
Statut Technického klubu Mladých konzervativců 

 

 
Článek 1   Úvodní ustanovení 

 
1. Technický klub (dále jen TK) je odborným klubem občanského sdružení Mladí 

konzervativci (dále jen MK) 

2. TK je ustanoven v souladu s článkem 10.8, odstavec c, Stanov MK 
 

 
Článek 2   Cíle klubu 

 

1. Podporovat a propagovat moderní pravicové koncepty technického a technologického 
rozvoje společnosti 

2. Podporovat a propagovat využívání moderních technologií při zavádění pravicových, 
liberálně-konzervativních reforem jednotlivých oblastí veřejného života 

3. Podporovat odborný růst svých členů v oblasti techniky, zvyšovat jejich znalosti 

moderních technologií a možností jejich využití v praxi, zejména s ohledem na 
provázanost technického řešení a politických rozhodnutí. 

4. Formulovat a reprodukovat názory na aktuální otázky týkající se technických aspektů 
vztahujících se k aktuálním problémům společnosti, vydávat stanoviska a prohlášení 
vztahující se k těmto technickým aspektům. 

5. Zvyšovat obecné společenské povědomí o technických aspektech aktuálních problémů 
tak, aby se snižovaly tendence rozhodovat bez znalosti těchto aspektů 

6. Organizovat a pořádat přednášky, semináře a další akce na témata týkající se techniky, 
technologií a jejich uplatnění v praktickém životě. 

7. Vydávat tištěné a elektronické publikace a články 

8. Spolupracovat s ostatními odbornými kluby MK a regionálními kluby MK 
 

 
Článek 3   Členství 

 

1. Členem TK MK se může stát každý člen občanského sdružení MK  
2. Členem se stává doručením přihlášky předsedovi TK MK 

3. Členství v TK MK zaniká společně se zánikem členství v MK nebo vystoupením z TK 
MK, které člen TK MK doručí písemně předsedovi TK MK. 

 

Článek 4   Práva a povinnosti členů 

 

1. Člen TK MK má právo: 
a) účastnit se všech akcí TK MK 
b) volit orgány TK MK 

c) být volen do orgánů TK MK, dosáhl-li člen věku 18 let v den volby 
d) být informován o činnosti a rozhodnutí orgánů TK MK 

e) předkládat návrhy, připomínky a stížnosti předsedovi TK MK 
 

2. Člen TK MK je povinen: 

a) dodržovat schválený statut TK MK, šířit dobré jméno TK MK a tím celého 
občanského sdružení MK 



Článek 5   Orgány klubu 

 

1. Předseda TK MK: 

a) je hlavou klubu, řídí klub 
b) vystupuje jménem klubu 
c) je jmenován Výkonným výborem MK na návrh předsedy MK 

d) řídí a svolává schůzi Rady TK MK 
e) řídí a svolává schůzi členů TK MK 

f) zodpovídá za fungování klubu z hlediska organizačního 
g) předsedu TK MK smí odvolat Výkonný výbor MK v odůvodněném případě, 

předseda TK MK se může proti tomuto rozhodnutí odvolat ke Smírčí komisi 

MK 
 

2. Místopředseda TK MK 
a) je volen členy členy TK MK, volba je konána jednokolově prostou většinou 

přítomných členů TK MK na schůzi TK MK. Místopředseda může být odvolán 

na návrh člena TK MK na schůzi TK MK, a to absolutní většinou všech 
přítomných členů TK MK. 

b) po dohodě s předsedou má oprávnění jednat jménem TK MK 
c) v době nepřítomnosti předsedy TK MK má místopředseda mandát jednat a 

konat jménem předsedy TK MK 

 
3. Rada TK MK 

b) má pět členů 
c) skládá se z předsedy, místopředsedy a tří členů. Tito členové jsou voleni členy 

TK MK, volba je konána jednokolově prostou většinou přítomných členů TK 

MK na schůzi TK MK. Členové Rady TK MK mohou být odvoláni na návrh 
člena TK MK na schůzi TK MK, a to absolutní většinou všech přítomných 

členů TK MK. 
d) úkolem členů Rady je připravovat usnesení k aktuálním problémům 

společnosti majících technický aspekt.  

e) členové Rady se účastní organizování a přípravy přednášek a seminářů TK 
MK 

f) členové Rady aktivně připravují publikace v tištěné a elektronické podobě 
 
 

Článek 6   Dodatečné ustanovení 

 

1. Předseda TK MK smí využívat materiálního zařízení MK v souvislosti s vykonáváním 
své funkce, a to v souladu s materiálními možnostmi MK 

2. TK MK nemá vlastní rozpočet. O úhradě výdajů spojených s akcemi pořádanými TK 

rozhoduje Výkonný výbor MK na základně předloženého rozpočtu předpokládaných 
aktivit. 

 
 

Článek 7   Přechodná ustanovení 

 

1. Do 7 dnů od schválení tohoto statutu bude členům MK rozeslána přihláška do TK 

MK. 
 



Článek 8   Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení Výkonným výborem MK a vstupem 

alespoň 5 členů do TK MK 
2. Změnu statutu navrhuje předseda TK po dohodě s Radou TK MK a schvaluje 

Výkonný výbor MK. 

 
 

 
V Ostravě dne 1. dubna 2007      Josef Myslín 

        

 
 


