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UPRAVUJÍCÍ VÝMĚNU INFORMACÍ A K OMUNIK ACI  MK   

VE ZNĚNÍ SCHVÁLENÉM DNE 2 1 . 4 . 2 0 1 3  

ČLÁNEK 1  

VÝKONNÝ VÝBOR MK 

1. VV MK má povinnost informovat bezodkladně o svých rozhodnutích týkajících se 
regionálních nebo odborných klubů předsedy příslušných klubů.  

2. VV MK má dále povinnost bezodkladně informovat předsedy RK MK o dalších 
skutečnostech, které se podstatnou měrou dotýkají fungování MK nebo jednotlivých RK 
MK, zejména o: 

a. tiskových prohlášeních, 
b. připravovaných akcích MK s celostátním dopadem, 
c. programovém plánu aktivit MK a jeho změnách, 
d. složení VV MK a jeho změnách. 

3. VV MK zajistí prostřednictvím HK MK možnost prezentace Regionálních a Odborných 
klubů MK na internetové stránce MK (www.konzervativci.cz) 

4. Úprava vztahů mezi MK a politickými stranami je svěřena pouze do kompetence VV MK, 
a to i na úrovni regionálních klubů. S vedením těchto stran je o záležitostech vztahujícím 
se k MK oprávněn jednat pouze předseda MK nebo jím pověřený člen Grémia MK. 

5. Schválené zápisy a usnesení z jednání VV MK jsou zasílány do 7 dnů ode dne jednání VV 
MK všem předsedům RK MK a voleným členům Republikové rady MK. Toto zasílání 
zajistí Hlavní kancelář MK. 

ČLÁNEK 2  
REGIONÁLNÍ KLUBY MK 

1. Regionální kluby MK mají povinnost zasílat Výkonnému výboru MK zápisy a usnesení z 
jednání Výboru RK MK a Sněmu RK MK do 7 dnů ode dne jednání. 

2. Regionální kluby MK mají dále povinnost bezodkladně informovat VV MK o dalších 
skutečnostech, které se podstatnou měrou dotýkají fungování MK, zejména o: 

a. změně členské základny, 
b. regionálních tiskových prohlášeních, 
c. připravovaných a proběhnuvších akcích RK MK, 
d. změně programového plánu aktivit RK MK,  
e. změně ve složení Výboru RK MK, 
f. změnách v kontaktech na členy Výboru RK MK.  

3. Výbor RK MK je oprávněn vydávat stanoviska a tisková prohlášení jménem RK MK k 
záležitostem komunálního a regionálního významu. K záležitostem celostátního 
významu a zahraničně-politickým záležitostem mohou RK MK vydávat veřejná 

stanoviska a tisková prohlášení pouze po  schválení VV MK nebo v souladu s 
prohlášeními již VV MK učiněnými. 



4. Předseda RK MK má právo nahlížet do zápisů ze zasedání VV MK. 

5. Regionální kluby jsou povinny postoupit ke schválení VV MK úpravu vztahů mezi RK MK 
a jakoukoli politickou stranou.  

6. Představitelé regionálních klubů mohou jednat se členy celostátního vedení politických 
stran o záležitostech MK pouze se souhlasem předsedy MK.  

ČLÁNEK 3  
ODBORNÉ KLUBY 

1. Odborné kluby MK mají povinnost zasílat Výkonnému výboru MK zápisy a usnesení z 
jednání Sněmů OK do 7 dnů ode dne jednání. 

2. Odborné kluby mohou připravovat stanoviska či tisková prohlášení k problematice, 
kterou se zabývají, a předkládat je VV MM ke schválení. 

3. Odborné kluby MK mají povinnost informovat VV MK o těchto skutečnostech: 
a. změně členské základny, 
b. tiskových prohlášeních OK MK, 
c. složení Rady OK MK. 

ČLÁNEK 4  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Nestanoví-li VV MK jinak, probíhá výměna informací mezi VV MK a RK MK 
prostřednictvím elektronické pošty. 

2. Oficiální email VV MK je info@konzervativci.cz. 
3. Regionální a Odborné kluby MK jsou povinny po obdržení tohoto předpisu informovat 

VV MK o emailové adrese klubu a emailové adrese předsedy RK MK a OK MK. Adresa RK 
MK a OK MK bude zveřejněna na internetové stránce MK. 

4. Tato pravidla vstupují v platnost dnem schválení v souladu se Stanovami MK 
5. Tato pravidla jsou závazná pro všechny členy MK a orgány MK. 

 


