Stanovy Levice
Úplné znění stanov schválených III. sjezdem Levého bloku dne 21. 6. 1997, ve znění změn schválených IV.
sjezdem dne 13. 12. 1997, V. sjezdem dne 10. 4. 1999, VI. sjezdem dne 3. 3. 2001, VII. sjezdem dne 22. 11.
2003, rozhodnutím CV SDS dne 14. 10. 2006, IX. sjezdem dne 9. 6. 2007, XII. sjezdem dne 16. 11. 2013, XIV.
sjezdem dne 25. 11. 2017, a XV. sjezdem dne 25. 1. 2020 SDS a XVI (I.) sjezdem Levice dne 17. 4. 2021.

Článek I. - Základní ustanovení
1.

Levice (dále jen Strana) je politickou stranou podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o sdružování v politických stranách).

2.

Pro své označení užívá zkratky Levice a součástí označení Strany jsou i její symboly.

3.

Strana působí na území České republiky.

4.

Sídlem Strany je Praha.
Článek II. - Programové cíle strany

1.

Strana je politickým pokračovatelem Levého bloku a Strany demokratické levice, Strany
demokratického socialismu a iniciativy Skutečná levice.

2.

Strana je stranou socialistické orientace. Socialismus chápe jako humánní, demokratické
hnutí, směřující k emancipaci člověka. Sdružuje občany České republiky, bez rozdílu vyznání
a společenského postavení, které spojuje úcta k lidským právům, zájem na sociální
spravedlnosti a rovnosti občanů. Strana se hlásí k principům sociálně spravedlivého
uspořádání společnosti a ke spolupráci se všemi levicově, mírově a progresivně orientovanými
subjekty v České republice i v zahraničí. Odmítá diskriminaci kterýchkoliv politických stran,
sdružení a hnutí, která demokraticky usilují o sociální spravedlnost a mír.

3.

Programovým cílem Strany je společnost založená na solidární, sociální, participativní a
ekologicky udržitelné ekonomice, na vládě práva nad politikou a na silném sociálním státu,
který má mít co nejširší participativní charakter. Odmítáme státní dirigismus a paternalismus.
Článek III. - Členství ve Straně, práva a povinnosti členů

1.

Členem (členkou) Strany může být každý občan ČR, starší 18 let, který není členem (členkou)
jiné politické strany či politického hnutí ve smyslu zákona o sdružování v politických stranách,
souhlasí s programovými cíli Strany a podle svých možností a schopností pracuje k jejich
naplňování.

2.

Členství ve Straně vzniká:
a) přijetím zájemce (zájemkyně) Základní organizací (dále jen ZO) Strany na základě
vyplněné přihlášky (v písemné či elektronické verzi) a po zaplacení členských příspěvků
na zbytek roku (nebo po jejich prominutí rozhodnutím ZO).
b) pokud není v kraji ZO, rozhoduje o členství Předsednictvo Strany.

3.

Dokladem o členství je členský průkaz.

4.

Člen (členka) Strany má právo svobodně se vyjadřovat ke všem otázkám činnosti strany, jejích
orgánům a funkcionářům, předkládat kterémukoli orgánu strany návrhy, připomínky a stížnosti
a být přítomen všem jednáním, na nichž se rozhoduje o jeho návrzích či o jeho osobě, a dále
se podílet na činnosti Strany. Současně má právo být pravidelně informován o činnosti vyšších
orgánů Strany.

5.

Člen (členka) Strany má právo volit a být volen do orgánů strany všech stupňů a účastnit se
na základě stanoveného klíče celostátních jednání Strany.

6.

Člen (členka) Strany je povinen (povinna) dodržovat Stanovy Strany, podle svých možností
pracovat v některém ze Základních článků Strany, aktivně a odpovědně pracovat v orgánu
Strany, do něhož byl (byla) zvolen (zvolena), a platit členské příspěvky.

7.

Členství ve Straně zaniká: vystoupením člena (členky) - svůj úmysl vystoupit musí oznámit
písemně, elektronicky nebo na schůzi ZO, jeho (jejím) úmrtím, a ukončením členství na
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základě rozhodnutí členské schůze příslušné ZO Strany, přijatého nejméně 3/5 většinou
přítomných členů této ZO, či rozhodnutím Předsednictva Strany na základě návrhu Rozhodčí
komise. Proti rozhodnutí o ukončení členství má člen právo odvolání k Celostátnímu výboru
Strany.
Článek IV. - Registrovaný sympatizant Strany
1)

Registrovaným sympatizantem (sympatizantkou) Strany se stane každý, kdo souhlasí
s programovými cíli Strany, kdo je ochoten přispět k jejich naplňování a kdo se registruje
u některé ZO na základě vyplnění formuláře pro přijetí za sympatizanta (sympatizantku) a to
písemně, elektronicky, nebo na schůzi ZO). Registrace musí být schválena podobně jako
přijetí za člena (členku) příslušnou ZO.

2)

Pokud není v kraji ZO Strany, rozhoduje o registraci sympatizanta (sympatizantky)
Předsednictvo Celostátního výboru Strany.
Registrovaný sympatizant (sympatizantka) Strany není členem Strany podle Zákona
o sdružování v politických stranách. Má však obdobná práva a povinnosti jako člen Strany
s následujícími odchylkami:
a) neplatí členské příspěvky,
b) nemá právo volit a být volen do orgánů strany,
c) je povinen dodržovat Stanovy Strany v přiměřeném rozsahu,
d) na zánik statutu registrovaného sympatizanta se přiměřeně použijí ustanovení o zániku
členství.

3)

Článek V. - Vnitrostranické platformy
1.

Členové a registrovaní sympatizanti Strany mohou volně vytvářet vnitrostranické platformy,
které nejsou Základními organizacemi Strany, a dávat jim názvy, které jsou výrazem jejich
sebezařazení a příslušnosti ke Straně.

2.

Platforma se registruje u Celostátního výboru. Pokud počet jejích členů překročí 5 % členů
Strany a schválí ji Celostátní výbor, je považována za celostátní platformu.

3.

Platforma si sama určuje svůj politický a organizační přínos pro Stranu. Volené orgány Strany
ji aktivně zapojují do práce pro Stranu v souladu s orientací platformy.

4.

Platforma si sama určuje způsob své činnosti i svou vnitřní strukturu na základě
demokratických zásad. Celostátní platforma je povinna schválit svá vlastní organizační
pravidla.

5.

Celostátní platforma má právo vysílat jednoho delegáta na sjezd Strany nad počet odpovídající
stanovenému klíči pro ZO. Celostátní platforma má právo mít svého zástupce v Celostátním
výboru Strany.

6.

Platforma, která svým sebezařazením, svými rozhodnutími nebo politickým působením hrubě
porušuje stanovy nebo program Strany, může být rozhodnutím Celostátního výboru Strany
rozpuštěna. Toto rozpuštění musí být potvrzeno sjezdem Strany, jinak je neplatné. Pokud
počet členů celostátní platformy klesne pod 5 % všech členů Strany, může jí CV Strany zrušit
postavení celostátní platformy.
Článek VI. Organizační struktura Strany

1.

Celorepublikové orgány Strany:
Sjezd a Celostátní konference
Celostátní výbor (CV)
Předsednictvo Celostátního výboru (Předsednictvo)
Revizní komise
Rozhodčí komise

2.

Organizační jednotky Strany jsou na nejnižší úrovni ZO a na krajské úrovni Krajské
organizace.
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Základní Organizace
3.

ZO jsou základním organizačním článkem Strany. Sdružují nejméně 3 členy Strany v místě.
Počet ZO v místě (obec, město, městská část) při zachování samostatnosti každé z nich není
omezen.

4.

Vznik ZO Strany se oznámí CV Strany. Písemným potvrzením ze strany CV Strany nabývá
ZO oprávnění politicky jednat jménem Strany v rozsahu určeném Stanovami.

5.

Členská schůze ZO volí nadpoloviční většinou přítomných členů svého předsedu (svoji
předsedkyni) a pokladníka (pokladnici) zodpovědného (zodpovědnou) za vybírání členských
příspěvků a reportování příjmů a výdajů Předsednictvu CV Strany. Tvoří-li ZO více než 9 členů,
volí členská schůze výbor, jehož členy musí být alespoň předseda (předsedkyně) a pokladník
(pokladnice).

6.

ZO schvaluje kandidátky do komunálních voleb. V závažných odůvodněných případech může
do složení kandidátky zasáhnout příslušná Krajská konference nebo CV.

7.

Základní organizace vyvíjí politickou činnost na místní úrovni.
Krajské organizace

8.

Krajské organizace jsou sdružením všech základních organizací na území daného kraje.
Nejvyšším samosprávným orgánem Krajské organizace je Krajská konference, která ze svých
členů volí, podle klíče stanoveného CV Strany, Krajský výbor. Krajský výbor především
pomáhá koordinovat práci ZO v daném kraji v době mezi konferencemi.

9.

Krajskou konferenci svolává Krajský výbor, a to zpravidla jednou ročně. Mimořádnou Krajskou
konferenci je výbor povinen svolat, požádá-li o to nejméně 1/3 všech ZO v daném kraji nebo
nejméně 1/3 všech členů v daném kraji, stejně jako na žádost CV Strany.

10.

Není-li ustaven Krajský výbor, pak ho nahrazuje CV Strany.
Sjezd a Celostátní konference

11.

Nejvyšším orgánem Strany je Sjezd, který je svoláván CV Strany nejméně jednou za dva roky
podle klíče stanovovaného CV Strany z počtu členů Strany pro každý Sjezd zvlášť.

12.

Mimořádný sjezd je CV Strany povinen svolat požádá-li o to nejméně jedna třetina ZO nebo
Krajských výborů Strany. K přípravě parlamentních voleb svolává CV Strany Celostátní
konference, které schvalují volební program a strategii Strany v těchto volbách, a to včetně
účasti Strany ve volebních koalicích atp. Při volbě CV je Sjezd povinen přihlédnout k paritnímu
zastoupení jednotlivých regionů s ohledem na velikost členské základny.

13.

Sjezd Strany schvaluje Stanovy a Program Strany, výši členských příspěvků a jejich rozdělení,
a volí CV v počtu 18 - 36 členů, Rozhodčí komisi v počtu 3 členů a Revizní komisi v počtu 3
členů. CV Strany volí ze svého středu Předsednictvo v počtu 8 členů a dále volí hospodáře.
Hospodář nemusí být členem CV, jeho funkce je však neslučitelná s funkcí člena Revizní
komise a funkcí člena Rozhodčí komise.
Celostátní výbor a předsednictvo

14.

CV Strany řídí činnost Strany mezi Sjezdy včetně koordinace celostátních platforem. Zasedání
CV Strany se konají nejméně jednou za 2 měsíce. Zasedání svolává a programově připravuje
Předsednictvo Strany.

15.

Předsednictvo zasedá nejméně jednou za měsíc, projednává a zabezpečuje organizační a
hospodářské otázky, zajišťuje obsahovou přípravu zasedání CV Strany a jedná za CV Strany
mezi jeho zasedáními.
Revizní komise

16.

Revizní komise je Sjezdem voleným, nezávislým orgánem Strany pro kontrolní činnost v
oblasti hospodaření s majetkem Strany. Revizní komise odpovídá za svoji činnost Sjezdu. Ze
svých členů si na svém ustavujícím zasedání volí předsedu a místopředsedu.

17.

Členové Revizní komise nemohou být členy CV Strany ani Rozhodčí komise, účastní se však
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podle potřeby jednání CV Strany i jeho Předsednictva.
Rozhodčí komise
18.

Rozhodčí komise je Sjezdem voleným, nezávislým orgánem Strany pro řešení zejména
vnitrostranických sporů. Rozhodčí komise odpovídá za svoji činnost Sjezdu. Ze svých členů si
na svém ustavujícím zasedání volí předsedu a místopředsedu.

19.

Členové Rozhodčí komise nemohou být členy CV Strany ani Revizní komise, účastní se však
podle potřeby jednání CV Strany i jeho Předsednictva. Proti rozhodnutí Rozhodčí komise se
může každý účastník sporu odvolat k CV Strany.
Společná ustanovení

20.

Všechny volené orgány Strany mají právo kooptace za členy, kteří svoji činnost v orgánu
ukončili, a to maximálně do výše 1/3 počtu členů voleného orgánu. Volební období ve Straně
je dvouleté.

21.

V zájmu větší akceschopnosti, otevřenosti, odbornosti a účinnosti práce Strany jako celku i v
každém místě mohou všechny volené orgány Strany:
a) vytvářet poradní sbory, složené z občanů ČR, jimž jsou blízké programové cíle Strany a
chtějí k jejich naplnění přispět,
b) uzavírat dohody o spolupráci s občanskými, profesními a zájmovými sdruženími a
politickými stranami levice a středu.

22.

Zastupitelé zvolení na všech úrovních mají právo účastnit se zasedání orgánů Strany na
příslušné úrovni.

23.

Klíč stanovovaný CV Strany respektuje pravidlo, že až 10 % delegátů na Sjezd či Konference
je voleno celostátními platformami, jsou-li zřízeny.
Článek VII. Vnitrostranické referendum

1.

Vnitrostranické referendum vyhlašuje PCV na základě požadavku nejméně 2 ZO nebo 10 %
členů. Postup pro vyhlášení je obsažen v Jednacím řádu.

2.

Referendum je závazné pro všechny členy a orgány Strany, pokud se pro návrh vyjádří
alespoň 25 % členů Strany.

3.

Tématem referenda mohou být schválení stanoviska k aktuální politické situaci.
Článek VIII. Statutární orgán a jeho zástupci

1.

Statutárním orgánem Strany je Předsednictvo Strany.

2.

Veškeré dokumenty podepisují jménem Strany současně dva členové Předsednictva Strany.

3.

Statutární orgán je oprávněn zmocnit k jednání jménem Strany i další členy strany písemnou
plnou mocí.
Článek IX. - Hospodaření Strany

1.

Hospodaření Strany se řídí Zákonem o sdružování v politických stranách a v politických
hnutích v platném znění a zákony o volbách do Parlamentu ČR, do zastupitelstev krajů, do
zastupitelstev obcí, do Evropského parlamentu a o volbě prezidenta republiky v platných
zněních.
Článek X. - Společná a závěrečná ustanovení

1.

Stanovy a Program Strany jsou přijímány Sjezdem Strany. Nezbytné dílčí změny ve Stanovách
vyplývající ze změn platných právních předpisů nebo rozhodnutí k tomu oprávněných státních
orgánů je oprávněn činit i CV Strany.

2.

ZO jsou schopny se usnášet, pokud je přítomno alespoň 1/3 jejich členů. Všechny volené
orgány jsou schopny se usnášet, pokud je přítomno alespoň 1/2 jejich členů.

3.

Není-li stanoveno jinak, jsou rozhodnutí kteréhokoli článku a orgánu Strany o kterékoli věci
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přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů. Celostátní platformy mají právo, aby bylo
jejich případné odchylné stanovisko zveřejněno spolu s rozhodnutím orgánu Strany; tím není
dotčena závaznost rozhodnutí pro všechny členy a registrované sympatizanty.
4.

Strana se zrušuje dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jinou politickou stranou či
politickými stranami. Rozhodnutí o zrušení Strany je oprávněn učinit Sjezd a mimořádný Sjezd
Strany nadpoloviční většinou přítomných delegátů.

5.

V případě zrušení Strany dobrovolným rozpuštěním, jmenuje orgán, který o tom rozhodl,
likvidátora. Majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků Strany tímto
způsobem zaniklé bude poukázán na konta v době likvidace existujících neziskových
organizací podporujících vzdělanost v ČR.

6.

Jednání všech volených orgánů se řídí Jednacím řádem CV.
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