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§ 1.

Zasedání parlamentu
a} zasedání parlamentu jsou řádná a mimořádná
b) řádné zasedání svolává předseda nejméně 1 x za semestr
c) zasedání parlamentu svolává předseda
aa) na základě svého rozhodnutí
bb) na návrh předsednictva
cc) na návrh alespoň 1/3 poslanců, a to do
1. do 3 týdnů od podání návrhu na řádné zasedání
2. do 1 týdne od podání návrhu na mimořádné zasedání
d) Neučiní-li tak předseda v uvedených lhůtách, přechází
právo svolat parlament na navrhovatele.
e) Svolavatel je povinen zajistit«
ea) rozeslání pozvánek, včetně všech písemných podkladových
materiálů, nejméně 14 dní před řádným zasedáním,
eb) rozeslání pozvánek na mimořádné zasedání nejméně
5 dní přede dnem jeho konání a to jak všem poslancům,
tak i příslušným fakultním jednotkám.
f) Zasedání parlamentu je schopno usnášet se za přítomnosti
nejméně 2/3 poslanců

{ 2.

Pořad zasedání parlamentu»
a j P r v n í m bodem každého zasedání je volba tříčlenného pracovního
předsednictva s řad předsednictva Svazu, v němž má být předseda.
b) Dále parlament schvaluje program zasedání, jehož návrh je povinnen
předložit svolavatel.
c) Ne každém zasedání musí být provedena kontrola zápisu z předchozího zasedání a kontrola plnění úkolů jím uložených.
d) Dálo parlament schvaluje zprávu předsednictva o činnosti
a rozhodnutí za období od posledního zasedání parlamentu.

§ 3«

Zasedání předsednictva
a) Zasedání předsednictva si Bvolává předseda nejméně 1 x mezi
zasedáními parlamentu, a to
aa) na základě vlastního rozhodnutí
bb) na návrh nejméně 1/3 členů předsednictva nejdéle do týdne
po dodání návrhu
b) Nepostupuje-li předseda dle §3a, svolá zasedání kterýkoli z navrhovatelů.
c) Zasedání předsednictva jsou otevřená pro poslance parlamentu
a pro hosty přizvané předsednictvem.
d) Při zaseéání předsednictva mají rozhodující hlas pouze členové
přcdsednictv?-, poradní hlas jen přizvaní hosté.
e) Zasedání předsednictva je usnášení schopné za přítomnosti
nadpoloviční většiny členů předsednictva.
f) Zasedání předsednictva řídí předseda nebo pověřený člen předsednictva.

i 4.

rávrhy.
a)Navrhovatel předá na závěr svého diskuzního příspěvku formulovaný
návrh /netýká se procedurálních návrhů/ předsedajícímu nebo
nadiktuje přesné znění do zápisu.
b) V případě, že předsedajícímu dojde návrh písemně, je povinen
udělit po přistoupení k projednání předloženého návrhu slovo
nejprve navrhovateli.

V 5«

Diskuse.
Předsedající je povinen udělit slovo každému poslanci /clenu předšed-

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

nictva/ nebo přizvanému hostu na požádání, a to v poradí, v němž
se přihlásil do diskuse»
Délka diskusního příspěvku je maximálně 5 minut.Při překročení
této lhůty zvedne předsedající ruku® Na toto znamení zvednou
ruce ti členové parlamentu /předsednictva/, kteří jsou pro to,
aby diskutující mluvil dále.
Každý přihlášený do diskuse má právo vzdát se svého vystoupení.
Bez ohledu na pořadí diskutujících udělí předsedající slovo
tomu, kdo má faktickou poznámku k právě přednesenému příspěvku.
Faktickou poznámkou se rozumí stručné a upřesňující sdělení
nebo dotaz v délce nejvýše 1. minuty.Při překročení této lhůty
odejme předsedající diskutujícímu slovo.
Předsedající má právo odebrat diskutujícímu slovo, jestliže
ea) uplynula lhůta podle bodů § 5 b),d),
eb) předmět vystoupení se nedotýká otázky, o které se diskutuje.
3ez ohledu na pořadí diskutujících udělí předsedající slovo tomu,
kdo vznese
aa) procedurální námitku
bbl návrh na odročení projednávané otázky
aaa) na pozdější dobu
bbb) do podvýboru
cc) návrh přistoupit k hlasování bez další diskuse
dd)
hlasovat tajně
ee) -"- hlasovat jednotlivě /systémem roll-coll/
ff)
vymezit čas pro diskusi k určitému návrhu
gg)
vyslovit nedůvěru předsedajícímu
hh)
odročit zasedání
ii)
přistoupit k projednání dalšího návrhu téhož bodu
jj)
na změnu pořadí diskutujících
kk)
ukončit zasedání
Nezíská-li navržený závěr potřebný počet hlasů, obnoví se diskuse
a hlasuje se opět až po jejím ukončení, a to buä o upravení návrhu, který vyplynul z diskuse. Nezíská-li navržený závěr potřebný počet hlasů, je možno problém stáhnout z pořadu jednání, o
čemž rozhoduje zasedání
Kromě rozhodnutí uvedených ve statutu další rozhodnutí jsou
přijata, hlasuje-li pro ně
aa) v procedurálních otázkách prostá většina přítomných poslanců /členů předsednictva/
bb) v ostatních nadpoloviční většina přítomných poslanců /členů
předsednictva/

Hlasování.
a) rllasuje se obvykle veřejně, zvednutím mandátního lístku.
b) Tajně, nebo systémem roll-coll se hlasuje na žádost nejméně
1/3 přítomných poslanců /členů předsednictva/. 0 procedurálních
otázkách s výjimkou bodu § 5 h) gg) se hlasuje veřejně a to
zásadně o
c) Návrhy je možno schvalovat /nikdy ne zamítat/ aklamací.
d) Hlasuje se o zásadních návrzích v tom pořadí, jak byly předloženy. C pozměňovacích návrzích se hlasuje před původním zněním.
Volby.
a) Volby funkcionářů Svazu a stálých zástupců Svazu v jiných orgánech se konají zásadně tajně.
b) Postup při volbě jedné osoby: kandidát, který dostal nejméně
hlasů v každém kole, vypadne, dokud nezůstanou dva.

c)

Jestliže nezmenší počet hlasů mají 2 nebo více kandidáů, vypadnou oba /Všichni/ kromě případu, že by po tomto zásahu zůstal
nejvýše j«<v»n kandidát» V tomto případě postupují všichni kandidáti do dalšího kola.
V '
d) Jestliže suvtaaou 2 kandidáti, je pro zvolení v prvním kole zapotřebí nejvkiě 2/3 hlasů všech přítomných. Jestliže žádný z kandidátů nedořMhne většiny, která je uvedena, stačí pro zvolení v
dalších kole *.h prostá většina. Je-li počet hlasů stejný, hlasování se opakuj« až do úplného rozhodnutí.
e) Postup při volbě více osob najednous
V prvním kole vypíše každý na volební lístek nejvýše předem odhlasovaný počet kandidátů /označme jej M/, přičemž volební lístek,
na němž je zapsáno více než M kandidátů, je považován za neplatný,
ostatní jsou platné.
f) V prvním kole je ¿voleno prvních U kandidátů podle pořadí dosažených
hlasů, přesahuje-li to u každého z nich 1/2 hlasů všech přítomných.
Je-li v prvním kole zvoleno nadpoloviční většinou méně než U kandidátů /napr. K kandidátů/, povede se druhé kolo voleb.
g) Ve druhém kole voleb kandidují ti kandidáti z prvního kola, kteří
hodlají pokračovat, kromě prvních K zvolených v prvním kole.
h) Odevzdaný volební lístek II. kola, na němž je zapsano více než M
méně K kandidátů, je považován za neplatný, ostatní jBou platné.
i) V IIo kole je zvoleno prvních M"- K kandidátů podle pořadí dosaženích hlasů v II. kole voleb.
§ 8. Zápjs.
a) Zápis ze zasedání vyhotovuje a za jeho přesné znění ručí pověřený
zapisovatel, který zajistí jeho předložení příštímu zasedání.
Toto zasedání tento zápis schvaluje. Předsedající zasedání je povinen zápis vyhotovit a předložit jej ke schválení na dalším zasedání.
§ 9• Ustanovení přechodná a závěrečná.
a ) T e n t o jednací řád vstupuje v platnost dnem schválení parlamentem.
SVS.
b) Každý kongres Svazu schvaluje vlastní jednací řád.
Představitelé SVS Čech a Meravý, zv»le«x M plemáraím zasedáaí parlamentu
ve dnech 31. 10 - 2. 11. 1S68 v PlzniPředseda i
Michael
D y m á č e k , přírodovědecká fakulta - Brno
Místopředseda t Ivan. R e u s , VŠE /obchodní fakulta/ - Brno
Předsednictvo :
íľ"*PävelS" e~l i n g e r , veterinárni fakulta - Brno
2. Ivan T o u š k a , strojní fakulta - Praha
3. Miroslav S t a n í č e k , strojní fakulta - Liberec
4. Antonín H o r á k , VPA KG - Praha^
5. Zdeněk D u š e k , Vysoká škola báňská - Ostrava
6. Mirek J i r k ů , elektrotechnická fakulta - Brno
7. Karel K o v a n d a , Vysoká škola zemědělská - Praha
8. Laco M r a v e c , fakulta jaderné fyziky - Praha
S. Ondřej B u r k a c k i j , elektrotechnická fakulta - Plzeň
10. Jaromír K u č a , filosofická fakulta - Olomouc
11. Miroslav P r o k e š , matematicko-fysikální fakulta - Praha
12. Petr R y b á ř , VŠE - Praha
13. František G e b a u e r , právnická fakulta - Praha
ČSÚV_:
/
"vicepresident pro zahraniční styky s Josef O n d r o u c h , VŠE - Praha
členové }
Vlastimil M a n , přírodovědecká fakulta - Brno
Ivan R e u s , VŽE /obchodní fakulta/ - Praha
Ivan V i č a r , Vysoká škola zemědělská - provozně ekonomická
fakulta - Brno

U S N E S E N Í
J L zasedání parlamsn.tu_SVS
Ve dnech 31olO - ¿«llol968 ae aesel na svém prvním řádném zasedání parlament SVS Čech a Moravy, aby posiudil dosavadní práci svazu a jeho orgánů,
přijal stanoviska k zásadním otázkám života naší společnosti, řešil problémy spojená s vnitřní strukturou a obsahem činnosti organizace. Zasedání se
zúčastnilo celkem 52 zelených poslanců z 53 registrovaných členských fakultních jednotek, které ¿sou v této době členy Svazu vysokoškolského studentstva
Čech a Moravy. Zároveň ^zal parlament na vědomí skutečnost, že SVS Cech a Moravy byl dnem 23„ září legalizován jako samostatná společenská organizace,
sdružující vysokoškolské studenty v Čechách a na Moravě a ve Slezsku.
Během jednání se ukázala názorová různost a existence několika myšlenkových proudů, které se poslední dobou ve studentském hnutí stále zřetelněji
rýsují. Parlament je toho názoru, že SVS Čech a Moravyse musí stát platformou
pro vyjádření myšlenek jednotlivých názorových skupin, přičemž je vsak třeba,
aby docházelo ke konsolidaci studentských sil především na bázi odborové práce.
Závěry k činnosti předsednictva SVS Čech a Moravy.
Parlament SVS vyslechl zprávu předsedy a představitelů jednotlivých sekcí
o dosavadní činnosti předsednictva Svazu vysokoškolského studentstva Čech a
Moravy e. sekcí a, po zodpovězení řady interpelací poslanců na předsednictvo
SVS vzal s připomínkami na vědomí výsledky činnosti orgánů Svazu a potvrdil
přijatá usnesení předsednictva od ustavujícího kongreBu SVS v Olomouci (dme
25® - 26.5.1968) do prvního zasedání parlamentu (dne 31.10« - 2.11.1968).
Ke zvlášť diskutovaným otázkám přijímá parlament Svazu vš studentů vlastní
rozhodnutí, která mají zásadně závazný charakter pro orgány SVS. Jde o otázku
členství v Národní frontě. Návrh na zamítnutí usnesení předsednictva ke vstupu
SVS do NF nebyl parlamentem Bchválen, a proto původní stanovisko P SVÍ ke
vstupu SVS do NF zůstává v platnosti. Pro zamítnutí usnesení P SVS hlasovalo
20 poslanců, proti 16 a 11 poslanců se zdrželo hlasování.
Dále jde o otázku způsobu odměňování předsedy SVS. Parlament rozhodl 42
hlasy poslanců pro, při 10 absencích, proti 0, že předseda SVS má být odměňován. Zůstává v platnosti usnesení prozatímního předsednictva SVS.
Parlament rozhodl 34 hlasy pro, proti 2 hlasy, zdrželo se 6 poslanců,
o tom, aby členové předsednictva SVS byli odměňováni formou mimořádného stipendia.
Poslanci parlamentu se dále usnesli na zásadě zvát na všechna svá zasedá- s
ní zástupce ZVS, který by byl schopen v případě nutnosti ihned reagovat na náměty a připomínky poslanců parlamentu, týkající se spolupráce a styků obou
národních svazků. V případě připomínek uveřejněných na adresu SVS Cech a Moravy ve "Směně" se usnáší parlament ve "Směně" zveřejnit žádost SVS Čech a Moravy o konkretizaci připomínek.
UBnesení plynoucí z rozpravy
Parlament SVS pověřuje předsednictvo SVS yypracováním a zveřejněním stanoviska k práci našich politických představitelů na základě stanovisek přednesených na zasedání parlamentu SVS a to do lO.ll.t.r.
Parlament SVS se dále usnáší působit prostřednictvím svých zvolených orgánů na ministerstvo vnitra s požadavkem možnésti udělit právní subjektivitu
resp. uznat stanovy a legalizovat činnost i fakultních jednotek, které nechtějí být členy SVS.
Zasedání parlamentu se dále usneslo na rámcovém termínu svého letošního
2. zasedání a to r první polovině prosince. Zároveň bylo rozhodnuto vyhlásit
již na 1. zasedání parlamentu termín svolání kongresu SVS a to (do 15.dubna)
1969. (35,0,3)

O uspořádání oslav 17, listopadu v letošním roce rozhodnou městská centra a
fakultní jednotky.
Parlament SVSfieoh.«=fcoravyse obrací na ministerstvo školství, aby při novelizaci VŠ byla zrušeni? klausule dosavadního VŠ zákona, který říká,, že se tento zákon nevztahuje UP bohoslovecké fakulty. Doporučujeme, aby v novém VŠ zákoně bylo uvedeno, že tento VŠ zákon sse na bohoslovecké fakulty plně vztahuje.
Tak bude odstraněna nespravedlivá diskriminace bohosloveckých fakult.
1. Zasedání parlament- SVS Cech a Moravy vyslovuje poděkování Rybářovi a prozatímnímu předsednictvu SVS za jejich obětavou práci.
2. 1. zasedání parlamentu SVS Čech a Moravy vyslovuje poděkování všem člBiům
pracovního předsednictva za řízení zasedání.
3. 1. zasedání parlamentu SVS Čech a Moravy vyslovuje své poděkování organizátorům zasedání.
Usenesení parlamentu SVS z oblasti zahraničních styků (36, 1,3)
1. Parlament schvaluje koncepci zahraničních styků SVS
2. Schvaluje koncepci dlouhodobých zahraničních studijních pobytů SVS
3. Postupuje pravomoci ČSÚV v oblasti koordinace a reprezentace mezinárodní
činnosti československých vysokoškoláků v rozsahu vymezeném ve schválené
koncepci mezinárodních styků SVS.
4. Parlament SVS se » souvislosti s usnesením zakládajícího kongresu SVS hláBÍ k myšlence mezinárodní studentské vzájemnosti a v této souvislosti
k progresivní činnosti československých vysokoškoláků v MS3. Parlament
ukládá, aby SVS po dohodě se ZVS a ČStíV přihlásil ČSÚV do konce listopadu
ke členství v MSS se stanoviskem vycházejícím ze schválené koncepce SVS.
5.Parlament doporučuje spolupracovat v oblasti mezinárodních budovatelských
táborů s Cestovní kanceláří mládeže.
Stanovisko ke studentskému časopisu (37, 3,4)
Parlament SVS Čech a Moravy se na svém 1. zasedání dále zabýval otázkou
vzniku a zaměření práce studentského týdeníku, který by se stal tiskovým
orgánem SVS. Týdeník bude mít charakter polemického společensko-politického
listu, přičemž studentské problematice bude věnována podstatná část rozsahu.
Vlastní časopis SVS musí hrát významnou roli i v oblasti přenášení informací
a názorové konfrontace ve stud. hnutí, které jsou nutnou podmínkou vytváření
politického profilu časopisu.
Na základě jednání parlamentu byl vysloven souhlas s dasavadním postupe«
předsednictva SVS při vytváření organizačně-technických a finančních předpokladů pro vznik časopisu. "Studentské listy", (pracovní název).
Doporučuje se redakci uspořádat anketu k náxvu.
Parlament ukládá předsednictvu, aby se spolu s vedením redakce zabývalo,
vypracováním koncepce "Studentských listů" a předložilo ji na jjejbližším zasedání parlamentu SVS ke schválení. Zároveň si parlament vyhrazuje právo
schválit redakční radu týdeníku v plném rozsahu.
Parlament SVS schvaluje Pekárka jako šéfredaktora časopisu. Parlament
ukládá P SVS všestranně podporovat vznik a činnost fakult, časopisů. V případě neuveřejnění příspěvků ze stud. týdeníku má poslanec dotyčné fakulty právo
interpelovat na zašed, parlamentu zástupce redakce.
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6. Budějovice odešly po 1« hlasování, nebrány v úvahu
Vysvětlení jednotlivých stanovisek bude ve zvláštních materiálech.
Z hlaaování plyne následující uanesení pro P SVS:
Parlament SVS se rozhodl pověřit předsednictvo SV5 udržováním kontaktů s NF.
Parlament doporučuje příštímu kongresu 3VS nové prodiskutování otázky vztahu
k NF a rozhodnout se na základě dokonale připravených informací. Parlament se
usnáší, že pro SVS je zcela nepřijatelná myšlenka, že by SVS mohl v budoucnu
na půdě NF působit jinak, než jako samostatná organizace s odpovídajícím zastoupením. Musí být důkladně prodiskutován
vyjasněn nejen statut Nf, ale i
m«chanismus práce ( a zejména způsob přijímání dohod ) h dosah vlivu NF.
V připraveném návrhu statutu NF je pro nás zejména nepřijatelná myšlenka
politické komise NF, tsk jak ji návrh předpokládá. Ke statutu NF poznamenáváme, že návrh je připraven nedokonale. Parlament ukládá P SVS vypracování
vlastního návrhu a zajištění přišlo diskuse na fakultách.
Stanovisko parlsmentu SVS ke sdružení organizací dětí a mládeže českých zemí

- parlament SVS zásadně neodmítá požadavek 3polcčné organizační platformy
pro spolupráci org. dětí a mládeže v českých zemích, budou-li všechny tyto
pokusy založeny na přirozené snaze mládežnických organizacích.
- Znovu prohlašujeme svou ochotu k úzké spolupráci s ostatními mládežnickými
organizacemi v českých zemích. Tuto ochotu vyjádřilo již předsednictvo SV3 tím,
že vyslalo své zástupce do přípravného výboru sdružení organizací dětí a mládeže, aby se tam aktivně zúčastnili příprav nového uspořádání hnutí dětí a
mládežeu
- Domníváme se, že nestačí, a zejména ne v současné politické situaci, přihlašovat se k ideálům demokratického humánního socialismu a ke Všeobecné deklaraci lidských práv OSN jenom slovy. Není-li jiným orgánům, organizacím , nebo
institucím umožněné tyto myšlenky prosazovat, pak je to avantgardním posláním
mládeže, hlavně mladých dělníků a studentů. Chceme-li probojovávat demokracii,
musíme ji mít nejprve sami. Proto náš zástupce prosadil v přípravném výboru
požadavek, aby v návrhu statutu bylo několik různých variant a aby návrh programu i statutu byly vdány k veřejné diskusi mládeži prostřednictvím Mladé fronty.

Tak by ai mládež strnu-zdola mohla zvolit strukturu, j jimž Lrostřednictvím by
mohla prosazovat své zájn:y a koordinovat své akce* t . tby byly zachovány demokratické principy s odstranily by se formálnoati, •••• úr.í z praxe ČSM. Teprve
na podkladě výsledků ť t » dia.ruse měl být vypracován návrh statutu. Přípravný
výbor sdružení zvolil našeho zástupce spolupředsedou statutární komise, která
vypracovala návrh statutu sdruženi s několika variantami v intencích předsednictva svs.
- Přípravný výbor sdružení však na své schůzi dne 25.10.1968 proti všem přijatým úmluvám, bez souhlasu našich zástupců dal tisku k disposici jiný návrh
statutu bez jakýchkoli variant. Zároveň byl tentýž návrh předán ke schválení
rriniaterstvu vnitra (!).
- Protestujeme proti tomuto postupu přípravného výboru a odsuzujeme jej jako
nedemokratický, diktátorský a bezcharskterní. Před přijetím stanov ČSM byla
veřejná diskuse a přesto se na její výsledky nebral valný zřetel. Zde je situace ještě horší, nebot návrh se dává ke schválení ministerstvu vnitra ještě
před jakoukoli diskusí. Toto je zřejmým porušením základní podmínky SVS, která je uvedena v úvodu tohoto stanoviska0 Protestujeme rovněž proti formě připravovaného ustavujícího kongresu «družení organizací dětí a mládeže ve stylu '
velkolepých sjezdů ČSM s plánovanými náklady 222«220," Kčs. Parlament pověřuje
P SVS, aby požádalo vedení UV ČSM o to, aby jeho představitelé ve svých projevech plně respektovali suverenitu SVS Č. a M.
- Návrh statutu sdružení organizací dětí a mládeže až příliš silně připomíná
jakousi federovanou formu ČSM, která je pro studenty zcela nepřijatelná již
od začátku letošního roku. Jsme přosvědčeni, že samostatnost a svrchovanost
jednotlivých organizací nemůže být zajištěna pouze slovně, nýbrž že pro ni
musí být vytvořeny reálné statutární, politické a ekonomické předpoklady. Jedinou přijatelnou strukturou sdružení se nám jeví struktura koordinačního výboru. Proto předkládáme k diskusi přiložený další návrh statutu sdružení
organizací dětí a mládeže, jenž splňuje tyto podmínky, jejichž splnění pokládáme za nutné:
1. Sdružení musí mít formu koordinačního výboru.
2o Právo volně vstupovat a vystupovat ze sdružení musí být statutárně zajištěno.
3»Samostatnost všech organizací vůči sdružení musí být zajištěna tím, že všechna usnesení jsou závazná pro organizace až po schválení orgány těchto organizací.
4. Hospodářské otázky musí být řešeny zcela stranou politických otázek, to zaairená, že hospodářská rada nesmí podléhat koordinačnímu výboru.
5. Sdružení nemůže mít žádné přímé styky (kromě informací) se vzniklými sdruženími na nižších stupních.
6. Sdružení financují členské a přidružené organizace.
7. Musí být vyloučena jakákoli možnost nátlaku (politického nebo ekonomického),
na organizace dětí a mládeže českých zemí, aby vstoup-ly do sdružení.
Protože chceme skutečně aktivně spolupracovat se všemi ox¿anizacemi detí a mládeže v českých zemích a protože máme zájem na společné p-&t?ormě pro tuto
spolupráci, zúčastní se SVS ustavujícího kongresu sdružení organizací dětí a
mládeže v českých zemích.
(37, 0,3)
i

H á v r h

s t a t u t u

sdružení organizací dětí a mládeže

Alternativa A
I.
Název^ sídlo, okvodjpusobnosti^ jednací reč_a apravní_období
1. Česká mladá federace
Český Mladý Kruh /česká mladá dohoda/
česká Mladá směna /Český mladý blok/
Česká Mladá fronta
Česká Mladá národní fronta
je sdružením organizací dětí & mládeže a reprezentací mládežo •& dětí v Čechách, na iíoravě a ve Slezsku.
2. 'Sídlem je Praha.
3» Jednací řeč js Čeôká, správní rok je shodný s rokem kalendářním.
II.
Poslání
4» Sdružení je demokratickým spojením organizací dšti v. mládeže, která se dobrovolně přihlašují k principům spolupráce na základě vzájemní dohody, k d«asžení jednoty, organizované mládeže a dětí, i k pomoci a podpoře mláds¿o
n e organiz ovane•
5» Posláním sdružení je prosazování spole-Čných závažných požadí.vků
zájn;ů
organizací v něm zastoupených, ve anazo důslední; repr. zentovar. čl-nské orr->nizace a zájmy mladé gensrac^.
6 = Sdružení informuje organizace mládeže a dětí c koordinuj..-, jejich Tinnost podle; -poltěných dohod.
7» Sdružení je vytvořeno ve smyslu zás-id nového federativn.ho uspořádaní Československé socialistické republiky - vychází z důsledné rovnoprávnosti národa Čech' s národem Slováků i s ostatními národnostmi, které žijí na území
republiky.
C. Sdružení vyjadřuje zásadní snahu pomáhat svýr. členským orgi-Vázacím jako
ktivníra členům líá; -dní fronty při argar-izaci c v„'rhov-v ač t , •. mladých lidí
v duchu demokracie, humanismu a socialismu^
i „ Prostředky, jimiž se těchto dílů dosáhne,
ji e ; • : fických rysů,
r.-tod s programů každá členské organizsct; '
o. •/ -...Zjny
juj ich základních
dokurentech a smětnicích. Pokud by vyč&ásclj . ě; ..
.
dky Z3 zájmů
vši cl. organizací nebo některých- z nich, tedeu zvoi.ny :p-..l- "aou dohodou a
•^drvž'.ní p osky tne platformu s předpoklady !•; Cv:
ván í n ..i^itní takových
dohod.
Ii:.
Členové sdružení
10, a/ Siónskými organiz v: comi sdružení se mohou A tát vôôchny; orř/iaiaaco »lade Ľ J
a dětí, které souhlasí s programovými zásadami sfdruženi r s j.:.l.c statu-•
tém a jfcou rozhodnuty o^olupracovat na základ* r ť ol ''nýrb dohod*
b/ Členství vzniká podepsáním zrkMdací listiny .-družení.
11» Přidruženými organizacemi ni-už^fc"
moheu stát + y or.:.^ní sroo o-lár3sž-45ti, které jsou rozhodni ty . Ľdr.Vafo spt: Iupr^rv t
"vi

c\

12o Pre všechny, členské i přidružené organizace platí ve sdružení zásada aaprosté právaí samostatnosti, rovnoprávnosti a dobrovolnosti. Organizace se mo-j
hou ke_ sdruŽMií kdykoliv připojit nebo je - po vyrovnáaí dohodnutých závazků
~ »pustit.
13« Za specifickou součást je považováno Sdružení' mladých poslanců., s nímž je
uzavírána zvláštní dohoda.
14. Členská organizace i přidružení členové mohou být ve svazku /nebo vstupovat do něho/ s jinými organizacemi, případně s nimi uzavírat dohody, pokud
to není v rozporu s již přijatými úmluvami a to i na poli mezinárodním.
15o Na základě dohody nejméně tří členských organizací na nižším stupni mohou
být vytvářena společná sdružení o.
160 členy neba přidruženými členy těchto sdružení mohou být podle dohody i jiné organizace s místně nebo zájmově ohraničenou posobnostío
ITo Vztah sdružení organizací mládeže a dětí na nižších stupních k Radě sdružení bude řešen dohodou®
IV.
Program, statut, práva
18o Program a státu, sdružení jsau výrazem spálečných. názorů, členů. Každá členská organizace, sdružení může předkládát návrhy na doplnění nabo změnu i jakékoli další návrhyj. stejná práva má i. organizace, která má zájem vstoupit
do sdružexjdLv
19o Členské i přidružené organizace mají vlastní program, stanovy a všechna
práva samostatných organizací. Orgány sdružení nemají práva zasahovat do těchto. právo
V.
Orgáxiy^sdružení
20o lo
2o
3a
4°
5o

Ustavující a mimořádné kongresy.
Rada sdružení.
Hospodářská rada.
Revizní komise.
Výkonný sekretariát.
VI.
Kongresy^delegátů

21i Ustavujícím orgánem sdružení je národní kongres, na nějnž jsou zastoupeny
organizace dětí a mládeže, které souhlasí a účastí na tomto kongresu.
Volební řád, jednací řád a zásady pro "určování delegátů navrhne přípravný
výbor sdružení, který rovněž určí datum a místo kongresu.
22o V mimořádných případech má Rada sdružení právo svolat mimořádný kongres.
23» Ustavujícímu a mimořádnému kongresu příslušíš
a/ vyjadřovat smysl a zásady národního sdružení organizací mládeže a dětí,
stanovit programové cíle a hlavní, úkoly společného zájmuj
B/ navrhovat principy pro společný postup se slovenskou reprezentací mládeže a k vytvoření a působnosti celostátního sdružení organizací mládeže a dětij
c/ schvalovat statut sdružení}
d/ jednat o volných návrzích, schvalovat zprávy Rady sdružení a stanovit
zásady pro volbu jednotlivých představitelů Rady sdružení*

\
v

vrr.

Rada sdružení
24* Rada sdružení je vrcholným orgánem sdružení. Vytváří se dohodou členských
organizací,, přičemž každá z nich vysílá stejný počet zástupců /a může j,e
kdykoliv odvolat/.
25» Rada sdružení»
a/ koordinuje podle vzájemné dohody činnost všech členských a přidružeiých
organizacíj
'
b/ zastupuje sdružení, navenek tam, kde se jedná o společné zastoupení
organizací mládeže a děti a hájení jejich zájmů $
c/ zajišíuje styk sdružení a jeho členů se státními institucemi, politickými a společenskými organizacemi a národními orgány, aniž tím narušuje
právo, členských organizací jednat samostatně»
d/ koordinuje společné mezinárodní styky, informační, vydavatelskou i tiskovou činnost, a příslušné složky a zařízení}
e/ podporuje dohodnuté kanäidáty do politických, státních, veřejných i jiných orgánů a institucí a koordinuje jejich činnost»
f/ deleguje zástupce a orientuje jejich činnost;"
g/ schvaluje organizační a jednací řády pro všechny orgány sdružení a
určuje délku funkčního období;
h/ uděluje právní subjektivitu organizačním složkám sdružení a jeho
účelovým zařízením;
ch/ zřizuje výkonný sekretariát sdruženi a řídí jeho činnost i práci
administrativního aparátu;
i/ podle dohody členských organizací volí předsedu, místopředsedy a výkonného tajemníka sdružení, určuje jejich pravomoci a jmenuje předsedu
hospodářské rady;
j/ schvaluje hospodářské směrnice, rozpočet a zprávy o výsledcích hospodaření ;
k/ určuje a mění strukturu společných organizačních složek sdružení;
1/ svolává mimořádné kongresy;
m/ řeší všechny otázky sdružení, které nejsou podle statutu vyhrazeny
jinému orgánu.
26. Výkonný sekretariát:
a/ vede podle dohodnutých směrnic běžnou společnou agendu sdružení mezi
zasedáním Rady sdruženlj
b/ pé4ává Radě sdružení zprávy o stavu sdružení, náměty a návrhy postupu;
c/ zastupuje Radu sdružení ppdle dohodnutých směrnic;
' d/ glní úkoly uložené Radou sdružení.
\

vin.
Hospodářská rrada
27. Hospodářská rada je výkonným a odborným orgánem sdružení organizací mládeže a děti pro řešení, a vedení společných hospodářských záležitostí,
přičemž každá organizace hospodaří samostatně.
<
28» Hospodářská rada je vytvořena delegacemi členů podle společné dohody na
stejných zásadách jako Rada sdružení.
29. Hospodářská rada:
a/ koordinuje rozpočtové požadavky členských organizací; ,
b/ řídí po hospodářské stránce společná hospodářská a účelová zařízení;
c/ podporuje vlastní hospodářskou činnost členských organizací;

i

d/
e/
f/
g/
h/

koordinuje vzájemné hospodářské styky členských organizací;
zajišíuje využití společných investic;
plní hospodářské úkoly, které jí byly Radou sdružení uloženy;
v rámci směrnic o hospodaření vydává, dílčí, směrnice a pokyny;
řeši ne základě zvláštních dohod hospodářskou spolupráci s přidruženými,
případně jinými organizacemi..
IX,
Ma j et ekj3druž ení

">
i
30o Společný majetek sdružení vzniká z vlastního hospodaření, z výtěžků podniků, z darů, subvencí, podpor apod.
Způsob rozdělováni a užívání majetku členskými i přidruženými organizacemi I
stanoví hospodářská rada»
31. Po schválení příslušnými orgár.y přecházi na sdružení, případně na členské
organizace majetek ČSM v Čechách, n'a Moravě a ve Slezsku.
X.
Revizní_komise
32« Revizní komise je složena ze zvolených zástupců revizních komisí jednotlivých organizacío
33o Revizní komise reviduje veškeré společné hospodářství a majetek sdružení
a podává o své činnosti zprávu Radě sdružení34» Směrnice pro provádění revizní činnosti stanoví Rada sdružení®.
i
XI o
Způsob ¿ednání orgnánů
35« Ve všech orgánech sdružení se rozhoduje zjevným hlasováním, na přání každé
členské organizace nebo člena orgánu bude hlasování provedeno tajně.
36« Při rozhodování o zásadních otázkách, jejichž roasah stanoví Rada sdružení
je vyžadován souhlas všech Člonakýah organizací.
37. V ostatních otázkách, je-li přítomna většina delegátů orgánu, je usnášení
platné, vyslovila-li se kladně nadpoloviční většina přítomných, jednací
nebo organizační řád může stanovit odchylné řešeni, zvláště kdy nemusí
členské organizace plnit usnesení, s nímž nesouhlasí.
38» Vyhlášky sdružení jsou zveřejňovány v Mladé frontě, případně v denním tisku,
televisi nebo rozhlase.
>

XII o
Přechodné ustanovení

39« Až do ustavujícího kongresu organizací dětí a mládeže vede správu sdružení
přípravný výbor, který má práva všech orgánů sdružení a vydá směrnice pro.
ustavující kongres.
40» Přípravný výbor vykonává i ty funkce, které mu byly svěřeny pro Čechy, Moravu a Slezsko na zasedání VI. pléna ÚV ČStó v Pardubicích v září 1968.
41« Po ustavujícím kongresu sdruženi převezme Rada sdružení podle zvláštních
dohod všechny funkce, majetek, práva a povinnosti dosavadního ústředního
výboru Československého svazu mládeže pro Čechy, Moravu a Slezsko.

r

XIII o
Závěrečná ustanovení
42. 0 dobrovolném ukor-ení činnosti sdružení rozhoduje Rada sdužení, která též
urči, ja K ma byt naloženo se jměním. Usnesení musí být schváleno alespoň
3/4 většinou.
Sdružení rovněž zaniká, sníží-li se počet Členských organizací na méně než
trio
43. V případě vystoupení členské organizace ze sdružení navrhuje Rada sdružení
způsob finančního vypeřádání.
m r Zakikne-lx sdruženi jinak nebo neučiní-li rozhodnutí ohledně majetku, připadne majetek československému státu.

Návrh předkládá Přípravný výbor sdružení organizací dětí a mládeže českých zemí
Hsřví». Ü'-Ä-I«1" sát úženi org&nizace dětí s-mládeže českých zemi
Alternativa B
§1 Název
Čeaké mladé sdružení
Česká mladá dohoda

j

Česká mladá fronta
Česká mladá směna,/pozn..-různé alternativy názvů sdružení/-dále jen sdružení
je sdružením organizací dětí a mládeže a reprezentací těchto organizaci
v 0«chách a na lioravě i ve Slezska.
II. Poslání
i
§2 Sdružení je demokratickým spojením organizací dětí a mládeže,které se ářit

hlasují k principům spolupráce na základě vzájemných dohod k podpore jddi

noty organizované mládeže a dětí,i k pomoci a podpoře mládeže neorganizované.
§3 Posláním sdružení je prosazování společných závažných požadavků a zájmů
organizací v něm zastoupených ve snaze důsledně respektovat členské organizace a zájmy mladé generace.
§4 Ve 3družehí se organizace dětí a mládeže vzájemně informují a kordinují
svou činnost podle společných dohod.
§5 Sdružení je vytvořeno ve smyslu zásad nového federativního uspořádání
ČSSR - vychází z důsledné rovnoprávnosti národa Čdchů s národem Slováků
i s ostatními národnostmi, které žijí na území republiky.
$6 Sdružení pomáhá svým členským organizacím při výchově dětí a mladých
lidí v duchu demokracie,humanismu a socialismu a při prosazování těchto
myšlenek v uspŕádání naší spoleěnosti.
§7 Prostředky,jimiž se těchto cílů dosáhne,vycházejí ze specifických, rysů,
metod a programů každé členské organizace.Tyto prostředky budou
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* konkrétních případech veleny společnými dohodami a sdružení paskytn« platfarmu a předpoklady k uzavírání a plnění, takových dohod..
III« Členové sdruženi
§ 8 al)! Členskými organizacemi sdružení se mohou stát
a dětí, kterc souhlasí s programovými zásadami
tem a jsou rozhodnuty spolupracovat na základě
ta])1 členství vzniká podepsáním zakládací listiny

všechny organizace mládeže
sdružení a s jeho statuspeleČných dohad.
sdružení..

§ S Přidruženými organizacemi se mohou stát i organizace mládeže a dětí, které
jsou rozhodnuty se sdružením spolupracovat na základě společných dehed. ,
§1© Pro všechny členské i přidružené organizace platí ve sdružení zásada napr asté právní samostatnosti, rovnoprávnosti a dobrovolnosti. Organizace
se mohou ke sdružení kdykoliv připojit, nebo je - po vyrovnání dohodnutých
závazků - opustit, Všeclina tato práva musí být v každém okamžiku reálně
peliticky i «kouorr.icky zajištěna.
§13: Členské i přidružené organizace mohou vstupovat do svazku s jinými organizacemi nebo s nimi uzavírat dohody.
IV. Program, statut
§12 Pregram a statut sdružení jsou výrazem společných názorů členů. Každá členská erganizace může předkládat kdykoliv návrhy na dopnění nebo změnu i jakékoliv další návrhy; stejná práva má i organizace, která má zájem do sdružení vsteupit nebo se k němu přidružit.
§13 Členské i přidružené organizace mají vlastní program, stanovy a věechma
práva samostatných argunizací. Orgány sdružení nemají práva zasahovat de
těchto práv.
V» Orgány sdružení
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§14 l!) Keerdinační výber
2) Hespedářská rada
31) Dazarčí rada
4) Sekretariát
§15 Ustavujícím orgánem sdružení je náradní kongres, r^ němž jsou zastaupeay
arganizaca děti a mládeže, které souhlasí s účastí na tomto kongresu.
Volební řád, jednací řád a zásady pro určování delegátů navrhne přípravný
.výber sdružení, který rovněž určí datum a místo kongresu.
VI» Keerdinační výbor
§16 Keerdinační výbor je koordinační, infermsčním a reprezentačním orgánem sdružení. Vytváří se dahodou členských organizací, přičemž každá z nich vysílá
2 zástupca a může je kdykaliv edvelat. Jeho činnost je financována ze spodních příspěvků všech ergtnizací, v něm zastoupených.
§17 Keerdinační výbor:
a) koordinuje podle vzájemných dehed činnost členských, případně i přidružených organizací;
b) zastupuje sdružení tam, kde není mežné samostatne sas . pění členských
nebo přidružených organizací; v ostatních otúzliáe: V ¡ordinuja čianast
zástupců členských a přidružených organizací;
c) zajištuje styk sdružení, a jeho členů se státními institucemi, politickými a spalečenskými arganizacemi a národními orgány, aniž tím narušuje
práva členských arganizací jednat samostatně;
d) podporuje dohádnuté kandidáty da politických, státních, veřejných i jiných srgánů a institucí a kaordinuje jejich činnost;
e) kaardinuje společné mezinárodní styky, informační vydavatelskou a tiskavau činnast a příslušné složky a zařízení;
f) schvaluje svůj organizační a jednací řád;

g) stanoví zásad, pro obsazení funkci v koordinačním výboru /předsedajícího
stálých zmocněnců a zvláštních pověřeaců/ a stanoví jejich úkoly;
h) stanovuje programové cíle sdružení organizací dětí s. mládeže, a hlavní
úkoly společného zájmu;
ch) navrhuje priacdpy pro společný postup se slevaaskou reprezentací mládeže
k vytvoření a i*. >mo,«tti celostátního sdružení organizací dětí a mládeže;
i) schvaluje a : s t a t u t sdružení;
j)jozheduje « zžm u sdružení;
k) zřizuje a řídi - kretariát sdružení;
1) řeší všechny otázky sdružení, které nejseu podle statutu vyhraženy jinému orgánu;
§ 18 Sekretariát?
a) vede podle dohodnutých směrnic běžnou společnou agendu sdružení;
b) plní úkoly,-uložené koordinačním výborem;
VII. Heojsdářská rada
§ 19 Hospodářská rada je samostatným orgánem sdružení pro řešení a vedení společných hospodářských záležitostí, přičemž každá organizace hospodaří
samostatně o
§ 20 Hospodářská rada je vytvořena delegacemi členských a přidružených organizací podle společné dohody na podobných zásadách jako koordinační výběr.
§ 21 Hospodářská rada»
a) řídí činnost hospodářského sekretariátu a hospodářského aparátu;
b) prosazuje rozpočtová požadavky členských a přidružených organizací;
c) řídí po hospodářské stránce společná hospodářská a účelová zařízení;
dj podporuje vlastní hospodářskou činnost členských a přidružených
erganizací;
e) zajišťuje využití společných investic a majetku sloužícího členským
a přidruženým crg&nizacím;
f) plní hospodářské úkoly, které jí byly dohodou členských a přidružených
erganizací přidruženy;
g) vydává směrnice hospodářského rázu;
hj v případě vystoupení organizace ze sdružení, projednává finanční
vypořádání;
ch) uděluje právní subjektivitu hsspodářským a účelovým zařízením;
i) zajišťuje a obstarává zařízení pro společně dohodnuté služby, poradenství odbornou pomoc, dokumentace apod.;
j) řeší na základě zvláštních dohod hospodářskou spolupráci s přidruženými, případně jinými organizacemi;
VIII o Majetek sdružení
§ 22 Společný majetek sdružení vzniká z vlastního hospodaření, z výtěžků podniků, z darů, subvencí, pedpor apod. Způsob rozdělování a užívání majetku členskými i přidruženými organizacemi stanoví hospodářská rada.
§ 23 Pe schválení příslušnými
majetku ČSM v Čech. a na
dětí a mládeže v českých
teru bude řešen dohsdami

orgány řeší ustavující kongres způsob převodu
Moravě a ve Slezsku na samostatné organizace
zemích. Převod majetku ČSU celostátního charakse slovenskými organizacemi dětí a mládeže.

m

IX. Dozorčí rada
§ 24 Dozorčí rada je sležena 8 delegovaných zástupců dozorčích rad a revizních
komisí, členských a přidružených organizací. Každá organizace deleguje
jednoho zástupce.
§ 25 Dozerčí radan
a) kontroluje plnění usnesení koordinačního
b) kontroluje dodržování programu a statutu
c) reviduje společné hospsdářství a majetek
d) podává e své činnosti zprávu hospsdářské

výběru a hospodářské rady;
sdružení;
sdružení;
radě a koordinačnímu výboru;

§ 26 Směrnice pr* prs vádě 34í těcht® činností jsou stanoveny zvláštní dohodou
členských a přidružených organizací.
Xe Způaob jednání orgánů
§ 2*7 Ve všech »rgánetn sdružení se rszhoduje zjevným hlas «váním. Na přání každé členské orgäv'.zace aeb® člena orgánu bud® hlasování pr«veden® tajně.
§ 28 Při r»zh®d®váa:\
zásadních atázkách jejichž rozsah stan sví koordinační
výbor je vyžadev^n souhlas všech organizací, v argánu zastoupených.
Ostatní případy raší jednací řád.
i 29 Usnesení k®«rdinc5ňíh® výboru a h®sp®dářské rady jsou pre každsu z členských
a přidružených ar-Tanizací závazná až p® schválení jejím statutárním ®rgánenu D® té d®by mají deparučující charakter. T®te ustan®v®ní se netýká pr®*
cedurálních otázek.
Š 30 Vyhlášky sdružení js«u zveřejňovány v mas®vých k«muaikačních prsstředcích»
případaě v informačních prostředcích členských a přidružených ®rganizscí.
XI. Přechodná ustanovení
£ 31 P® ustavujícím k®agr«su sdružení převezme koordinační výbor a h®sp®dářská
rada podle zvláštních dohod všechna práva a pevinnosti dosavadníh® ÚV ČSM
pro Čechy, Meravú a Slezsk®.
t

l 32 Ke vzniklým sdružením ®rganizací dětí a mládeže aa nižších stupních mají
®l:gány sdružení přímé informační vztahy. Všechny ostatní vztahy ja®u aepřímé / tj. pr®3třednictvím čl®nských & přidružených organizací/»
jeli» Závěrečná ustanovení
§ 33 0 doorovolaém záaiku sdružaaí r®zhaduje k®«rdiaační výbor jak® c zásgdaí
•táv.T;e. Sdružeaí r®vněž zaaiká, klesne-li p®č«t členských organizr.cí
aa méně než 3.
§ 34 Zsnikne-li sdružeaí jiaak, aebo noučiaí-li rozhodnutí ohledaě majetku,
připadá majetok československému státu.
§ 35 V případě vystoupení členské aebo přidružeaé orgaaizaeo ze sdružení, připadá tét® organizaci tsk®vý díl. majetku, dotací a práv vůči spelečnjZti,
j&ký měla ve sdružení.
Návrh předkládá parlament SVS

P®známka redakce;

>

Prosíme vás, abyste vyjádřili své aázory a připomínky k ®běma elternativán} návrhu statutu sdružeaí i k jednotlivým čláakům, t® znamená., c® považujete za
aptimálaí a c® ssa nepřijatelné. Dále bych®m potřebovali., abyste se vyjádřili
k návrhu aby se SVS stal"přidruženou organizací'pauz® pr® hosp®dářskou spolupráci (CKiá, Liladá freata, administrativní služby, písáraa, rozmnožovna,
obstarávání jízdenek, dokladů aped.). Své připomínky individuální nebe fakultních
jednotek aám urychleně zašlete (nejp®zději do týdne), abychem mohli jednat na jejich podkladě.
Děkujeme vám»
BULLETIN SVS - ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK SVAZU VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDENSTVA ČECH A MORAVY
ODPOVĚDNÍ REDAKTOR MIROSLAV PROKEŠ
výhradně pr® vnitřní potřebu orgaaizace vydává předcednictv® SVS Čech a Moravy
a distribuci převádí sekretariát SVS, Gorkého nám. 24 Praha 1.
tisk provedla tech. skupina Elixíru.

