STANOVY SPOLKU

MLADÉ ANO
I. Všeobecná ustanovení
ČLÁNEK 1: NÁZEV, SÍDLO A PŮSOBNOST SPOLKU
(1) Název spolku zní: MLADÉ ANO z.s.
(2) Zkratka spolku zní: MA (dále jen MA).
(3) Spolek sídlí v Praze.
II. Účel a činnost MA
ČLÁNEK 2: ÚČEL MA
(1) Hlavním účelem MA je zvyšování politické gramotnosti v České republice, vzdělávání
lidí v oblastech veřejného života a jejich zapojení do veřejného dění v rámci České
republiky a Evropské unie.
(2) Účelem MA je dále blízká spolupráce s politickým hnutím ANO 2011 (dále jen ANO),
na jehož program navazuje.

ČLÁNEK 3: HLAVNÍ ČINNOSTI MA
(1) Smyslem MA je především naplňování výše uvedených účelů MA a to zejména
prostřednictvím následujících činností:
a) tvorba odborných studií, analýz, projektů a jejich publikace;
b) organizování vzdělávacích seminářů, debat a konferencí pro členy spolku,
odbornou i širokou veřejnost;
c) pořádání kulturních, sportovních, osvětových akcí a roadshow;
d) přeshraniční spolupráce s mládežnickými a jinými subjekty zejména v rámci EU;
e) tvorba odborných pracovních skupin pro zajištění informační, analytické a jiné
podpory řádně zvoleným zastupitelům na komunální, krajské, celostátní i evropské
úrovni a rozšíření politické vzdělanosti a informovanost široké veřejnosti;
f) spolupráce se vzdělávacími organizacemi a institucemi, složkami státní správy a
samosprávy včetně zahraničních.

(2) MA může za účelem svých cílů vyjádřených v čl. 2 těchto stanov vyvíjet
hospodářskou činnost jakou svou vedlejší činnost.

III. Členství
ČLÁNEK 4: PODMÍNKY VZNIKU ČLENSTVÍ V MA
(1) Členem MA může být občan Evropské unie ve věku 15 až 35 let, který není členem
jiného mládežnického spolku politického charakteru, kromě spolků schválených
Výborem MA, není členem politického hnutí nebo politické strany s výjimkou ANO, má
zájem se aktivně podílet na činnosti MA a souhlasí se stanovami MA.
(2) Podmínkou vzniku členství v MA je podání úplně a pravdivě vyplněné vlastnoručně
nebo zaručeným elektronickým podpisem podepsané písemné přihlášky se žádostí o
členství v MA a kladné rozhodnutí Předsednictva o udělení členství. Podmínky
přijímacího procesu a náležitosti přihlášky stanoví Předsednictvo.
(3) Přijímací proces je zahájen doručením přihlášky se žádostí o členství spolu se
životopisem žadatele, prohlášením o bezdlužnosti a beztrestnosti příslušnému
Krajskému předsednictvu, v jehož působnosti má žadatel bydliště. Bydlištěm žadatele se
přitom rozumí místo pobytu, kde se žadatel převážně zdržuje. Krajské předsednictvo
zaujme stanovisko k přihlášce, kterou následně postoupí Předsednictvu.
(4) O udělení členství rozhoduje Předsednictvo, jehož rozhodnutí je konečné a nelze se
proti němu odvolat. Při zamítnutí žádosti o členství lze novou žádost podat nejdříve po
jednom roce od rozhodnutí.
(5) Členství vzniká schválením žádosti o členství Předsednictvem.
(6) V případě potřeby si může Krajské předsednictvo nebo Předsednictvo vyžádat
předložení dalších dokladů a listin či podmínit vyřízení žádosti o členství osobním
pohovorem s uchazečem.
(7) Evidenci členů MA s uvedením příslušnosti ke krajské organizaci vede Kancelář MA
v elektronické podobě. Není-li Kancelář MA zřízena, vede jí Předsednictvo nebo jím
pověřený člen Předsednictva. Seznam členů není zpřístupněn.
ČLÁNEK 5: PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA MA
(1) Člen MA má právo:
a) volit orgány MA;
b) být volen a delegován do orgánů jako jejich člen, funkcionář nebo delegát pokud
v den voleb dosáhl 18 let;
c) účastnit se jednání krajské organizace, zasedání Krajského sněmu a orgánu, do
nějž byl zvolen, hlasovat o projednávaných návrzích, prezentovat své názory a
obhajovat svá stanoviska, podávat návrhy a vznášet dotazy,
d) účastnit se setkání a akcí pořádaných orgány MA, pokud není Výborem stanoveno
jinak,
e) být informován o činnosti MA a přijatých závažných usneseních orgánů MA,

f) být evidován u příslušné krajské organizace.
(2) Člen MA má povinnost:
a) aktivně se podílet na činnosti MA;
b) svým jednáním přispívat k zachování a rozvoji dobrého jména MA;
c) dodržovat stanovy MA, vnitřní předpisy MA a závazná usnesení orgánů MA;
d) čestně a svědomitě vykonávat funkci v orgánu MA, do kterého byl zvolen;
e) oznamovat krajské organizaci, u níž je evidován, veškeré změny ve skutečnostech
a údajích uvedených v přihlášce ke členství v MA včetně jejich součástí;
f) platit včas členské příspěvky v předepsané výši a lhůtě stanovené vnitřním
předpisem.
ČLÁNEK 6: ZÁNIK ČLENSTVÍ
(1) Členství v MA zaniká:
a) dnem doručení vlastnoručně nebo zaručeným elektronickým podpisem
podepsaného písemného oznámení o vystoupení z MA Krajskému předsedovi;
b) dnem přijetí do jiného mládežnického spolku politického charakteru bez
předchozího souhlasu Výboru;
c) dnem přijetí do politického hnutí nebo politické strany, s výjimkou ANO;
d) kandidaturou do voleb za politickou stranu nebo hnutí, s výjimkou Hnutí ANO,
bez předchozího souhlasu Výboru, a to dnem registrace kandidátní listiny
(kandidáta);
e) dnem rozhodnutí o vyloučení člena z MA;
f) smrtí nebo prohlášením za mrtvého;
g) dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti;
h) dnem zrušení krajské organizace, u níž je člen evidován;
i) 31. 12. roku, kdy člen překročil věkový limit dosažením 35 let.
(2) O vyloučení z MA rozhoduje Předsednictvo, jehož rozhodnutí je účinné dnem přijetí.
Ke svému rozhodnutí si Předsednictvo vyžádá stanovisko příslušného Krajského
předsednictva. Dotčený člen má právo účastnit se jednání příslušných orgánů jednajících
o jeho vyloučení. Pro vyloučení se nevyžaduje výzva k nápravě ve smyslu § 239 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (občanský zákoník).
Důvody pro vyloučení člena jsou:
a) závažné nebo opakované méně závažně porušení stanov, ostatních vnitřních
předpisů MA, zákonů a právních předpisů České Republiky, jednání vedoucí ke ztrátě
dobrého jména MA;
b) jednání v rozporu se zájmy MA;
c) uvedení neúplných, nepravdivých nebo zkreslených údajů v přihlášce,
v životopise a v dalších součástech přihlášky;
d) neuhrazení členského příspěvku ve výši a lhůtě stanovené vnitřním předpisem, a
to ani v dodatečné lhůtě uvedené v zaslaném upozornění;
e) pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin;
f) dlouhodobé zanedbávání členských povinností.

(3) Dotčená osoba je oprávněna podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí, nejpozději
však do 2 měsíců od jeho přijetí Předsednictvem, vlastnoručně nebo zaručeným
elektronickým podpisem podepsané písemné odvolání k Výboru, jehož rozhodnutí je
konečné. Podané odvolání nemá odkladný účinek.
(4) Člen, jemuž zaniklo členství, nemá vůči MA nárok na jakékoli plnění související se
zaniklým členstvím. Při zániku členství z jakéhokoli důvodu se členský příspěvek ani
jeho poměrná část nevrací. Pohledávky MA vůči členovi nejsou zánikem jeho členství
dotčeny a tyto se promlčují podle právních předpisů.
IV. Organizační struktura a orgány MA
ČLÁNEK 7: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY MA
(1) Organizační struktura je tvořena krajskými organizacemi a je zastřešena orgány
s celostátní působností.
(2) Orgány s celostátní působností jsou:
a) Celostátní sněm;
b) Výbor;
c) Předsednictvo.
(3) Orgány s krajskou působností jsou:
a) Krajský sněm;
b) Krajské předsednictvo,
ČLÁNEK 8: ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ
(1) Orgány MA jsou usnášení schopné, účastní-li se jejich zasedání nadpoloviční většina
členů nebo delegátů s hlasovacím právem.
(2) Rozhodnutí všech orgánů mají formu usnesení. K přijetí usnesení je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných členů nebo delegátů s hlasovacím právem. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy příslušného orgánu.
(3) Ke změně stanov je nutný souhlas tří pětin osob přítomných na Celostátním sněmu
s hlasem rozhodovacím.
(4) Usnesení vyšších orgánů MA jsou závazná pro všechny členy MA a pro orgány MA,
které jsou vyšším orgánům odpovědné, pokud měl člen či orgán MA možnost se s ním
seznámit.
(5) Hlasovací právo mají pouze členové MA.
(6) Orgány MA (s výjimkou sněmů všech úrovní) mohou přijímat usnesení i mimo
zasedání (per rollam), s výjimkou usnesení o vyloučení člena. Podrobné podmínky
hlasování per rollam stanoví jednací řád příslušného orgánu MA či jiný vnitřní předpis.
ČLÁNEK 9: CELOSTÁTNÍ SNĚM
(1) Celostátní sněm je nejvyšším orgánem MA.
(2) Celostátní sněm se koná nejméně jednou za dva roky.

(3) Předseda MA svolává Celostátní sněm podle potřeby. Předseda MA svolá Celostátní
sněm vždy, pokud o to požádají alespoň 2/3 krajských organizací, do 90 dnů od
doručení jejich písemné žádosti.
(4) Celostátního sněmu se účastní
a) s hlasem rozhodovacím:
 členové Výboru;
 delegáti volení Krajským sněmem na základě klíče schváleného Výborem
nebo jejich náhradníci;
b) hosté přizvaní Předsednictvem.
(5) Do působnosti Celostátního sněmu náleží:
a) volba a odvolání předsedy, prvního místopředsedy a tří místopředsedů;
b) volba a odvolání dalších pěti členů Předsednictva;
c) schvalování změn stanov;
d) schvalování programu MA a jeho změn;
e) schvalování zprávy o činnosti a hospodaření MA;
f) určení hlavního zaměření činnosti MA;
g) rozhodování o zrušení MA s likvidací nebo o jeho přeměně MA nebo sloučení
s jiným spolkem.
ČLÁNEK 10: VÝBOR
(1) Výbor je nejvyšším orgánem MA mezi zasedáními Celostátního sněmu.
(2) Výbor tvoří:
a) členové Předsednictva;
b) předsedové Krajských předsednictev.
(3) Výbor zasedá podle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně jednou za
pololetí. Zasedání svolává předseda MA, který jej rovněž řídí.
(4) Do působnosti Výboru náleží:
a) schvalování rozpočtu a jeho změn,
b) schvalování výsledku hospodaření
c) schvalování vnitřních předpisů MA a jejich změn, není-li v těchto stanovách
uvedeno jinak,
d) schvalování klíče pro výběr delegátů účastnících se Celostátního sněmu,
e) rozhodování o neplatnosti usnesení orgánu MA z důvodu jeho rozporu s vnitřními
předpisy MA, se stanovami MA nebo s právními předpisy,
f) schvalování žádostí členů MA o přeřazení k jiné krajské organizaci.
ČLÁNEK 11: PŘEDSEDNICTVO
(1) Předsednictvo je statutárním orgánem MA a řídí činnost MA. Za svoji činnost
odpovídá Celostátnímu sněmu. Předsednictvo je oprávněno jednat za MA navenek ve
všech záležitostech MA. Za Předsednictvo jedná a podepisuje společně předseda MA,
první místopředseda MA nebo místopředseda MA a jeden člen Předsednictva, nebo
samostatně člen Předsednictva či společně členové Předsednictva, které k tomuto

jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří Předsednictvo svým
rozhodnutím. Podepisování za MA se provádí tak, že k vypsanému nebo vytištěnému
názvu MA připojí osoba oprávněná jednat jménem MA své jméno, příjmení, funkci a
podpis; při jednání na základě pověření Předsednictva uvede též odkaz na toto pověření.
Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.
(2) Předsednictvo může zmocnit k zastupování další osoby, které jednají v rozsahu
udělených plných mocí. Plná moc musí být udělena písemně a musí obsahovat věcný a
časový rozsah zmocnění.
(3) Předsednictvo je složeno z předsedy, prvního místopředsedy, tří místopředsedů a
pěti členů Předsednictva. Členové Předsednictva, příp. Předsednictvem pověřené osoby,
jsou oprávněni účastnit se zasedání všech orgánů MA.
(3) Předsednictvo zasedá podle potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně jednou
za čtvrtletí. Zasedání svolává předseda MA, který jej rovněž řídí.
(4) Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech celostátního významu, které nejsou
stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu MA.
(5) Do působnosti Předsednictva náleží zejména:
a) hospodaření s majetkem MA,
b) předkládání zprávy o činnosti a hospodaření MA Celostátnímu sněmu,
c) předkládání návrhu rozpočtu a jeho změn a výsledku hospodaření ke schválení
Výboru,
d) předkládání návrhů vnitřních předpisů MA ke schválení Výboru,
e) schvalování rozpočtových pravidel a pravidel hospodaření,
f) rozhodování o veškerých otázkách uvedených v hlavě III. těchto stanov
(Členství), není-li v těchto stanovách uvedeno jinak nebo není-li tato působnost
usneseními Předsednictva delegována na Krajská předsednictva,
g) rozhodování o zřízení a zrušení krajských organizací a vykonávání působnosti
orgánů krajských organizací v těch krajích, kde krajské organizace nepůsobí,
h) rozhodování o zřízení a zrušení Kanceláře MA, jejíž působnost a pravomoci
stanoví vnitřní předpis schválený Předsednictvem,
i) rozhodování o zřízení a zrušení dočasných či trvalých poradních orgánů,
odborných komisí, stanovení jejich působnosti a pravomocí, schvalování jejich
organizačních řádů a pravidel činnosti, jmenování a odvolávání členů poradních
orgánů s tím, že podmínkou členství v těchto orgánech není členství v MA, a zadávání
úkolů těmto poradním orgánům, odborným komisím, není-li tato působnost
usnesením Předsednictva delegována na Krajská předsednictva,
j) předkládání návrhu změn stanov Celostátnímu sněmu.
ČLÁNEK 12: PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ MA
(1) Předseda MA stojí v čele MA a reprezentuje MA navenek. V případě jeho dlouhodobé
nepřítomnosti nebo v případě, že předseda dlouhodobě nemůže vykonávat svou funkci,
vykonává tuto pravomoc první místopředseda MA, případně další pověření
místopředsedové, a to na základě písemného pověření Předsednictvem.

(2) Předseda MA svolává zasedání Předsednictva, Výboru a Celostátního sněmu a
předsedá jim, nepověří-li tím prvního místopředsedu MA, některého z místopředsedů
MA nebo členů Předsednictva MA.
(3) Místopředsedové MA zastupují samostatně Předsedu MA na základě písemného
pověření Předsednictva ve vymezených záležitostech a vykonávají úkoly z pověření
Předsednictva.
ČLÁNEK 13: KRAJSKÉ ORGANIZACE A ORGÁNY
(1) Krajská organizace je organizační jednotkou MA s územní působností na úrovni kraje
(v případě hl. města Prahy jde o území hlavního města), jejíž územní hranice jsou
vymezené ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
(2) O zřízení krajské organizace může rozhodnout Předsednictvo na žádost alespoň 5
členů, kteří mají bydliště v obvodu krajské organizace.
(3) Krajský sněm je nejvyšším orgánem příslušné krajské organizace a koná se zpravidla
jedenkrát ročně nejméně však jednou za dva roky. Předseda Krajského předsednictva
svolá Krajský sněm vždy, pokud o svolání rozhodne Předsednictvo nebo Výbor, a to
v termínu uvedeném v příslušném rozhodnutí, nebo pokud o to požádá alespoň 2/3
členů příslušné krajské organizace, a to do 60 dnů od doručení jejich písemné žádosti.
(4) Krajského sněmu se účastní všichni členové krajské organizace.
(5) Do působnosti Krajského sněmu náleží:
a) nominace kandidáta na předsedu Krajského předsednictva a její předložení
Předsednictvu MA;
b) volba a odvolání prvního místopředsedy Krajského předsednictva;
c) volba a odvolání až tří místopředsedů Krajského předsednictva;
d) volba a odvolání až tří členů Krajského předsednictva;
e) volba a odvolání delegátů a jejich náhradníků na Celostátní sněm,
f) nominace kandidáta na předsedu MA, prvního místopředsedu MA, kandidátů na
místopředsedy, členy Předsednictva a předložení těchto nominací Celostátnímu
sněmu MA.
(6) Krajské předsednictvo je výkonným orgánem krajské organizace, řídí její činnost.
Krajské předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech krajského významu, které nejsou
těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu MA.
(7) Krajské předsednictvo je složeno z předsedy Krajského předsednictva jmenovaného
a odvolávaného Předsednictvem po řádném zdůvodnění, prvního místopředsedy
Krajského předsednictva, místopředsedů Krajského předsednictva a členů Krajského
předsednictva. Krajské předsednictvo se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát
měsíčně.
(8) Krajskou organizaci, v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy MA, navenek
samostatně zastupuje předseda Krajského předsednictva nebo jeho místopředseda na
základě písemného pověření Krajského předsednictva uděleného pro jednání ve

vymezených záležitostech. Předseda Krajského předsednictva je zároveň členem Výboru
a na jeho zasedání reprezentuje příslušnou krajskou organizaci. V případě, že je
předseda Krajského předsednictva zvolen členem Předsednictva, stává se členem
Výboru jím pověřený místopředseda Krajského předsednictva.
ČLÁNEK 14: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
(1) Funkční období členů všech orgánů MA je dvouleté.
(2) Funkční období zaniká:
a) uplynutím lhůty funkčního období;
b) odstoupením z funkce ke dni doručení vlastnoručně nebo zaručeným
elektronickým podpisem podepsaného písemného oznámení o odstoupení z funkce
orgánu, jehož je odstupující členem, nebo ke dni uvedenému v oznámení o
odstoupení; z funkce nelze odstoupit se zpětnou účinností;
c) novou volbou, ke dni přijetí usnesení o zvolení člena orgánu;
d) odvoláním, ke dni přijetí usnesení o odvolání člena orgánu;
e) zánikem členství v MA;
(3) Uvolní-li člen v některém z volených orgánů MA funkci před skončením funkčního
období nebo nedosahuje-li počet zvolených členů nejvýše stanoveného početního limitu,
lze přistoupit ke kooptaci. Kooptovaný člen je zvolen nadpoloviční většinou všech
zbývajících členů. Takto lze kooptovat nejvýš jednu polovinu členů příslušného orgánu.
Výkon funkce kooptovaných členů končí nejpozději dnem uplynutí funkčního období
řádně zvolených členů. Obdobným způsobem lze kooptovat i prvního místopředsedu a
místopředsedy orgánu MA s tím, že k jejich kooptaci dojde zvolením nadpoloviční
většinou zbývajících členů příslušného orgánu (včetně jeho předsedy, případného
prvního místopředsedy a zbývajících místopředsedů).
(4) V případě neobsazení či nečinnosti některého orgánu MA přechází jeho působnost na
nejblíže nadřízený orgán MA, nebo, nelze-li tento orgán určit, na Předsednictvo.
V. Hospodaření MA
ČLÁNEK 15: ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
(1) MA jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové
MA za závazky MA ani neodpovídají ani neručí.
(2) Prostředky MA tvoří členské příspěvky, dotace, granty, dary, výnosy z majetku a
příjmy z vedlejší činnosti.
(3) MA hospodaří se svým majetkem na základě schváleného rozpočtu a v souladu
s vnitřními předpisy přijatými Výborem.
(4) Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem
MA. Tyto prostředky mohou být použity jen k realizaci hlavní činnosti MA a k zajištění
provozních potřeb MA v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito
stanovami, a to na základě rozhodnutí Předsednictva. Účelem spolku není zisková
činnost. Při svém hospodaření je MA povinno se řídit právními předpisy a těmito

stanovami. Spolek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a
výdajích.
(5) Roční rozpočet MA včetně jeho změn schvaluje Výbor.
(6) Majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení
MA, bude nabídnut nadaci nebo nadačnímu fondu, jejichž účelem je boj proti korupci,
nerozhodne-li Výbor jinak.
(7) MA hospodaří s kladným nebo vyrovnaným rozpočtem.
VI. Přechodná a závěrečná ustanovení
ČLÁNEK 16: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Otázky, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
(2) Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku se vykládají vždy v souladu s těmito
stanovami s tím, že úprava uvedená v těchto stanovách má před dispozitivními
ustanovení občanského zákoníku vždy přednost. K výkladu těchto stanov je oprávněno
Předsednictvo.
(3) Tyto stanovy byly schváleny Celostátním sněmem dne 24. 7.

Translation of the original document:

Statuses and rules of association
Mladé ANO
I. General Provisions

ARTICLE 1: NAME AND SEAT OF THE ORGANIZATION
(1) The name of the association is: Mladé ANO Z.S.
(2) Abbreviation Association reads: MA (hereinafter MA).
(3) The Organization is based in Prague, Czech Republic.

II. Purpose and activities of MA

ARTICLE 2: PURPOSE OF MA
(1) MA’s main purpose is to increase political literacy in the Czech Republic, educating young people
in public life and their involvement in public affairs in the Czech Republic and the European Union.
(2) The MA also cooperates closely with the political movement ANO 2011 (ANO), whose program
MA follows.

ARTICLE 3: MAIN ACTIVITIES OF MA
(1) The purpose of the MA is primarily pursuing the above purpose, it does through the following
activities:
a) The creation of expert studies, analyzes, projects and publications;
b) Organization of training seminars, debates and conferences for members of the association,
professionals and the general public;
c) Organization of cultural, sports, educational events and roadshows;
d) Cross-border cooperation with youth and other stakeholders in particular within the EU;
e) Creation of expert working groups for providing information, analytical and other support
duly elected councilors at the municipal, regional, national and European level, and enhance
political education and awareness of the general public;
f) Cooperation with educational organizations and institutions, state authorities and local
governments, including foreign ones.
(2) MA may for the purposes of its objectives set out in Art. 2 of the Articles of Association to develop
their economic activity as a secondary activity.

II. Membership

ARTICLE 4: CONDITIONS OF MEMBERSHIP IN MA
(1) The member has may be a citizen of the European Union aged 15 to 35 years; who is not a
member of another youth association of a political nature, in addition to clubs agreed by MA; is not a
member of political movement or political party except ANO; is keen to actively participate in the
activities of MA and agrees with MA’s standpoints.
(2) The condition of membership in MA is bringing fully and truthfully completed self or advanced
electronic signature in a signed written application with a request for membership in the MA and the
positive decision of the Presidency to grant membership. Admission requirements for the application
process and provides Bureau.
(3) The admission process starts with an application delivery applications for membership together
with a curriculum vitae of the applicant, the statement of indebtedness and impunity respective
Regional Bureau in, whose jurisdiction the applicant resides. Resident applicants are understood as
the place of residence, where the applicant resides mostly. Regional Bureau give its opinion on the
application, which is then forwarded to the Bureau.
(4) The granting membership decides Bureau, whose decision is final and not appealable. In rejecting
the application for membership can submit a new application soon after one year from the decision.
(5) Membership begins approving the application for membership of the Bureau.
(6) If necessary, Regional Bureau or the Bureau can request submission of additional documents and
the documents or the execution of a membership request a personal interview with the applicant.
(7) Records of MA members stating membership in the regional organization of leading offices in
electronic form. Unless an office has been established, leads her bureau or a member of the
Presidium. The list of members is not disclosed.

ARTICLE 5: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE MEMBER MA
(1) The member has a right to:
a) To elect the MA;
b) To be elected and delegate to the authorities as their member, officer or delegate if the
election day has reached 18 years of age;
c) Participate in meetings of regional organizations, meeting of the Regional Assembly and the
authority to which he was elected, to vote on the pending motions to present their views
and defend their opinions, make suggestions and ask questions,
d) Participate in meetings and events organized by the authorities MA, unless otherwise
specified by the Committee,
e) Be informed about the activities of MA and adopted resolutions major organs MA,
f) Be filed with the relevant regional organizations.

(2) The member has a duty to:
a)
b)
c)
d)

Actively participate in the activities of MA;
Their actions contribute to maintaining and developing the reputation MA;
Comply with the statutes MA, MA and internal regulations binding resolution bodies MA;
Honestly and conscientiously perform the functions of the body MA, to which he was
elected;
e) Notify the regional organization with which he is registered, any changes in the facts and
figures contained in the application for membership of the MA, including their components;
f) Pay membership contributions in the prescribed amount and deadline set by an internal
regulation.

ARTICLE 6: TERMINATION OF MEMBERSHIP
(1) Membership in MA expires:
a) The date of delivery or personally advanced electronic signature in a signed written notice of
withdrawal from the MA Regional President;
b) The date of receipt to another youth association of a political nature without the prior
consent of the Board;
c) The date of acceptance of the political movements or political parties, with the exception of
ANO;
d) Candidacy to the elections as a political party or movement, with the exception of the
Movement YES, without the prior consent of the Committee, on the day of registration of
candidates (candidate);
e) The date of the decision to expel a member of MA;
f) Upon the death or declaration of death;
g) The date on which entered into force court decision on the restriction of legal capacity;
h) The date of the abolition of the regional organization with which he is registered member;
i) 31. 12. In a year when the member reaches the age limit of 35 years of achievement.
(2) The exclusion from the MA decides Bureau whose decision is the effective date of its adoption. To
its decision, the Bureau will seek the opinion of the relevant Regional Bureau. The Member shall be
entitled to attend meetings of the relevant bodies acting on his expulsion. For exclusion requires
prompt corrective within the meaning of § 239 paragraph. 1 of Law no. 89/2012 Coll., Civil Code, as
amended (the Civil Code). Reasons for exclusion of a member are:
a) Serious or repeated minor violations of statutes, other internal regulations MA, laws and
regulations of the Czech Republic, negotiations leading to loss of reputation MA;
b) Acts contrary to the interests of MA;
c) Providing incomplete, false or misleading information in the application, in the CV and in
other parts of the application;
d) Failure to pay the membership fee in the amount and the deadline set by an internal
regulation, even within the grace period specified in the notice sent;
e) Final conviction for an intentional crime;
f) Long-term neglect of membership obligations.

(3) The person concerned is entitled to file within 15 days of receipt of the decision no later than two
months after its adoption by the Bureau, personally or advanced electronic signature in a signed
written appeal to the Committee, whose decision is final. Filed an appeal does not have suspensive
effect.
(4) A member whose membership ceased, not to the MA entitled to any performance associated
with the defunct membership. Upon termination of membership for any reason, the membership fee
or its proportional part refunded. MA Claims against a member of his demise are not affected by the
membership and these are barred under the law.

IV. Organizational Structure and authorities of MA

ARTICLE 7: ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND BODIES OF MA
(1) The organizational structure is composed of regional organizations under the umbrella of national
bodies.
(2) The authorities nationwide are:
a) The National Assembly;
b) Committee;
c) The Bureau.
(3) The authorities with regional powers are:
a) Regional Assembly;
b) Regional Bureau

ARTICLE 8: DECISION MAKING BODIES
(1) The authority shall have the quorum, are engaged in their meetings majority of members or
delegates with voting rights.
(2) The decision of all authorities take the form of resolutions. A resolution must be approved by a
majority of members present and voting delegates. In the event of a tie, the vote of the Chairman of
the competent authority.
(3) To amend the statutes require the approval of three-fifths of those present in the National
Assembly with the voice of the decision.
(4) Resolution of higher bodies MA are binding on all members of the MA and MA institutions that
are accountable to the higher authorities if he or a member of the body has the opportunity to meet
him.
(5) The right to vote only members of MA.
(6) Bodies of MA could make decisions (with the exception of councils of all levels) without holding a
meeting (per rollam), with the exception of the resolution to expel a member. Detailed conditions for
distance voting establishes rules of procedure of the competent authority MA or other internal
regulation.

ARTICLE 9: NATIONAL ASSEMBLY
(1) The National Assembly is the supreme organ MA.
(2) The National Assembly is held at least once every two years.
(3) The President of the National Assembly should be convened as necessary. Chairman MA convene
the National Assembly always, if requested by at least 2/3 of regional organizations, within 90 days
from receipt of the written request.
(4) The National Assembly participates
a) with the voice of the decision:
a. Committee members;
b. delegates elected by the Regional Assembly on the basis as approved by the
Committee or their alternates;
b) Guests invited by the Presidency.
(5) The powers of the National Assembly include:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

The election and removal of Chairman, President and three Vice-Presidents;
Election and dismissal of five other members of the Bureau;
Approval of changes to the Articles of Association;
Approval of the MA program and its amendments;
Approval of the report on activities and management MA;
Determining the principal focus of the MA;
Decision to cancel MA liquidation or for the conversion of MA or merger with another
association.

Article 10: Committee
(1) The Committee is the supreme authority of MA between sessions of the National Assembly.
(2) The Committee consists of:
a) Members of the Presidency;
b) The presidents of regional bureau.
(3) The Committee shall meet as needed, usually once a quarter, at least once per semester. Meeting
convened by the Chairman MA, which it also manages.
(4) The powers of the Committee include:
a) Approval of the budget and its changes,
b) Approval of the profit
c) Approval of internal regulations MA and their changes, unless these statutes otherwise
stated,
d) Approval of the keys for selecting delegates to the National Assembly,
e) Deciding on the invalidity of the resolution authority MA because of its conflict with the
internal regulations of MA, MA with statutes or legislation
f) Approval of requests member has reassignment to another regional organization.

ARTICLE 11: THE BUREAU
(1) The Board is a statutory body and manages the activities of MA MA. For his activities
corresponding to the National Assembly. The Bureau is authorized to act on behalf of MA externally
in all matters MA. Under the chairmanship of acting and signed jointly by the President MA, First
Vice-President or Vice-MA MA and a member of the Presidency, a member of the Presidium or
separately or together members of the Presidency, that this negotiation to a certain extent and for a
certain period, the Bureau makes its decisions. Signing on behalf of MA is done so that the written or
printed name of MA connects a person authorized to act on behalf of MA's name, position and
signature; acting by delegation of the Presidium shall also contain a reference to this mandate.
Absence of such data, however, the signature does not invalidate the infringement.
(2) The Board may authorize other persons to represent, acting within the scope of granted powers
of attorney. The power of attorney must be granted in writing and must contain substantive and
temporal scope of the authorization.
(3) The Bureau is composed of a chairman, first vice-president, three vice-presidents and five
members of the Presidium. Members of the Presidium, eventually. Bureau authorized persons are
allowed to participate in the meetings of all organs MA.
(3) The Board meets as needed, usually once a month, at least once per quarter. Meeting convened
by the Chairman MA, which it also manages.
(4) The Board shall decide on all matters of national importance that are not statutes in the
competence of another body MA.
(5) The scope of the Presidium include in particular:
a) Property management MA,
b) The presentation of reports on the activities and management of MA to the National
Assembly,
c) The draft budget and its amendments and profit for the approval of the Committee,
d) Proposals for internal regulations MA for approval of the Committee,
e) Approval of the budget rules and management,
f) Decisions on all matters referred to in Title III. these statutes (membership), unless these
statutes stated otherwise or unless the scope of the resolutions of the Presidium delegated
to the Regional Bureau
g) Deciding on the establishment and abolition of regional organizations and perform on the
competence of regional organizations in those regions where regional organizations do not
h) Deciding on the establishment and abolition of the Office of MA, whose scope and powers of
the internal regulations approved by the Bureau
i) Decide on the establishment and abolition of temporary or permanent advisory bodies,
expert committees, determining their competence and powers, approving their
organizational orders and rules of operation, appoint and remove members of the advisory
bodies, with the condition of their membership is membership in MA, and assigning tasks to
these advisory bodies, expert committees, unless the scope of the Resolution of the
Presidium delegated to the Regional Bureau
j) Submission of the draft amendments to the Articles of Association to the National Assembly.

ARTICLE 12: The President, Vice MA
(1) The President MA is at the forefront MA and MA represents externally. In the event of prolonged
absence or in the event that the Chairman of the long term cannot perform its function, exercises
that power first vice-MA, or other commission vice-presidents, and on the basis of a written
authorization by the Bureau.
(2) The President shall have convened meetings of the Bureau of the Committee and the National
Assembly and chair, readily put when the First Vice-MA, one of the vice-presidents or members of
the Presidium of MA.
(3) The Vice-Chairperson independently represent MA upon written authorization of the Presidium of
the specified matters and perform tasks on behalf of the Presidency.

ARTICLE 13: REGIONAL ORGANIZATIONS AND BODIES
(1) The regional organization is an organizational unit has territorial jurisdiction on the regional level
(in the case of the City. City Hall regards the capital city), whose territorial boundaries are defined by
constitutional law no. 347/1997 Coll., on establishment of higher territorial units, as amended.
(2) The establishment of a regional organization may decide Bureau at the request of at least 5
members residing in the district regional organization.
(3) The Regional Assembly is the supreme authority of the relevant regional organizations and is held
usually once a year at least once every two years. Chairman of the Regional Bureau convene a
regional conference always, if you decide to convene the Bureau or the Committee, and on the date
specified in the decision, or if requested by at least 2/3 of the members of the regional organization,
within 60 days from receipt of the written request.
(4) Regional Assembly attended by all members of the regional organization.
(5) The scope of the Regional Assembly include:
a) The nomination of a candidate for President of the Regional Bureau and its submission to the
Bureau MA;
b) Election and removal of first vice-president of the Regional Bureau;
c) Election and recall up to three Vice-Presidents of the Regional Bureau;
d) Election and recall of up to three members of the Regional Bureau;
e) Election and recall of delegates and their alternates to the National Assembly,
f) The nomination of a candidate for President MA, First Vice-president MA, candidates for the
Vice Presidency members and submit these nominations to the National Assembly MA.
(6) Regional Bureau is the executive body of the regional organization manages its activities. Regional
Bureau decides on all matters of regional importance that these statutes are not in the competence
of another body MA.
(7) Regional Bureau is composed of a chairman appointed by the Regional Bureau and the Bureau
could call him of a duty after giving a big reason, by first vice-president of the Regional Bureau,
Deputy Regional Bureau and members of the Regional Bureau. Regional Bureau meets as needed,
usually once a month.

(8) Regional organization, to the extent specified by internal regulations MA, outwardly
independently represents chairman of the Regional Bureau or vice upon written authorization
granted by the Regional Bureau for meetings in specified matters. Chairman of the Regional Bureau is
also a member of the Committee and its meeting represents a relevant regional organization. In the
event that the President of the Regional Bureau elected a member of the Presidency, he becomes a
member of the Committee authorized by him Deputy Chairman of the Regional Bureau.
ARTICLE 14: COMMON PROVISIONS
(1) The term of office of members of all bodies MA is two years.
(2) The term expires:
a) The expiry of the term of office;
b) Resignation from office on the day of delivery or personally advanced electronic signature in
a signed written notice of resignation body of which he is a member of the outgoing, or on
the date specified in the notice of withdrawal; You cannot resign from office retroactively;
c) Re-election, the date of adoption of the resolution on the election of members of the
institution;
d) Reference, the date of adoption of the resolution on the appeal body member;
e) Termination of membership in MA;
(3) If a member becomes vacant in any of the elected body has the function before the end of the
term or amount does not exceed the number of elected members set a maximum quantity limit, you
can proceed to co-optation. Co-opted member is elected by an absolute majority of all the remaining
members. This way you can co-opt a maximum of one half of the members of the competent
authority. The performance of duties of co-opted members shall expire no later than the date of
expiry of the term of office of the elected members. In a similar way it can co-opt and first VicePresident and Vice-MA authority that their co-optation will select a simple majority of the remaining
members of the competent authority (including its President, any President and Vice-Presidents of
the rest).
(4) In the case of unoccupied or inaction of an organ MA transferred its powers to the next higher
authority MA, or, if no such authority to determine on Bureau.

V. Management MA

ARTICLE 15: PRINCIPLES OF MANAGEMENT
(1) MA as a legal entity has responsible for its obligations with its entire property. Members of MA
are not responsible for liabilities, they also have no liability.
(2) Means MA consists of membership fees, subsidies, grants, donations, income from property and
income from secondary activities.
(3) MA manages its assets based on the approved budget and in accordance with the internal rules
adopted by the Committee.
(4) Embedded and provided funds other things and values become the property of MA. These funds
can only be used to implement the main activities of the MA and the MA to satisfy operational needs

in accordance with applicable law and these statutes, and based on the decision of the Presidium.
The purpose of the association is not a profitable activity. In its activities, MA is obliged to obey the
laws and the Constitution. The association keeps accounts on the status and movement of assets, of
their income and expenditure.
(5) The annual budget of the MA, including its amendments approved by the Committee.
(6) The asset balance, resulting from the liquidation of assets and liabilities in the event of
cancellation of MA, will be offered a foundation or endowment fund, whose purpose is to combat
corruption, unless the Committee decides otherwise.
(7)MA has a positive or balanced budget.

VI. Transitional and final provisions

ARTICLE 16: TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
(1) The questions that these statutes do not regulate explicitly, are governed by the Civil Code.
(2) Optional provisions of the Civil Code shall be interpreted always in accordance with the
Constitution, with the adjustment referred to in these articles has before disposable Civil Code
provisions always prevail. The interpretation of these statutes is entitled Bureau.
(3) These statutes were approved by the national Assembly on 24. 7. 2015

