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JAK TO CHODÍ U SVOBODNÝCH
Pøehled o fungování strany pro èleny, pøíznivce a uchazeèe o èlenství.
Nenahrazuje závazné dokumenty (stanovy a další).

Kde hledat informace

Tvorba politického programu

Základním komunikaèním kanálem Svobodných jsou
internetové stránky www.svobodni.cz. Pøístup je automaticky
aktivován v okamžiku, kdy se uchazeè stane èlenem èi
pøíznivcem. Pøíznivci mají pøístup znaènì omezený.

O zmìnì politického programu mùže rozhodnout Republikový
snìm (ReS) jako nejvyšší orgán strany nebo Republikový výbor
(ReV). Návrh na zmìnu politického programu obvykle
pøedkládá Republikové pøedsednictvo (ReP). Návrh RePu
vychází z podkladù, které mu poskytují jednotlivé odborné
komise.

Èlenové najdou dùležité dokumenty v èásti Pro èleny. Dùležité
dokumenty jsou v nabídce Vybrané dokumenty.
V èásti Po pøihlášení najdete volební místnost a diskusní fórum
èlenù a pøíznivcù. V diskusních fórech se mùžete setkat i s
názory nesluèitelnými s politickou filosofií Svobodných, nebo
pøíznivcem se mùže stát témìø kdokoliv.

Organizaèní struktura
Nejvyšším orgánem Svobodných je Republikový snìm (ReS).
ReS se schází alespoò jednou roènì. ReS jako jediný mùže napø.
mìnit Stanovy strany. Pøi jednání snìmu lze hlasovat jen o
procedurálních otázkách. Všechna hlasování jsou následnì
zajištìna elektronickým volebním systémem, hlasovat tedy
mùže každý èlen vèetnì tìch, kteøí se jednání snìmu neúèastní
osobnì. Svobodní nemají delegátský systém; pøi všech
volbách a hlasováních má každý èlen jeden hlas. V primárkách
mohou hlasovat i pøíznivci strany. Každý mùže mít nejvýše
jednu volenou funkci.
V dobì mezi snìmy o dùležitých vìcech (napø. o pravidlech èi
politickém programu) rozhoduje Republikový výbor (ReV).
Republikový výbor má nejvýše 49 èlenù: 30 pøímo volených
èlenù, 14 pøedsedù krajských sdružení a 5 èlenù
Republikového pøedsednictva (ReP). Republikový výbor
úkoluje ReP a má v pravomoci vše, co není vyhrazeno jiným
orgánùm strany. ReV se schází alespoò 4x roènì.
Republikové pøedsednictvo (ReP) zajišuje každodenní chod
strany. Vyhlašuje volby do republikových orgánù, zveøejòuje
stanoviska, jmenuje pøedsedy odborných komisí, plní
usnesení ReVu. Republikové pøedsednictvo také pøedkládá
návrhy Republikovému výboru. Pøedseda strany jedná za
stranu jako celek.
Na úrovni strany jako celku jsou také tøi volené komise. Volební
komise (VK) technicky zajišuje volby a hlasování, rozhodèí
komise (RK) vykládá Stanovy, rozhoduje spory a návrhy èlenù a
kontrolní komise (KK) kontroluje hospodaøení strany a
krajských sdružení.
Krajská sdružení fungují v rámci strany relativnì samostatnì.
Nejvyšším orgánem krajského sdružení je krajský snìm (KrS),
každé krajské sdružení má své krajské pøedsednictvo (KrP).
Krajské pøedsednictvo má pøedsedu a až ètyøi místopøedsedy.
KrP je odpovìdné za politiku v kraji. Mimo jiné rozhoduje o
pøijímání nových èlenù. Pøíslušnost èlenù ke krajským
sdružením je urèena volebním právem (shoduje se s krajem
trvalého bydlištì). Krajská sdružení mohou vytváøet poboèky.
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Svobodní mají odborných komisí celou øadu, jejich seznam lze
najít napøíklad v diskusním fóru po pøihlášení na webu strany
(každá odborná komise má vlastní fórum). Každý èlen se mùže
úèastnit práce kterékoliv odborné komise. Pøíznivci se mohou
úèastnit práce komisí jen tehdy, pokud k tomu dá svolení
pøedseda odborné komise.

Výbìr kandidátù pro volby
Kandidáti pro volby se vybírají smíšeným zpùsobem.
Kandidátky pøipravují krajská pøedsednictva. Na první místa
kandidátek jsou obvykle vyhlašovány primární volby, ve
kterých mohou hlasovat vždy všichni èlenové i pøíznivci strany.
V primárkách mohou kandidovat èlenové a pøíznivci, které
navrhnou èlenové. Odpovìdnost za kandidátní listiny leží na
Republikovém výboru (ReV). ReV proto mùže rozhodnout o
zmìnì kandidátních listin èi o vyškrtnutí kandidáta.

Jak pomoci?
Stranu svobodných obèanù tvoøí její èlenové. Nemáme žádné
„investory“, bohaté mecenáše, kteøí by do strany „nalili“
desítky milionù korun a na oplátku oèekávali, že se strana
stane jejich nástrojem. Cokoliv chceme, to si musíme zajistit.
Všichni, kteøí aktivnì pracují pro Svobodné, tak èiní bez nároku
na odmìnu.
Urèitì je dobré úèastnit se jednání snìmù a politické diskuse
v diskusním fóru strany, na veøejných akcích strany (besedy,
shromáždìní apod.) a prostøednictvím blogù. Èlenové, kteøí se
chtìjí stranì aktivnì vìnovat, mohou zvážit kandidaturu do
orgánù strany èi práci v odborných komisích. Èlenové a
pøíznivci mohou pomoci také ochotou kandidovat ve volbách.
Èlenové a pøíznivci navržení èleny, kteøí by chtìli kandidovat na
pøedních místech, musejí získat dostatek hlasù v primárkách.
Úèinnou pomocí je také osobní úèast pøi plánování
a provádìní pøedvolební kontaktní kampanì.
Máte-li možnost, propagujte znaèku Svobodných (na autì, na
notebooku, noste „placku“, vyvìste si na plot billboard,...).
Propagaèní materiály získáte v e-shopu: eshop.svobodni.cz
Jsme také na Facebooku: www.facebook.com/svobodni
Také jsme na Twitteru: www.twitter.com/svobodni
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