STANOVY POLITICKÉ STRANY
5 % pro vzdělávání

1.

Úvodní ustanovení

1.1.

5 % pro vzdělávání je politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, v účinném znění (dále též jen „zákon“).

2.

Název, zkratka a sídlo

2.1.

Název strany: 5 % pro vzdělávání

2.2.

Zkratka strany: 5 %.

2.3.

Sídlem strany je Praha.

3.

Programové cíle

3.1.

Cílem strany je, aby Česká republika byla celosvětově známá tím, že má výrazně nadprůměrně
vzdělané obyvatele a navíc přitahuje talentované cizince – například všichni budou umět obstojně
alespoň jeden cizí jazyk tak, aby mohli bez obav do zahraničí „na zkušenou“ a aby se u nás
talentovaní cizinci cítili stejně dobře jako v Berlíně, Londýně či Amsterodamu.

3.2.

Postupným cílem pak je získat ve volbách v říjnu 2017 alespoň 5 % hlasů od všech, kteří si myslí,
že by se problematice kvalitního vzdělávání měla věnovat mnohem vyšší pozornost než doposud.
5 % pro vzdělání při řešení společenských problémů na první místo klade hledisko kvality života a
svou politikou usiluje o uskutečnění vize vzdělanostní společnosti u nás, v Evropě i ve světě.

3.3.

Vzdělanostní společnost vychází z politické tradice humanismu a demokracie. Je to společenský
systém, který úzkostlivě chrání lidská a občanská práva a vyznačuje se dobrou vzdělaností,
kulturní vyspělostí, sociální citlivostí, politickou otevřeností, ekologickou udržitelností, a
hospodářskou stabilitou.

3.4.

5 % pro vzdělání se řídí zásadou, co prosazujeme veřejně, dodržujeme i uvnitř strany.

3.5.

5 % pro vzdělání si zejména klade za cíl svou politikou prosazovat:
(a)

zvyšování vzdělanosti a kulturnosti,

(b)

co nejvyšší kvalitu demokracie s co největší mírou zapojení veřejnosti do rozhodování,

(c)

důsledné dodržování mezinárodních smluv o lidských právech,

(d)

ochranu práv sociálních, etnických, kulturních i jiných menšin,

(e)

rovnoprávnost mužů a žen,

(f)

globální odpovědnost a solidaritu vůči potřebným zemím,

(g)

sociální spravedlnost a sociální solidaritu,

(h)

vybudování ekologicky a sociálně udržitelné společnosti.

4.

Vnitrostranické normy

4.1.

Strana se řídí těmito stanovami a usneseními kongresu.

5.

Vznik členství ve straně

5.1.

Členem strany může být každý občan České republiky starší 18-ti let, který není omezen na
svéprávnosti a který není členem jiné politické strany nebo hnutí.

5.2.

Členem strany může být jen fyzická osoba, která se ztotožňuje se stanovami, cíli a programem
strany.

5.3.

Člen strany musí být u strany registrován.

5.4.

Členství ve straně vzniká na základě podepsané přihlášky doručené do sídla strany osobně, poštou
nebo emailem na adresu petprocent@gmail.com a následným schválením přijetí radou.

6.

Zánik členství ve straně

6.1.

Členství ve straně zaniká:
(a)

vstupem do jiné politické strany nebo hnutí;

(b)

vyloučením člena pro závažné porušení stanov; o vyloučení člena rozhoduje rada;

(c)

omezením svéprávnosti;

(d)

doručením písemného prohlášení o vystoupení s vlastnoručním podpisem;

(e)

dnem přijetí kandidatury na kandidátní listině jiné politické strany nebo politického hnutí;

(f)

úmrtím.

7.

Práva a povinnosti členů

7.1.

Člen strany má právo:

7.2.

(a)

volit orgány strany a být do nich volen;

(b)

předkládat všem orgánům strany náměty, připomínky, stížnosti a být vyrozuměn o jejich
řešení;

(c)

být pravidelně informován o přijatých usneseních, politických, organizačních a jiných
otázkách týkajících se strany.

Člen strany je povinen:
(a)

dodržovat stanovy strany;

(b)

spolupracovat na uskutečňování cílů strany, dodržovat rozhodnutí sjezdu související s
uskutečňováním cílů strany;
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(c)

bez odkladu oznamovat radě změny osobních údajů, které jsou předmětem členské
evidence.

8.

Orgány strany

8.1.

Orgány strany jsou kongres, rada a rozhodce.

8.2.

Každý člen orgánu je oprávněn ze své funkce odstoupit. Funkce zaniká uplynutím dvou týdnů od
doručení rezignace do sídla strany.

9.

Kongres

9.1.

Kongres je nejvyšším orgánem strany.

9.2.

Účastnit se kongresu a hlasovat na něm mají všichni členové strany. Každý člen strany má jeden
hlas.

9.3.

Kongres se koná podle potřeby, nejméně jednou za dva roky.

9.4.

Kongres svolává rada.

9.5.

Kongres schvaluje základní dokumenty strany. Kongres volí a odvolává členy rady a rozhodce.

9.6.

Kongres je schopný usnášení, pokud je na něm přítomna alespoň polovina všech členů strany.
Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala většina přítomných členů. Pro přijetí usnesení o
změně stanov musí hlasovat nejméně dvoutřetinová většina přítomných členů.

9.7.

Kongres může svým usnesením upravit přijetí usnesení kongresu na dálku (per rollam).

10.

Rada

10.1.

Rada je výkonným orgánem strany. Má tři členy. Funkční období jednotlivých členů rady je pět
let.

10.2.

Rada ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a pokladníka strany.

10.3.

Statutárním orgánem strany jsou předseda a místopředseda rady. Každý z nich je oprávněn jednat
za stranu samostatně.

10.4.

Pokud počet členů rady klesne pod tři, jsou zbylí členové, případně zbylý člen, oprávněni
kooptovat do rady některého z členů strany, aby byla rada úplná. Funkční období kooptovaných
členů končí řádným zvolením členů rady kongresem.

10.5.

Rada je oprávněna rozhodnout o vyloučení člena ze strany pro závažné porušení stanov.
Vyloučený člen je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí k rozhodci ve lhůtě jednoho týdne ode dne
zveřejnění rozhodnutí.

11.

Rozhodce

11.1.

Rozhodce vykonává smírčí a kontrolní činnost ve straně. Funkční období rozhodce je pět let.
Rozhodce nesmí být zároveň členem rady.
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11.2.

Rozhodce vykonává kontrolu hospodaření strany a překládá zprávu o kontrole hospodaření
kongresu. Rozhodce v rámci své působnosti v oblasti kontroly hospodaření odpovídá na dotazy
členů strany.

11.3.

Rozhodce rozhoduje ve sporech mezi členy strany ve stranických záležitostech.

11.4.

Rozhodce rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí rady o vyloučení člena ze strany. Rozhodne, že se
rozhodnutí o vyloučení potvrzuje, nebo že se ruší.

12.

Zásady hospodaření, majetkový zůstatek

12.1.

Hospodaření strany se řídí zákonem.

12.2.

Zánik strany se řídí zákonem.

12.3.

Majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany, bude
nabídnut nadaci Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové, IČ 00406066, Fond vzdělání, pokud
rada nerozhodne jinak.

13.

Přechodná a závěrečná ustanovení

13.1.

První kongres svolá přípravný výbor strany nejpozději do jednoho měsíce od vzniku strany.

13.2.

Do doby konání prvního kongresu jedná jménem strany přípravný výbor. Do doby konání prvního
kongresu má přípravný výbor také právo rozhodovat o změně stanov. Do doby konání prvního
ustavujícího kongresu je přípravný výbor též oprávněn přijímat členy strany.

V Praze, dne 5.1. 2017

Přípravný výbor strany:
Kryštof Kozák, Štěpán Pudlák, Táňa Jírová
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