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N á v r h  ú p r a v  S t a n o v Č S S D  1 
 
 
Zpracovali: 
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD 
Ing. Martin Starec, místopředseda ČSSD pro hospodaření 
V Praze dne 5. 12. 2012 
 
 
Doplněné znění úvodního textu nadpisu Stanov ČSSD (1): 
 
(v úplném znění tak, jak vyplývá ze změn schválených 36. sjezdem ČSSD konaným v Brně dne 
18. – 19. března 2011 a zaregistrovaných Ministerstvem vnitra dne 11. dubna 2011 pod č.j.: 
MV-11820-10/VS-09). 
 
 
VZNIK ŘÁDNÉHO ČLENSTVÍ V ČSSD 
 
Nové znění celého Čl. 4 (2): 
 
/1/ O řádné členství v ČSSD se může ucházet každá fyzická osoba (uchazeč) bez rozdílu 
národnosti, náboženství, rasy a sociálního postavení 
a) je-li státním občanem České republiky starším osmnácti let a 
b) potvrdila-li podpisem přihlášky, že souhlasí s programem a Stanovami ČSSD a 
 
/2/ Řádné členství v ČSSD je neslučitelné  
a) se souběžným členstvím v jiné politické straně nebo politickém hnutí ustavených podle 
právních předpisů České republiky, nebo  
b) s kandidaturou na veřejnou funkci za politickou stranu nebo politické hnutí podle písm. a) 
nebo jako nezávislého kandidáta bez souhlasu příslušného orgánu ČSSD, který je oprávněn 
schvalovat kandidátní listiny na veřejné funkce.  
 
/3/ Uchazeč žádá o přijetí místní organizaci ČSSD (dále jen "MO") v místě svého trvalého 
pobytu. Ve statutárních městech dělených na městské části (obvody) odpovídá tomuto 
ustanovení městská část (obvod). Pokud v tomto místě MO není, předkládá uchazeč žádost 
územně nejbližší MO v okrese, v jehož obvodu má svůj trvalý pobyt. Pokud v místě trvalého 
pobytu působí více MO, žádá uchazeč MO podle územní působnosti stanovené usnesením 
okresního výkonného výboru (dále jen "OVV"). 
 
/4/ Ve výjimečných a odůvodněných případech může uchazeč požádat o přijetí v jiné MO. 
Podmínkou k přijetí je předchozí písemný souhlas výboru MO (dále jen „VMO“) a OVV v 
místě trvalého pobytu.  
 
/5/ Řádné členství uchazeče v ČSSD vzniká dnem rozhodnutí nadpoloviční většiny 
přítomných členů členské schůze MO a zaplacením členského příspěvku. Uchazeč musí být 
osobně přítomen projednávání jeho přijetí členskou schůzí. MO je povinna rozhodnout o 
vzniku řádného členství uchazeče v ČSSD na nejbližší členské schůzi, může však přijmout na 
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jedné členské schůzi nejvýše deset nových řádných členů ČSSD. Způsob hlasování určí 
usnesením členská schůze MO.  
 
/6/ Člen ČSSD se stává členem MO, která jej svým rozhodnutím do ČSSD přijala. Dokladem 
řádného členství v ČSSD je platná členská legitimace ČSSD a doklad o zaplaceném členském 
příspěvku v příslušném roce.  
 
/7/ V případě, že uchazeči o řádné členství v ČSSD rozhodnutím MO členství nevznikne, je 
předseda MO povinen neprodleně písemně sdělit důvody rozhodnutí MO jak uchazeči, tak 
příslušnému OVV. Uchazeč se může ve lhůtě tří měsíců ode dne sdělení důvodů jeho 
nepřijetí za člena ČSSD odvolat k příslušnému OVV.  
 
/8/ OVV do tří měsíců ode dne doručení odvolání uchazeče proti nepřijetí za člena ČSSD 
a) odvolání uchazeče nevyhoví, nebo   
b) určí jinou MO v územním obvodu své působnosti k rozhodnutí o vzniku řádného členství 
uchazeče v ČSSD s tím, že této MO zároveň písemně sdělí důvody, pro které uchazeč nebyl za 
člena ČSSD přijat.  
 
/9/ Uchazeč může podat námitku proti rozhodnutím podle odst. /7/ ke krajskému 
výkonnému výboru (dále jen „KVV“), který rozhodne s konečnou platností nejpozději do tří 
měsíců od podání námitky.  
 
 
PŘECHOD ČLENA ČSSD DO JINÉ MO 
 
Nové znění celého Čl. 5 (3): 
 
/1/ Žádost člena ČSSD o přechod do jiné MO než je MO, v níž je členem, v územní působnosti 
příslušného OVV, je podmíněna předchozím písemným souhlasem obou MO a příslušného 
OVV.  
 
/2/ Žádost člena ČSSD o přechod do jiné MO než je MO, v níž je členem, v územní působnosti 
jiného OVV, je podmíněna předchozím písemným souhlasem obou MO a obou OVV.  
 
/3/ Ustanovení odst. /1/ a /2/ se netýká oznámení člena ČSSD o přechodu do MO v místě 
jeho trvalého pobytu. V takovém případě člen ČSSD pouze písemně oznámí přesný termín 
svého přechodu z MO, ve které je členem, OVV v místě jeho trvalého pobytu. 
 
/4/ Při zamítnutí žádosti příslušným orgánem či orgány se může člen ČSSD odvolat k 
příslušnému KVV, který rozhodne s konečnou platností nejpozději do tří měsíců od podání 
odvolání.  
 
/5/ Žádost podle odst. /1/ nebo /2/ lze podat nejdříve po uplynutí šesti měsíců po vzniku 
řádného členství v ČSSD nebo po udělení souhlasu k předchozímu přechodu do jiné MO. 
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PŘERUŠENÍ A OBNOVENÍ ŘÁDNÉHO ČLENSTVÍ V ČSSD 
 
Nové znění celého Čl. 6 (4): 
 
/1/ Předseda OVV vyhoví písemné žádosti svého člena o přerušení řádného členství v ČSSD 
ke dni podání žádosti, pokud je činný v takovém zaměstnání nebo zastává takovou funkci, 
kde členství v politické straně je zakázáno nebo je nežádoucí, anebo kdy člen ČSSD požádá o 
přerušení řádného členství v ČSSD z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele. Řádné 
členství v ČSSD je bývalému členu, na základě písemného oznámení příslušnému OVV, 
obnoveno ke dni podání žádosti. 
  
/2/ Po dobu přerušení řádného členství v ČSSD se na takového člena vztahuje povinnost 
podle čl. 4 odst. /2/.  
 
/3/ O přerušení řádného členství v ČSSD je předseda OVV povinen neprodleně informovat 
příslušnou MO. 
 
 
ZÁNIK ŘÁDNÉHO ČLENSTVÍ V ČSSD 
 
Nové znění (5): 
 
/1/  
d) usnesením OVV při nezaplacení členského příspěvku za uplynulý kalendářní rok; toto 
usnesení musí být přijato nejpozději do dvou měsíců od nesplnění této povinnosti člena; 
před přijetím tohoto usnesení OVV písemně vyzve člena k zaplacení členského příspěvku, 
 
 
MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSSD (MO) 
 
Nové znění (6): 
 
/2/ MO ustavuje a její územní působnost stanoví usnesením příslušný OVV tak, aby územní 
působnost odpovídala působnosti místní samosprávy příslušného okresu. Ustavující schůzi 
MO může předcházet jmenování místního zástupce ČSSD (důvěrníka), případně přípravného 
výboru pro ustavení MO (dva až čtyři členové) příslušným OVV. Důvěrník stejně jako členové 
přípravného výboru, jsou členy nejbližší MO v daném okrese.  
 
/3/ MO vzniká dnem ustavující schůze MO, na základě předchozího rozhodnutí příslušného 
OVV o termínu jejího svolání.  
 
/5/ Minimální počet členů MO je pět. Nejvyšší počet členů MO je sto padesát. 
 
Nové znění (7): 
 
/9/ Členské schůze MO se konají podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, a to v každém 
čtvrtletí alespoň jedenkrát. Schůzi MO svolává předseda MO. Není-li předseda MO zvolen, 
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svolá schůzi MO místopředseda MO nebo výbor MO a není-li ani to možné, pak příslušný 
OVV.  
 
/10/ Není-li členská schůze MO usnášeníschopná podle čl. 35 odst. /6/ a čl. 36 odst. /1/ po 
patnácti minutách od času zahájení uvedeného na pozvánce, je usnášeníschopná, jsou-li 
přítomny alespoň dvě pětiny všech členů s hlasem rozhodujícím. V tomto případě nelze 
měnit program schůze, který byl uveden na pozvánce. Usnesení, přijetí uchazečů a volby 
v MO jsou platné, hlasuje-li pro ně více než jedna třetina všech členů MO; v bodu různé nelze 
hlasovat.  
 
/11/ MO volí a odvolává předsedu a místopředsedy MO a další členy VMO, volí delegáty OK a 
navrhuje kandidáty do OVV a okresní kontrolní komise (dále jen „OKK“).  
 
Nové znění (8): 
 
/13/ Ve statutárních městech, které netvoří samostatný okres, působí městská organizace 
ČSSD jako součást okresní organizace ČSSD, pro kterou platí obdobně ustanovení stanov o 
MO s tím, že působnost MO není dotčena. Kompetence a vztahy k okresní organizaci a OVV 
upraví statut schválený OVV.  
Obdobně lze postupovat i ve městech, která nejsou statutární, v městských částech a 
městských obvodech s výjimkou Prahy a v obcích, v nichž působí více MO.  
 
/14/ Z členské schůze MO se pořizuje zápis s usnesením, který se po ověření ověřovatelem 
spolu s prezenční listinou zasílá, nejpozději do sedmi dnů, na sekretariát OVV a elektronickou 
formou (e-mailem) všem členům příslušné MO. 
 
 
VÝBOR MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSSD (VMO) 
 
Nové znění (9): 
 
Délka volebního období všech orgánů ČSSD se ve Stanovách ČSSD nově stanovuje na tři roky. 
Text stanov bude v příslušných místech upraven. 
 
Nové znění (10): 
 
/1/ Výbor MO tvoří s hlasem rozhodujícím předseda a místopředsedové MO a další členové 
VMO, předseda klubu zastupitelů zvolených za ČSSD ustanoveného při MO, pokud je členem 
ČSSD (členem VMO s hlasem rozhodujícím smí být jen v MO, v níž je členem).  
 
/2/ 
c) schází se podle potřeby, jednání VMO svolává předseda MO, 
d) předseda MO je povinen do deseti dnů svolat VMO, požádají-li o to alespoň dvě pětiny 
členů VMO, 
e) řídí činnost MO v období mezi členskými schůzemi MO,  
f) zajišťuje realizaci usnesení členských schůzí MO a usnesení vyšších orgánů ČSSD.  
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g) je povinen svolat na svém nejbližším zasedání členskou schůzi MO, požádají-li o to alespoň 
dvě pětiny všech členů MO. 
 
/3/ Ze schůze VMO se pořizuje zápis s usnesením, který se po ověření ověřovatelem spolu 
s prezenční listinou ukládá na sekretariátu OVV a zasílá nejpozději do sedmi dnů 
elektronickou formou (e-mailem) členům VMO. 
 
 
ZÁNIK MO 
 
Nové znění (11): 
 
/3/ Číslovku „30“ vypsat slovy. 
 
 
OKRESNÍ KONFERENCE ČSSD (OK) 
 
Nové znění (12): 
 
/4/ 
e) volí za OkO delegáty a náhradníky Sjezdu ČSSD, a delegáty a náhradníky KK; každá OkO 
volí po jednom delegátu s hlasem rozhodujícím; další delegáty volí OkO podle klíče 
stanoveného ÚVV na základě procenta platných hlasů odevzdaných v posledních volbách do 
Poslanecké sněmovny pro ČSSD v okrese, počtu zapsaných voličů v okrese a počtu řádných 
členů ČSSD v okrese; při stanovení klíče musí být dodrženo ustanovení čl. 35, odst. /4/. 
 
 
KRAJSKÁ KONFERENCE ČSSD (KK) 
 
Nové znění (13): 
 
/2/ KK je tvořena delegáty s hlasem rozhodujícím, jimiž jsou členové KVV, předsedové OVV a 
delegáti zvolení na OK podle klíče stanoveného KVV v poměru vyjadřujícímu počet členů 
zastoupených jedním delegátem; číslo vypočtené podle klíče se zaokrouhluje při zbytku 
dělení do 0,49 dolů a při zbytku dělení od 0,5 do 0,99 nahoru. Členové KKK jsou delegáty KK 
s hlasem poradním, pokud nebyli zvolení delegáty s hlasem rozhodujícím.  
 
/3/ KK se koná nejméně jedenkrát za dva roky a svolává ji předseda KVV; o datu konání KK 
musí být informovány všechny OVV daného kraje nejméně třicet dnů předem. 
V mimořádných případech může KVV rozhodnout o zkrácení této lhůty na deset dnů 
nejméně třemi pětinami hlasů všech svých členů. Ve stejné lhůtě musí KVV stanovit klíč 
k volbám delegátů KK a informovat o tom všechny příslušné OVV. 
 
/4/ 
e) volí za KO delegáty a náhradníky Sjezdu ČSSD; každá KO volí po jednom delegátu s hlasem 
rozhodujícím; další delegáty volí KO podle klíče stanoveného ÚVV na základě procenta 
platných hlasů odevzdaných v posledních volbách do Poslanecké sněmovny pro ČSSD v kraji, 
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počtu zapsaných voličů v kraji a počtu řádných členů ČSSD v kraji; při stanovení klíče musí být 
dodrženo ustanovení čl. 35, odst. /4/. 
 
 
KRAJSKÝ VÝKONNÝ VÝBOR ČSSD (KVV) 
 
Nové znění (14): 
 
/1/ KVV tvoří s hlasem rozhodujícím předseda, místopředsedové a další členové KVV a 
předseda klubu zastupitelů zvolených za ČSSD v zastupitelstvu kraje, pokud je členem ČSSD. 
Právo účasti na jednání KVV s hlasem poradním mají předsedové OVV, pokud současně 
nejsou členy KVV a tajemník KVV. 
 
/2/ 
d) předseda KVV je povinen do deseti dnů svolat KVV, požádají-li o to nejméně dvě pětiny 
členů KVV,  
e) řídí činnost KO v období mezi jednotlivými KK,  
f) zajišťuje realizaci plnění usnesení KK a usnesení vyšších orgánů ČSSD,  
g) na základě výsledku výběrového řízení, jehož pravidla schvaluje P ČSSD, uděluje souhlas s 
obsazením funkce tajemníka KVV; tohoto zaměstnance ČSSD do jeho funkce na návrh 
předsedy KVV jmenuje a odvolává ústřední tajemník ČSSD,  
h) je povinen svolat na svém nejbližším zasedání KK, požádají-li o to alespoň dvě pětiny všech 
OVV v daném kraji a tato konference se musí konat do devadesáti dnů od jejího svolání KVV. 
 
 
ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY ČSSD 
 
Nové znění celého Čl. 28 (15): 
 
Ústředními orgány ČSSD jsou  
a) Sjezd ČSSD,  
b) Konference ČSSD, 
c) Ústřední výkonný výbor ČSSD (ÚVV),  
d) Předsednictvo ČSSD (P ČSSD),  
e) Politické grémium ČSSD (dále jen „PG“),  
f) Ústřední kontrolní komise ČSSD (ÚKK). 
 
 
SJEZD ČSSD 
 
Nové znění (16): 
 
/1/ Číslovku „90“ vypsat slovy. 
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Znění nového celého Čl. 30, další přečíslovat (17): 
 
Čl. 30 
KONFERENCE ČSSD 
 
/1/ ÚVV svolává k projednání aktuálních, konkrétních a zásadních politických a 
programových otázek Konferenci ČSSD. 
 
/2/ Konference ČSSD je tvořena delegáty s hlasem rozhodujícím, delegáty s hlasem poradním 
a hosty, jejichž skladbu a počet stanoví ÚVV nejpozději šedesát dnů před konáním 
Konference ČSSD.  
 
/3/ Z Konference ČSSD se pořizuje zvukový a obrazový záznam a protokol s usnesením, který 
se po ověření ověřovateli spolu s prezenční listinou ukládá na ÚS a publikuje. 
 
 
 
ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÝ VÝBOR ČSSD (ÚVV) 
 
Nové znění (18): 
 
/2/ ÚVV tvoří s hlasem rozhodujícím členové P ČSSD, po jednom zástupci z každé OkO 
zvoleném na OK, po jednom zástupci z každé KO zvoleném na KK, pěti zástupců zahraničního 
regionu ČSSD a předseda Mladých sociálních demokratů (dále jen "MSD") a předsedkyně 
Sociálně demokratických žen (dále jen "SDŽ"), pokud jsou členy ČSSD a předseda Klubu 
seniorů ČSSD (dále jen "KS").  
Právo účasti na jednání ÚVV s hlasem poradním mají ústřední tajemník ČSSD, předseda a 
členové ÚKK, předsedové KVV, hejtmani krajů, poslanci a senátoři Parlamentu ČR a 
Evropského parlamentu, pokud jsou členy ČSSD.  
Další účastníky jednání ÚVV s hlasem poradním a hosty stanoví ÚVV svým usnesením. 
 
 
Nové znění (19): 
 
/4/ 
o) 
13. Zásady personální práce v ČSSD, 
14. Volební řád pro volbu předsedy ČSSD; 
 
 
PŘEDSEDNICTVO ČSSD (P ČSSD) 
 
Nové znění (20): 
 
/2/ P ČSSD tvoří s hlasem rozhodujícím předseda a místopředsedové ČSSD, nejvýše 
postavený člen vlády za ČSSD, předsedové Poslaneckého a Senátorského klubu ČSSD v 
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Parlamentu ČR, předseda skupiny poslanců ČSSD v Evropském parlamentu, po jednom 
zástupci z každé KO a dalších deset členů volených ÚVV.  
Právo účasti na jednání P ČSSD s hlasem poradním mají ústřední tajemník ČSSD, předseda a 
místopředsedové ÚKK, předsedové KVV, hejtmani krajů, pokud jsou členy ČSSD, předseda 
MSD a předsedkyně SDŽ, pokud jsou členy ČSSD a předseda KS.  
Další účastníky jednání P ČSSD s hlasem poradním a hosty stanoví P ČSSD svým usnesením. 
 
 
POLITICKÉ GRÉMIUM ČSSD (PG) 
 
Nové znění (21): 
 
/2/ PG tvoří s hlasem rozhodujícím předseda a místopředsedové ČSSD, nejvýše postavený 
člen vlády za ČSSD, předsedové Poslaneckého a Senátorského klubu ČSSD v Parlamentu 
České republiky.  
Právo účasti na jednání PG s hlasem poradním mají ústřední tajemník ČSSD, předseda ÚKK, 
předseda a místopředsedové komor Parlamentu České republiky za ČSSD, předseda skupiny 
poslanců ČSSD v Evropském parlamentu a nejvýše postavený člen ČSSD v Asociaci krajů 
České republiky. 
Další účastníky jednání PG s hlasem poradním a hosty stanoví PG svým usnesením. 
 
 
KONTROLNÍ KOMISE ČSSD 
 
Nové znění (22): 
 
/4/ Kontrolní komise jsou ve své činnosti vzájemně nezávislé. Působí na úrovni těch orgánů, 
které je zvolily a těmto orgánům se zodpovídají ze své činnosti. Člen kontrolní komise 
nemůže být členem Hospodářské rady ČSSD (dále jen „HR ČSSD“) a voleného orgánu 
s hlasem rozhodujícím na stejné úrovni. Člen kontrolní komise může být delegátem 
konference s hlasem rozhodujícím na jakékoliv úrovni, pokud byl řádně zvolen delegátem. 
Každý člen ČSSD může být členem jen jedné kontrolní komise.  
 
Nové znění (23): 
 
/5/ Číslovku „14“ vypsat slovy. 
 
 
VOLBY 
 
Nové znění (24): 
 
/1/ Volby a odvolání všech orgánů ČSSD se provádí jmenovitě tajným hlasováním. Stejným 
způsobem se postupuje u všech návrhů personálního charakteru. To neplatí pro volby 
pracovních komisí, což jsou komise mandátová, volební a návrhová, pro volby přechodných 
pracovních orgánů a návrhy (nominace) pro volby do orgánů ČSSD, které provádějí vyšší 
orgány ČSSD. 
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Nové znění (25): 
 
/4/ Volební řád pro volbu delegátů na OK, KK a Sjezd ČSSD, jakož i pro volbu členů KVV a ÚVV 
musí zabezpečovat zajištění podílu zastoupení žen ve výši nejméně třicet procent a mladých 
členů ČSSD do třiceti let věku (do dne třicátých narozenin včetně) ve výši nejméně deset 
procent z celkového počtu delegátů nebo členů těchto orgánů, pokud to stav členské 
základny umožňuje.  
 
/5/ Není-li podíl zastoupení žen a mladých členů ČSSD do třiceti let věku zajištěn přímou 
volbou, rozhodne volbou o doplnění příslušný orgán ČSSD. V případě Sjezdu ČSSD je tímto 
orgánem ÚVV.  
 
 
VNITROSTRANICKÉ REFERENDUM 
 
Nové znění celého Čl. 37 (26): 
 
/1/ Před přijetím usnesení ústředních orgánů ČSSD v závažných politických otázkách může 
ÚVV vyhlásit vnitrostranické referendum. 
 
/2/ Podmínky pro konání vnitrostranického referenda stanoví Řád vnitrostranického 
referenda v ČSSD.  
 
/3/ Výsledek vnitrostranického referenda je závazný pro všechny členy a orgány ČSSD.  
 
 
PRÁVO ÚČASTI 
 
Nové znění (27): 
 
/2/ Právo účasti na členské schůzi MO s hlasem poradním mají členové vyšších orgánů ČSSD, 
členové zastupitelstva obce, zastupitelstva kraje, Parlamentu České republiky a Evropského 
parlamentu zvolení za ČSSD v rámci volebního kraje nebo volebního obvodu, v němž MO 
působí, pokud jsou členy ČSSD. Pokud nejsou členy ČSSD, o jejich účasti rozhodne MO svým 
usnesením. 
 
/3/ Právo účasti na zasedání OK, OVV, KK a KVV s hlasem poradním mají členové vyšších 
orgánů ČSSD, členové zastupitelstva obcí, zastupitelstva kraje, Parlamentu České republiky a 
Evropského parlamentu zvolení za ČSSD v rámci volebního kraje nebo volebního obvodu, v 
němž OVV a KVV působí, pokud jsou členy ČSSD. Pokud nejsou členy ČSSD, o jejich účasti 
rozhodne příslušný orgán svým usnesením. Právo účasti na těchto zasedáních s hlasem 
poradním mají i pověření představitelé SDŽ, MSD a KS, pokud na území okresu či kraje 
působí. 
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ÚLOHA A PRAVOMOC ORGÁNŮ ČSSD V RÁMCI PŘÍPRAVY NA VOLBY DO ZASTUPITELSKÝCH 
ORGÁNŮ 
 
Nové znění (28): 
 
/3/ Řády přípravy na volby podle odst. /1/, písm. a) a c) zaručují, že v první trojici 
(alternativa: čtveřici) v pořadí kandidátů na kandidátní listině musí být alespoň jedna osoba 
opačného pohlaví. To platí i pro Řády přípravy na volby podle odst. /1/, písm. d), jde-li o 
statutární města. 
 
 
Související návrhy (29): 
 
Návrh na změnu volebního řádu pro volby do PS PČR 
 
1) P ČSSD schvaluje kandidáty na lídry před konáním krajské konference. 
 
2) P ČSSD může na návrh PG či KVV vyškrtnout kandidáta z kandidátní listiny ČSSD. 


