Statut Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL

Část I. Úvodní ustanovení
Čl. 1
Název
„Celostátní rozhodčí sbor“
Čl. 2
Sídlo
Sídlem Celostátního rozhodčího sboru je Praha 2, Karlovo nám. 5, PSČ 128 01.
Čl. 3
Právní poměry
Celostátní rozhodčí sbor je orgánem celostátní organizace KDU-ČSL. Jeho právní poměry se řídí
Stanovami KDU-ČSL, rozhodčím řádem a tímto statutem.
Čl. 4
Územní působnost
Celostátní rozhodčí sbor má působnost na celém území České republiky.
Čl. 5
Cíl
Celostátní rozhodčí sbor je zřízen za účelem dozoru nad respektováním a dodržováním Stanov
KDU-ČSL.
Čl. 6
Činnost
Celostátní rozhodčí sbor k dosažení svého cíle zejména:
a)

rozhoduje spory mezi členy strany, orgány a jednotlivými články strany,

b)

je odvolacím orgánem strany a jeho rozhodnutí je konečné,

c)

podává závazný výklad stanov,

d)

rozhoduje o souladu vnitrostranických norem se stanovami strany.

Část II. Organizační struktura
Čl. 1
Plénum
1. Plénum Celostátního rozhodčího sboru je nejvyšším orgánem sboru. Tvoří jej všichni zvolení
členové Celostátního rozhodčího sboru (dále jen CRS).
2. Plénum je usnášeníschopné, je-li na něm přítomna nadpoloviční většina členů CRS. K přijetí
usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
3. Plénum je buď řádné, nebo mimořádné.
4. Řádné plénum se musí konat nejméně dvakrát ročně a to vždy na jaře a na podzim každého
kalendářního roku.
5. Mimořádné plénum musí být svoláno, jestliže:
a)

požádá o jeho svolání Celostátní konference, Celostátní výbor, Předsednictvo strany,

b)

požádají o jeho svolání minimálně dva členové CRS.

6. Mimořádné plénum CRS musí být svoláno předsedou CRS nejpozději do 60-ti dnů od podání
návrhu.
7. Formy a způsoby rozhodnutí CRS řeší rozhodčí řád tohoto sboru.
Čl. 2
Předseda
1. Předseda CRS
sboru.

je volen přímo sjezdem KDU-ČSL a stojí v čele Celostátního rozhodčího

2. Předseda CRS musí mít ukončené právnické vzdělání.
3. Předseda CRS je oprávněn jednat jménem CRS. Předsedu zastupuje jím určený člen CRS.
4. Předseda CRS má právo účastnit se Celostátní konference a sjezdu KDU-ČSL.
5. Předseda CRS je povinen podat jednou ročně zprávu o činnosti CRS na zasedání Celostátní
konference strany a je oprávněn předkládat ke schválení této konferenci potřebné návrhy a
opatření. Zprávu o činnosti CRS je předseda povinen předložit i sjezdu KDU-ČSL a je oprávněn
předkládat sjezdu ke schválení potřebné návrhy a opatření.
6. Předseda CRS nesmí být zaměstnancem strany nebo členem Celostátní konference.
7. Předseda CRS svolává řádné a mimořádné zasedání pléna CRS v souladu s tímto statutem a
předsedá jim. O každém zasedání CRS předseda vyhotoví zápis a podepíše jej a rozešle všem
členům CRS. V případě, že nebudou do sedmi dnů od doručení tohoto zápisu členům CRS
vzneseny písemné námitky adresované přímo předsedovi CRS, platí, že zápis je správný.
Čl. 3
Členové
1. Celostátní rozhodčí sbor má včetně předsedy CRS pět členů.
2. Členství v CRS vzniká zvolením sjezdem KDU-ČSL. Funkční období je dvouleté a opětovné
zvolení za předsedu a člena CRS je možné.
3. Členové CRS mají povinnost se účastnit řádného i mimořádného zasedání CRS a aktivně se
zapojit do řešení záležitostí dle programu těchto zasedání a činnosti CRS.

4. Členové CRS mají právo na zápis z každého zasedání CRS.
5. Členství v CRS před skončením funkčního období zaniká dnem doručení písemného oznámení
o ukončení svého členství v CRS předsedovi KDU-ČSL. Funkce člena CRS se obsadí
náhradníkem zvoleným sjezdem v pořadí podle nejvíce dosaženého počtu hlasů.
6. V případě zániku členství v CRS u předsedy CRS před skončením funkčního období
písemným doporučeným oznámením o ukončení svého členství v CRS předsedovi KDU-ČSL, se
funkce předsedy CRS obsadí členem CRS, který bude zvolen Celostátní konferencí. Do zvolení
nového předsedy vykonává tuto funkci věkově nejstarší člen CRS s právnickým vzděláním.
7. Pravidla pro obsazení funkce člena CRS a předsedy CRS platí i v případě zániku či
pozastavení členství v KDU-ČSL člena Celostátního rozhodčího sboru.
8. Předseda a členové celostátního rozhodčího sboru nesmějí být zaměstnanci strany ani
v žádném jiném smluvním vztahu s KDU-ČSL nebo členy celostátní konference1
Čl. 4
Náhradníci
1. Celostátní rozhodčí sbor má nejvýše pět náhradníků. Náhradníci jsou voleni sjezdem KDU-ČSL.

2. Náhradníci CRS se nezúčastňují zasedání CRS a nemají právo na zápisy z těchto zasedání.
3. Náhradníci vstupují do uvolněných funkcí člena CRS dle pravidel uvedených v čl. 3 část II.
tohoto statutu.

Část III. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. 1
Provozní náklady činnosti
Provozní náklady činnosti CRS (zejména poštovné, cestovné apod.) spojené se zasedáním CRS
hradí členům sboru Ústřední kancelář KDU-ČSL na základě předloženého vyúčtování dle platných
právních předpisů.
Čl. 2
Zrušení a zánik
Celostátní rozhodčí sbor se zrušuje na návrh Celostátní konference rozhodnutím sjezdu KDU-ČSL,
a to dnem uvedeným v tomto rozhodnutí.
Čl. 3
Změna statutu
1. O změnách tohoto statutu rozhoduje plénum CRS a to třípětinovou většinou hlasů všech členů
CRS.
2. Veškeré změny tohoto statutu musí být schváleny na nejbližším zasedání Celostátní
konference.
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Čl. 4
Účinnost statutu
Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení Celostátní konferencí KDU-ČSL 22. 3. 2013

