STANOVY
Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948 – 1989
schválené sjezdem SBPV ČR a platné od 18. dubna 2012.

HLAVA I.
§ 1.
1. Název organizace: Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948 – 1989. Zkráceně SBPV ČR.
2. Působnost se vztahuje na celou Českou republiku.
3. Sídlem je hlavní město Praha.

HLAVA II.
Poslání a úkoly SBPV a jejich působnost.

§ 2.
SBPV je dobrovolnou společenskou zájmovou organizací ve smyslu Ústavy ČR, v níž sdružuje politické
rehabilitované vězně a občany celé České republiky, kteří z politických důvodů byli trestáni a perzekuováni
v letech 1948 až 1989 pro odpor proti komunistickému režimu.
Cíle a program SBPV:
a) aktivně pracovat na výstavbě demokratického právního státu;
b) kritizovat všechny projevy totality, násilí, nenávisti, rasové diskriminace, nepravdu a všechny negativní jevy ve
společnosti;
c) dbát na důsledné dodržování zákona o protiprávnosti komunistického režimu a jeho naplňování. Nápravu
všech křivd spáchaných komunistickým režimem. Potrestání všech osob, které se podílely a páchaly zločiny
proti lidskosti jak při vyšetřování, tak i ve výkonu trestu;
d) usilovat a dbát, aby bylo dosaženo nepromlčitelnosti komunistických zločinů, postavení pomníků obětem
komunismu, působit na mládež a její výchovu.

§ 3.
Členská základna.
a) řádným členem se může stát každý občan ČR, bývalý i rehabilitovaný politický vězeň, žijící na území ČR, ale i
v zahraničí. Musí souhlasit se Stanovami a posláním SBPV. Bude řádně platit členské příspěvky a svojí prací
a chováním přispívat ke zdárnému rozvoji Sdružení;
b) členem je ten politický vězeň, který byl za protistátní činnost odsouzen 1948 – 1989 a kterého lze označit jako
politického vězně podlr zákona č. 119/1990 Sb.
c) členem se může stát i příbuzný politického vězně a dále i občan, který byl komunistickým režimem postižen
nejen trestem, ale i dlouhodobě pronásledován. Všichni tito však za předpokladu, že nebyli členy KSČ,
extremistických a jiných aktivistických organizací pod patronací KSČ, aniž byli souzeni, souhlasí se
Stanovami, posláním a působností SBPV.

d) Členem se může stát každý občan České republiky, který je příznivcem SBPV, je trestně bezúhonný, zastává
demokratické postoje a chce aktivně hájit zájmy sdružení, nést do budoucnosti odkaz politických vězňů,
vymezovat se proti jakékoli podobě totality. Bude se podílet na péči o památníky a pořádat vzpomínkové akce
na oběti komunistického režimu, zejména o Ďáblický hřbitov.

§ 4.
a) Členem se nemůže stát občan, který byl členem KSČ, spolupracovníkem StB a GERU ( KGB ), byl členem
Lidových milicí, souhlasil s okupací ČSSR vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Dále ti, kteří zapříčinili
zajištění a odsouzení občana, člena SBPV;
b) řádné členy přijímá členská schůze po předložení rehabilitačního rozsudku, lustračního osvědčení a na
doporučení místní skupiny SBPV. Členství vzniká dnem přijetí a případné zamítnutí lze odvoláním znovu
projednat; Noví členové se přijímají podmíněně, s tím, že do 3 měsíců od přijetí předloží lustrační osvědčení.
Pokud tak neučiní, jejich členství po této době automaticky zaniká.
Noví členové, narození před 17. listopadem 1971, lustrační osvědčení nepředkládají.

c)

členství zaniká úmrtím, vystoupením nebo vyloučením. Vystoupení se oznámí místní skupině SBPV.
Vyloučení provádí členská schůze na jednání o vyloučení člena SBPV za přítomnosti jeho, ale i navrhovatele.
Odvolání je možné ke komisi, která rozhodne definitivně zda ano či ne;

d) čestnými členy se mohou stát významné osoby jak z ČR, tak i ze zahraničí, které se zasloužily o dodržování
lidských práv, humanity a demokracie;
e) zakládající členové SBPV jsou ti, kteří se zasloužili o vznik SBPV.

§ 5.
Povinnosti a práva členů.
Člen má právo:
a) účastnit se práce a života SBPV a předkládat jakékoli složce svoje návrhy a připomínky;
b) volit a být volen do složek SBPV na doporučení místní skupiny;
c) uplatňovat ve všech složkách SBPV kritiku a žádat osobní účast ve všech případech, kdy místní SBPV nebo
vyšší složka SBPV jedná o jeho činnosti a vystupování.

§ 6.
Povinnosti člena SBPV.
a) aktivně se zúčastnit plnění úkolů SBPV a pravidelných setkání;
b) znát Stanovy SBPV jakož i usnesení složek a chránit vnitřní demokracii v SBPV;

c) seznamovat a propagovat mezi členy, jaké úkoly a plány SBPV má a získávat další členy. Důstojně
reprezentovat Českou republiku;
d)

platit řádně stanovené členské příspěvky a dodržovat i zásady plané k výhodám, přiznaným uvedeným
zákonem.

H L A V A III.
Skupiny sdružení politických vězňů.
§ 7.
Činnost SBPV řídí ústřední vedení SBPV.
1. Působnost se vztahuje na území České republiky. Základními organizačními složkami jsou místní skupiny
SBPV. Všichni vedoucí skupin SBPV jsou voleni demokraticky členskou základnou. Vedoucí skupin mohou být
odvoláni tou skupinou, která je zvolila.
2. Sjezd SBPV ČR rozhoduje o základních otázkách programu a činnosti. Stanoví platy a jejich výši předsedovi,
tajemníkovi a účetnímu a to za předpokladu, že SBPV dosáhne minimálně v první fázi alespoň 500 členů.
Mimořádný sjezd musí být zdůvodněn a svolán, požádá-li o to alespoň třetina té skupiny, která o to požádala.
Sjezd pak v tajném hlasování volí, jakož i odvolává vedení SBPV a revizní komisi. Dále pak návrh na změnu
Stanov nebo jejich doplnění, schválení nebo zrušení musí být na sjezdu účastna dvoutřetinová většina
delegátů a odsouhlasen počet podle prezenční listiny.
3. Konferenci svolává předsednictvo k řešení důležitých otázek a vyvstalých problémů. Delegáti zvolení místními
skupinami jak na sjezdu i konferenci mají rozhodující hlas. Jsou schopni usnášení za přítomnosti alespoň
poloviny delegátů a usnesení schvalují prostou většinou hlasů.
4. Předsednictvo SBPV ČR v období mezi sjezdy volí předsedu, místopředsedu a tajemníka a jsou zastupujícími
právními osobami SBPV s podpisovým právem. Předseda podle potřeby svolává předsednictvo na požádání
nadpoloviční většiny členů předsednictva. Za svoji činnost odpovídá sjezdu a je schopno se usnášet
nadpoloviční většinou hlasů. O zásadních otázkách, které stanoví jednací řád, pak dvoutřetinovou většinou
hlasů. Jednací řády schvaluje předsednictvo a ze svých členů volí vedení. Přijímá a schvaluje návrhy, jeho
činnost a uděluje mu absolutorium. Sjezd stanoví počet členů vedení.
5. Předsednictvo SBPV tvoří předseda, místopředseda, tajemník a další zvolení členové. Předsednictvo plní jemu
uložené a schválené úkoly, připravuje usnesení a doplnění Stanov a konání schůzí.
6. Funkci předsedy v případě jeho nezpůsobilosti, odstoupení nebo úmrtí vykonává 1. místopředseda do té doby,
než bude provedena nová volba na sjezdu SBPV. Předsednictvo schvalují další členové skupiny. Předsedové
skupin, pokud nejsou členy předsednictva, se účastní schůzí s hlasem poradním. Předseda SBPV ČR nemůže
být předsedou dalších skupin, ale jen členem.

§ 8.
Revizní komise SBPV ČR.
Revizní komise sleduje dodržování a plnění základních ustanovení sjezdu, hospodářskou činnost SBPV a
účelových skupin a dbá na uchování majetku SBPV. Předsedu a místopředsedu volí členská základna ze svého
středu. Revizní komise podává pololetní zprávu o činnosti a hospodaření SBPV, jakož i o případných
nesrovnalostech. Počet členů revizní komise stanoví sjezd.

H L A V A IV.
§ 9.

Hospodaření a majetek SBPV ČR.
1) SBPV ČR je samostatnou právnickou osobou. K plnění úkolů a povinností nabývá práva se zavazovat. Právní
subjektivita je zaručena.
2) Získávání finančních prostředků SBPV:
a) ze zápisného a členských příspěvků;
b) z darů a příspěvků sponzorů;
c) z veřejných subvencí a dotací jiných organizací;
d) z výnosů podniků a akcí, pořádaných složkami SBPV.
3) Právo nakládat s finančními prostředky mají pouze určené osoby, mající podpisové právo.

H L A V A V.
§ 10.
Závěrečná ustanovení.
1) Organizační řád stanoví pravomoci a pracovní náplň předsednictva a vedení SBPV ČR.
2) Stanoví zásady činnosti místních skupin SBPV a tak určuje, kdo a kde na jaké úrovni za místní skupiny SBPV
bude jednat a v jakém rozsahu.
3) Stanoví též postup při vystoupení, odvolání, vyloučení člena SBPV a jeho úmrtí.

H L A V A VI.
§ 11.
Zánik sdružení bývalých politických vězňů ČR.

1) SBPV ČR zaniká usnesením sjezdu, hlasují-li pro to nejméně dvě třetiny přítomných delegátů, nejméně však
při účasti poloviny členské základny.
2) Rozhodne-li sjezd o zrušení SBPV ČR, předsednictvo určí likvidační komisi a stanoví, které jiné organizaci
připadne majetek SBPV ČR. Musí to být taková organizace, která má v náplni své činnosti humanizaci nebo
charitativní činnost. Členstvo se pak svobodně rozhodne, kam se zařadí.

V Praze dne 18. dubna 2012

Ladislav Bergmann
předseda
Naděžda Viková
místopředsedkyně

