MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ
sekretariát
Na Příkopě 10
110 00 Praha 1
Tel.: 224 211 021
e-mail: masdem@seznam.cz
_________________________________________________________________________

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele naší republiky, T. G. Masaryka, věrni
humanitě, pravdě a demokracii, jež vede jediná k co největší svobodě občanů a ve snaze
napomáhat k vybudování demokratické, sociálně spravedlivé, svobodné Československé
republiky, bylo založeno Masarykovo demokratické hnutí v listopadu 1989. Pod Deklarací,
která se stala jeho základním dokumentem jsou podepsáni:

Václav Havel – prezident republiky
Alexander Dubček - předseda Federálního shromáždění
Emil Ludvík - zakládající člen MDH, nositel řádu TGM

Článek I.
Název, územní působnost a sídlo
Název organizace: Masarykovo demokratické hnutí (dále jen „MDH‘‘).
Působnost MDH se vztahuje na celé území České republiky.
Sídlem MDH je Praha.
Článek II.
Poslání Masarykova demokratického hnutí
MDH je dobrovolným občanským sdružením, v němž se sdružují fyzické a právnické osoby
usilující o to, aby etické, humanitní a demokratické ideje T. G. Masaryka se staly základem i
součástí politiky státu a života občanů.
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Článek III.

Členství v Masarykově demokratickém hnutí, práva a povinnosti členů
1/ Členy MDH mohou být jednotlivci i kolektivy, fyzické i právnické osoby, souhlasí-li
s jeho stanovami, posláním a programem. Členství lze nabýt na základě písemné žádosti.
Řádným členem mohou být fyzické osoby starší 15 let bez ohledu na státní příslušnost.
Zakládajícím členem je řádný člen, který podepsal deklaraci MDH a zúčastnil se
ustavujícího shromáždění MDH.
Kolektivním členem je právnická osoba, která bude podporovat MDH v souladu s jeho
posláním a podílet se na jeho činnosti v dohodnutém rozsahu.
Čestným členem může být domácí i zahraniční osobnost, která se zasloužila o
demokracii, humanismus a ochranu lidských práv a svobod.
2/ Řádný člen má právo:
-

osobně se účastnit činnosti MDH, předkládat jeho orgánům iniciativní návrhy týkající
se další koncepce hnutí a předkládat připomínky,
volit a být volen do orgánů MDH,
být přítomen při jednáních orgánů týkajících se jeho osoby,
být informován předsednictvem o konání sněmu a tak využít možnosti své individuální
volby stát se jeho delegátem.

3/ Člen je povinen:
-

dodržovat stanovy MDH, přijatý program a plnit usnesení jeho orgánů,
platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví předsednictvo
studenti denního studia jsou povinnosti platit členské příspěvky zproštěni.do doby jeho
ukončení.

4/ Členství zaniká:
-

úmrtím nebo vystoupením.

Vystoupení je třeba písemně oznámit předsednictvu.
Pozastavit členství může předsednictvo za porušování stanov, nebo za jednání poškozující
dobré jméno MDH. Proti pozastavení členství je možno se odvolat ke kontrolní a revizní
komisi. Odvolání má odkladný účinek až do rozhodnutí této komise.
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Článek IV.
Orgány Masarykova demokratického hnutí
Orgány MDH jsou:
Sněm
Předseda MDH
Vedení předsednictva
Předsednictvo
Kontrolní a revizní komise
Článek V.
Sněm
Sněm je nejvyšším orgánem MDH a je svoláván předsednictvem každých 5 let.
Mimořádný sněm může být svolán z podnětu předsednictva , nebo požádá-li o svolání
písemně třetina členů MDH. Jednání sněmu řídí pracovní předsednictvo.
Delegáty sněmu jsou :
- členové MDH, kteří na základě informace předsednictva o jeho konání se rozhodli
svou individuální volbou funkci delegáta přijmout a svoje rozhodnutí oznámili
předsednictvu,
- představitelé kolektivních členů za stejných podmínek
Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna více než polovina delegátů. Pokud se tak nestane do
30 minut od okamžiku zahájení jednání sněmu, je sněm usnášeníschopný při skutečném počtu
přítomných delegátů.
Sněmu se mimo delegátů mohou účastnit čestní členové a hosté pozvaní předsednictvem.
Sněm schvaluje:
-

Jednací řád Sněmu a Volební řád sněmu,
zprávu o plnění programu a usnesení sněmu,
zprávu kontrolní a revizní komise,
stanovy a jejich změny,
program činnosti na dalších pět let.

Sněm volí a odvolává v tajném hlasování nadpoloviční většinou hlasů přítomných
delegátů :
-

předsedu MDH,
předsednictvo MDH
kontrolní a revizní komisi
náhradníky předsednictva a kontrolní a revizní komise v počtu stanoveném
předsednictvem
jmenovité návrhy náhradníků jsou uvedeny v kandidátní /volební/ listině.
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Pokud není v tajném hlasování zvolen stanovený počet členů obou orgánů, probíhá další volba
aklamací ; zvolen je v tomto případě člen, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných
delegátů.
K přijetí usnesení sněmu je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. Ke
schválení stanov a jejich změn se vyžaduje souhlas alespoň 2/3 hlasů přítomných delegátů.

Článek VI.
Předsednictvo
Předsednictvo řídí činnost MDH v období mezi jednáními Sněmu v souladu s přijatým
programem. Je složeno z předsedy a dalších 13 členů předsednictva
Ze svého středu volí a odvolává .tři místopředsedy MDH.
Předseda a tři místopředsedové tvoří Vedení předsednictva. Svolává jej předseda k řešení
naléhavých, nebo neodkladných úkolů v období mezi zasedáními předsednictva.
Funkční období členů předsednictva je pětileté, opakovaná volba je přípustná. Neúplný počet
svých členů doplňuje předsednictvo kooptací z náhradníků v pořadí podle počtu hlasů
z volebního protokolu sněmu MDH.
Předsednictvo :
Svolává sněm MDH, připravuje jeho program a provádí jeho usnesení.

-

Schvaluje:
rozpočet a sleduje jeho plnění,
roční programy činnosti,
ustavení Klubů TGM, jejich organizační řád a sleduje jejich činnost,
návrh na jmenování výkonného tajemníka.

Jmenuje a odvolává šéfredaktora, členy Redakční rady časopisu Čas; hodnotí jejich činnost.
Zřizuje a ruší komise, jmenuje jejich členy, stanovuje náplň jejich práce a sleduje
jejich činnost.

-

Rozhoduje o:
přijetí členů,
pozastavení členství,
přijetí kolektivních členů
udělení čestného členství,
výši členských příspěvků,
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udělení čestných medailí TGM.
počtu náhradníků předsednictva a kontrolní a revizní komise

-

Provádí :
výklad Stanov v případě sporu.

-

Předsednictvo přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Předsednictvo zasedá zpravidla 6x ročně.

Článek VII.
Předseda MDH:
je statutárním orgánem. Zastupují jej místopředsedové v jím určeném pořadí,
svolává a řídí činnost předsednictva,
jmenuje a odvolává výkonného tajemníka, řídí a kontroluje jeho činnost,
v případech, kdy předseda nemůže vykonávat funkci, pověřuje jejím vykonáváním
jednoho z místopředsedů
jedná s ústředními a dalšími orgány a organizacemi,
uzavírá smlouvy,
disponuje finančními prostředky v rámci rozpočtu.

-

Článek VIII.
Kontrolní a revizní komise
Kontrolní a revizní komise má pět členů. Za svou činnost odpovídá Sněmu. Volí ze svého
středu předsedu a místopředsedu.
Kontrolní a revizní komise :
-

kontroluje plnění usnesení sněmu, hospodaření MDH a jeho organizačních jednotek,
podává průběžně předsednictvu písemnou zprávu o výsledcích své činnosti,
projednává odvolání členů MDH proti pozastavení členství. Její rozhodnutí je
konečné,
neúplný počet svých členů doplňuje kooptací z náhradníků v pořadí podle počtu hlasů
z volebního protokolu Sněmu.
Zasedání komise svolává podle potřeby předseda. Její činnost se řídí Jednacím řádem.
Je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů. Přijímá usnesení
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy. Předseda se účastní jednání předsednictva.
Funkční období je pětileté, opakovaná volba je přípustná.
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Článek IX.
Místní skupiny - Kluby TGM
Pro ustavení Klubu TGM je nutný počet nejméně tří členů MDH. Činnost Klubu upravuje
organizační řád, který schvaluje předsednictvo. Klub TGM volí ze svého středu předsedu,
který řídí jeho činnost. Předseda Klubu, nebo jeho zástupce, má právo účastnit se alespoň 1x
za rok zasedání předsednictva.
Článek X.
Sekretariát
Organizační, technickou a hospodářskou činnost MDH zabezpečuje sekretariát.
Sekretariát řídí a odpovídá za jeho činnost výkonný tajemník .Výkonný tajemník se účastní
zasedání předsednictva, vedení předsednictva, kontrolní a revizní komise, pokud je jeho
přítomnost nutná. Je přímo podřízen předsedovi MDH.
Článek XI.
Právní postavení MDH a získávání finančních prostředků
Masarykovo demokratické hnutí je samostatnou právnickou osobou, která k plnění svých
úkolů a svého poslání může nabývat práva a zavazovat se.
Finanční prostředky získává:
- z členských příspěvků,
- z darů,
- z veřejných subvencí a dotací,
- z příspěvků jiných organizací.
Článek XII.
Zánik MDH
MDH zaniká usnesením sněmu, hlasuje-li pro zánik nejméně 2/3 přítomných delegátů.
Rozhodne-li sněm o zrušení MDH, určí také likvidátory a rozhodne, které organizaci,
zabývající se humanitní nebo charitativní činností, připadne jeho majetek.
Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení sněmem.

6

