
Statut Sociálně demokratických seniorů 
 

Článek 1 – Název, zkratka a sídlo 

1. Název zní: Sociálně demokratičtí senioři  

2. Zkratka zní: SDS 

3. Sídlo: Lidový dům, Hybernská 7, Praha 1, PSČ 110 00  

 

Článek 2 - Programové cíle 

1. Senioři se organizují v rámci České strany sociálně demokratické. Členem SDS se může 

stát každý člen nebo členka ČSSD, kteří dosáhli věku 60 let a projeví o členství zájem. 

2. Smyslem činnosti SDS je aktivizovat ve straně příslušníky starší generace a všestranně 

napomáhat plnění programu strany, a to zejména se zřetelem na udržení a uplatnění 

sociálně-demokratických principů a tradic. 

3. Cílem činnosti SDS je posilovat při respektování přirozené názorové pestrosti 

sjednocující tendence v ČSSD, které se opírají zejména o demokratické tradice ČSSD a 

ČSR, o humanitní odkaz T. G. Masaryka a moderní principy Socialistické internacionály 

(PES). 

4. SDS je členem Evropské seniorské organizace (ESO) působící v rámci PES (Party of 

European Socialist), která koordinuje úsilí svých organizací spojené s reprezentováním a 

chráněním zájmů seniorů v Evropě. 

 

Článek 3 - Principy činnosti 

1. SDS je politickou frakcí ČSSD, která umožňuje seniorům ČSSD ovlivňovat ekonomický a 

politický vývoj v oblasti seniorské problematiky a získávat starší občany pro politiku 

ČSSD. 

2. Ve své činnosti se SDS řídí schváleným programem SDS, Programem ČSSD a Stanovami 

ČSSD a usiluje především o splnění oprávněných požadavků občanů v seniorském věku, 

a o prosazování sociálního programu ČSSD.  

3. SDS informuje své členy o své činnosti, o činnosti ostatních organizací ČSSD, organizuje 

diskuse o bydlení, o politických, hospodářských, sociálních a zdravotních problémech. 

V rámci svých možností pomáhá seniorům orientovat se v právních a sociálních 

otázkách. Organizuje společenská a přátelská setkání seniorů. 

4. SDS na všech úrovních spolupracuje s organizacemi seniorů v ČR (Rada seniorů ČR, 

Senioři České republiky) a s organizacemi MSD, SDŽ, MDA a DTJ. 

5. SDS udržuje tradiční demokratické hodnoty, připomíná významná výročí strany a jejich 

politiků. Nezapomíná na členy ČSSD, kteří položili život v boji za svobodu naší vlasti. 

 

Článek 4 - Organizace a orgány SDS 

1. Obecná ustanovení o rozhodování orgánů SDS a o volbách 

a) Jednání orgánů SDS a volby se řídí tímto Statusem a Stanovami ČSSD,  



b) Orgány SDS jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů 

nebo delegátů s hlasem rozhodujícím, 

c) Usnesení všech orgánů SDS jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina 

přítomných členů nebo delegátů s hlasem rozhodujícím, 

d) Usnesení orgánů SDS jsou závazná pro všechny jejich členy a pro členy na nižší 

úrovni v působnosti příslušného orgánu. Usnesení vyšších orgánů jsou závazná pro 

všechny nižší orgány, 

e) SDS na všech úrovních přijímá usnesení, podává příslušným orgánům návrhy a 

stanoviska k aktuálnímu politickému dění i v jiných záležitostech a usiluje, aby 

zastoupení seniorů ve volených orgánech strany odpovídalo podílu, který tvoří 

senioři z celkového počtu členů strany 

f) Hlasuje se aklamací nebo elektronicky, není-li to v rozporu s právním předpisem,  

g) Volby a odvolání, s výjimkou pracovních komisí nebo pro volby do přechodných 

pracovních orgánů nebo pro nominace pro volby do orgánů SDS, které provádějí 

vyšší orgány SDS, se provádí tajnou volbou nebo elektronicky, nerozhodne-li 

příslušný orgán SDS nejméně 3/5 většinou všech svých členů o rozhodování 

aklamací.  

h) Vyšší orgán SDS má právo zrušit usnesení nižšího orgánu, je-li toto v rozporu se 

Statusem SDS, s usnesením vyššího orgánu, které je v souladu se Statusem SDS, 

s programovými cíli či s programem SDS. 

i) Schůze MO SDS, OkO SDS, KV SDS musí být svolány alespoň 7 dní přede dnem 

konání. 

j) Konference SDS se musí být svolány alespoň 30 dní přede dnem konání.  

k) Ostatní orgány SDS se svolávají operativně. 

l) Pozvánku a program schůze nebo konference se doručí členům e-mailem nebo 

jiným vhodným způsobem. 

 

2.  Místní organizace SDS (MO SDS) 

a) MO je základní organizační jednotkou SDS; minimální počet členů MO jsou 3.  

b) Členem MO SDS se stává každý člen nebo členka ČSSD, kteří dosáhli věku 60 let a 

projeví o členství písemně zájem. 

c) Schůze MO SDS se koná podle potřeby, nejméně však jednou za pololetí, svolává ji 

předseda, pokud se tak nestane, pak místopředseda či MP. 

d) Schůze MO SDS volí a odvolává předsedu, popř. zástupce předsedy nebo 

pověřeného představitele.  

 

3.     Okresní organizace SDS (OkO SDS) a orgány s okresní působností 

a) Nevzniknou-li MO SDS v okresu, může se ustavit OkO SDS ze členů ČSSD, kteří 

dosáhli věku 60 let a projeví o členství písemně zájem. 

b) Je-li OkO SDS nejnižším článkem ve struktuře SDS, vztahují se na ní ustanovení bodu 

2 tohoto článku.  



c) Pokud je v rámci okresu více než 3 MO SDS, ustaví se vždy OkO SDS. 

d) Nejvyšším orgánem OkO SDS je okresní konference (OK SDS), která se koná podle 

potřeby, minimálně však jednou za dva roky. 

e) OK SDS svolává OkV SDS, který zároveň stanovuje klíč pro volbu delegátů v poměru 

vyjadřujícímu počet členů zastoupených jedním delegátem, pokud v okresu působí 

více MO SDS. Nepůsobí-li v okresu MO SDS, jsou delegáty konference všichni 

členové SDS na okresu. 

f) OkV SDS je povinen svolat OK SDS, požádají-li o to alespoň dvě pětiny MO SDS nebo 

dvě pětiny členů okresní organizace, kde nejsou ustaveny místní organizace SDS. 

g) OK SDS volí předsedu, místopředsedu a členy OkV SDS, delegáty a náhradníky na 

krajskou konferenci SDS, dle klíče stanoveného KV SDS (voli-li se delegáti) a dva 

členy do KV SDS. 

h) OkO SDS řídí výbor (OkV SBS), který tvoří s hlasem rozhodujícím předseda, 

místopředsedové, pověření členové místních organizací a dle potřeby další členové 

výboru s hlasem rozhodujícím. Za svoji činnost odpovídá OK SDS.  

i) Schůze OkO SDS se koná podle potřeby, nejméně však jednou za pololetí, svolává ji 

předseda, pokud se tak nestane, pak místopředseda či MP. 

j) Předseda OkO SDS je členem příslušného OVV ČSSD s hlasem rozhodujícím. 

k) OkV SBS koná své schůze dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí  

 

4. Krajská organizace SDS (KO SDS) a orgány s krajskou působností 

a) KO SDS sdružuje a koordinuje všechny OkO SDS a MO SDS na území města Prahy.  

b) Nejvyšším orgánem v kraji je krajská konference SDS (KK SDS), která se koná podle 

potřeby, minimálně však jednou za dva roky.  

c) KK SDS svolává KV SDS, který zároveň stanovuje klíč pro volbu delegátů v poměru 

vyjadřujícímu počet členů zastoupených jedním delegátem, 

d) KV SDS je povinen svolat KK SDS, požádají-li o to alespoň dvě pětiny OkO SDS v kraji 

nebo dvě pětiny členů SDS v kraji. 

e) Nejsou-li ve všech okresech kraje ustaveny OkV SDS nebo samostatné MO SDS, pak 

se delegáti KK SDS nevolí, ale KK SDS se účastní všichni členové SDS v kraji. 

f) KK SDS volí předsedu, místopředsedy, potvrzuje členy a náhradníky KV SDS, kteří 

byli zvoleni na OK SDS, popř. volí další členy výboru dle místních potřeb. Dále volí 

členy a náhradníky CV SDS za kraj (tři zástupce), delegáty a náhradníky na Celostátní 

konferenci SDS (CK SDS) podle klíče stanoveného CV SDS. KK SDS může zvolit 

jednoho člena CV SDS s hlasem rozhodujícím, kteří jsou zasloužilými a aktivními 

členy SDS. 

g) KV SDS sestává z předsedy a místopředsedů, 1 zástupce z každého okresu daného 

kraje a dalších zvolených členů výboru dle místní potřeby. Za svoji činnost odpovídá 

krajské konferenci. 

h) Předseda KO SDS je členem příslušného KVV ČSSD s hlasem rozhodujícím. 

i) KV SDS koná schůze dle potřeby, minimálně však čtyřikrát do roka. 



 

5. Celostátní konference SDS (CK SDS) 

a) Nejvyšším orgánem SDS je Celostátní konference SDS (CK SDS), která se koná podle 

potřeby, minimálně však jednou za dva roky.  

b) CV SDS je povinen svolat CK SDS, požádá-li o to prostá většina krajských organizací. 

c) CK se koná zpravidla před sjezdem ČSSD. 

d) CK SDS se účastní delegáti s hlasem rozhodujícím: delegáti volení na KK SDS a 

členové stávajícího CV SDS. Delegáti s hlasem poradním: hosté přizvaní CV SDS a 

tajemník SDS.  

e) CK SDS volí a odvolává Předsednictvo SDS.  

f) CK SDS projednává a schvaluje zprávu o činnosti SDS a zprávu o organizačním stavu 

od konání předchozí CK SDS. Stanoví cíle a hlavní úkoly SDS pro následující období. 

g) CK SDS schvaluje Statut SDS ČSSD, jeho změny a doplnění na základě předložených 

návrhů. 

h) CK SDS může udělit nebo odejmout svým usnesením zasloužilému členu SDS nebo 

ČSSD funkci čestného předsedy SDS. 

 

6. Celostátní výbor SDS (CV SDS) 

a) CV SDS řídí činnost SDS v období mezi CK SDS a za svoji činnost jí odpovídá. 

b) CV SDS tvoří Předsednictvo SDS a členové zvolení na KK SDS (každý kraj tři zástupce 

+ jeden zástupce za zasloužilé) 

c) S hlasem poradním se mohou účastnit zasedání CV SDS zvolení náhradníci členů CV 

SDS, pokud řádně zvolený člen se nemůže jednání zúčastnit. 

d) V případě, že CK KS nepotvrdí některého z členů CV SDS, který byl zvolen na krajské 

konferenci, doplní CV SDS své řady zvoleným náhradníkem. Stejně se postupuje 

v případě úmrtí či rezignace člena CV SDS. 

e) Mezi CK SDS přechází oprávnění volby a odvolání předsedy, mistopředsedy a členů 

Předsednictva SDS na CV SDS, pokud se vyskytnou důvody, které brání těmto 

funkcionářům ve výkonu funkce. 

f) CV SDS koná své schůze nejméně třikrát ročně. 

g) Mimořádné zasedání CV SDS je předseda povinen svolat, pokud o to požádá 

dvoupětinová většina členů CV SDS. 

h) CV SDS na prvním zasedání po CK SDS stanoví náplň práce jednotlivých členů 

Předsednictva SDS. 

i) CV SDS prosazuje realizaci programu, schváleného CK SDS.  

j) CV SDS svolává CK a stanovuje klíč pro počty delegátů na CK SDS, přitom vychází 

z počtu členů SDS v jednotlivých krajích.  

k) CV SDS ustavuje podle potřeby odborné komise. 

l) Tajemník SDS, který je zaměstnancem ČSSD a je jmenován podle Organizačního 

řádu ČSSD, se zasedání CV SDS účastní s hlasem poradním.  

 



7.  Předsednictvo SDS (P SDS) 

a) P SDS tvoří předseda, místopředseda, čtyři členové z řad členské základny a 14 

předsedů KV SDS.  

b) Předsedové odborných komisí jsou členy Předsednictva SDS s hlasem poradním. 

c) P SDS se schází podle potřeby, nejméně však před každým zasedáním CV SDS. 

d) Mandát volených členů Předsednictva SDS je dvouletý 

 

8. Společná ustanovení 

a) Funkční období všech funkcionářů SDS, členů (delegátů) všech orgánů SDS a jejich 

náhradníků je dvouleté, 

b) I po uplynutí jejich funkčního období však zůstávají ve své funkci: 

 předseda SDS a předsedové všech orgánů SDS, a to až do nové volby, nejdéle 

však 3 měsíce po uplynutí jejich funkčního období,  

 delegáti CK SDS a jejich náhradníci, kteří vykonávají mandát do zvolení nového 

delegáta nebo náhradníka CK SDS 

c) Uvolní-li člen v některém voleném orgánu SDS funkci před skončením funkčního 

období, a není-li příslušného jeho náhradníka, lze přistoupit ke kooptaci, se kterou 

musí souhlasit nadpoloviční většina všech zbývajících členů příslušného orgánu SDS. 

Výkon funkce kooptovaného člena skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém by, 

nebylo-li by uvolnění, skončil výkon funkce toho, jehož kooptací nahrazuje, 

nezanikne-li dříve podle těchto Stanov (například novou volbou). 

d) V případě, že vyvstane z důvodů vzdání se funkce či odvolání z funkce, nebo zániku, 

přerušení či pozastavení členství v SDS potřeba nového obsazení funkce předsedy 

jakéhokoliv orgánu SDS v době mezi konáními zasedání orgánu, který příslušného 

předsedu zvolil, je ten orgán, jemuž byl předseda v čele, oprávněn pověřit 

některého z místopředsedů výkonem funkce předsedy; není-li ani žádný 

místopředseda, pak některého z členů orgánu, jemuž byl předseda v čele. Pověřená 

osoba vykonává funkci předsedy do zasedání toho orgánu, který je dle Stanov 

oprávněn předsedu zvolit, nejdéle však do uplynutí funkčního období řádně 

zvoleného předsedy. Pověření lze kdykoliv odvolat. 

e) Pokud jde o klíč pro volbu delegátů, číslo vypočtené podle klíče se zaokrouhluje při 

zbytku dělení do 0,49 dolů a při zbytku dělení od 0,5 do 0,99 nahoru. Klíč k volbě 

delegátů na OK, KK a CK musí být určen tak, aby nejméně 2/3 delegátů s hlasem 

rozhodujícím tvořili delegáti zvolení na nižší úrovni.  

f) Členové vyšších orgánů mají právo účasti na jednáních orgánů nižších úrovní v dané 

působnosti, a to s hlasem poradním; obdobně to platí o tajemnících. 

 

Článek 5 - Kontrolní činnost SDS  

1. Jednotlivé organizační stupně SDS jsou při své činnosti kontrolovány příslušnou kontrolní 

komisí podle Stanov ČSSD.  

2. Vnitřní kontrolu SDS provádí P SDS. 



 

Článek 6 – Odborné komise 

1. Orgány SDS na všech stupních mohou podle potřeby vytvářet odborné komise. 

2. CV SDS ustavuje minimálně odborné komise zdravotní a sociální a komisi politických 

analýz. 

 

Článek 7 - Závěrečná ustanovení 

1. Hospodaření SDS podléhá ekonomickému řízení ČSSD, je součástí rozpočtu ČSSD a řídí se 

Základní směrnicí pro hospodaření ČSSD podle Stanov ČSSD. 

2. V období mezi CK SDS podává výklad Statutu SDS CV SDS. 

 

Článek 8 - Platnost a účinnost 

1.  Původní Statut SDS byl schválen Celostátní konferencí Klubu seniorů ČSSD dne 

26.2.2019.  

2.  Zrušují se Statut KS ČSSD schválený 11.4. 2015 ÚVV ČSSD i Statut schválený CK KS ČSSD 

dne 26.2.2019. 

3.   Tento Statut SDS ve znění úprav schválených CK SDS (KS ČSSD) 26.5.2021 předložený 

komisí pro úpravu Statutu SDS nabývá účinnosti dnem 18. 3. 2022 schválením P ČSSD. 

 


