
 
 

Provozní řád Vzdělávacího centra Mladých konzervativců 
 

1.  Vzdělávací centrum MK 

a) Vzdělávací centrum MK slouží: 
- pro pořádání seminářů, přednášek, 

diskusí a dalších společenských akcí 
Mladých konzervativců, 

- jako místo doplňkového vzdělávání 
členů i nečlenů MK, 

- jako kancelářsko technické zázemí pro 
chod organizace, zejména pak hlavní 
kanceláře MK, redakce časopisu Pravý 
úhel a kanceláře RK MK Praha. 

b) VV MK může rozhodnout o dalším využití 
prostor nad rámec předchozího bodu. 

 
2.   Přístup do Vzdělávacího centra MK 
a) Přístup do vzdělávacího centra Mladých 

konzervativců mají: 
- členové MK 
- nečlenové MK 

b) Nárok na volný přístup do objektu (tj. 
vlastnictví klíče a vlastního přístupového 
kódu) mají z postu své funkce: 
- členové VV MK  
- tajemník MK 
- šéfredaktor PÚ 
- předseda RK MK Praha 
- místopředsedové RK MK Praha 
- zaměstnanci HK MK 

c) VV MK může rozhodnout o umožnění 
volného přístupu následně i o odebrání 
tohoto oprávnění u dalších osob. 

d) Ostatní osoby (bez volného přístupu) 
mohou setrvávat v prostorách 
Vzdělávacího centra MK pouze v za 
přítomnosti osoby s volným přístupem. 

 
3. Volný přístup do Vzdělávacího centra MK 
a) Osoba, které vznikne dle bodu 2 písmen b, 

c tohoto řádu nárok na volný přístup do 
prostor Vzdělávacího centra MK převezme 
od tajemníka MK klíče od objektu spolu s 
vlastním bezpečnostním kódem.  

b) Převzetí klíče, bezpečnostního kódu, 
seznámení s bezpečnostním zařízením a 
Provozním řádem Vzdělávacího centra MK 

je osoba povinna potvrdit tajemníkovi MK 
svým podpisem na zvláštní formulář 
(Seznam osob s volným přístupem). Tímto 
podpisem se osoba zároveň zavazuje 
uhradit náklady na zásah bezpečnostní 
agentury, které vzniknou případným 
spuštěním alarmu touto osobou. 

c) Osoba s volným přístupem není oprávněna 
klíče od kanceláří rozmnožovat ani 
zapůjčovat jiné osobě, stejně tak jako 
sdělovat někomu dalšímu svůj přístupový 
kód od Vzdělávacího centra. 

d) Při ztrátě či zániku nároku na volný přístup 
do objektu odevzdá daná osoba klíč od 
objektu tajemníkovi MK, který zajistí 
vyškrtnutí osoby ze Seznamu osob s 
volným přístupem a zároveň deaktivuje 
bezpečnostní kód dané osoby. 

 
4.   Správa Vzdělávacího centra MK 
a) Za správu chodu Vzdělávacího centra MK 

je zodpovědný tajemník MK, který 
disponuje s hlavním zabezpečovacím 
kódem objektu. 

b) Každý návštěvník Vzdělávacího centra MK 
je povinen vyvarovati se takového jednání, 
kterým by mohl poškozovat vybavení 
centra, či centrum samotné. 

c) V případě rozbití, poničení či jakéhokoliv 
jiného poškození ať už vybavení, či Centra 
samotného jsou Mladí konzervativci jsou 
oprávněni požadovat uvedení dané věci do 
původního stavu. 

 
5.   Závěrečná ustanovení 
a) VV MK může svými usneseními Provozní 

řád Vzdělávacího centra MK dále 
doplňovat a pozměňovat. 

 
 

Přijato Výkonným výborem Mladých 
konzervativců na zasedání v Praze dne 

29.listopadu 1999 
 
 

 

 


