
Stanovy politického 
hnutí SENÁTOR 21 

Čl. 1  
Název, forma, sídlo a stanovy 

1. Politické hnutí SENÁTOR 21 (dále jen „politické hnutí“, 

„hnutí“ nebo „SENÁTOR 21“) je politickým hnutím ve smyslu 

zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v 

politických hnutích ve znění pozdějších předpisů. Politické hnutí 

používá označení SENÁTOR 21 a zkratku SEN 21. 

2. Hnutí působí v České republice. Sídlem politického hnutí je 

Praha. 

3. Programové cíle, vnitřní organizace politického hnutí, vymezení, 

ustavování a způsob jednání orgánů hnutí, práva a povinnosti 

členů a volených orgánů politického hnutí, zásady hospodaření 

a způsob naložení s majetkem v případě zrušení se řídí 

výhradně těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném 

znění v sídle politického hnutí. 

 

Čl. 2  
Charakter politického hnutí 

1. SENÁTOR 21 je politickým hnutím, v němž se občané sdružili 

k provádění aktivní činnosti spočívající v podpoře nezávislých 

kandidátů a kandidátů bez stranické příslušnosti do Senátu 

Parlamentu České republiky, včetně podpory finanční 

a k poskytování obecně prospěšné činnosti v této oblasti.  

 

Čl. 3  
Hlavní programové zásady a cíle politického hnutí 

1. Hlavní ideovou zásadou SENÁTOR 21 je bezvýjimečné trvání 

na univerzálnosti lidských práv, jakož i hodnotách svobody a 

solidarity mezi všemi lidmi.  

2. Cílem SENÁTOR 21 je budování důvěry v právní stát, 

spravedlnost a demokratické instituce; podpora rovných 

příležitostí pro všechny a podpora aktivního občanského 

přístupu. 



3. SENÁTOR 21 je hnutím usilujícím o odpovědnost vůči 

budoucím generacím, podporuje trvale udržitelnou ochranu 

přírodního i kulturního bohatství a podporuje vzdělání jako 

jednu z nejdůležitějších hodnot společnosti. 

4. SENÁTOR 21 usiluje o to, aby Česká republika byla aktivní 

členem EU a NATO. 

5. Základní cíle SENÁTOR 21 jsou: 

a) vyhledávat a nominovat respektované osobností pro volby 

do Senátu Parlamentu České republiky, 

b) poskytovat takovou podporu jednotlivým kandidátům hnutí, 

nezávislým kandidátům a kandidátům bez příslušnosti 

k politické straně nebo hnutí do Senátu Parlamentu České 

republiky, která bude směřovat k úspěšnému zvolení 

kandidáta do Senátu Parlamentu České republiky, 

c) vytvářet kvalifikované odborné zázemí pro práci zvolených 

senátorů Parlamentu České republiky,  

d) snaha pozvednout roli Senátu, coby dobře fungující odborné 

instituce, která se těší důvěře veřejnosti, 

e) zapojit do politiky nestranické osobnosti s 

nezpochybnitelným mravním a morálním kreditem, nalézat a 

pomáhat vytvářet osobnosti, které budou i v politice působit 

jako pozitivní vzory pro veřejnost. 

 

Čl. 4  
Členství v politickém hnutí 

1. Členství v politickém hnutí je dobrovolné. 

2. Členem SENÁTOR 21 se může stát fyzická osoba starší 18 let 

bez rozdílu pohlaví, vyznání, sociálního zařazení, národnosti, 

rasy a etnického původu, která je plně způsobilá k právním 

úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického 

hnutí.  

3. Členství se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou 

osobu. 

4. Členství vzniká dnem, kdy předsednictvo politického hnutí 

rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. 

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu trvalého 

bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou 

adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

5. Předsednictvo politického hnutí o přijetí rozhoduje na své 

nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 



6. Člen politického hnutí má právo zejména: 

a) účastnit se veškeré činnosti SENÁTOR 21, 

b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti politického hnutí, 

c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti 

politického hnutí,  

d) být pravidelně informován o dění v politickém hnutí,  

e) vznášet dotazy orgánům politického hnutí a obdržet 

odpověď na své podání v přiměřené době,  

f) volit a být volen do orgánů politického hnutí. 

7.  Člen politického hnutí je povinen zejména: 

a) dodržovat stanovy politického hnutí, 

b) hájit zájmy politického hnutí a jednotlivých kandidátů, které 

politické hnutí podporuje, 

c) chránit a zachovávat dobré jméno hnutí, dbát o jeho dobrou 

pověst a získávat mu podporu u veřejnosti, 

d) sdělovat předsednictvu změny údajů uvedených v přihlášce, 

e) platit členské příspěvky, 

f) aktivně se podílet na činnosti politického hnutí a prosazovat 

jeho program. 

 

Čl. 5  
Zánik členství 

1. Členství zaniká písemným jednostranným oznámením člena 

politického hnutí o ukončení členství v SENÁTOR 21, v tomto 

případě členství zaniká dnem uvedeným v oznámení nebo 

dnem doručení do sídla politického hnutí. 

2. Členství zaniká dále úmrtím člena nebo prohlášením člena za 

mrtvého, omezením způsobilosti k právním úkonům, vstupem 

do jiné politické strany nebo hnutí, přijetím kandidatury na 

kandidátce jiné politické strany nebo hnutí bez souhlasu 

předsednictva politického hnutí, případně zrušením členství, 

respektive vyloučením člena pro hrubé porušování stanov. 

Členství také zaniká zánikem politického hnutí. 

 

Čl. 6 
Organizace politického hnutí 

1. SENÁTOR 21 má ústřední orgány, které tvoří: 

a) Členská schůze neboli sněm, 



b) Předsednictvo, 

c) Smírčí a rozhodčí komise ad hoc, 

d) Revizní komise. 

2. SENÁTOR 21 má dále místní organizace. Místní organizace 

jsou základním článkem struktury hnutí. Pro založení místní 

organizace je zapotřebí minimálně tří členů, kteří na ustavující 

schůzi zvolí své vedení. To je tvořeno předsedou, 

místopředsedou a pokladníkem. Ze všech schůzí místní 

organizace musí být vyhotoven zápis, který je v kopii odeslán 

předsednictvu.  

3. Funkční období všech volených orgánů je 3 roky. Členové 

volených orgánů politického hnutí i místních organizací, jejichž 

počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy 

svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství 

ve volených orgánech zaniká zánikem členství v politickém 

hnutí, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena 

voleného orgánu členskou schůzí. 

 

Čl. 7 
Sněm 

1. Sněm je tvořen shromážděním všech členů politického hnutí, 

včetně předsednictva a revizní komise. Jedná se o nejvyšší 

orgán politického hnutí.  

2. Sněm projednává činnost politického hnutí za uplynulý 

kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující 

kalendářní rok, volí ústřední orgány, hodnotí práci odstupujících 

orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro 

existenci a činnost politického hnutí. Do jeho působnosti tak 

náleží: 

a) určit další, případně změnit, hlavní zaměření činností 

politického hnutí, 

b) rozhodovat o změně stanov, 

c) schvalovat výroční zprávu o činnosti a výroční finanční 

zprávu politického hnutí za uplynulé období, 

d) volit členy předsednictva a revizní komise, 

e) jmenovat likvidátora při zániku politického hnutí,  

f) případně rozhodnout o dobrovolném zrušení politického 

hnutí. 

3. Sněm je svoláván předsednictvem podle potřeby, nejméně však 

jednou za rok. 



4. Právo zúčastnit se sněmu, právo hlasovat, volit a být volen mají 

všichni členové politického hnutí. Každý člen politického hnutí je 

oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení 

záležitostí politického hnutí. Požaduje-li člen na zasedání 

sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo 

jejichž prozrazení by politickému hnutí mohlo způsobit újmu, 

nelze mu je poskytnout.  

5. Pozvánka na sněm spolu s jeho programem musí být rozeslána 

členům nejméně 30 dní před jeho konáním.  

6. Jednání sněmu řídí předseda, kterého sněm zvolí na začátku 

zasedání. Zasedání se řídí programem, který byl obsažen 

v pozvánce. 

7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. 

Sněm je schopen usnášet se za účasti nadpoloviční většiny 

všech členů politického hnutí. Usnesení sněm přijímá prostou 

většinou hlasů přítomných členů. V případě odst. 2 písm. b) a f) 

je zapotřebí dvoutřetinová většina přítomných členů. 

 

Čl. 8 
Předsednictvo 

1. Předsednictvo stojí v čele hnutí a řídí jeho činnost.  

2. Předsednictvo je voleno na 3 roky, a to nadpoloviční většinou 

hlasů sněmu.  

3. Předsednictvo je alespoň čtyřčlenným kolektivním orgánem a 

skládá se z předsedy, místopředsedy, tajemníka a hlavního 

pokladníka, případně dalšího člena, který je zástupcem 

politického hnutí v Parlamentu. 

4. Jakákoliv rozhodnutí předsednictvo přijímá většinou hlasů 

všech členů; dojde-li v případě sudého počtu členů k patu, 

rozhoduje v dané otázce předseda.  

5. Mimo schůze se předsednictvu stanovuje možnost hlasování 

per rollam, a to za těchto podmínek:  

a) předseda zašle návrh rozhodnutí na elektronickou adresu 

uvedenou v seznamu členů alespoň 3 pracovní dny před 

hlasováním, při této elektronické komunikaci je vždy 

povinen požadovat některou z forem potvrzení o přečtení,  

b) hlasování per rollam probíhá e-mailem,  

c) každý z hlasujících členů předsednictva je povinen při této 

elektronické komunikaci vždy svoji odpověď, tedy své 

hlasování, zaslat všem členům předsednictva, 



d) předseda je povinen oznámit výsledky hlasování členům 

předsednictva nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení 

hlasování,  

e) hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu 

následující schůze předsednictva, na které je také vzato na 

vědomí. 

6. Předseda zastupuje hnutí při všech důležitých jednáních a 

je oprávněni jeho jménem činit samostatně veškeré právní 

úkony a podepisovat. S písemným souhlasem a zmocněním 

předsedy může samostatně činit právní úkony a podepisovat 

jménem hnutí také místopředseda. 

7. Předsedu mohou při konkrétních jednáních v rámci jím 

vydaných písemných instrukcí a zmocnění zastupovat, činit 

právní úkony a podepisovat jménem hnutí i další členové 

předsednictva.  

8. Na základě předsedou a místopředsedou vydaných instrukcí 

mohou se souhlasem předsednictva při konkrétních jednáních 

předseda společně s místopředsedou hnutí zmocnit jiného 

člena nebo zaměstnance hnutí, aby je zastupoval a činil právní 

úkony a podepisoval jménem hnutí v rámci mezí takového 

konkrétního písemného zmocnění. 

9. Osoba oprávněná podepisovat jménem hnutí připojí k názvu 

hnutí krom svého podpisu také své jméno, příjmení a funkční 

označení. S výjimkou předsedy hnutí připojí také údaj o orgánu, 

který ji k podpisu zmocnil a prokáže se příslušným písemným 

zmocněním. 

10. Členové předsednictva jsou povinni jednat s péčí řádného 

hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou. 

11. Předsednictvu přísluší: 

a) přijímat organizační a jednací řád politického hnutí a interní 

směrnice pro záležitosti, jež nejsou stanovami 

specifikovány, 

b) vypracovávat výroční zprávu o činnosti hnutí, 

c) svolávat sněm hnutí,  

d) spravovat movitý i nemovitý majetek hnutí, 

e) vylučovat z politického hnutí členy, kteří porušili jeho 

stanovy či principy, nebo kteří narušují řádné fungování 

politického hnutí. 

12. Předsednictvo je odpovědné sněmu za realizaci programu 

hnutí. Mezi sněmy může být předsednictvo v případě 

uprázdnění stanoveného počtu členů předsednictva doplněno 



kooptací. Kooptace je platná do následujícího sněmu a není 

možná v případě předsedy. 

 

Čl. 9 
Hlavní pokladník 

1. Hlavní pokladník SENÁTOR 21 obhospodařuje finance a vede 

účetnictví hnutí. Je odpovědný za svěřené finanční prostředky a 

řádné vedení evidence.  

2. Hlavní pokladník je na požádání povinen revizní komisi či 

předsednictvu předkládat doklady o své činnosti.  

3. Vypracovává výroční finanční zprávu, kterou předkládá revizní 

komisi. Za správnost této zprávy je odpovědný sněmu hnutí, 

který na doporučení revizní komise zprávu schvaluje.  

4. Hlavní pokladník má právo vyžadovat doklady o činnosti 

pokladníků všech místních organizací. 

 

Čl. 10 
Smírčí a rozhodčí komise ad hoc 

1. Smírčí a rozhodčí komise ad hoc hnutí SENÁTOR 21 je 

tříčlenná. V čele každé komise ad hoc stojí předseda, který 

jménem smírčí a rozhodčí komise podává předsednictvu a 

revizní komisi hnutí zprávu o činnosti komise ad hoc. 

2. Smírčí a rozhodčí komise se vždy zřizuje ke konkrétnímu sporu, 

a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti strany sporu o její 

ustavení. Žádost se podává k rukám předsedy revizní komise.  

3. Smírčí a rozhodčí komise ad hoc se zřizuje tak, že revizní 

komise pověří jednoho svého člena předsednictvím smírčí a 

rozhodčí komise ad hoc a k němu každá strana sporu jmenuje 

jednoho člena. Všichni členové smírčí a rozhodčí komise ad 

hoc musí být po celou dobu zasedání v komisi členy hnutí 

SENÁTOR 21. 

4. Jako kolektivní orgán hlasuje komise prostou většinou všech 

svých členů a její rozhodnutí je konečné. 

5. Smírčí a rozhodčí komise ad hoc posuzuje pouze spory mezi 

členy hnutí a orgány hnutí v souvislosti s činností hnutí.  

6. Předseda a členové smírčí a rozhodčí komise ad hoc nesmějí 

být zaměstnanci hnutí nebo osobami v obdobném smluvním 

vztahu. Nesmějí být ani členy předsednictva. 



 

Čl. 11 
Revizní komise 

1. Revizní komise SENÁTOR 21 je tříčlenná. V jejím čele stojí 

předseda, který jménem komise podává na vědomí 

předsednictvu a sněmu ke schválení výroční finanční zprávu 

hnutí spolu s doporučením revizní komise.  

2. Funkční období všech členů je shodné s funkčním obdobím 

předsednictva. Jako kolektivní orgán hlasuje komise prostou 

většinou všech svých členů.  

3. Revizní komise má právo nahlížet do dokladů o hospodaření 

všech organizačních stupňů hnutí. Všichni členové hnutí, 

zaměstnanci hnutí nebo osoby v obdobném smluvním vztahu 

mají povinnost poskytnout revizní komisi součinnost při plnění 

jejích úkolů.  

4. Revizní komise podává závazný výklad stanov a dalších 

dokumentů,  

5. Předseda revizní komise má právo zúčastnit se schůzí 

předsednictva hnutí a být informován o veškeré rozhodovací 

činnosti předsednictva, jsou mu zasílány zápisy ze schůzí 

předsednictva. 

6. Předseda a členové revizní komise nesmějí být zaměstnanci 

hnutí nebo osobami v obdobném smluvním vztahu. Nesmějí být 

ani členy předsednictva. 

 

Čl. 12 

Majetek a hospodaření hnutí 

1. Hnutí je právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým 

svým majetkem. 

2. Hospodaření provádí hnutí prostřednictvím svého 

předsednictva, které rozhoduje o způsobech získávání a užití 

prostředků hnutí. O hospodaření hnutí vede evidenci hlavní 

pokladník. 

3. Politické hnutí hospodaří s prostředky získanými ze členských 

příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary 

od fyzických a právnických osob či získanými státními 

příspěvky za mandát.  

4. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu 

těchto stanov. Prostředky musí být především použity k 



financování hlavních činností politického hnutí naplňujících 

účely a cíle politického hnutí. Prostředky je dále možno použít k 

úhradě nákladů na vlastní správu.  

5. Politické hnutí nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání 

majetek, za účelem řádného naplňování účelů a cílů politického 

hnutí. 

6. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem 

činnosti politického hnutí, řádně podložené účetními doklady. 

 

Čl. 13 

Zrušení politického hnutí 

1. Hnutí se může zrušit vlastním rozhodnutím podle čl. 7 odst. 2 

písm. f), a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou 

stranou nebo hnutím, nebo přeměnou na spolek. Hnutí může 

být zrušeno i jinak, stanoví-li tak zákon.  

2. Nepřejde-li majetek zrušeného hnutí na právního nástupce 

nebo na stát, nabídne likvidátor majetkový zůstatek nadaci 

nebo nadačnímu fondu, jejichž účelem je podpora 

transparentnosti veřejné správy.  

 

Čl. 14 

Přechodná ustanovení 

1. Přípravný výbor politického hnutí rozhoduje až do doby 

ustavení řádných orgánů hnutí podle zásad upravujících 

rozhodovací činnost těchto orgánů. 

 

Čl. 15 

Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně 
platnými právními předpisy. 

 

 

 


