
 Státy se udržují týmiž ideály, z nichž se zrodily.  
T. G. Masaryk 

 
Stanovy ČSNS 

Česká strana národně sociální, založená roku 1897, se v roce 1918 velkou měrou zasloužila o vznik samostatného 
demokratického Československa. Vždy, když v našich dějinách docházelo k útlakům a okupacím, byli naši členové 
první, kteří byli vězněni a popravováni. Uzurpátoři dobře věděli, že v sobě nosí ideály, které chtějí zničit, ideály, z nichž 
se znovuzrodil náš stát – ideály lidské svobody, státní svrchovanosti a mezilidské spravedlnosti.  

Kdysi jsme se stavěli proti útlaku Rakousko-Uherska, proti nacistické okupaci a proti komunistickému převratu. Nyní 
vystupujeme proti nadnárodnímu zadlužování, ztrátě naší svrchovanosti a demokratické totalitě – demokratůře. 
Nadnárodní zadlužování nám bere naši těžce vybojovanou svobodu a odevzdává jí do rukou zahraničních věřitelů. 
Ztráta svrchovanosti a její přesun na nadnárodní organizace nám bere možnost ovlivňovat naší budoucnost a přispívá 
k vytváření totalitní demokracie, která ničí lidskou důstojnost a víru ve spravedlnost. Proti současné demokratůře 
prosazujeme přímou demokracii. Chceme udržet a rozvíjet český stát i pro další pokolení a víme, že je toho možné 
dosáhnout pouze stejnými ideály, z nichž se náš stát zrodil – tak jako to vyslovil T. G. Masaryk.  
 

1. Základní ustanovení 
1.1 Označení a místo působnosti strany 
• Názvem politické strany je „Česká strana národně sociální“. 

• Zkratkou politické strany je ČSNS. 

• Znakem ČSNS je zkřížený brk a kladivo, vyobrazený v kruhu. Grafická podoba znaku je 1. přílohou těchto stanov. 

• Sídlem ČSNS je hlavní město Praha. Přesné určení sídla ČSNS je v 2. příloze těchto stanov. 

• ČSNS vyvíjí svou činnost na celém českém území v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování 
v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

1.2 Organizační struktura strany 
• Člen je základním článkem strany. 

• Místní sdružení (MS) je organizační jednotkou strany v obci nebo jejím obvodě, kde má strana větší počet členů. 

• Krajský sněm (KS) je organizační jednotkou strany v kraji, kde má strana větší počet místních sdružení. 

• Ústřední rada (ÚR) sdružuje předsedy Krajských sdružení a působí na celostátní úrovni. 

• Předsednictvo je výkonným orgánem strany na celostátní úrovni. 

• Předseda je statutárním orgánem strany. 

• Kontrolní a rozhodčí komise (KRK) je nezávislý orgán strany, který dohlíží na dodržování stanov a usnesení. 

• Celostátní sjezd (CS) je vrcholným orgánem strany. 

 
1.3 Programové cíle strany 
ČSNS usiluje o svrchovaný nezávislý stát, který je jednoduchým způsobem řízen, a který jednoduchým způsobem 
vybírá daně (1); za které zajišťuje svým obyvatelům vnitřní a vnější bezpečnost (2); právní prostředí a spravedlnost (3); 
zdroje a infrastrukturu (4); vzdělání a kulturu (5); měnu a hospodářskou politiku (6); zdravotní a sociální péči (7).  

Těchto sedm funkcí státu, které jsou podrobněji popsány níže, jsou pro ČSNS tím, co chce nastolit a čeho chce docílit. 
Pokud aktuální politická situace neodpovídá popsanému ideálnímu stavu, snaží se strana politicky prosadit nápravu 
konkrétními kroky, které jsou poté programem strany pro dané volební období. Program strany na komunální, krajské i 
celostátní úrovni se vždy odkazuje k jednomu ze sedmi bodů a není s žádným z nich v rozporu. 
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1. Řízení státu a výběr daní 

Na chodu státu se může podílet kterýkoliv jeho svéprávný občan – politik. Výběr politiků na všech úrovních se provádí 
přímou volbou, volební právo mají všichni svéprávní občané. Zákonodárná a výkonná moc jsou odděleny. Území státu 
je nedělitelné, správní členění třístupňové. Hlava státu řídí stát prostřednictvím ministrů a ministerstev. Způsob řízení 
nižších územních celků státu vychází ze stejného principu jako řízení státu. Zákonodárná moc je nezávislá a náleží 
jednokomorové volené sněmovně čítající na každých 100 tisíc občanů státu jednoho poslance se zaokrouhlením na lichý 
počet dolů. Daňový systém a výběr daní je jednoduchý a spravedlivý. Existují daně ústavní a daně výjimečné. Daně 
ústavní jsou dané ústavním zákonem a stát je vybírá vždy. Daně výjimečné stát vybírá na základě požadavku vlády vždy 
pouze následující rok a jejich vypsání je podmíněno souhlasem sněmovny. Provoz církví a politických stran je nezávislý 
na státu a je financován pouze z příspěvků svých členů a výnosů z vlastní činnosti. 

2. Vnitřní a vnější bezpečnost 

Měřítkem pro zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti státu je její dlouhodobá prospěšnost pro jeho občany. Vnitřní 
bezpečnost zajišťuje policie, která chrání práva a majetek jednotlivých obyvatel, aniž by neúměrně narušovala jejich 
soukromí. Stát provozuje vlastní zpravodajské služby. Vnější bezpečnost se opírá o zahraniční politiku a o armádu. 
Armáda je obranného charakteru, a pokud je to možné, je vyzbrojována domácími dodavateli. Armáda průběžně 
připravuje obyvatelstvo na případ konfliktu nebo živelné pohromy. Ochranu před živelnými pohromami zajišťují hasiči, 
záchranáři a vojáci. Stát zahraniční politikou zajišťuje mírové vztahy s okolním světem samostatně nebo v případě 
nutnosti v rámci spojeneckých svazků. Spojenectví stát uzavírá zrušitelným způsobem pouze na nezbytně nutnou dobu.  

3. Právní prostředí a spravedlnost 

Stát je jediným tvůrcem a prosazovatelem práva. Povinnosti a práva obyvatel státu jsou upraveny zákony, které jsou 
psány jednoznačně bez potřeby jejich výkladů. Zákonů je vydáváno jen nezbytně nutné množství. Stát nereguluje 
veškerou lidskou činnost. Vymahatelnost práva zajišťuje třístupňový soudní systém. Zvolení politici ručí veškerým 
svým majetkem za chyby, kterých se dopustí ve výkonu funkce. Politici a soudci ručí za svou profesionální bezúhonost 
veškerým svým majetkem.  

4. Zdroje a infrastruktura 

Výrobu elektrické energie a její rozvod kontroluje stát. Velké elektrárny a rozvodné sítě vlastní stát. Energetické zdroje 
vybírá stát tak, aby jejich produkce byla levná a neničila životní prostředí. Rozvod elektrické energie zajišťuje stát tak, 
aby byl spolehlivý. Výstavbu a provoz infrastruktury, rozvodných sítí a velkých energetických zdrojů zajišťuje stát. 
Soukromé energetické zdroje mohou být připojovány do sítě, podřizují se však centrálnímu řízení. Stát spravuje ostatní 
rozvody kapalných a plynných paliv. Stát staví a pro své občany bezplatně provozuje silnice a dálnice. Stát řídí letový 
provoz a zajišťuje v provozu říční a železniční dopravní cesty. Stát kontroluje těžbu nerostných surovin. Stát podporuje 
tuzemské zemědělství a brání zemědělskou půdu před jejím prodejem do vlastnictví zahraničních subjektů nebo cizích 
státních příslušníků. Stát vlastní hlavní zdroje pitné vody, její rozvod a odkanalizování vlastní obce nebo stát. 
V energetice a zemedělství je stát soběstačný. Stát spravuje hmotné rezervy pokrývající jeho půlroční spotřebu.  

5. Vzdělání a kultura 

Vzdělání je občanům státu poskytováno bezplatně na základě jejich schopností po dobu maximálně 20 let. Bezplatné 
vzdělání zahrnuje 2 roky mateřské školy, 12 let základní a střední školy a 5 nebo 6 let vysoké školy. Gymnázia, střední 
a vysoké školy rozhodují o přijetí studentů samostatně. Podmínky doktorandského studia jsou upravovány vysokými 
školami nezávisle. Způsob financování škol nenarušuje kvalitu výuky a výběr schopných studentů. Stát financuje 
Akademii věd, která se zabývá základním a aplikovaným výzkumem. Stát se stará o materiální a duchovní kulturní 
dědictví.  

6. Měna a hospodářská politika 

Stát je prostřednictvím Národní banky jediným vydavatelem zákonného oběživa – peněz. Jako jejich vydavatel reguluje 
jejich množství a hodnotu tak, aby to prospívalo hospodářství a neznehodnocovalo úspory obyvatel. Hospodaření státu 
je dlouhodobě vyrovnané. K hospodaření s vyrovnaným rozpočtem výběrem ústavních daní není potřeba souhlasu 
zákonodárného sboru, který je naopak nutný vždy při vypsání výjimečných daní a při shodkovém státním rozpočtu. Stát 
se nezadlužuje u zahraničních subjektů. Nezaměstnanost je řešena vytvářením pracovních míst. Stát podporuje 
konkurenci v odvětvích vytvářejících hodnoty a neklade zde překážky v podnikatelské činnosti. Stát určuje pravidla u 
provozování sázkových her.  

7.  Zdravotní a sociální péče 

Zdravotní péče je placena ze státního rozpočtu a je občanům českého státu poskytována bezplatně. Stát zajišťuje 
v každém kraji dostupnost zdravotní péče ve svých zařízeních. Ve zdravotnictví je kladen důraz na diagnostiku a 
prevenci. Dostupnost základních léků je zabezpečena státním výrobcem léčiv. Ochranu zdraví podporuje stát při 
vzdělávání tím, že na školách učí zdravému způsobu života a propaguje sport. Stát potírá drogový obchod, omezuje 
spotřebu cigaret a alkoholu. Sociální péče je poskytována potřebným formou hmotné nebo nehmotné pomoci. Stát 
vyplácí starobní důchody. 
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2. Členství 

2.1 Vznik členství 
• Členem ČSNS může být plnoletý český občan způsobilý k právním úkonům, který není členem jiné politické strany 

nebo hnutí a který souhlasí se stanovami ČSNS a jejím programem a chce se aktivně podílet na jeho uskutečňování. 

• Podmínkou vzniku členství v ČSNS je podání podepsané, úplně a pravdivě vyplněné „Žádosti o vstup do ČSNS“, 
kladné rozhodnutí Předsednictva ČSNS o udělení členství v ČSNS a zaplacení členského příspěvku pro daný rok. 
Předsednictvo ČSNS má na vyřízení žádosti tříměsíční lhůtu, jeho rozhoduntí je doručeno písemně žadateli, je 
konečné a nelze se proti němu odvolat. V případě zamítnutí žádosti o vstup do ČSNS lze novou žádost podat 
nejdříve po jednom roce od rozhodunutí. „Žádost o vstup do ČSNS“ je 3. přílohou těchto stanov. 

• Dokladem o členství v ČSNS je průkaz člena ČSNS a poslední doklad o uhrazení členského příspěvku za daný rok. 
Vzor průkazu člena ČSNS je 4. přílohou těchto stanov.  
 

2.2 Povinnosti člena strany 
• Aktivně se podílet na činnosti ČSNS a svým jednáním přispívat k zachování a upevňování jejího dobrého jména; 

• Dodržovat stanovy, vnitřní předpisy, morální zásady a řídit se usneseními orgánů ČSNS; 

• Platit členské příspěvky vždy do konce měsíce března daného roku; 

• Oznamovat předsednictvu ČSNS veškeré změny ve svých osobních a kontaktních údajích; 

• Spolupracovat s Kontrolní a rozhodčí komisí, pokud ta ho k tomu vyzve.  
 

2.3 Práva člena strany 
• Navrhovat, být navrhován, volit a být volen do orgánů ČSNS; 

• Účastnit se Celostátního sjezdu s hlasovacím právem; 

• Společně se dvěma dalšími členy navrhnout Předsednictvu vznik Místního sdružení; 

• Účastnit se práce a schůzí Místního sdružení, ke kterému přísluší a dalších orgánů ČSNS, do kterých byl zvolen, 
hlasovat o projednávaných návrzích, vyjadřovat své názory a obhajovat svá stanoviska, podávat návrhy a vznášet 
dotazy; 

• Účastnit se setkání a akcí vyhlašovaných orgány ČSNS; 

• Být informován o činnosti ČSNS a přijatých usnesení orgánů ČSNS; 

• Na základě odůvodněné písemné žádosti požádat předsednictvo ČSNS o přeřazení k jinému Místnímu sdružení; 

• Vystoupit z ČSNS. 
 

2.4 Zánik členství 
• Neuhrazením členského příspěvku pro daný rok; 

• Vstupem do jiné politické strany nebo hnutí; 

• Přijetím kandidatury do voleb na kandidátce jiné politické strany nebo hnutí bez předchozího písemného souhlasu 
Předsednictva ČSNS; 

• Pozbytím českého státního občanství; 

• Vystoupením; 

• Vyloučením; 

• Ztrátou způsobilosti k právním úkonům; 

• Úmrtím. 
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3. Pravomoci a působnost orgánů strany 

3.1 Celostátní sjezd 
• Celostátní sjezd je nejvyšším orgánem ČSNS a jsou mu podřízené všechny další organizační stupně ČSNS. 

• Celostátní sjezd se koná nejméně jednou za 2 roky. 

• O konání Celostátního sjezdu jsou členové ČSNS informováni nejméně 20 dní před jeho uskutečněním. 

• Celostátní sjezd schvaluje a mění Stanovy ČSNS. 

• Celostátní sjezd schvaluje a mění programové cíle ČSNS, které jsou součástí těchto stanov. 

• Celostátní sjezd volí nebo odvolává Předsedu, Předsednictvo a Kontrolní a rozhodčí komisi. 

• Celostátní sjezd vydává závazná rozhodnutí o fungování ČSNS. 

• Celostátní sjezd vydává politická stanoviska ČSNS. 

• Celostátní sjezd schvaluje a připomínkuje zprávy o činnosti orgánů ČSNS a zprávu o hospodaření ČSNS. 

• Celostátní sjezd rozhoduje o zrušení nebo sloučení ČSNS s jinou politickou stranou nebo hnutím. 
 

3.2 Kontrolní a rozhodčí komise 
• Členství v Kontrolní a rozhodčí komisi je neslučitelné s jakoukoliv funkcí na jakékoliv úrovni organizační struktury 

ČSNS nebo zaměstnaneckým poměrem k ČSNS.  

• Aby byly výroky Kontrolní a rozhodčí komise platné, musí být v souladu s platným českým právním řádem. 

• Kontrolní a rozhodčí komise volí svého předsedu na prvním svém zasedání.  

• Kontrolní a rozhodčí komise může z členů ČSNS jmenovat své zástupce v Místních sdruženích a Krajských 
sněmech, kteří pak v přípravě podkladů pro rozhodnutí Kontrolní a rozhodčí komise jednají jejím jménem. 

• Kontrolní a rozhodčí komise kontroluje hospodaření ČSNS jako celku i jeho částí. 

• Kontrolní a rozhodčí komise kontroluje uzavírané a uzavřené smlouvy ČSNS s ostatními právními subjekty. 

• Kontrolní a rozhodčí komise kontroluje dodržování a naplňování Stanov ČSNS a všech vnitřních směrnic a 
usnesení na všech organizačních stupních.  

• Kontrolní a rozhodčí komise se zabývá podněty členů a orgánů ČSNS a vede o tom evidenci a na požádání orgánů 
ČSNS předkládá požadovanou zprávu.  

• Kontrolní a rozhodčí komise se musí do 20 dnů začít zabývat podnětem, který obdrží a po rozhodnutí o tom 
neprodleně vyrozumět dotčené strany. 

• Kontrolní a rozhodčí komise se může vyjadřovat k právoplatnosti všech usnesení na všech stupních strany a 
v případě rozporu uvádí takové usnesení do souladu se stanovami a platnými usneseními nebo tato usnesení ruší. 

• Platná rozhodnutí Kontrolní a rozhodčí komise jsou z vnitrostranického hlediska konečná, nelze se proti nim 
odvolat a jsou závazná pro všechny členy a orgány ČSNS. 

• Kontrolní a rozhodčí komise se schází podle potřeby nejméně však jednou ročně. 

• Kontrolní a rozhodčí komise předkládá Předsednictvu jednou ročně zprávu o své činnosti. 

• Předseda Kontrolní a rozhodčí komise se může účastnit s hlasem poradním jednání jakéhokoliv orgánu ČSNS.  
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3.3 Předseda 
• Předseda je nejvyšším představitelem ČSNS a jedná jejím jménem se všemi právnickými a fyzickými osobami a 

politickými a společenskými subjekty. 

• Předseda vydává politická stanoviska ČSNS samostatně nebo ve spolupráci s Předsednictvem. 

• Předseda svolává Celostátní sjezd jednou za 2 roky nebo podle potřeby a je povinnen ho svolat vždy, pokud o to 
požádají alespoň 3/5 členů ČSNS, a to do 40 dnů od podání jejich písemné žádosti. 

• Předseda je členem Ústřední rady a svolává ji jednou za rok nebo podle potřeby a je povinnen ji svolat vždy, pokud 
o to požádají alespoň 3/5 jejich členů, a to do 40 dnů od podání jejich písemné žádosti. 

• Předseda je členem Předsednictva a svolává ho jednou za půl roku nebo podle potřeby a je povinnen ho svolat 
vždy, pokud o to požádají alespoň 3 členové Předsednictva, a to do 40 dnů od podání jejich písemné žádosti. 

• Předseda svolává ustavující schůze Místních sdružení, Krajských sněmů a Ústřední rady. 

• Předseda jmenuje a odvolává svého místopředsedu. 

• Předseda jmenuje své zástupce časově omezenou plnou mocí a odůvodnění takového zastupování předkládá 
Předsednictvu. 

• Předseda odpovídá za hospodaření ČSNS. 

• Předseda může na celostátní státní úrovni zřizovat odborné komise, zájmová sdružení, sportovní kluby nebo 
organizovat jinou spolkovou činnost. 
 

3.4 Předsednictvo 
• Předsednictvo je nejvyšším orgánem ČSNS mezi dvěma zasedáními Celostátního sjezdu a má celkem 4 členy. 

• Členové předsednictva mají právo účastnit se zasedání jakéhokoliv orgánu ČSNS. 

• Předsednictvo se zabývá formulováním politických postojů na celostátní úrovni a koordinací fungování ČSNS. 

• Předsednictvo projednává podněty a připomínky nižších orgánů strany. 

• Předsednictvo schvaluje vznik Místního sdružení na návrh 3 členů pocházejících z jednoho místa nebo obce.  

• Předsednictvo schvaluje vznik Krajského sněmu na návrh 7 předsedů Místních sdružení pocházejících z jednoho 
kraje.  

• Po vzniku prvního Krajského sněmu Předsednictvo konstatuje ustavení Ústřední rady. 

• Předsednictvo rozhoduje o zrušení Místního sdružení nebo Krajského sněmu na odůvodněný návrh jakéhokoliv 
člena.  

• Předsednictvo rozhoduje o přijetí člena do ČSNS. 

• Předsednictvo rozhoduje o vyloučení člena z ČSNS, pokud ten uvedl neúplné, nepravdivé nebo zkreslené údaje 
v „Žádosti o přijetí do ČSNS“ nebo porušil tyto stanovy nebo svým jednáním poškodil ČSNS nebo se dopustil 
morálního poklesku ve svém osobním životě jako je např. uplácení nebo spáchání úmyslného trestného činu. 

• Předsednictvo sestavuje a schvaluje kandidátky a volební programy pro celostátní volby a je oprávněno uzavírat 
koaliční dohody na celostátní úrovni. 

• Předsednictvo schvaluje roční rozpočty ČSNS a vede archiv ČSNS. 

• Předsednictvo pověřuje členy ČSNS konkrétními činnostmi a kompetencemi, pověřuje vybraného člena ČSNS 
funkcí pokladníka, který zároveň vede evidenci členů ČSNS, ke které má Předsednictvo přístup. 

• Předsednictvo schvaluje změnu sídla ČSNS. 
 

3.5 Ústřední rada 
• Ústřední rada se skládá z Předsednictva a z předsedů Krajských sněmů. 

• Ústřední rada vzniká automaticky s ustavením prvního Krajského sněmu. 

• Ústřední rada se zabývá formulováním politických postojů na krajské úrovni a koordinací fungování jednotlivých 
krajů. 
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3.6 Krajský sněm 
• Krajský sněm se skládá z předsedů Místních sdružení v daném kraji a je tvořeno nejméně 7 Místními sdruženími. 

• Krajský sněm se zabývá formulováním a zveřejňováním politických postojů na krajské úrovni a koordinací 
fungování jednotlivých Místních sdružení. 

• Krajský sněm volí na své schůzi svého předsedu. 

• Předseda Krajského sněmu z jeho členů jmenuje a odvolává svého místopředsedu, který ho zastupuje v jeho 
nepřítomnosti. 

• Předseda Krajského sněmu řídí činnost ČSNS v kraji, kde je Krajský sněm ustaven. 

• Krajský sněm sestavuje a schvaluje kandidátky a volební programy pro krajské volby a je oprávněn uzavírat 
koaliční dohody na úrovni krajského zastupitelstva v souladu s usnesením orgánů strany. 

• Předseda Krajského sněmu svolává Krajský sněm nějméně jednou za rok a je nejvyšším představitelem a mluvčím 
ČSNS na úrovni kraje, kde jedná jménem strany a zabezpečuje plnění usnesení orgánů ČSNS.  

• Pokud písemně požádá o svolání Krajského sněmu více jak polovina jeho členů, je ho předseda Krajského sněmu 
povinnen svolat do 20 dnů od doručení takové žádosti. 

• Předseda Krajského sněmu zpracovává každý rok do 31. 3. zprávu o jeho fungování za předešlý rok a schválenou 
Krajským sněmem ji předkládá Ústřední radě a Předsednictvu. 

• Předseda Krajského sněmu na své úrovni může zřizovat odborné komise, zájmová sdružení, sportovní kluby nebo 
organizovat jinou spolkovou činnost. 

• Předseda Krajského sněmu je odpovědný za jeho hospodaření. 
 

3.7 Místní sdružení 
• Místní sdružení sdružuje členy zpravidla podle jejich bydliště a je tvořeno nejméně 3 členy. 

• Místní sdružení se zabývá formulováním a zveřejňováním politických postojů na úrovni obce nebo jeho obvodu. 

• Místní sdružení volí na své členské schůzi svého předsedu.  

• Předseda Místní sdružení z jeho členů jmenuje a odvolává svého místopředsedu, který ho zastupuje v jeho 
nepřítomnosti. 

• Předseda Místního sdružení řídí činnost ČSNS v obci, městě nebo jeho obvodě, kde je Místní sdružení ustanoveno. 

• Místní sdružení sestavuje a schvaluje kandidátky a volební programy pro komunální volby a je oprávněno uzavírat 
koaliční dohody na úrovni obecního zastupitelstva v souladu s usnesením orgánů strany. 

• Předseda Místního sdružení svolává Místní sdružení nejméně jednou za 3 měsíce a je nejvyšším představitelem a 
mluvčím ČSNS na úrovni Místního sdružení, kde jedná jménem ČSNS a zabezpečuje plnění usnesení orgánů 
ČSNS.  

• Pokud písemně požádá o svolání Místního sdružení více jak polovina jeho členů, je ho předseda Místního sdružení 
povinnen svolat do 20 dnů od doručení takové žádosti. 

• Předseda Místního sdružení zpracovává každý rok do 31. 3. zprávu o jejím fungování za předešlý rok a schválenou 
Místním sdružením ji předkládá Krajskému sněmu a Předsednictvu. 

• Místní sdružení zpracovává Žádosti o vstup do strany a předkládá je Předsednictvu s písemným odůvodněním, zda 
člena přijmout nebo nepřijmout do ČSNS. 

• Místní sdružení na své úrovni může zřizovat odborné komise, zájmová sdružení, sportovní kluby nebo organizovat 
jinou spolkovou činnost. 

• Předseda Místního sdružení je odpovědný za jeho hospodaření. 

• Předseda Místního sdružení může společně s dalšími 6 předsedy jiných Místních sdružení navrhnout Předsednictvu 
vznik Krajského sněmu. 
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4. Pravidla činnosti orgánů strany 

4.1 Jednací řád 
• Jendání orgánu ČSNS svolává a řídí jeho předseda nebo v zastoupení předsedy jeho místopředseda, který předkládá 

program jednání a konstatuje usnášeníschopnost jednání. 

• Jednání zapisuje a zápis svým podpisem potvrzuje předsedou určený zápisovatel nebo jednajícím orgánem zvolená 
zápisová komise. 

• Pokud se na jednání předpokládá tajná volba, zvolí jednající minimálně dvoučlennou volební komisi. 

• Členové volební komise sčítají hlasovací lístky a o výsledku voleb vyhotovují samostaný zápis. 

• Členství ve volební komisi znemožňuje jejim členům na daném jednání kandidovat do volených orgánů. 

• Z jednání orgánů strany se vyhotovuje zápis, který obsahuje slova „zápis z jednání“, dále název orgánu, jehož 
jednání je zapisováno, číslo jednání, datum a místo konání a přijatá usnesení popřípadě popis průběhu jednání.  

• Zápis jednání ověřuje ten, kdo jednání řídil svým podpisem. 

• Přílohou zápisu z jednání je přezenční listina účastníků jednání a dále jiné, na jednání schválené, dokumenty.  

• Číslo zápisu jednání orgánu ČSNS se skládá ze dvou dvoučísel oddělených lomítkem. První dvoučíslo označuje 
číslo Celostátního sjezdu, po kterém se zasedání orgánu koná, druhé dvoučíslo označuje pořadové číslo zasedání 
orgánu.  

• Přijatá usnesení orgánů ČSNS se číslují. Číslo usnesení orgánu ČSNS se skládá ze tří dvoučísel oddělených 
lomítkem. První dvě dvoučísla označují číslo zápisu jednání orgánu ČSNS. Třetí dvoučíslo označuje pořadové číslo 
usnesení na probíhajícím jednání orgánu ČSNS. 
 

4.2 Volební řád 
• O zvolení do orgánů všech stupňů ČSNS se rozhoduje tajným hlasováním. 

• O složení účelových pomocných orgánů a usneseních se rozhoduje veřejným hlasování. 

• Na jednáních, kde je potřeba volba, je nutné stanovit mandátovou komisi nebo komisaře, který kontroluje 
usnášeníschopnost a volební komisi nebo komisaře, který sčítá hlasy u voleb. 

• Celostátní sjezd je usnášeníschopný, pokud se na něm sejde minimálně 9 členů ČSNS. 

• Kontrolní a rozhodčí komise je usnášeníschopná, pokud se jí účastní minimálně 2 její členové. 

• Předsednictvo je úsnášeníschopné, pokud se ho účastní minimálně 3 jeho členové. 

• Místní sdružení je usnášeníschopné, pokud se ho účastní minimálně 3 jeho členové. 

• Krajský sněm je usnášeníschopný, pokud se ho účastní minimálně 7 jeho členů. 

• Při rovnosti hlasů rozhoduje na všech úrovních veřejného hlasování hlas předsedy daného orgánu ČSNS. 

• Při rovnosti hlasů v tajné volbě se volba opakuje. 

• Pro zvolení předsedy jakéhokoliv orgánu ČSNS je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. 

• Pro zvolení členů Předsednictva a Kontrolní a rozhodčí komise stačí prostá většina hlasů. 

• Celostátní sjezd mění Stanovy ČSNS 2/3 většinou. 

• Celostátní sjezd rozhoduje o zrušení nebo sloučení ČSNS s jinou stranou nebo hnutím 2/3 většinou. 
 

4.3 Archivní řád 
• Zápisy z jednání orgánů ČSNS se archivují a všechny orgány ČSNS jsou povinni odesílat originály pověřenému 

členu Předsednictva, který zajišťuje jeho archivaci. 

• Přístup k celému archivu má Předsednictvo a Kontrolní a rozhodčí komise. Přístup k jeho částem májí ostatní 
orgány ČSNS podle jejich příslušnosti.  
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5. Společná ustanovení 

5.1 Pravidla hospodaření strany 
• ČSNS odpovídá za své závazky veškerým svým majetkem. 

• Veškerý majetek je ve vlastnictví České strany národně sociální jako samostatného právního subjektu. 

• ČSNS hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a zdroje financování tvoří příjmy ČSNS stanovené zákonem 
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů. 

• O nakládání s majetkem strany a finančními prostředky rozhodují v rámci své působnosti jednotlivé orgány ČSNS. 
O nákupu nebo prodeji nemovitostí rozhoduje Předsednictvo.  
 

5.2 Zaměstnanci strany 
• Členové strany a současně zaměstnanci ČSNS nejsou nikterak kráceni na svých právech v souvislosti s členstvím 

v ČSNS. Případná finanční náhrada v souvislosti se zcela konkrétním funkčním zařazením na kterémkoliv stupni se 
určuje vnitřními předpisy strany. Evidence a starost o zaměstnance strany je v kompetenci Předsednictva. 

• Zaměstnanec strany, který není členem strany, se neúčastní stranických jednání na žádné úrovni a není vázán 
žádným stranickým usnesením. 
 

5.3 Právní subjektivita 
• Právo jednat jménem strany a přijímat závazky má Předseda ČSNS a jeho statutární zástupci podle příslušných 

usnesení a vnitřních předpisů. Předseda připojí k svému podpisu i funkční označení. V případě podpisu statutárního 
zástupce připojí toto slovo: „v zastoupení“. 

• Pravomoci určované jiným funkcionářům ČSNS se určují časově omezenou plnou mocí a vymezují je interní 
předpisy ČSNS.  
 

5.4 Konflikt zájmů 
• Členové ČSNS, kteří jsou členy vlády, poslanci či senátory Parlamentu ČR, členy zastupitelstev na jakémkoliv 

stupni nesmějí uzavírat žádné smlouvy nebo závazky, které by zavazovaly stranu k plnění povinnosti 
majetkoprávní povahy.  

• Ujednáními, z nichž vyplývají osobní výhody pro členy ČSNS působících ve funkcích ústavního činitele, veřejného 
činitele či státního zaměstnance, je člen ČSNS povinen distancovat se od jakýchkoliv závazků jménem ČSNS, 
kterou v takových státních či správních orgánech reprezentuje. O tom musí Předsednictvu předat písemné 
prohlášení, které bude archivované po celou dobu působení v takové funkci, a na požádání jakéhokoliv člena ČSNS 
musí být zpřístupněné. 

 

Tyto stanovy České strany národně sociální nabývají platnosti usnesením Celostátního sjezdu ČSNS konaného dne 
19. května 2013 a účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra České republiky. 

 
V Praze dne 19. května 2013 
 

................................................................... 
Ing. Michal Klusáček 

předseda ČSNS 



Grafická podoba znaku ČSNS – příloha Stanov ČSNS č. 1 



Sídlo ČSNS – příloha Stanov ČSNS č. 2 

Sídlem ČSNS je Praha, doručovací adresa ČSNS je: 

Kotorská 1572/18 

140 00  Praha 4 



Žádost o vstup do ČSNS – příloha Stanov ČSNS  

Přijmení:  .................................... 

Jméno:  .................................... 

Titul:  .................................... 

Datum narození: .................................... 

Národnost:  .................................... 

Státní příslušnost: .................................... 

Rodné číslo:  .................................... 

Trvalé bydliště: .................................... 

  .................................... 

Telefon/Mobil: .................................... 

E-mail:  .............................................................................................. 

 

Vzdělání:  .............................................................................................. 

Povolání:  .............................................................................................. 

Zařazení:  .............................................................................................. 

 

Byl/a jsem členem jiné politické strany nebo hnutí: ano ne 

Pokud ano, které a kdy: .............................................................................................. 

  .............................................................................................. 

  .............................................................................................. 

 

Žádám o přijetí do České strany národně sociální a prohlašuji, že souhlasím se Stanovami 

ČSNS a budu se jimi jako člen ČSNS řídit.  

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly podle § 9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů, počítačově zpracovány pro interní potřebu ČSNS. Beru na 

vědomí, že na mou žádost budou údaje z databáze vyřazeny. 

 

   ....................................................................... 

    podpis žadatele 

 



jméno: ............  
příjmení: ............ 
rodné číslo: ............ 
číslo průkazu: ............ 
datum vydání: YY. YY. 20XX 

…................................. 
podpis předsedy strany 

Česká strana národně sociální 

Průkaz člena 

Vzor průkazu člena ČSNS – příloha Stanov ČSNS č. 4 
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