Statut Politologického klubu Mladých konzervativců
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Politologický klub Mladých konzervativců (dále jen PK MK) je odborným klubem v souladu se
Stanovami MK.
2. Cílem klubu je podporovat odborný růst svých členů a členů MK v oblasti obecné politologie,
komparativní politologie, politické geografie, mezinárodních vztahů a politické filosofie.

Článek 2
Členství
1. Členem PK MK se může stát každý člen MK,
a.) který podá přihlášku,
b.) jehož členství schválí Rada PK MK.
2. Člen má právo:
a.) účastnit se a být zván na akce PK MK,
b.) účastnit se akcí PK MK přednostně v případě, že jsou početně omezeny a nejsou tudíž volně
přístupné,
c.) být jmenován Výkonným výborem MK do funkce předsedy PK MK,
d.) být jmenován členem Rady PK MK.
3. Členství v PK MK zaniká:
a.) zánikem členství v MK,
b.) vystoupením z PK MK, které člen PK MK písemně doručí hlavní kanceláři MK.

Článek 3
Orgány PK MK
1. V čele PK MK stojí předseda PK MK.
2. Předseda PK MK je jmenován výkonným výborem MK z řad členů PK MK.
3. Předseda PK MK:
a.) zodpovídá za fungování klubu z hlediska organizačního,
b.) jedná jménem klubu,
c.) jmenuje z řad členů PK MK členy Rady PK MK.
4. Předseda PK MK rovněž:
a.) smí využívat materiálního zázemí MK v souvislosti s vykonáváním své funkce, a to v souladu s
materiálními možnostmi MK,
b.) má volnost ve výběru hostů na akcích PK MK v souladu se schváleným plánem akcí PK MK a
programovým směřováním MK,
c.) má právo pověřit organizačními záležitostmi i ostatní členy PK MK.
5. Výkonný výbor MK smí předsedu PK MK odvolat v odůvodněném případě. Předseda PK MK se smí
proti rozhodnutí odvolat do 30 dnů ke smírčí komisi MK.

6. Rada PK MK:
a.) je poradním orgánem předsedy PK MK,
b.) sestává z předsedy PK MK a čtyř členů Rady PK MK,
c.) schvaluje svá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti
hlasů je rozhodující hlas předsedy PK MK,
d.) rozhoduje o přijetí, či nepřijetí žadatele o členství v PK MK,
e.) hospodaří s majetkem a finančními prostředky PK MK,
f.) schvaluje plán akcí a další dokumenty PK MK.
Článek 4
Přechodná ustanovení
1. Schválením tohoto statutu se ruší platnost stávajícího statutu PK MK.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Statut může být změněn či zrušen rozhodnutím výkonného výboru MK. Jednání výkonného výboru
MK, na kterém se výkonný výbor zabývá změnou či zrušením statutu PK MK, se může zúčastnit
předseda PK MK.
2. Tento statut nabývá platnosti s účinností dnem schválení.

