Stanovy Svazu mladých komunistů Československa
I. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO
1. Svaz mladých komunistů Československa, občanské sdružení (dále jen SMKČ) České republiky je samostatnou
mládežnickou organizací, která ve své činnosti vychází z platných právních norem a zákona č. 83/1990 Sb.,
v platném znění o sdružování občanů. Pro své označení používá zkratku SMKČ.
2. SMKČ je právnickou osobou působící na území České republiky.
3. Sídlem občanského sdružení je Rybářská 28, 603 00 Brno.
II. PROGRAMOVÝ CÍL SVAZU
4. SMKČ je dobrovolnou, nezávislou organizací mladých lidí, která ve své činnosti vychází z vědeckého pohledu na
svět a společnost a usiluje o společenský pokrok směřující k socialismu jako prvnímu stupni společnosti
komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem.
Navazuje na pokrokové tradice mládežnického hnutí. Řídí se zásadami prohlubování demokracie a sociální
spravedlnosti, podporuje mírové hnutí a rovnoprávnost občanů, národů a ras.
III. ČLENSTVÍ V SMKČ
5. Členem SMKČ může být jen fyzická osoba trvale žijící na území České republiky ve věku 15 - 35 let, která
souhlasí se stanovami a programovým cílem SMKČ.
6. Se členstvím v SMKČ je neslučitelná podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačování práv a svobod občana
nebo jiná činnost, která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a s mezinárodními dokumenty o lidských a
občanských právech.
7. Nové členy přijímají kluby nebo Oblastní rady hlasováním. Členství a práva a povinnosti s ním spojené vznikají
dnem přijetí v příslušném klubu nebo Oblastní radě.
8. Všichni, kdo jsou přijímáni do SMKČ, procházejí kandidátskou lhůtou. Kandidátská lhůta je nezbytná, aby se
kandidát seznámil s programem, činností a Stanovami SMKČ a svou činností dokázal, že bude platným členem
Svazu. Podmínky kandidátské lhůty jsou upraveny interní směrnicí.
9. Opětovné přijetí žadatele, který již byl členem SMKČ a který byl dříve vyloučen z SMKČ v příslušném klubu,
musí být předem projednáno Ústřední radou.
10. Individuální členství v SMKČ je dočasně přípustné. Individuální členy řídí Oblastní rada, dokud se nevytvoří
příhodné podmínky pro zařazení individuálních členů do klubů SMKČ.
11. Dokladem o členství v SMKČ je platný členský průkaz.
12. Při chování a jednání člena, které poškozuje dobré jméno SMKČ nebo je neslučitelné se stanovami a platnými
dokumenty SMKČ, může výbor klubu, Oblastní nebo Ústřední rada pozastavit členství nebo výkon svěřených
funkcí v SMKČ na dobu nezbytně nutnou.
13. Členství v SMKČ zaniká:
a) ke dni 31.12. roku, v němž člen dovršil věku 35 let. Vykonává-li člen funkci v orgánu SMKČ a dovršil tohoto
věku, končí jeho členství koncem funkčního období,
b) dnem, kdy klub nebo Oblastní rada vzaly na vědomí vystoupení člena SMKČ na základě písemného oznámení,
c) pokud člen bez závažného důvodu neplní po dobu 6 měsíců základní povinnosti.
14. O zániku členství rozhoduje klub, příslušná Oblastní rada nebo Ústřední rada hlasováním, a to v případě, kdy
člen:
a) porušuje základní dokumenty, případně interní směrnice SMKČ,
b) neplní povinnosti a úkoly vyplývající ze základních dokumentů a dalších pro něj závazných rozhodnutí orgánů
SMKČ,
c) porušuje dobré jméno SMKČ a dopustí se jednání, které je neslučitelné s posláním SMKČ,
d) byl navržen na vyloučení z jiných oprávněných důvodů.
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15. Členství je ukončeno dnem, v němž se klub, Oblastní rada nebo Ústřední rada usnesly o ukončení členství a člen
se ve stanovené lhůtě neodvolal nebo dnem, v němž odvolací orgán s konečnou platností rozhodl o ukončení
členství člena, který se proti ukončení členství odvolal.
IV. ZÁKLADNÍ PRÁVA ČLENA SMKČ
16. Zvolit si klub, v němž bude pracovat.
17. Podílet se na rozhodování klubu a orgánů, kterých je členem, obracet se s návrhy a podněty na kterýkoliv orgán
SMKČ.
18. Být informován o činnosti všech orgánů SMKČ, kritizovat kteréhokoliv člena či orgán SMKČ.
19. Volit a být volen.
20. Seznamovat se s návrhy, které se týkají jeho osoby, být přítomen na jednáních, kde se projednává jeho osoba.
21. Kdykoliv ukončit své členství.
22. Stanoveným způsobem se odvolávat k vyšším orgánům SMKČ proti rozhodnutím, která se týkají jeho osoby,
dle postupu: příslušná Oblastní rada, Ústřední rada, Ústřední revizní a rozhodčí komise.
Odvolání musí být podáno písemně do 15 dnů ode dne, kdy byl člen s rozhodnutím seznámen. Odvolání musí orgán
SMKČ projednat na své nejbližší schůzi a člena o výsledku písemně informovat.
V. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ČLENA SMKČ
23. Dodržovat stanovy a základní dokumenty SMKČ.
24. Aktivně se podílet na plnění programu SMKČ, na práci svého klubu nebo orgánů, jejíchž je členem. Svědomitě
vykonávat funkce a úkoly, kterými byl pověřen. Při ukončení funkce řádně předat agendu.
25. Platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši. Orgány SMKČ mohou ze závažných důvodů zprostit člena
plnění některých funkcí či úkolů.
VI. ČESTNÉ ČLENSTVÍ
26. Čestným členem se může stát každý, jenž se významně zasadil o rozvoj a dobré jméno SMKČ, čestné členství
může udělit Ústřední rada, případně sjezd SMKČ.
VII. ORGÁNY SMKČ
27. Orgány SMKČ jsou tvořeny volbou. Způsob volby určuje volební řád, který je schvalován hlasováním na
začátku jednání.
28. Orgány SMKČ jsou schopny se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jejich členů, pokud Stanovy neurčují
jinak. Usnesení je přijato souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů.
29. Orgány SMKČ jsou sjezd, Ústřední rada (dále jen ÚR), Oblastní konference, Oblastní rada (dále jen OR),
schůze klubu, výbor klubu a Ústřední revizní a rozhodčí komise (dále jen ÚRRK).
30. Sjezd SMKČ
Je nejvyšším orgánem SMKČ. Koná se jednou za 2 roky nebo na žádost nadpoloviční většiny členů ÚR SMKČ.
Sjezd svolává ÚR nebo přípravný výbor sjezdu. Nejméně jeden měsíc před konáním sjezdu musí předsednictvo ÚR
rozeslat klubům a OR materiály, které bude sjezd projednávat.
Delegáty sjezdu s hlasem rozhodujícím volí kluby nebo OR klíčem určeným ÚR SMKČ nebo přípravným výborem
sjezdu.
Zápis ze sjezdu rozešle předsednictvo SMKČ klubům a OR SMKČ do jednoho měsíce od konání sjezdu.
Sjezd:
a) schvaluje základní dokumenty SMKČ,
b) schvaluje zprávu o činnosti SMKČ,
c) volí předsedu ÚR SMKČ,
d) volí členy předsednictva ÚR SMKČ,
e) volí ÚRRK,
f) volí členy ÚR SMKČ, obvykle podle návrhů oblastních konferencí SMKČ.
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Sjezd SMKČ nemůže rozhodnout o změně názvu ani o zániku SMKČ. Může k těmto otázkám vyhlásit
vnitrosvazové referendum.
Všechna rozhodnutí sjezdu jsou konečná, není proti nim odvolání.
31. Ústřední rada SMKČ
je nejvyšším orgánem SMKČ mezi sjezdy.
Schází se minimálně čtyřikrát ročně nebo na žádost nadpoloviční většiny členů ÚR SMKČ.
Ústřední rada SMKČ je svolávána předsednictvem ÚR SMKČ.
Činnost ÚR:
a) řídí činnost SMKČ mezi sjezdy,
b) rozhoduje o způsobu realizace programu SMKČ,
c) navrhuje dokumenty pro jednání sjezdu,
d) volí redaktory časopisu SMKČ, kontroluje vydávání časopisu,
e) schvaluje registraci nových klubů,
f) má pravomoc odvolat volené funkcionáře SMKČ na úrovni ÚR a předsednictva ÚR a do sjezdu zvolit nové,
g) potvrzuje vytvoření Oblastních rad SMKČ,
h) rozhoduje o zrušení registrace klubu či OR, pokud jejich činnost je v rozporu s dokumenty SMKČ.
i) schvaluje rozpočet a jeho změny, roční finanční zprávu.
32. Předsednictvo ÚR SMKČ je výkonným orgánem ÚR SMKČ.
Předsednictvo ÚR SMKČ:
a) řídí SMKČ mezi zasedáními ÚR,
b) plní úkoly, jimiž ho pověřila ÚR,
c) připravuje podklady pro jednání ÚR,
d) může pozastavit rozhodnutí orgánů svazu, která jsou v rozporu se stanovami SMKČ.
33. Předseda SMKČ
a) zastupuje SMKČ navenek,
b) svolává předsednictvo ÚR,
c) řídí činnost předsednictva ÚR,
d) podílí se na přípravě materiálů pro jednání ÚR a předsednictva ÚR.
VIII. ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY SMKČ
34. Oblastní konference SMKČ
Je nejvyšším orgánem SMKČ v dané oblasti. Koná se jednou ročně nebo na žádost nadpoloviční většiny klubů
SMKČ. Oblastní konferenci svolává OR SMKČ nebo přípravný výbor oblastní konference. Oblastní konference
projednává činnost SMKČ v dané oblasti, volí předsedu a místopředsedy a další členy OR SMKČ.
35. Oblastní rada SMKČ
OR řídí činnost SMKČ v rámci oblasti, mezi oblastními konferencemi a nakládá se svěřeným majetkem. Je volena
delegáty klubů z dané oblasti na Oblastní konferenci SMKČ.
36. Kluby SMKČ
Klub SMKČ je základní organizační jednotkou SMKČ. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, kterou svolává
výbor klubu nejméně jedenkrát za 2 měsíce nebo na žádost nadpoloviční většiny členů klubu.
37. Vznik klubu
Ke vzniku klubu je zapotřebí minimálně tří členů. Registraci nového klubu provádí OR SMKČ.
38. Členská schůze klubu
a) volí a odvolává výbor klubu a předsedu klubu,
b) rozhoduje o přijetí členů a ukončení členství,
c) projednává činnost klubu v místě.
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39. Výbor klubu
a) zodpovídá za obsahovou přípravu schůzí a jejich svolání,
b) zodpovídá za přenos informací mezi členy klubu a orgány SMKČ,
c) provádí zápis usnesení schůze a kontrolu plnění usnesení,
d) plní úkoly, jimiž ho pověřila členská schůze.
40. Předseda klubu
svolává zasedání výboru klubu a zastupuje klub při jednání na veřejnosti.
41. Klub zaniká, klesne- li počet jeho členů pod tři. Zbývající členové se stávají členy klubu, který je přijme nebo
spadají pod příslušné OR SMKČ.
42. Ústřední revizní a rozhodčí komise
Členové ÚRRK jsou voleni sjezdem SMKČ. Členství v ÚRRK je neslučitelné s jakoukoli jinou funkcí v SMKČ.
ÚRRK je složena z předsedy a dvou dalších členů. Provádí kontrolu hospodaření SMKČ. Vypracovává minimálně
dvakrát v roce kontrolní zprávu o hospodaření SMKČ. Předkládá zprávu o své činnosti v období mezi sjezdy.
Působí jako odvolací orgán SMKČ. Pokud odstoupí člen ÚRRK v období mezi sjezdy, zvolí nového člena ÚR
SMKČ.
IX. PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA
43. Právní subjektivitu má SMKČ jako celek.
X. HOSPODAŘENÍ SMKČ
44. SMKČ rozvíjí svou činnost za použití vlastních prostředků. Movitý i nemovitý majetek se vytváří z členských
příspěvků, dotací a darů. Hospodaření SMKČ upravují hospodářské směrnice.
XI. ZÁNIK ORGANIZACE
45. SMKČ může zaniknout pouze na základě vnitrosvazového referenda, pokud se pro zánik vysloví šedesát procent
všech členů SMKČ. Způsob majetkoprávního vyrovnání v případě zániku SMKČ se řídí obecně platnými právními
předpisy.
XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
46. Bude-li to právní norma vyžadovat, může ÚR schválit změnu, případně dodatek k těmto stanovám.
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