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ORGANIZAČNÍ   ŘÁD 
 

Občané městu, město občanům 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Název politického hnutí nezávislých kandidátů je Občané městu, město občanům 

(zkratka OMMO)  

2. Sídlo OMMO je: ul. Moskevská č.p. 1463/37, Most 434 01  

3. OMMO je dobrovolným, politickým volebním hnutím. Podstatou jeho činnosti je 

působení v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a 

v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Pro svou vizuální prezentaci užívá logo ve tvaru čtyřdílného čtyřbarevného puzzle a 

mottem „OMMO …ejhle člověk!“, kde první horní levý dílek je v barvě modré, druhý 

horní pravý dílek je v barvě oranžové, třetí dolní levý dílek je v barvě zelené a čtvrtý 

dolní pravý dílek v barvě žluté: 

 
„OMMO … ejhle člověk!“ 

 

 

Článek II. 

Hlavní cíle a úkoly 

 

1. Hlavní cíle: 

 

a) vytváření podmínek pro účast slušných, čestných a poctivých občanů v politické 

soutěži stran a hnutí ve volbách na kandidátce nezávislých kandidátů, 

b) vytváření podmínek pro efektivní fungování společnosti na občanském principu, tzn. 

s větší mírou přímější demokracie, 

c) odmítání jakýchkoliv forem korupce, politikaření, zneužívání politické moci a 

protekcionismu,  

d) prosazování vyšší účasti a rozhodování samosprávy při tvorbě strategických kroků 

vládní a krajské exekutivy dotýkajících se rozvoje města,  

e) podpora příhraniční spolupráce v rámci hospodářského rozvoje NUTS II a efektivnější 

čerpání financí z projektů EU. 

 

2. Hlavní úkoly: 

 

a) pravidelná komunikace s občany i mimo rámec kontaktní volební kampaně, po celé 

volební období zvyšovat jejich podíl na chodu města a řešení problémů jeho rozvoje, 

např. cestou ustavování osadních výborů, větším zapojováním do činnosti poradních a 

iniciativních orgánů města, 

b) zlepšovat celkovou politickou kulturu cestou pozitivního příkladu, čestnost, slušnost, 

poctivost, obětavost a odbornost nejsou „sprostá slova“ nebo projev slabosti, 
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c) stanovit jasná pravidla a imperativy jednání a chování na bázi základních pravidel 

slušnosti včetně poradenství a účinné obrany, 

d) zajistit rovnoprávnou možnost pro uplatnění jednotlivých členů hnutí ve vnitřních 

strukturách hnutí,   

e) odvolatelnost svých zástupců ve volených nebo výkonných orgánech na základě 

neplnění či porušení základních ustanovení hnutí, programu a cílů hnutí. A to na 

základě kolektivního rozhodnutí orgánů hnutí. 

f) pro reprezentanty hnutí v orgánech a institucích zprostředkovávat odborný servis,  

g) volební program hnutí nastavit vyváženě v souladu s názvem, zájmy, potřebami hnutí, 

hlavními cíli a úkoly hnutí. 

 

Článek III. 

Členství v OMMO  

 

1. Členem hnutí může být každý občan, který dosáhl věku 18 let, má trvalé bydliště 

v ČR, je bezúhonný a způsobilý k právním úkonům a ztotožňuje se s hlavními cíli a 

úkoly volebního hnutí a principy občanské společnosti. Na základě zákona č. 

424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutí a v politických hnutích ve 

znění pozdějších předpisů může být občan členem jen jedné strany nebo hnutí. 

Členství vzniká projednáním vyplněného dotazníku ve Výkonném výboru OMMO 

(dále VV), včetně čestného prohlášení o bezúhonnosti a zaplacení členského 

příspěvku. Členové hnutí jsou registrováni v evidenci členů v sídle hnutí. Shromáždění 

členů (dále SČ) může na základě návrhu VV stanovit minimální doporučenou výši 

ročního členského příspěvku.  

 

2. Členství v hnutí zaniká: 

- písemnou žádostí člena o ukončení členství, 

- ztrátou způsobilosti člena k právním úkonům, 

- pravomocným rozhodnutím soudu o odsouzení člena za jakýkoliv trestný čin, 

- zjištěním jakýchkoliv členem uvedených nepravdivých zásadních informací, 

- v případě zvláště závažného a prokázaného pochybení člena, které hrubým 

způsobem diskredituje OMMO rozhodnutím SČ na návrh ZO nebo VV po 

projednání v RK OMMO  

- neplacením členských příspěvků po dobu 6 měsíců 

- dnem vstupu do jiné politické strany nebo hnutí, 

- úmrtím člena. 

        

 

 Článek IV. 

Práva a povinnosti člena 

 

1. Práva člena: 

a) účastnit se jednání SČ a dalších orgánů hnutí, kde se jedná o jeho osobě nebo 

jeho návrzích, podnětech a připomínkách, 

b) účastnit se jednání všech orgánů hnutí, kam byl zvolen nebo delegován, 

c) volit orgány a být volen do všech orgánů hnutí, 

d) být navrhován na kandidátky hnutí do voleb a do dalších orgánů, kde má hnutí 

účast, 
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e) podílet se na tvorbě materiálů, které hnutí zpracovává, předkládat všem 

orgánům návrhy, podněty a připomínky a požadovat na ně odpověď nebo 

informaci, jak s nimi bylo naloženo, 

f) být pravidelně informován o činnosti hnutí a jeho orgánů. 

 

 

2. Povinnosti člena: 

a) respektovat všechny principy a zásady hnutí, být loajální, v komunikaci pak 

dodržovat zásady slušnosti a standardní politické kultury, 

b) dodržovat Organizační řád hnutí (dále OŘ) a další dokumenty hnutí, 

c) aktivně se podílet na plnění hlavních cílů a úkolů hnutí, volebního a dalších 

programových materiálů, které jsou orgány hnutí přijímány, 

d) respektovat usnesení přijatá SČ a VV 

e) platit členský příspěvek, 

f) informovat VV o všech změnách, které nastanou v jeho osobních údajích a 

jsou uváděny v dotazníku. Na tyto údaje se vztahuje ustanovení zákona na 

ochranu osobních údajů. 

 

3. V rámci vedení členské evidence se stanovuje tzv. pozice sympatizanta, která reaguje   

      na skutečnost, že přes souhlas s cíli a úkoly hnutí nechtějí být někteří občané  

      organizováni jako členové politických stran nebo hnutí. Občané souhlasící s cíli a  

      úkoly OMMO se mohou jako sympatizanti na jeho činnosti podílet náměty, radami a  

      podporují-li zároveň OMMO i finančně mají možnost zúčastňovat se na základě  

      pozvání výboru ZO nebo VV jednání orgánů OMMO s hlasem poradním. Občané se  

      statutem sympatizanta OMMO jsou též přednostně zařazováni na kandidátky OMMO  

      pro všechny typy voleb. Evidence sympatizantů je vedena odděleně jako součást  

      členské evidence členů OMMO, včetně finančních příspěvků.  

 

4. 

            a) VV OMMO může po dohodě sympatizantů v místě a na základě Dohody o  

                spolupráci ustavit Klub sympatizantů, který se ve své činnosti řídí  

                programovými dokumenty politického hnutí OMMO 

           

            b) VV OMMO schvaluje zmocněnce Klubu sympatizantů pro komunikaci s VV  

                OMMO a individuální zmocněnce v daném místě 

 

 

Článek V. 

 

Centrální orgány a regionální organizace hnutí: 

 

1. Nejvyšším orgánem OMMO je „Shromáždění členů“ (SČ). Statutárním a výkonným  

    orgánem je „Výkonný výbor“ (VV). Kontrolním a revizním orgánem je Kontrolor.  

    Rozhodčím orgánem je Rozhodce. 

 

   Všechny orgány hnutí jsou schopny se usnášet jen v případě, že je přítomna nadpoloviční    

    většina všech členů daného orgánu. K přijetí platného usnesení je třeba souhlas  

    nadpoloviční většiny přítomných členů. 
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1. 1. „Shromáždění členů“: 

 

a) SČ je nejvyšším orgánem OMMO a schází se dle potřeby minimálně jedenkrát za rok, 

b) termín jednání a klíč pro volbu delegátů stanovuje VV a svolává předseda, v případě 

nesvolání SČ předsedou svolá je jiný pověřený člen VV nebo mluvčí skupiny 

svolavatelů z řad členů hnutí (minimálně třetina členů hnutí), v takovém případě se 

jednání uskuteční do 30 dnů za účasti VV, Kontrolora, Rozhodce, svolavatelů a 

předsedů ostatních ZO, program stanoví svolavatelé 

c) jednání SČ řídí předseda nebo pověřený člen VV, 

d) SČ se mají právo zúčastnit s hlasem rozhodujícím všichni delegovaní členové OMMO 

a s hlasem poradním zmocněnci Klubů sympatizantů a hosté pozvaní VV,  

e) SČ projednává a schvaluje všechny důležité otázky personálního, obsahového 

charakteru, otázky financí a hospodaření OMMO: 

- volí předsedu OMMO, prvního a druhého místopředsedu OMMO a ostatní 

členy čtyřčlenného VV, 

- volí Kontrolora  

- volí Rozhodce, 

- projednává a schvaluje OŘ a jeho změny, které musí předložit ke schválení 

MV ČR, 

- schvaluje jednací řád SČ, 

- na návrh VV projednává a schvaluje všechny základní a zásadní materiály 

OMMO, včetně ročního rozpočtu, 

- projednává a schvaluje výroční zprávu o hospodaření OMMO, výroční zprávy 

VV, KRK a RK, 

- projednává a schvaluje doporučenou minimální výši ročního členského 

příspěvku, 

- rozhoduje o zániku členství dle čl. III, bod 2. a případném zrušení OMMO. 

 

1. 2.  „Výkonný výbor“: 

 

a) VV je čtyřčlenný (předseda OMMO, dva místopředsedové OMMO, jednatel), volen 

je SČ na 4 roky,  

b) VV je statutárním a výkonným orgánem OMMO. Za VV jedná navenek jménem 

OMMO předseda OMMO nebo první místopředseda OMMO.  Podepisování za 

OMMO se provádí tak, že osoba oprávněná jednat jménem OMMO připojí ke 

svému podpisu i funkční označení, 

c) VV se schází dle potřeby, minimálně jedenkrát za dva měsíce, 

d) termín jednání stanovuje a svolává je předseda, v případě nesvolání předsedou je 

svolá jiný pověřený člen VV,  

e) VV zabezpečuje organizačně-technickou a obsahovou činnost OMMO mezi 

zasedáními SČ,  

f)   navrhuje a schvaluje klíč pro volbu delegátů na SČ, 

g)  vydává a odebírá registraci o ustavení ZO OMMO, ustavuje Klub sympatizantů a   

     schvaluje jeho zmocněnce pro komunikaci s VV, schvaluje i individuální zmocněnce 

h)  VV plní rozhodnutí SČ, zodpovídá se mu a je garantem naplňování hlavních cílů a  

      úkolů OMMO,  

ch) předkládá SČ k projednání a schválení všechny materiály a návrhy, kterými byl  

     pověřen a sám iniciativně předkládá další náměty, návrhy a doporučení týkající se  

     činnosti OMMO,  

i)   Kontrolor a Rozhodce se mohou zúčastňovat jednání VV s hlasem poradním. 
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1. 3.  „Kontrolor“: 

 

a) Kontrolor je volen SČ na 4 roky, kontrolor nemůže být členem VV, 

b) Kontrolor je kontrolním a revizním orgánem OMMO,  

c)   ve své činnosti se řídí dokumenty OMMO, 

d)   Kontrolor provádí pravidelnou kontrolu dodržování stěžejních materiálů OMMO, OŘ,  

      hlavních cílů a úkolů a hospodaření s majetkem a finančními prostředky.  

 

1. 4.  „Rozhodce“: 

 

a) Rozhodce je volen SČ na 4 roky, rozhodce nemůže být člen VV, 

b) Rozhodce je rozhodčím orgánem OMMO, 

c) ve své činnosti se řídí dokumenty OMMO, 

d) Rozhodce řeší spory mezi jednotlivými orgány nebo členy OMMO, v případě 

nejasností a sporů provádí výklad OŘ a dalších materiálů OMMO a rozhoduje ve 

věcech odvolání proti zrušení členství v OMMO. 

 

1. 5.  „Předseda OMMO“:  

 

a) reprezentuje OMMO navenek   

b) zároveň je předsedou VV, jehož jednání svolává a předsedá mu, 

c) svolává SČ, zpravidla mu předsedá a řídí jeho jednání,  

d) předkládá SČ výroční zprávu VV  

 

1. 6.  „Místopředsedové OMMO“: 

 

a) první místopředseda OMMO je statutárním zástupcem předsedy, zodpovídá za oblast 

mediální prezentace a vydávání internetového informačního zpravodaje INFO 

OMMO, 

b) druhý místopředseda OMMO zastupuje předsedu na základě jeho písemných pověření 

v konkrétních vymezených oblastech, 

 

1. 7.  „Jednatel“: 

 

a) provádí zápisy z jednání VV a SČ,  

b) zodpovídá za vedení písemné agendy pro jednání orgánů, včetně pošty, 

c) zajišťuje organizační náležitosti přípravy a průběhu jednání VV a SČ, 

d) vede členskou evidenci členů a sympatizantů OMMO 

e) vede agendu hospodaření, pokladní knihu, příjmové a výdajové doklady, připravuje 

podklady z oblasti hospodaření a financí pro jednání VV a SČ, vyhotovuje podklady 

pro Výroční zprávy VV a SČ, má hmotnou odpovědnost za spravovaný majetek a 

finance  
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2. Regionálními organizačními články hnutí jsou základní organizace (ZO), Kluby  

    sympatizantů a zmocněnci OMMO. 

 

2.1. ZO je tvořena minimálně 3 členy, kteří byli přijati VV, uhradili členský příspěvek   

       minimálně na následující tři měsíce a kteří mají trvalé bydliště na území příslušného  

       okresu nebo sousedících okresů. Registraci o ustavení ZO vydává VV OMMO.  

 

2.2. Nejvyšším orgánem ZO je shromáždění všech jejích členů (SČ ZO). Jednání se s hlasem  

        rozhodujícím účastní všichni členové ZO a s hlasem poradním všichni řádně pozvaní  

        sympatizanti, kteří podporují OMMO i finančně a další hosté. Činnost ZO mezi  

        jednotlivými SČ ZO řídí výbor ZO, který je volen na dobu 4 roků. Na úrovni ZO jsou  

        vedeny jen prvotní nezbytné evidence, včetně financí (ZO zpravidla jen vybírá členské  

        příspěvky, případně příspěvky od sympatizantů, které neprodleně odesílá na účet nebo do  

        pokladny OMMO).  

 

2.3. SČ ZO se schází dle potřeby minimálně dvakrát do roka a na svých jednáních řeší: 

         

         a)  volí a odvolává výbor ZO, který zpravidla tvoří předseda, místopředseda a jednatel a  

              projednává a schvaluje zprávy o jeho činnosti  

          

         b)  projednává a schvaluje všechny důležité otázky obsahového a organizačního   

              charakteru, úkoly uložené SČ a VV OMMO,  

   c)  doporučuje personální návrhy pro volby do vyšších orgánů OMMO, pro volby do  

        zastupitelských a zákonodárných sborů 

  d)  vyjadřuje se k členským otázkám, podílí se návrhy na rozšiřování členů a  

       sympatizantů OMMO 

  e)  iniciativně řeší další otázky a problémy, které se v rámci její působnosti dotýkají cílů     

       a úkolů OMMO 

         f)  ZO zaniká z důvodu poklesu členů pod tři, na základě vlastního rozhodnutí nebo na  

              základě odebrání registrace VV OMMO 

 

2.4. Předseda ZO je představitelem ZO OMMO. Svolává SČ ZO, řídí a organizuje práci   

       výboru a celé ZO. Navenek jedná za ZO OMMO, vyjadřuje se v rámci svých kompetencí  

       a pravomocí v duchu OŘ OMMO, jeho cílů a úkolů. 

 

2.5. Místopředseda ZO zastupuje plně předsedu ZO v době jeho nepřítomnosti nebo je-li jím  

       pověřen konkrétními úkoly. 

 

2.6. Jednatel ZO je zodpovědný za organizačně – technické úkoly (zápisy z jednání výboru,  

       SČ ZO, výběr členských příspěvků apod.).  

 

2.7. Kluby sympatizantů OMMO jsou vytvářeny rozhodnutím VV OMMO, po dohodě  

       s občany v daném místě na základě Smlouvy o spolupráci a pro komunikaci s VV  

       OMMO  jsou VV OMMO schvalováni zmocněnci klubů a individuální zmocněnci. 
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VI. 

Zásady hospodaření  

 

1. OMMO jako právnická osoba zodpovídá za své závazky svým majetkem. S majetkem   

    a financemi hospodaří SČ na základě schváleného ročního rozpočtu. SČ může písemně  

    zmocnit VV hospodařením v přesně specifikovaném rozsahu. 

 

2. Zdroje financování a příjmy rozpočtu OMMO vycházejí ze stávající platné právní  

    úpravy zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutí, ve  

    znění pozdějších předpisů.  

 

3. OMMO hospodaří na základě schválených rozpočtů. Tyto rozpočty jsou sestavovány  

    a schvalovány výhradně jako vyrovnané nebo přebytkové dle schválených pravidel SČ.  

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě rozhodnutí SČ o zrušení OMMO dle tohoto OŘ, čl. V., bod 1, písm. e)  

    budou po vyrovnání všech závazků k členům hnutí a dalším subjektům zbylé materiální a   

    finanční prostředky věnovány na charitativní účely dle rozhodnutí posledního jednání SČ.  

 

2. OŘ OMMO nabývá platnosti po jeho registraci MV ČR a schválením na SČ. 

 

 


