
STATUT EKONOMICKÉHO KLUBU MLADÝCH KONZERVATIVCŮ 

Článek 1) Úvodní ustanovení: 

1. Ekonomický klub (dále jen EK) je odborným klubem občanského sdružení 

Mladých konzervativců (dále jen MK). 

2. EK MK je ustanoven v souladu se článkem 10.8. odstavec c) Stanov MK. 

Článek 2) Cíle klubu: 

1. Prosazovat ekonomické hodnoty v duchu liberalismu a konzervatizmu. 

2. Podporovat odborný růst svých členů v oblasti ekonomie, hospodářské politiky a 

hospodářské praxe. 

3. Formulovat a reprodukovat názory na aktuální otázky v ekonomickém životě, 

vydávat stanoviska a prohlášení k ekonomickým událostem. 

4. Organizovat a pořádat přednášky, semináře a další akce na ekonomická témata. 

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

Článek 3) Členství: 

1. Členem EK MK se může stát každý  člen občanského sdružení MK. 

2. Členem se stává doručením přihlášky předsedovi EK MK. 

3. Členství v EK MK zaniká společně se zánikem členství v MK nebo vystoupením 

z EK MK, které člen EK MK doručí písemně předsedovi EK MK. 

Článek 4) Práva a povinnosti členů: 

1. Člen EK MK má právo: 

a) účastnit se všech akcí EK MK; 

b) volit orgány EK MK; 

c) být volen do orgánů EK MK, dosáhl-li člen věku 18 let v den volby; 

d) být informován o činnosti a rozhodnutí orgánů EK MK; 

e) předkládat návrhy, připomínky a stížnosti předsedovi EK MK. 

2. Člen EK MK je povinen: 

a) dodržovat schválený statut, stanovy a prohlášení EK MK, šířit dobré jméno 

EK MK a tím celého občanského sdružení MK. 

Článek 5) Orgány klubu: 

1. předseda EK MK: 

a) je hlavou klubu, řídí klub; 

b) vystupuje jménem klubu; 

c) je jmenován Výkonným výborem MK na návrh předsedy MK; 

d) jmenuje a odvolává místopředsedu EK; 

e) řídí a svolává schůzi Rady EK MK; 

f) řídí a svolává schůzi členů EK MK; 

g)  může vetovat rozhodnutí Rady EK MK; 

h) zodpovídá za fungování klubu z hlediska organizačního; 

i) předsedu EK MK smí odvolat Výkonný výbor MK v odůvodněném případě, 

předseda EK MK se může proti tomuto rozhodnutí odvolat do 30 dnů ke 

smírčí komisi MK. 

2. místopředseda EK MK: 

a) je jmenován a odvoláván předsedou EK MK; 

b) po dohodě s předsedou má oprávnění jednat jménem EK MK; 

c) v době nepřítomnosti předsedy EK MK má místopředseda mandát jednat a 

konat jménem předsedy EK MK. 

3. Rada EK MK: 

a) má sedm členů; 

b) skládá se z předsedy, místopředsedy a pěti členů. Tito členové jsou voleni 

členy EK MK, volba je konána jednokolově prostou většinou přítomných 

členů EK MK na schůzi EK MK. Členové Rady EK MK mohou být odvolání 

na návrh člena EK MK na schůzi EK MK a to absolutní většinou všech 

přítomných členů EK MK; 

c) úkolem členů Rady je připravovat usnesení k aktuálním otázkám ve vývoji 

české a světové ekonomiky. Toto usnesení nemusí předseda akceptovat; 

d) členové Rady se účastní organizování a příprav přednášek a seminářů EK 

MK. 

Článek 6) Dodatečné ustanovení: 

1. Předseda EK MK smí využívat materiálního zařízení MK v souvislosti 

s vykonáváním své funkce, a to v souladu s materiálními možnostmi MK. 

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

EK rozhoduje Výkonný výbor MK na základě předloženého rozpočtu 

předpokládaných aktivit. 

Článek 7) Přechodná ustanovení: 

1. Do 21 dnů od schválení tohoto statutu bude členům MK rozeslána přihláška do EK 

MK. 

Článek 8) Závěrečná ustanovení: 

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

alespoň 5ti členů do EK MK. 

2. Změnu stanov navrhuje předseda EK po dohodě s Radou EK MK a schvaluje 

Výkonný výbor MK. 

 

 

 

V Praze dne 19. února 2004                                                       Martin F r é l i c h 

                                                                                            předseda Ekonomického klubu MK 

 


