První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

18.prosince 1992

IV. SETKÁWÍ
signatářů CHARTY 77

V sobotu 12. prosince 1992,
od

10 do

(prezentace JL£ od 9 hodin)

RES PUBLICA

signatářů CHARTY 77

18 hodin

v Občanském klubu,
Jugoslávských partyzánů

15

ve 20 hodin

Praha-Dcjvice

v Občanském klubu.

na kterém si budeme moci své mluvčí poprvé
v historii Charty navrhnout a zvolit zceic sami
o podílet se přímo na místé na tvorbé strategie
Charty pro postkomunistická 90 léto

Jugoslávských partyzánů

15

Praha-Dejvice

Těšíme se na vás
iniciativní skupina signatářů Charty 77:
Antonín Bélohoubek. John Bok. Petr Cibulko.
Zbyáek Čeřovský. Alena HromáCková.
Lubor Kohout. Pcvel Nauman. Vládo Pavlík.
Luboš Vydra

a jejich přátel
V sobotu 12. prosince 1992,

Metro trasa A, stanice Dejvická

Bude hrát rocková skupina signatářů Charty
Mikoláše Chadlmy & J J. neduhy
Tato pozvánka skxró' zároveň Jako '/stupenia pro dvé csoty

Když jsem po 14 dnech přijel domu a se zpozdenim jsem
zjistil, že uvnitř ’’Necenzurovaných novin” je pozvánka na
TV.setkání signatářů bylo, mi ze, začátku líto, že jsem_sg to
ho nemohl zúčastnit. Ale až do té chvíle než jsem^si přeče
šti návrh stanov. Ne že by mi tak příliš vadilo opětné zís
kání trestního rejstříku /musel jsem předložit k získání
živnostenského listu/, ale zvláštní ustanovení týkající se
Ibezúhonnosti každého kandidáta, který se chce stát členem^
(společenské organizace Charta 77· Za prvé mi vadí napsat,že
/jsem byl členem teroristické organizace /KSČ/, nebot v le
tech 1'967-1969 /kandidát od r.1965/ to byla organizace, y
podstatě připravující jedno z nejvýznamějších období našich
dějin /oroti*které zemi bylo třeba použít téměř všechny arimády Varšavské smlouvy?/! Za druhéóse mi nechce chodit za
(bývalými funkcionáři místní organizace, aby mi dosvědčili,
že jsem vystouDil z vlastní iniciativy /kdo jiný to asi ví
Jnejpřesněji?/.’Za třetí je notoricky známo, že vystoupit z
KSC po 1.9.1969 bylo daleko odvážnější a solidnější, než
třeba v létě 1968, kdy již bylo zřejmé, že jsme sice šlápli
do hovna, ale alespoň jsme si chtěli poctivě spočítat jty mr
tvé n8ší vinou a odsoudit zločince daleko spravedlivěji než
to dokazujete po sametové revoluci vy /viz Pich-Tůma/. A to
.jsme existovali jen několik měsíců v oblíěení nepřátel, zaftím co vy jste obklíčení leda tak svých popsaných listů.’
-»Ale přesto jsem na vaší straně, nebot dokážete pojmenovat
Ivěci správnými jmény a společnost se už bez vás neobejde.H.
Uvnitř čísla:
z
·
1. Václav Janošek: Pohádka o vybíráni desátek.
2. Charta 77: Přestáváme mlčet!
předpokl.cena: 1,- Kčs
Mlč 47263
Náklad: 50 výtisku
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obnoveno
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Pohádka_o_tomJlkterak_dv8_ry tíroyé_deňoyé_-de8átky_sobě_ráČ5.1i_vybírati !
Za devatero horami S devatero řekamittam kde u Žákovy Hory poblíž
Devět skal ee k nebi týčí - se rozděluje malé království na dvě země ta jedna větší na straně západní leží a ta druhá menší zlým čarodějem
zakletá,ve které ani__0kulinka býti_nesmí,aby zubožený poddaný lid
nemohl "dualizovsíxsrľ^sepárätizôyatW-Jenom odporné jakési regiony je
mu dovoleno štáv?í a Je taE?'zakázáno o této zemi mluvitľňébôt'tô roz
čiluje vrchního £ana■výběrčího!A v tomto království ve mestěwPregocentriei
smuM-žijí dva rytířové co výběrčí daňových desátků královských,z nichž
jméno jednoho. Kočíjovník jest a ten druhý,coby hlavní výběrčí se zase
Klaúnklé^s^jmenuje.ŽaSI^Sva rytířové se chystali daňové desátky vybírati
E~3emúž~$i~ráČili velký,monstrozní_kočár_postaviti,aby se jim tam zvýše
né danoyíb desátky vešly.Dohodli še.leTďo kočáru zapřáhnou veškerý poddá‘Iiď’honě__Již’zubóžený_a v poplašénikoň5Tprom£ň?ňy7přótó?ě dostávají
....
jeň~málo_5břoku7~aj£těřyčh je plná ohrada,která se táhne od Aše města
na straně západní-až'.-daleko na východ slunce přes tu Horu Žákovu,kde —
poblíž',až. skoro idnebi se Devět Skal týčí 8 dále pak až k k posvátné
hoře javořině na straně východní hranice toho království.Kočár daňovýchdesátků byl hotov a na.'ši rytířové se jali do kočáru polosplašené kssAx
koně zapřahat!,kteří větřili cosi zlého-kopyty pohrabávali až se prách----vířil 8 výstražně frkali tušíce,že^tato^gganilá^gánská^jízda^ gpatně ‘ 0'?‘"
skončí.Pan Kočírovník usedl na kozlík a kočár kočárníkoval,zatím co pato
vrchní výběrčí se 'zabořil do měkkých podušek na zádi kočáru-tedy pan A b .
Klaunklá^s.Pan KoČárníkov §i uzal bič,práskl do koní e už ee hnali s/| v <
větrem oýžávod yybírati daňové desátky .Sotva ale vyrazili z města / f - A
"Pragocerjťra’’koňové šíleně frkali,vyhazovali zadkem a jízda byla stále
více a více riziková—až u té Žákovy hory co poblíž do nebe se týčícíchDevět skal stojí- se kočár rozlomil,splašení koňové se obrátili ke svým
domovům
letící kočár zrovna tam co Macocha jeskyně stojí,se i s pány - ·
vybčrčími^do hluboké propasti zřítil.Na dně propasti se rytíř KoČárníkov
k vrchnímu výběrčímu panu Kleunklausu a řka mu:,,už nikdy nebudeme stavět
tak veliký vůz,že pane Klaunklaůs.A jestli se z té propasti nevyškrabali
jsou jistě 'dodnes.Poddaní si Vélmi<_oďdychli_od_takgyých_nestydaté____ ‘
hrabivých výběrčích.
- *
"
A ”-~€äm^v “>á c o š e‘ jeskyň i je -had říčkou Punkví zvonec a naší pohádce
je........ale kdepak milí přátelé,nás to tprve po Novem roce 1993
všechno čeká. Jenže záleží na tom jestli na to všechno budeme mít, jak
nám to .páni., výběrčí napočítali? Asi ne!Protože naši výběrčí______ >__
ztratili^rozum asi úplně, při čemž jsou schopni sedřít nám kůži i s;
vÍasyr/!n<!;híayě. a ani prfc to brvou nehnou!Můj Bože,kdyby to .byly jen t
opravdové, desátky takové,jaké naši vzdálenější předkové odváděli jejich
. vrchnostem!?.,
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Milý'Vladimíre stále stejně ”bojuji”za samosprávu Zdravy a Slezska----

a pevně věřím,že se toho snad přece brzy dožiji!
-

I·

V r-b/ii,.c..xe,9·prosince992.
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\ \

Vážení přátelé!
Jak jistě víte, Kruh mluvčích Charty 77 ukončil svou činnost. Charta však žije dál. Vznikla na základě
individuálních podpisů základního prohlášení, a tyto podpisy zrušit rozhodnutím Kruhu mluvčích
Charty 77 nelze. Takový postup je dokonce nelegitimní. Vůli pokračovat totiž potvrdilo i poslední setkání
Charty, kde snahy ukončit její činnost byly většinou přítomných signatářů rozhodně odmítnuty. Jak
mnozí řečníci při obraně Charty uvedli, Charta 77 svoje poslání ještě ani zdaleka nesplnila. Je však
nezbytné Chartu demokratizovat, dát jí nové obsahové impulsy a pevnější strukturu. Společenskou
situaci považujeme za natolik vážnou, že jsme se rozhodli k tomuto kroku i při vědomí, že se proti nám
postaví chartovní establishment a že extrémní levice i pravice se bude snažit naši aktivitu zneužít ke
svým cílům. Proto zveme srdečně všechny signatáře, kterým jsou ideály Charty 77 drahé a
chtějí aktivně přispět k jejich naplňování, na IV. setkání 12. prosince 1992 od 10 hod. do sálu
Občanského klubu, Jugoslávských partyzánů 15, Praha - Dejvice, aby si poprvé v historii
Charty demokraticky zvolili své představitele a společně se poradili o další strategii.
Ty, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů dostavit a při tom mají zájem se k budoucnosti Charty
vyjádřit prosíme, aby své stanovisko vyjádřili písemně do 5. 12. 1992 na adresu: Charta 77, Kateřina
Volková, přízemí, Gorkého nám. 2,110 00 Praha 1, tel.: (02) 236 83 00, 236 83 01, 223 002.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na setkání.

V Praze 23. 11. 1992

Za iniciativní skupinu Charty 77
Antonín Bělohoubek, John Bok, Petr Cibulka,
Zbyněk Čeřovský, Alena Hromádková, Lubor Kohout,
PavelNauman, Vlado Pavlík, Luboš Vydra

Po listopadu 89 signatáři Charty, kteří zaujali vysoké mocenské pozice, délali
mnohé, co dělat neměli a nedělali mnohé, co dělat měli. Ztratili zájem o základní
principy Charty, kritické poslání Charty jim začalo dokonce vadit; její činnost ochro
mili a Charta se odmlčela. I mlčící Charta vsak byla pro ně tak nepohodlná, že seji
pokusili zlikvidovat.

Charta 77: PŘESTÁVÁME MLČET!
Charta 77 je volné nadstranické společenství svobodných občanů, spojených úsilím o prosazení a
obranu demokratických hodnot a lidských práv v politickém životě země. Členové Charty 77,
vycházejíce ze svého ustavujícího prohlášení, chápou politiku v původním slova smyslu - z řeckého
poliš = obec, tedy jako starost o věci obce. Proto nemůže být politika jen záležitostí profesionálních
politiků, je věcí všech občanů. Ideálem Charty je mravní, svobodně myslící a jednající bytost. Z tohoto
důvodu usiluje svojí činností o to, aby se lidé začali znovu zajímat o věci veřejné, o to, co se kolem
nich děje. To předpokládá, že člověk by měl aktivně podporovat všechno, co považuje za správné a
aktivně vystupovat proti tomu, co považuje za špatné. Budeme se jako chartisté, společně i každý
zvlášť, podílet na vytváření takového politického prostoru, ve kterém bude mít každý občan
zaručeno právo i skutečnou možnost podílet se na tvorbě všech rozhodnutí, které se ho podle jeho
názoru významně dotýkají. Politikuje nutno dělat před lidmi, s lidmi a pod jejich kontrolou. Charta
77 bude vždy kritizovat politiku, která se odehrává za zády veřejnosti, byť by to i zdánlivě bylo v její
prospěch. Osobní účast občanů na správě svých věcí je totiž nutí o všem mnohem důkladněji
přemýšlet a proniknout co nejhlouběji k podstatě problému, protože si uvědomují, že důsledky svých
rozhodnutí pocítí jako první sami na sobě. To je ta nejlepší škola zodpovědnosti vedoucí k lidské a
občanské zralosti. Ti, kteří dali přednost nechat se vodit za ručičku všemocným státem jako malé
děti, také jako malé děti nakonec zemřou, aniž cokoli pochopili.
Charta 77 vychází ze zásady, že demokracie a centralismus jsou neslučitelné. To ji vede k
prosazování politického a geografického polycentrismu. V důsledku to znamená, že vše, co je
možno rozhodnout na místní úrovni, tedy co nejblíže občanovi, se řeší tam a teprve to, co na
místní úrovni efektivně rozhodnout nelze, je občany dobrovolně delegováno na vyšší správní
jednotku (princip subsidiarity). Jedná se kromějiného o nejúčinnější mechanismus kontroly moci
zdola, což zůstává jedním z hlavních a trvalých úkolů Charty 77. Zbavme se čecháčkovsko - asiatského
uc'ŕ’ání mocných. Když prezident, tak první mezi rovnými. Když demokracie, tak pro všechny!

M*
V duchu těchto zásad bude Charta 77 prosazovat tyto politické hodnoty:
A) Spravedlnost pro všechny. Pro zločince i jejich oběti. Tedy stop komunismu v právním
státě. To předpokládá přijetí těchto zákonů:
1. Zákon o debolševizaci společnosti v podobě schopné vyřadit komunistickou nomenklaturu z mo
censké hry.
2. Zákon o III., protikomunistickém, odboji.
3. Zákon o nepromlčitelnosti zločinů komunistů a jejich spoluviníků.
4. Soubor zákonných opatření schopných objevit a neutralizovat špinavé peníze v hospodářské,
politické a mocenské sféře, protože kdo kontroluje peníze, kontroluje i politickou moc.
5. Zákon o povinnosti vlády zveřejnit kompletní seznamy komunistické nomenklatury všech stupňů,
příslušníků StB a dalších tajných služeb, jejich spolupracovníků, Lidových milicí, důstojníků vojsk
Ministerstva vnitra a Pohraniční stráže, armádní nomenklatury, vedoucích pracovníků kádrových
oddělení a oddělení zvláštních úkolů, učitelů marxismu-leninismu včetně materiálů týkajících se jejich
činnosti. Jedině úplné zveřejnění všech utajovaných skutečností z éry komunistické diktatury je schopno
zajistit civilizované fungování zastupitelské demokracie a znesnadnit vydírání vlivných osob kompromi
tujícími materiály z dílny StB k dosažení neoprávněných výhod, což by nutně muselo naši parlamentní
demokracii úplně zdiskreditovat.
6. Zákony přerušující právní kontinuitu s komunistickou teroristickou diktaturou a to ze stejných
důvodů, z jakých byla po 2. světové válce přerušena právní kontinuita s nacismem.
B) Demokracie pro všechny, ne pouze pro někoho. To přepokládá, že Charta 77 jako celek a
všichni její členové jako jednotlivci budou usilovat o přijetí těchto zákonů:
1. Zákon o decentralizaci státní správy směřující k tomu, aby se těžiště moci přesunulo co nejblíže k
občanům.
2. Zákon vzájemně vyvažující vliv parlamentu, vlády, prezidenta, soudní moci, samosprávných orgánů,
finančních a průmyslových seskupení, odborových svazů, prvků přímé demokracie jakým je např. ve
vyspělých demokratických zemích promyšlený systém referend, atd..
3. Zákon o referendu a to v takové podobě, aby žádná důležitá otázka týkající se obyvatel daného
regionu (místní úroveň, okresní, zemská, republiková) nebyla rozhodnuta bez jeho použití (viz praxe
americké a švýcarské demokracie).
4. Zákon o kolizi zájmů schopný zabránit zneužití volené nebo jmenované funkce k vlastnímu
prospěchu včetně tvrdých sankcí za jeho porušení.
5. Zákon zajišťující jednotlivcům a menšinám nejen ochranu před většinou, ale i právo a hlavně reálnou
možnost vyjádřit svůj názor odlišný od názoru většiny, zejména rovný přístup k publikačním
prostředkům, které jsou dotovány z peněz daňových poplatníků.
6. Zákon umožňující volitelnost soudců a policejních náčelníků občany teritoria, na kterém budou
vykonávat své pravomoci. Tedy nej demokratičtější a nejúčinnější forma debolševizace, kontroly,
zprůhlednění a zcivilnění represivních orgánů státní moci.
7. Do doby, než bude možno úplně zrušit bolševickou armádu, jako největší hrozbu pro demokracii,
přijmout zákon umožňující přebudovat ji na miličním základě (domobrana). V praxi by to znamenalo
17-ti týdenní základní výcvik, častější cvičení a ponechání výstroje a osobní výzbroje vojákům i po
převedení do zálohy. Ozbrojen by tedy neměl být stát proti lidem, ale svobodní občané na obranu svých
práv!
Charta se dále bude:
8. podílet na vytváření jednotného evropského a později i světového právního prostoru.
9. podílet na urychleném dokončení procesu evropské ekonomické a politické integrace na zásadách
politického a geografického polycentrismu.

C) K dosažení uvedených cílů Charta 77 bude:
1. Usilovat o přeměnu v organizaci s vlastním programem, stanovami, určitou strukturou a demokra
ticky volenou reprezentací.
2. Zakládat v místě bydliště svých členů a příznivců Kluby Charty 77, aby usnadnila šíření a
uskutečňování ideálů obsažených v této strategické koncepci.
3. Zaujímat veřejná stanoviska k všem naléhavým problémům, kterými žijí lidé této země.
4. V případě přijetí nové startegické koncepce se Charta 77 opět otevře všem morálně a politicky
bezúhonným lidem, kteří přijali myšlenky Charty za vlastní a chtějí aktivně podporovat její deklarované
cíle.

A CO PRO VÁS CHYSTÁME?
-2-

č . 51/92
p u b lic a ”
Res

Práva člena CH77 vůči Komisi jsou:
- Proti výroku Komise se odvolat ke sněmu; toto odvolání však nemá odkladný účinek a
členství odvolatele v CH77 je až do výroku sněmu pozastaveno.
- na podporu svého výkladu přinášet jakékoli důkazy a přivádět svědky v libovolném počtu
- odvolávat se na statut pravdomluvnosti - stojí-li tvrzení chartisty proti tvrzení nečlena je
až do konečného vyjádření komise zásadně věřeno chartistovi.
- odmítnout odpověď na otázku kladenou kterýmkoli členem CH 77 nebo Komisí.
VOLBY
Hlasování je tajné za účasti minimálně poloviny členů (kvorum), přičemž platí zásada,
že pokud je přítomno více než dvě třetiny členů, stačí nadpoloviční většina, je-li méně, pak
je ke schválení nutná dvoutřetinová většina.

HOSPODAŘENÍ CH 77
- Zdroje finančního hospodaření jsou: dary, půjčky a dobrovolné příspěvky, dále výnosy
různých akcí, přednášková a publikační činnost.
- Hospodářskou činnost řídí pověřený člen Rady a jednou do roka předkládá vyúčtování.
Při pochybnostech o hospodářem může být pověřený člen Rady předvolán před Komisi.

UKONČENI ČLENSTVÍ A ZÁNIK CH 77
UKONČENÍ NEBO PŘERUŠEN! ČLENSTVÍ je motor.

- vystoupením člena podaným písemnou formou
- výrokem mravní komise o nedodržení podmínek členství
- vyloučením 2/3 většinou přítomných na sněmu
- úmrtím
- žádostí o dočasné přerušení členství*/
ZÁNIK CH 77
Může odhlasovat pouze dvoutřetinová většina sněmu na návrh kteréhokoli člena.

Schváleno dne:.----------------------♦/ vzhledem k tomu, že není možné v současné době rozumně předpokládat, že je možné
v naší zbalkanizované zemi vyvíjet politickou činnost a vykonávat moc, bez použití lží
bude ve výjimečných případech, jako je získání funkce v politickém aparáte nebo v
zákonodárných a mocenských orgánech, možné na vlastní žádost a předem určenou
dobu přerušit členství v CH77 a tím i dočasně zbavit slibu pravdomluvnosti.
Volby příklad: (Ve stočleném volebním plénu musí být přítomno buď: 67 členů a pak
stačí nadpoloviční většina t.j. 34 osob, nebo, je-li přítomno pouze 50 členů, pak musí
rozhodnout 2/3, tj. 34 osob - takže to vyjde nastejno, ale i tak, jako ve všech demokra
ticky řízených institucích, o záležitostech organizace rozhoduje v mezním případě
pouhá třetina, kdežto u pouhé nadpoloviční většiny by stačilo 26 osob, tedy jedna
čtvrtina)
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Důležité upozornění: Tvto $tanow. steině iqko položené programové
prohlášení i sou pouze podkladem pro jednání pnprqvoyqnéhosněmu.
kterv rozhodne o leiich definitivním znění.
STANOVY
(návrh)
Název společenské organizace (i zkrácený): CHARTA 77 (dále jen CH77)

Sídlem CH 77 je hl.m. Praha
Činnost organizace bude realizována po celém území ČR i SR a v zemích, které pr ^vi

zájem o spolupráci.
VÝZNAM A ÚKOLY CH77
Ch77 je nestranická a nepolitická společenská organizace, jejímž hlavním posláním je
podpora spravedlnosti a obnovení smyslu pro čest jakož i všeobecného mravního povědo
mí ve společnosti, jež je dále konkretizováno v návrhu programového prohlášení ze dne
23.11. 1992.
Za tímto účelem si Ch77 vyhražuje právo vybírat si své členy podle přísných morálních
kritérií a vyjadřovat se veřejně, slovem i písmem ke společenským událostem, jež její
členové budou považovat za důležité, sledovat činnost všech složek společnosti, t.j.
jednotlivců i organizací, politických stran, volených i státních orgánů, a poukazovat na
případy nespravedlnosti, nemorálního jednání i zneužití moci, bez ohledu na politickou a
stranickou příslušnost, tak jak je to již uvedeno v jejím základním prohlášení z roku 1977.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Členství v organizaci je dobrovolné. Členem se může stát každá osoba starší 18 let
bez ohledu na národnost, rasu, náboženství i politické přesvědčení jež splní podmínky
členství (viz dále) a jeho přijetí schvaluje Rada a potvrzuje Sněm.
Vedle řádného členství existuje ještě statut Signatáře CH77, jež vzniká podepsáním
základního prohlášení Charty 77.
Podmínky řádného členství jsou:
1. Podání písemné přihlášky (i u sočasných signatářů)
2. naprostá bezúhonnost každého kandidáta.
Ta pozůstává z:
2. a. - občanské bezúhonnosti doložené výpisem z rejstříku trestů a čestným prohlášením,
že kandidát nebyl nikdy v minulosti odsouzen za jakýkoli delikt kriminální povahy.
2. b. - politické bezúhonnosti doložené lustračním nálezem a čestným prohlášením, že
kandidát nikdy nebyl členem nacistické či komunistické strany, nebo jiné teroristické
organizace, ani placeným funkcionářem některé ze složek bývalé NF. Výjimky z této
zásady jsou jsou možné, avšak po splnění podmínek, jež jsou specifikovány dále ve
zvláštním ustanovení.
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2. c. - písemného prohlášení se závazkem pravdomluvnosti po dobu členství v CH77. (tento
závazek se nevztahuje na dobu před podepsáním prohlášení, jsou však v něm zahrnuta
obojí čestná prohlášení o občanské a politické bezúhonnosti).
- Každý kandidát členství musí být doporučen dvěma stávajícími členy, kteří za jeho
minulost odpovídají mravní komisi po celou dobu jeho členství a mohou být postihováni
podle podmínek uvedených dále.
- Zvláštní ustanovení:
Vzhledem k tomu, že naprostá většina členů komunistické strany ji neopustila z vlastn
iniciativy, ale byla z ní vyloučena a teprve potom začala bojovat proti komunismu platí'
pro bývalé členy NSDAP, SdP a KSČ toto zvláštní ustanovení:
a) napsat prohlášení, že si je vědom toho, že byl příslušníkem nedemokratické (tero
ristické) organizace.
b) doložit, že z KSČ vystoupil před 1. 9. 1969 z vlastní iniciativy,

nebo předložit důkaz, či získat svědka,jenž potvrdí jeho antikomunistické smýšlení a
činy ještě před 1. 9. 1969.
c) nebo byl i po tomto datu tehdejším režimem pro svou antikomunistickou činnost
prokazatelně perzekvován. Tito členové však nemohou po dobu pěti let, tedy do 31.12.
1997, zastávat v CH77 žádné funkce

ORGÁNY CH77 A ZPŮSOB JEJICH USTANOVOVÁNÍ
Nejvyšším orgánem CH77 je sněm, který se schází nejméně jednou za rok a volí
patnáctičlenou Koordinační radu (dále jen Radu) na dobu dvou let a sedmičlenou Etickou
komisi (dále jen Komisi). Aby byla zajištěna kontunuita činnosti Rady je s výjimkou
prvního funkčního období volena vždy jen polovina (8) jejích členů.
Funkční období Rady a Komise se nesmějí krýt, proto první funkční období Komise
bude jednoleté a po jednom roce bude zvolena další již s dvouletý
RADA
Řídí mezi sněmy veškerou činnost CH77, je to kolektivní orgán a její rozhodnutí jsou
pro všechny členy, s výjimkou členů Komise, závazná.
Tři členové Rady, kteří získali při volbách největší počet hlasů se stávají na příslušné
období mluvčími CH77. Mluvčí jsou povinni informovat členy CH77 a veřejnost o
usneseních a rozhodnutích Rady, Komise a Sněmu a současně jejich prohlášení jako jediné
má váhu oficálního dokumentu a je závazné. Za výkon své činnosti jsou mluvčí odpovědní
Radě, Komisi a Sněmu.
Mluvčí svolává a řídí schůze rady, parafuje a předává usnesení k publikování, při
jednáních Rady mají však jejich hlasy stejnou váhu jako hlasy ostatních členů Rady a její
usnesení jsou pro ně závazná.
Mělo by být pravidlem, aby nejméně jeden člen Rady měl právnické vzdělám'.
V případě, že některý z mluvčích nebude schopen z jakýchkoli důvodů zastávat svou
funkci, nastoupí po něm ten člen Rady, jenž v posledních volbách získal nejvíce hlasů.
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Rada je oprávněna navrhovat Sněmu změny stanov na nichž se usnesla, nebo které ji
byly předloženy kterýmkoli řádným členem CH77.
Členy Rady navrhuje přípravný výbor nebo předcházející Rada. Celkový počet

kandidátů musí být nejméně 21, aby byla možnost výběru. Kromě toho má každý řádný
člen právo nezávisle kandidovat nebo navrhovat jiné kandidáty do Rady.
Při úmrtí, odstoupení, odvolání člena Rady je Rada doplňována tím, kdo ze šesti
neumístěných kandidátů získal největší počet hlasů.
ETICKÁ KOMISE

(dále jen Komise)
Úkolem Komise je dohlížet na čistý morální profil členů CH77 a dodržování základních
podmínek členství. Je proto oprávněna ve sporných případech vyslechnout stanovisko
kteréhokoli člena CH77 vznesené kýmkoli (tedy i nečlenem CH77, nebo i cizím státním
příslušníkem)* proti němu, resp. proti nedodržení podmínek jeho členství uvedených v
bodech 2.a.-c. tohoto statutu.
Při řízení je povinna posoudit, zda obvinění se zakládá na pravdě a stejně tak, zda
výpověď, či vysvětlení obviněného člena CH77, učiněné při této příležitosti je rovněž
pravdivé. Podobně je Komise povinna prošetřit obvinění z vědomé lži, nebo nedodržení
čestného slibu, jehož se člen CH77 měl údajně dopustit ve veřejném či soukromém životě.
K doložení takové skutečnosti stačí (vedle usvědčení z nepravdivého výroku před komisí)
minimálně dva svědkové nebo písemný doklad, musí být podepřen dvoutřetinovovou
většinou všech hlasů, t.j. alespoň 5 hlasy pro výrok.
O všech jednáních Komise musí být vedeny písemné (magnetofonové) záznamy.
Výrok Komise o tom, že člen nedodržel podmínky členství, t.j. zamlčel závažné
skutečnosti týkající se jeho minulosti podle bodů 2.a. a 2.b., nebo porušil v době po jeho
složení slib pravdomluvnosti podle bodu 2.C., automaticky pozastavuje jeho členství v
CH-77.
Složení Komise navrhuje Rada a schvaluje ji sněm na dobu dvou let. Člen Komise

může být navržen a schválen pouze ve dvou volebních obdobích jdoucích po sobě. Komise
je nezávislá na Radě a odpovědná pouze sněmu, přičemž současné členství v Radě a
členství v Komisi se vzájemně vylučuje.
Povinností Komise je:
- scházet se minimálně jednou za měsíc
- projednat každý případ, který je jí předložen k posouzení nejpozději do jednoho měsíce.
- umožnit posuzovanému vyjádřit se osobně a v celé šíři k vznesenému obvinění.
- vzít na sebe veškerou důkazní povinnost
- v případě nejistoty vydat výrok ve prospěch obviněného
- nejpozději do 1 měsíce veřejně publikovat svůj výrok.
- zjistí-li komise, že při vznášení obvinění kterýkoli jiný člen CH77 se dopustil lži, v
nejkratší lhůtě automaticky zahájit řízení s ním.
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