLASTNÍ ORGANIZACE
1. Předseda ObO je zástupcem strany na úrovni příslušné oblasti a partnerem pro
ostatní politické subjekty, orgány samosprávy a státní správy na úrovni oblasti.
2 Předseda ObO odpovídá za správnou evidenci příznivců strany z příslušné oblasti
v souladu s podmínkami, schválenými ZS a za jejich zapojování do aktivit strany.
3. Spolu s výborem ObO koordinuje a rozvíjí činnost strany v příslušné oblasti.

C. ZEMSKÉ ORGÁNY

Čl. 16 ZEMSKÉ ORGÁNY STRANY
1. Zemské orgány tvoří:
a) sjezd strany,
b) předsednictvo strany,
c) zemský sněm (ZS),
d) zemská revizní a smírčí komise (ZRSK).

Čl. 17 SJEZD STRANY
1. Vrcholným orgánem strany je sjezd, který se koná jednou za dva roky a kterého se
účastní delegáti, zvolení na členských schůzích MO, členové předsednictva strany
a ZRSK.
2. O svolání sjezdu rozhoduje ZS, který určí také klíč pro počet delegátů. Mimořádný
sjezd je svolán, požádá-li o to nejméně jedna třetina ObO na základě usnesení
příslušných MO.
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ČÁST III – ČLENĚNÍ A ORGÁNY STRANY
3. Sjezd je schopen právoplatně se usnášet, je-li na něm přítomna více než polovina
delegátů MO. Usnáší se nadpoloviční většinou v jednacím sále přítomných delegátů
sjezdu.
4. Do kompetence sjezdu přísluší zejména:
a) schválit jednací a volební řád sjezdu a řídícího sjezdu,
b) volit a odvolávat předsednictvo strany a jeho jednotlivé členy dle čl. 18
stanov,
c) volit členy ZRSK a schvalovat její statut,
d) schvalovat programové cíle a stanovy strany,
e) schvalovat strategii činnosti strany a program strany,
f) schvalovat zásady hospodaření strany,
g) jednat a usnášet se o zprávách a návrzích delegátů sjezdu a ZRSK,
h) schvalovat, případně rušit čestné členství,
i) usnášet se o zániku strany dle čl. 26 stanov.

Čl. 18 PŘEDSEDNICTVO STRANY
1. Předsednictvo strany je výkonným orgánem strany. K platnému usnesení nebo
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech přítomných členů. v případě rovnosti
hlasů je rozhodující hlas předsedy strany. Předsednictvo strany je usnášeníschopné,
je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
2. Na svém prvním zasedání předsednictvo rozhodne o rozdělení kompetencí
v jednotlivých oblastech působení strany mezi předsedu, místopředsedu a další členy
předsednictva.
3. Předsednictvo strany svolává předseda, nebo místopředseda nejméně jedenkrát
za měsíc.
4. Předsednictvo tvoří:
a) předseda strany,
b) místopředseda strany,
c) 1 až 5 členů předsednictva.
O počtu členů předsednictva rozhoduje sjezd. Počet zvolených členů
předsednictva je lichý.
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ČÁST III – ČLENĚNÍ A ORGÁNY STRANY
5. Zasedání předsednictva strany se může zúčastnit s hlasem poradním předseda
nebo kterýkoliv člen ZRSK.
6. Předsednictvo strany rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny
stanovami sjezdu nebo jinému orgánu. Do kompetence předsednictva strany přísluší
zejména:
a) řídit a koordinovat činnost strany mezi ZS;
b) přijímat stanoviska k aktuální politické situaci;
c) zajišťovat plnění usnesení sjezdu a ZS;
d) připravovat zprávy o činnosti a návrhy řešení pro sjezd a ZS;
e) schvalovat podpisový řád, který předkládá na vědomí ZS;
f) zřizovat a rušit odborné komise strany, schvalovat jejich statut a úkolovat
a kontrolovat jejich činnost.
7. V mimořádné neodkladné záležitosti příslušející do kompetence předsednictva
strany může rozhodnout předseda strany. Takové rozhodnutí pozbude platnost,
nebude-li schváleno na nejbližším zasedání předsednictva strany.
PŘEDSEDA STRANY
1. Předseda strany je statutárním orgánem strany a
a) zastupuje stranu jako právní subjekt,
b) má za politickou stranu podpisovou pravomoc,
c) organizuje činnost předsednictva strany.
2. Ze své činnosti je odpovědný sjezdu.
3. Podává zprávu o činnosti strany ZS a sjezdu strany.
MÍSTOPŘEDSEDA STRANY
1. Zastupuje předsedu strany a v jeho nepřítomnosti jedná jménem strany.
2. Odpovídá za oblasti činnosti strany schválené předsednictvem strany.
3. Ze své činnosti je odpovědný sjezdu strany.
4. Připravuje a organizuje přípravu, činnost a jednání ZS
5. Podává zprávu o plnění svých úkolů ZS a sjezdu strany.
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ČÁST III – ČLENĚNÍ A ORGÁNY STRANY
ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA
1. Jednotliví členové předsednictva odpovídají za oblasti činnosti schválené
předsednictvem strany.
2. Jsou ze své činnosti odpovědní sjezdu strany, v době mezi sjezdy zemskému sněmu
3. Podávají zprávy o své činnosti sjezdu strany a ZS.
4. Řídí a organizují činnost jednotlivých odborných komisí strany.

Čl. 19 ZEMSKÝ SNĚM
1. Zemský sněm je orgán strany, který koordinuje činnost strany mezi sjezdy a schází
se nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zemský sněm tvoří s hlasem rozhodujícím:
předseda strany, místopředseda strany, členové předsednictva a delegáti
jednotlivých ObO v počtu, který je určen jednacím řádem ZS na základě početnosti
členské základny.
3. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční
většina přítomných členů. ZS je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny
pozvaných delegátů ZS.
4. Zemský sněm svolává místopředseda strany.
5. Zemský sněm řídí místopředseda strany, případně řídící, zvolený v úvodu zasedání každého ZS.
6. Do kompetence ZS přísluší zejména:
a) svolat sjezd a stanovit klíč k účasti delegátů;
b) projednávat program strany a metody vedoucí k jeho realizaci a provádět
kontrolu jeho plnění;
c) schvalovat výši členských a mimořádných příspěvků do rozpočtu strany
a stanovit termíny jejich úhrad;
d) schvalovat jednací řád ZS, směrnice strany, organizační a jiné pokyny strany;
e) zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu;
f) projednávat a schvalovat zprávy předsedy a místopředsedy strany, a členů
předsednictva strany;
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ČÁST III – ČLENĚNÍ A ORGÁNY STRANY
g) spravovat majetek strany;
h) schvalovat kandidátky do krajských, parlamentních, evropských, případně
senátních voleb a prezidentských voleb;
i) přijímat pořádková opatření k členům předsednictva strany.

Čl. 20 ZEMSKÁ REVIZNÍ A SMÍRČÍ KOMISE
1. ZRSK je tříčlenná, je volena sjezdem. Ze svého středu si zvolení členové volí
předsedu ZRSK.
2. ZRSK je své činnosti odpovědná sjezdu strany.
3. Ve své činnosti se ZRSK řídí stanovami a směrnicemi strany, usnesením sjezdu,
platnými právními předpisy a jednacím řádem ZRSK.
4. ZRSK kromě politické činnosti, kontroluje veškerou ostatní činnost strany.
5. ZRSK metodicky řídí revizory MO.
6. ZRSK upozorňuje předsednictvo na zjištěné nedostatky, předkládá mu návrhy
k jejich odstranění.
7. Předseda ZRSK podává zprávu sjezdu strany.
8. ZRSK rozhoduje o smírčích záležitostech na všech úrovních strany.
9. ZRSK je odvolacím orgánem k rozhodnutí orgánů MO, ObO a ZS. Příslušní
funkcionáři strany a členové strany jsou povinni podat ZRSK potřebná vysvětlení,
případně předložit požadované doklady a poskytnout potřebnou součinnost. ZRSK
je oprávněna zrušit rozhodnutí orgánu strany, které je v rozporu se stanovami strany
a platnými právními předpisy.
10. ZRSK provádí výklad stanov, směrnic a ostatních organizačních dokumentů
strany.
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ČÁST IV. – ZÁSADY HOSPODAŘENÍ A ZASTUPOVÁNÍ STRANY
Čl. 21 HOSPODAŘENÍ
1. Strana hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem, který mu byl svěřen do užívání
v rámci platných předpisů na základě směrnice strany o hospodaření s majetkem
a ﬁnančními prostředky.
2. Finanční prostředky na činnost strana opatřuje zejména:
a) z řádných a mimořádných příspěvků členů strany;
b) ze státních příspěvků;
c) z úroků, darů, půjček;
d) z výnosu společenských akcí.

Čl. 22 ZASTUPOVÁNÍ STRANY
Stranu zastupuje předseda strany, v jeho nepřítomnosti místopředseda strany,
případně jiný ze členů předsednictva na základě písemného pověření.
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ČÁST V. – SPOLUPRÁCE SE SPOLKY A PŘÍZNIVCI
ČL. 23 MORAVSKÁ MLÁDEŽ
1. Strana úzce spolupracuje se zapsaným spolkem Moravská mládež, jehož členy jsou
členové strany a její příznivci. Spolupráce strany s Moravskou mládeží vychází ze
společných politických názorů a cílů a je považována za přirozenou a oboustranně
prospěšnou. Hlavními oblastmi spolupráce jsou obnovování, posilování a šíření
promoravského myšlení mezi mladými lidmi a mezinárodní spolupráce, především
v rámci členských stran evropské politické strany European Free Alliance.

ČL. 24 OSTATNÍ SPOLKY A PŘÍZNIVCI
1. Strana spolupracuje i s jinými právnickými osobami i společnostmi (bez právní
subjektivity), které se zabývají jak moravskou historií, tak také současností.
Předpokladem vzájemné spolupráce je písemná dohoda o spolupráci.
2. Strana organizuje činnost svých příznivců prostřednictvím předsednictva strany.
3. Centrální evidenci příznivců vede předsednictvo, ObO oznamují změny ve
jménech a počtech příznivců předsednictvu do 30 dnů od doby, kdy nastanou.
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ČÁST VI. – ZRUŠENÍ STRANY
Čl. 25 ZRUŠENÍ STRANY
1. Strana se zruší vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením
s jinou stranou, nebo politickým hnutím nebo přeměnou na politické hnutí nebo
spolek, usnese-li se na tom sjezd dvoutřetinovou většinou všech delegátů.
2. V případě, že se strana zruší bez právního nástupce, musí být sjezdem rozhodnuto,
jak bude naloženo s majetkovým zůstatkem strany, který vyplyne z likvidace majetku
strany.
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ČÁST VII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 26 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Stanovy byly schváleny sjezdem konaným dne 11. 3. 1995 v Brně.
2. Stanovy byly doplněny a schváleny sjezdy konanými v Brně dne 24. 2. 1996,
9. 3. 1996 a 25. 2. 2001.
3. Stanovy byly upraveny a schváleny na sjezdu, který se konal 17. 12. 2005
v Modřicích u Brna.
4. Stanovy byly upraveny a schváleny na sjezdu, který se konal 28. 4. 2007
v Bošovicích.
5. Stanovy byly upraveny a schváleny na sjezdu, který se konal 21. – 22. 3. 2009
v Hluku.
6. Stanovy byly upraveny a schváleny na sjezdu, který se konal 16. – 17. 4. 2011
v Kyjově.
7. Stanovy byly upraveny a schváleny na sjezdu, který se konal 13. – 14. 4. 2013
v Pasohlávkách.
8. Stanovy byly upraveny a schváleny na sjezdu, který se konal 18. 1. 2014 v Brně.
9. Stanovy byly upraveny a schváleny na sjezdu, který se konal 11. – 12. 4. 2015
v Brně.
10. Stanovy byly upraveny a schváleny na sjezdu, který se konal 11. 3. 2017
v Prostějově.
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c Stohl, 2017

