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Členství v Oblastním sdružení Občanské demokratické strany Praha 1
je a podle Zákona o politických stranách může být upraveno pouze
a výhradně příslušným Článkem Stanov daného politického subjektu,
v případě Občanské demokratické strany Článkem číslo 3 platných Stanov
Občanské demokratické strany.

Stanovy Občanské demokratické strany
Článek 3
Členství
1.
2.
3.
4.

Členství ve straně je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být
známi jako členové strany, respektují její program a stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí
či strany.
Členové strany musí být registrováni u místního sdružení. Registrace je možná pouze u jednoho
sdružení.
Členství ve straně vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, osobní účastí zájemce o členství
v ODS před rozhodnutím Rady MS ODS, rozhodnutím Rady MS ODS a osobním zaplacením
příspěvku s prokázáním totožnosti.
Členství ve straně zaniká
a. nezaplacením příspěvků ve stanoveném termínu
b. vstupem do jiné politické strany nebo hnutí
c. ztrátou způsobilosti k právním úkonům
d. úmrtím
e. písemným prohlášením o vystoupení
f. zrušením členství místním sněmem z důvodu závažného porušení povinností stanovených
v článku 3, odst. 8
g. zanikne-li místní sdružení a člen se do tří měsíců nezaregistruje u jiného místního
sdružení s platnou licencí
h. kandidaturou v parlamentních či krajských volbách za jiný volební subjekt nebo
kandidaturou v komunálních volbách za jiný volební subjekt bez souhlasu orgánu strany,
v jehož pravomoci je kandidaturu schválit.
Zánik členství konstatuje místní rada, v případě odst. 4 písm.g) oblastní rada.

5.
6.

7.
8.

Místní rada má za povinnost svým rozhodnutím prohlásit za neplatné členství od počátku tomu,
kdo vědomě uvedl v přihlášce do strany nepravdivé údaje.
Proti rozhodnutí o nepřijetí, zrušení či neplatnosti členství se lze odvolat k příslušnému smírčímu
výboru do 15 dnů po oznámení této skutečnosti
a. dokud právoplatně není rozhodnuto o zrušení členství podle odst. 4 je dnem odvolání
členství dotčeného člena pozastaveno
b. ten, jehož členství bylo pozastaveno, nemůže vykonávat funkci, do které byl zvolen,
hlasovat, volit a být volen do kteréhokoli orgánu nebo složky strany. Při stanovení
volebních klíčů se jeho osoba nezapočítává.
V případě, že došlo ke zrušení členství místním sněmem, může být případný nový vstup do strany
uskutečněn až po uplynutí lhůty jednoho roku od okamžiku ukončení členství.
Práva a povinnosti
Člen strany má právo
a. účastnit se jednání místního sněmu
b. volit orgány místního sdružení a být volen do všech orgánů strany

c.
d.
e.
f.
g.

předkládat všem orgánům strany náměty, stížnosti a připomínky a být vyrozuměn o řešení
být pravidelně informován o přijatých usneseních, politických, organizačních a jiných
otázkách týkajících se strany
obhajovat své názory, prosazovat je a předkládat je voleným orgánům strany k rozhodnutí
odvolávat se ve sporech k smírčímu výboru
upozorňovat na nedostatky ve stranické činnosti a navrhovat jejich odstranění.

Člen je povinen:
h.
i.
j.
k.
l.

spolupracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejího programu
respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů strany
dodržovat stanovy strany a prosazovat její programové zásady a cíle
platit členské příspěvky ve stanovené výši a stanovených lhůtách
neprodleně oznamovat místnímu sdružení změny osobních údajů, které jsou předmětem
členské evidence.
9. Do žádné funkce ODS na jednotlivých úrovních nesmí být zvolen ten člen ODS, který nesplňuje
podmínky stanovené zákonem č. 451/1991 Sb.(tzv. lustrační zákon).
10. Oblastní a regionální manažeři nemohou zároveň vykonávat volené funkce na oblastní úrovni
a výše.

