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Pozměňovací návrh Karla Fiedlera
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony
/sněmovní tisk č. 569/

1. Nově se doplňuje v § 6 odst. 2,písmeno b) který zní:
„b) stanovy (organizační řád) podepsané na každém jednotlivém listu vyhotovení, všemi
členy přípravného výboru, ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uvedeny:
1. název a zkratka strany a hnutí,
2. sídlo,
3. programové cíle,
4. práva a povinnosti členů,
5. ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny, zejména vymezení rozsahu,
v němž mohou ve prospěch strany majetek nabývat, hospodařit a nakládat s ním, popřípadě
nabývat jiná majetková práva, a rozsahu, v němž mohou jednat a zavazovat se jménem strany,
6. orgány včetně orgánů statutárních, rozhodčích a revizních, způsob jejich ustavování a
vymezení jejich oprávnění,
7. způsob, jakým statutární orgány jednají a podepisují, zda a v jakém rozsahu mohou činit
právní úkony jménem strany a hnutí i jiní členové či pracovníci,
8. zásady hospodaření,
9. způsob stanovení členských příspěvků, mají-li členové strany a hnutí uloženu povinnost
platit členské příspěvky. Je-li členský příspěvek člena za kalendářní rok větší než 50 000 Kč,
uvede politická strana nebo politické hnutí tuto skutečnost s identifikačními údaji člena v
příloze výroční finanční zprávy podle § 18 odst. 1.
10. způsob naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v
případě zrušení strany a hnutí, pokud tento zůstatek nepřipadne státu (§ 13 odst. 7).“

2. V § 6 odst. 2 se nově doplňuje o písmeno c), které zní:
„c) zápis z ustavující schůze přípravného výboru včetně kopie prezenční listiny všech
přítomných (zakládajících členů)“

Odůvodnění:
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Dopad právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí
České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel,
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a
dopady na životní prostředí.
Navržená právní úprava nemá přímý vliv na rozpočty veřejných ani soukromých subjektů.

