rozhodnutí o nepřijetí za člena MK se členský
příspěvek vrací.

Stanovy spolku
Mladí konzervativci, z. s.

d)

v souladu s rozhodnutím Kongresu a VV MK platit
členské příspěvky.

(schválené XXVI. kongresem MK)
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Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Název sdružení je Mladí konzervativci, z. s. (dále jen
„MK“)
Sídlem sdružení je 17. listopadu 1126/43, Olomouc.
Sdružení působí v České republice.
Článek 2
CÍLE SDRUŽENÍ
Prosazovat konzervativní a liberální hodnoty s důrazem
na svobodu jednotlivce a tradice evropské civilizace.
Formovat schopné, aktivní a sebevědomé mladé lidi,
kteří dokáží převzít odpovědnost sami za sebe, za
svou rodinu, obec a stát.
Podporovat odborný a politický růst svých členů, mj.
pořádáním vzdělávacích akcí a vydáváním publikací.
Spolupracovat
s podobně
orientovanými
mládežnickými organizacemi v České republice
a zahraničí a rozvíjet tak myšlenky evropské
a euroatlantické spolupráce.
Článek 3
ČLENSTVÍ

Podmínky členství
1. Členem může být osoba ve věku 15 až 35 let, která
podá vyplněnou přihlášku o členství v MK (dále jen
„uchazeč o členství“). Ke splnění věkového limitu pro
členství stačí dovršit 15 let v kalendářním roce, kdy je
podána přihláška. Přihlášku do MK lze podat
prostřednictvím Výkonného výboru MK (dále jen „VV
MK“) nebo Výboru regionálního klubu MK (dále jen
„Výbor RK MK“).
2. Členství v MK vzniká rozhodnutím VV MK o přijetí
a zaplacením členského příspěvku. Členský příspěvek
se platí regionálnímu klubu MK, jehož se má stát
uchazeč o členství členem. V případě, že se nechce
stát členem žádného regionálního klubu MK, platí
členský příspěvek VV MK.
3. VV MK rozhodne o přijetí či nepřijetí člena na své
nejbližší schůzi po obdržení přihlášky.
4. V případě, že je přihláška do MK podána
prostřednictvím regionálního klubu MK, jehož se má
stát uchazeč o členství členem, je podmínkou členství
rovněž souhlas Výboru RK MK s přijetím do svého
regionálního klubu MK. Výbor RK MK postoupí VV MK
přihlášku s částí C dokladu o členství do 30 dnů od
udělení tohoto souhlasu. V případě, že se během této
lhůty nebude konat schůze VV MK, lze přihlášku s částí
C dokladu o členství dodat na nejbližší konanou schůzi
VV MK. Alternativou části C dokladu o členství je
platba na účet MK do 30 dní od přijetí do regionálního
klubu MK.
5. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí za člena MK se
zasílá do 14 dnů uchazeči o členství a v případě
postupu podle bodu 4 rovněž regionálnímu klubu MK,
jehož se má stát uchazeč o členství členem. V případě

Zánik členství
6. Členství V MK zaniká:
a) nezaplacením příspěvku ve výši stanovené
Kongresem do termínu stanoveném VV MK,
b) písemným prohlášením člena o vystoupení
zaslaným Výboru RK MK, jehož je členem;
v případě, že není členem žádného regionálního
klubu MK, zaslaným VV MK,
c) úmrtím,
d) ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
e) zrušením členství rozhodnutím Kongresu,
f) zrušením členství VV MK z důvodu závažného
porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 2
nebo uvedením nesprávných údajů v přihlášce;
členům Smírčí komise MK (dále jen „SK“) zrušit
členství rozhodnutím VV MK nelze,
g) překročením věkového limitu; členství zaniká
31. 12. roku, v němž bylo věku 35 let dosaženo,
h) členstvím v jiné mládežnické politické organizaci.
7. Dozví-li se VV MK o skutečnostech, které u člena MK
způsobují zánik členství podle bodu 6 tohoto článku,
vyřadí tohoto člena z evidence a s výjimkou písm. d) jej
o tom uvědomí; uvědomí rovněž regionální klub MK,
jehož byl členem.
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Obecná ustanovení
8. V případě, že došlo k platnému zrušení členství, či
nepřijetí za člena MK, může být případný nový vstup do
MK uskutečněn nejdříve po uplynutí jednoho roku ode
dne zrušení členství, resp. nepřijetí za člena MK.
9. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena MK, zrušení nebo
neplatnosti členství se lze odvolat k SK, a to do 30 dnů
od oznámení této skutečnosti. SK je povinna o tomto
odvolání rozhodnout ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
tohoto odvolání předsedovi SK.
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Článek 4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
Člen MK má právo:
a) účastnit se všech akcí MK, není-li Výkonným
výborem MK stanoveno jinak,
b) účastnit se Kongresu,
c) volit orgány MK,
d) být volen do všech orgánů MK, pokud v den voleb
dosáhl 18 let,
e) být informován o činnosti MK a rozhodnutích
příslušných orgánů MK,
f) předkládat návrhy, připomínky a stížnosti všem
orgánům MK a být o jejich vyřízení vyrozuměn,
g) obracet se ve sporech na SK.

6.
7.
8.

Člen MK je povinen:
a) dodržovat Stanovy MK a Programové prohlášení
MK,
b) dodržovat rozhodnutí a usnesení příslušných
orgánů MK,
c) bez zbytečného odkladu oznámit změny osobních
údajů, které jsou předmětem členské evidence,

9.
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Článek 5
ORGÁNY SDRUŽENÍ
Orgány MK na centrální úrovni jsou Kongres,
předseda MK, VV MK, Republiková rada, Malá rada,
SK a Kontrolní a revizní komise MK (dále jen „KRK“).
Orgány MK na regionální úrovni jsou Sněm, předseda
RK MK a Výbor RK MK.
Statutárním orgánem MK je předseda MK.
Na centrální úrovni je orgánem MK se všeobecnou
působností VV MK. Za VV MK jedná a podepisuje
předseda MK nebo VV MK pověřený člen VV MK.
Na krajské úrovni je orgánem MK se všeobecnou
působností Krajská rada MK. Za Krajskou radu MK
jedná a podepisuje předseda Krajské rady MK nebo
Krajskou radou pověřený člen Krajské rady.
Na regionální úrovni je orgánem MK se všeobecnou
působností Výbor RK MK. Za Výbor RK MK jedná a
podepisuje jeho předseda nebo Výborem RK MK
pověřený člen Výboru RK MK.
Funkční období všech orgánů MK je dva roky.
Všechny orgány jsou oprávněny přijmout své jednací
řády.
Článek 6
KONGRES
Kongres je nejvyšším orgánem MK.
Kongres svolává předseda MK nejméně jedenkrát za
dva roky. Předseda MK je povinen svolat Kongres,
požádá-li o to písemně alespoň 1/3 všech členů MK,
a to do 30 dnů od obdržení žádosti.
Nesvolá-li předseda MK Kongres za podmínek
a v termínu, které mu ukládají Stanovy MK, svolá
Kongres I. místopředseda MK.
Termín konání Kongresu musí osoba, která jej svolává,
oznámit minimálně 30 dní před jeho konáním všem
členům MK.
Hlasovací právo na Kongresu mají pouze delegáti
jednotlivých regionálních klubů MK, delegáti zvolení na
shromáždění volných členů, volení členové všech
orgánů MK na centrální úrovni a předsedové
regionálních klubů MK. Ostatní členové MK se mohou
Kongresu účastnit jako hosté. Vedle svého předsedy
může každý regionální klub vyslat na kongres 1
delegáta za každých započatých 5 členů regionálního
klubu. Rozhodným dnem pro určení počtu delegátů je
den svolání kongresu.
Kongres je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň
1/2 delegátů. Není-li Kongres usnášeníschopný, je
předseda povinen svolat do 30 dnů nový Kongres.
Hlasovací právo na Kongresu je nepřenosné.
Jednání Kongresu řídí jeho předsedající, který je volen
Kongresem, a schvaluje návrhy, není-li dále stanoveno
jinak, nadpoloviční většinou přítomných delegátů.
Kongres volí a odvolává z členů MK předsedu MK, I.
místopředsedu MK, pět místopředsedů MK, předsedu
Republikové rady, členy Malé rady, předsedu a členy
SK, předsedu a členy KRK a určuje počet členů VV
MK.

10. Kongres schvaluje dvoutřetinovou většinou přítomných
delegátů změny Stanov MK a nadpoloviční většinou
přítomných delegátů Programového prohlášení MK.
11. Kongres schvaluje výši členských příspěvků.
12. Kongres projednává zprávu předsedy MK, zprávu
předsedy SK, zprávu předsedy KRK a zprávu
předsedy Republikové rady.
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Článek 7
PROGRAMOVÁ KONFERENCE MK
Programová konference schvaluje programové
prohlášení MK a další programové dokumenty.
Svolávání a jednání Programové konference se řídí
obdobně ustanoveními o Kongresu.
Programová konference je usnášeníschopná, je-li
přítomna alespoň 1/10 členů s hlasovacím právem.
Článek 8
PŘEDSEDA MK
Předseda MK je statutárním orgánem MK a jedná
jménem MK.
Svolává Kongres a svolává a řídí VV MK.
Jmenuje a odvolává nevolené členy VV MK z řad členů
MK poté, co jeho návrh na jmenování nebo odvolání
schválí Malá rada.
Předkládá Kongresu zprávu předsedy MK tak, aby byla
k dispozici všem členům MK prostřednictvím webových
stránek MK, a to minimálně 14 dní před konáním
Kongresu.
Odpovídá Kongresu za hospodaření MK.
Stanoví po dohodě s místopředsedy rozsah jejich
činnosti.
Předsedu MK zastupuje na základě jeho pověření ve
vymezených záležitostech nebo v době jeho
nepřítomnosti ve všech záležitostech, vyjma oprávnění
podle odst. 3, I. místopředseda MK.
V případě, že se uvolní funkce předsedy MK, stává se
I. místopředseda MK předsedou MK.
Článek 8a
ČESTNÝ PŘEDSEDA MK
Čestný předseda MK je čestná funkce, která je
oceněním za mimořádné zásluhy o rozvoj a fungování
MK.
Čestným předsedou MK může být současný, nebo
bývalý člen MK. Počet čestných předsedů MK není
omezen.
Čestný předseda MK je volen a odvoláván 2/3 většinou
přítomných delegátů kongresu MK.
Čestný předseda MK se může účastnit jednání s
hlasem poradním Kongresu, Programové konference,
VV MK a Republikové rady MK.
Článek 9
VÝKONNÝ VÝBOR MK
VV MK se skládá z předsedy MK, I. místopředsedy MK,
místopředsedů MK a dalších členů VV MK
jmenovaných podle čl. 8 odst. 3.
VV MK svolává, a to nejméně jednou za měsíc, a řídí
předseda MK. Předseda MK je povinen svolat VV MK
požádá-li o to alespoň 1/3 členů VV MK, a to tak, aby
se uskutečnil do 10 dnů od obdržení žádosti.
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Nesvolá-li předseda MK VV MK za podmínek
a v termínu, které mu ukládají Stanovy MK, svolá VV
MK I. místopředseda MK.
VV MK je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční
většina jeho členů a schvaluje návrhy nadpoloviční
většinou svých přítomných členů, nestanoví-li jednací
řád VV MK jinak. Jednání VV MK se mohou účastnit
s hlasem poradním členové MK, kteří vykonávají
volené funkce v mezinárodních organizacích, ve
kterých je MK členem, členové Malé rady, Tajemník
Hlavní kanceláře MK, předsedové odborných klubů
MK, předseda KRK nebo předseda SK, popřípadě člen
předsedou KRK nebo předsedou SK pověřený.
Členové VV MK mají právo účastnit se Výborů RK MK
a Sněmů regionálních klubů MK s hlasem poradním.
VV MK svolává shromáždění volných členů, na kterém
si členové MK, kteří nejsou členy žádného RK MK,
zvolí své delegáty na Kongres v poměru 1 delegát na 5
zúčastněných volných členů.
VV MK může se souhlasem Malé rady svým
usnesením rozhodnout o zřízení, změně či zrušení
pobočného spolku.
Článek 10
REPUBLIKOVÁ RADA
Republiková rada je hlavním poradním a iniciativním
orgánem VV MK. Členy Republikové rady jsou
předseda MK, I. místopředseda MK, členové Malé rady
a předsedové regionálních klubů.
Předseda regionálního klubu může být na jednání
Republikové rady zastoupen jiným členem MK, který je
k tomuto předsedou RK MK pověřen.
Republikovou radu svolává a řídí předseda
Republikové rady. Předseda Republikové rady je
povinen svolat Republikovou radu požádá-li o to
alespoň 1/2 členů Republikové rady, a to do 30 dnů od
obdržení žádosti.
Nesvolá-li předseda Republikové rady Republikovou
radu za podmínek a v termínu, které mu ukládají
Stanovy MK, svolá Republikovou radu místopředseda
Republikové rady.
Republiková rada je usnášeníschopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina jejich členů a schvaluje návrhy
nadpoloviční většinou přítomných členů, nestanoví-li
jednací řád Republikové rady jinak.
Schází se alespoň jednou za čtyři měsíce na výzvu
předsedy Republikové rady.
Slouží k výměně informací mezi orgány MK na
centrální, krajské a regionální úrovni. Přijímá
doporučení k řízení činnosti MK a zaujímá stanoviska
k aktivitám regionálních a odborných klubů.
Uvolní-li se funkce předsedy Republikové rady nebo
člena Malé rady, zvolí Republiková rada na svém
dalším jednání nástupce, který bude funkci vykonávat
do skončení funkčního období. Než je zvolen nástupce
předsedy Republikové rady, vykonává jeho funkci
místopředseda Malé rady.
Republiková rada volí ze svého středu místopředsedy,
jednací řád určí jejich počet, jakož i další podrobnosti
výkonu jejich funkce.
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Článek 11
MALÁ RADA
Skládá se z předsedy Republikové rady a šesti členů.
Malé radě předsedá předseda Republikové rady. Malá
rada se schází dle potřeby. Na svém prvním jednání
zvolí ze svého středu místopředsedu Malé rady, který
je současně místopředsedou Republikové rady.
Předseda Republikové rady a členové Malé rady
nesmějí být členy VV MK.
Malá rada může rozhodovat i metodou per rollam. Pro
rozhodování Malé rady se ustanovení čl. 11 odst. 3 až
5 se použijí obdobně.
Malá rada se sejde do 30 dnů, vyzve-li ji k tomu VV
MK.
Předseda Republikové rady podává Kongresu zprávu o
činnosti Republikové rady a Malé rady. Tato zpráva je k
dispozici členům MK minimálně 14 dní před dnem
zasedání Kongresu MK, a to prostřednictvím webových
stránek MK.
Členové Malé rady mají právo účastnit se jednání
Výborů RK MK a Sněmů regionálních klubů MK s
hlasem poradním.

Článek 13
SMÍRČÍ KOMISE MK
1. SK má pět členů. Členové smírčí komise nesmějí být
zaměstnanci MK, ani členy jiného orgánu MK.
2. SK rozhoduje spory vzniklé v rámci MK a je oprávněna
závazně vykládat Stanovy MK.
3. SK svolává a řídí předseda SK. Předseda SK je
povinen svolat SK v případě, že SK obdržel podnět, na
který musí reagovat, nebo požádá-li o to člen SK, a to
do 14 dnů od obdržení podnětu nebo žádosti.
4. Nesvolá-li předseda SK za podmínek a v termínu, které
mu ukládají Stanovy MK, svolá SK věkem nejstarší
člen SK.
5. SK je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejich členů a schvaluje návrhy nadpoloviční
většinou všech svých členů.
6. O podnětu podaném členem MK musí SK rozhodnout
do 60 dnů ode dne doručení podnětu předsedovi SK,
pokud Stanovy MK neurčí jinak.
7. Za činnost SK odpovídá předseda SK, který je stejně
jako ostatní členové SK volen Kongresem.
8. Předseda SK je oprávněn svolal jakýkoli orgán MK,
pokud tak neučiní osoby, které jsou k tomu podle
Stanov MK oprávněny.
9. SK informuje o své činnosti VV MK nebo Výbory RK
MK, a to včetně návrhů na opatření.
10. Předseda SK podává zprávu o činnosti SK Kongresu.
Tato zpráva je k dispozici členům MK minimálně 14 dní
před dnem zasedání Kongresu MK, a to
prostřednictvím webových stránek MK.
11. V případě uvolnění funkce předsedy nebo člena SK
jmenuje nového předsedu, resp. člena SK usnesením
Malá rada. Neusnese-li se Malá rada na novém
předsedovi SK, je předsedou ten stávající člen SK,
který byl na Kongresu zvolen v dřívějším kole, případně
ten, který obdržel více hlasů. Obdrželi-li oba stávající
členové SK stejný počet hlasů, určí nového předsedu
SK los.
12. Předseda SK nebo jím pověřený člen SK, má právo
účastnit se jednání Výborů RK MK a Sněmů
regionálních klubů MK s hlasem poradním.

Článek 12
KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE MK
1. KRK má tři členy. Členové KRK nesmějí být
zaměstnanci MK, ani členy jiného orgánu MK.
2. KRK pravidelně kontroluje hospodářskou činnost VV
MK a výborů RK MK a provádí revizi účetní uzávěrky.
KRK má přístup ke všem dokumentům MK.
3. KRK svolává a řídí předseda KRK. Předseda KRK je
povinen svolat KRK v případě, že KRK obdržel podnět,
na který musí reagovat, nebo požádá-li o to člen KRK,
a to do 14 dnů od obdržení podnětu nebo žádosti.
4. Nesvolá-li předseda KRK za podmínek a v termínu,
které mu ukládají Stanovy MK, svolá KRK věkem
nejstarší člen KRK.
5. KRK je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejich členů a schvaluje návrhy nadpoloviční
většinou všech svých členů.
6. Za činnost KRK odpovídá předseda KRK, který je
stejně jako ostatní členové KRK volen Kongresem.
7. KRK informuje o své činnosti VV MK nebo Výbory RK
MK, a to včetně návrhů na opatření.
8. Předseda KRK podává zprávu o činnosti KRK
Kongresu. Tato zpráva je k dispozici členům MK
minimálně 14 dní před dnem zasedání Kongresu MK,
a to prostřednictvím webových stránek MK.
9. V případě uvolnění funkce předsedy nebo člena KRK
jmenuje nového předsedu, resp. člena KRK usnesením
Malá rada. Neusnese-li se Malá rada na novém
předsedovi KRK, je předsedou ten stávající člen KRK,
který byl na Kongresu zvolen v dřívějším kole, případně
ten, který obdržel více hlasů. Obdrželi-li oba stávající
členové KRK stejný počet hlasů, určí nového předsedu
KRK los.
10. Předseda KRK, nebo jím pověřený člen KRK, má právo
účastnit se jednání Výborů RK MK a Sněmů
regionálních klubů MK s hlasem poradním.

1.

2.

3.
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Článek 14
KRAJSKÁ RADA
Regionální kluby ustavují na úrovni vyšších územních
samosprávných celků Krajskou radu, která koordinuje
činnost těchto regionálních klubů a posiluje jejich
vzájemnou spolupráci.
Členem Krajské rady jsou předsedové regionálních
klubů MK se sídlem na území daných vyšších
územně samosprávných celků, členové těchto
regionálních klubů, kteří jsou členy celostátních
orgánů MK, a jeden člen za každých započatých
deset členů z těchto regionálních klubů mimo Prahu,
resp. jeden člen za každých dvacet členů z těchto
regionálních klubů v Praze, určených výborem těchto
klubů. Předseda regionálního klubu může být na
jednání Krajské rady zastoupen jiným členem
regionálního klubu, který je určen výborem tohoto
klubu.
Krajská rada volí ze svých členů předsedu
a místopředsedu, resp. místopředsedy.

4.

5.

6.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

1.

2.
3.

Krajskou radu svolává a řídí předseda Krajské rady.
Předseda Krajské rady je povinen svolat Krajskou
radu, požádá-li o to alespoň 1/2 členů Krajské rady,
a to do 14 dnů od obdržení žádosti.
Nesvolá-li předseda Krajské rady Krajskou radu za
podmínek a v termínu, které mu ukládají Stanovy MK,
svolá Krajskou radu místopředseda Krajské rady.
Není-li předseda nebo místopředseda Krajské rady
zvolen, svolá Krajskou radu na žádost 1/2 členů
Krajské rady předseda regionálního klubu MK, který
má v daném vyšším územním samosprávném celku
nejvíce členů.
Krajská rada je usnášeníschopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina jejich členů a schvaluje návrhy
nadpoloviční většinou svých přítomných členů.
Článek 15
SNĚM REGIONÁLNÍHO KLUBU MK
Sněm regionálního klubu MK (dále jen „Sněm“) je
nejvyšším orgánem Regionálního klubu MK.
Sněm svolává předseda regionálního klubu MK
jedenkrát za dva roky. Předseda MK je povinen svolat
Sněm, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 všech členů
regionálního klubu MK, a to do 30 dnů od obdržení
žádosti.
Nesvolá-li předseda MK Sněm za podmínek
a v termínu, které mu ukládají Stanovy MK, svolá
Sněm místopředseda regionálního klubu MK.
Termín a místo konání Sněmu musí osoba, která jej
svolává, oznámit členům MK minimálně 15 dnů před
jeho konáním.
Hlasovací právo na Sněmu mají všichni členové
daného regionálního klubu MK. Hlasovací právo na
Sněmu je nepřenosné.
Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň 1/3
členů daného regionálního klubu MK. Není-li Sněm
usnášeníschopný, je předseda regionálního klubu MK
povinen svolat do 30 dnů nový Sněm.
Jednání Sněmu řídí předseda daného regionálního
klubu MK a návrhy se schvalují nadpoloviční většinou
přítomných členů daného regionálního klubu MK.
Sněm volí z členů daného regionálního klubu MK
předsedu regionálního klubu MK, maximálně tři
místopředsedy regionálního klubu MK, přičemž může
určit jejich pořadí, a určuje počet členů Výboru RK MK.
Sněm projednává zprávu předsedy RK MK a zprávu
pokladníka regionálního klubu.
Článek 16
VÝBOR RK MK
Výbor RK MK se skládá z předsedy regionálního klubu
MK, maximálně tří místopředsedů regionálního klubu
MK, ze kterých se jeden může označovat jako 1.
místopředseda RK MK, a dalších členů Výboru RK MK
jmenovaných předsedou regionálního klubu MK.
Výbor RK MK řídí činnost regionálního klubu MK.
V této své činnosti se řídí Stanovami MK a vnitřními
předpisy MK.
Výbor RK MK svolává a řídí předseda regionálního
klubu MK. Předseda regionálního klubu MK je povinen
svolat Výbor RK MK požádá-li o to alespoň 1/2 členů
Výboru RK MK, a to do 14 dnů od obdržení žádosti.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.
3.

4.

Nesvolá-li předseda regionálního klubu MK Výbor MK
za podmínek a v termínu, které mu ukládají Stanovy
MK, svolá Výbor RK MK jeho 1. místopředseda nebo
věkem nejstarší místopředseda MK.
Výbor RK MK je usnášeníschopný, je-li přítomna
nadpoloviční většina jeho členů a schvaluje návrhy
nadpoloviční většinou svých přítomných členů,
nestanoví-li jednací řád Výboru RK MK jinak.
Výbor RK MK volí ze svých členů pokladníka
regionálního klubu MK, který vede účetní agendu
regionálního klubu MK, předkládá Sněmu zprávu
pokladníka RK MK a odesílá účetní materiály
regionálního klubu MK ve VV MK stanovených
čtvrtletních termínech hlavnímu pokladníkovi MK, který
zpracovává účetnictví MK.
Pravomoci Výboru RK MK při nakládání s majetkem
regionálního klubu MK může převzít svým rozhodnutím
VV MK, a to v případě, že daný RK MK opakovaně
porušuje Stanovy MK, vnitřní předpisy MK nebo
závazná pravidla hospodaření v MK. Proti tomuto
rozhodnutí se Výbor RK MK může do 30 dnů od
doručení rozhodnutí odvolat k SK.
Výbor RK MK volí z členů daného regionálního klubu
MK delegáty na Kongres v poměru 1 delegát na
každých započatých 5 členů RK MK. Jména delegátů
oznámí Výbor RK MK VV MK nejpozději 10 dní před
konáním Kongresu.
Článek 17
HLAVNÍ KANCELÁŘ MK
Plní funkci servisního a informačního střediska aktivit
MK na centrální úrovni a v případě potřeby i krajské a
regionální úrovni, a to zejména:
a) při přípravě a realizaci vzdělávacích programů
MK,
b) při komunikaci mezi orgány na centrální, krajské a
regionální úrovni,
c) při koordinaci příprav Kongresu a jednání
Republikové rady,
d) při koordinaci činnosti odborných klubů MK.
Činnost hlavní kanceláře MK je řízena tajemníkem
hlavní kanceláře, kterého jmenuje a odvolává
předseda MK se souhlasem VV MK.
Tajemník hlavní kanceláře:
a) zodpovídá za chod hlavní kanceláře,
b) spolupodílí se na přípravě agendy VV MK a
Republikové rady, účastní se zasedání obou
těchto orgánů s hlasem poradním a zodpovídá za
provádění administrativních úkonů vyplývajících
z jejich činnosti,
c) má právo účastnit se zasedání Výborů RK MK a
Sněmů s hlasem poradním.,
d) provádí zápisy a výmazy v seznamu členů.
Hlavní kancelář vede neveřejný seznam členů.
Tajemník zapisuje nové členy na základě dodané
přihlášky po schválení VV MK. Tajemník provádí
změny a výmazy v seznamu členy na základě
oznámení člena o změně údajů nebo podnětu VV MK
nebo příslušného Regionální klubu MK, po té co tento
podnět prověří. V rámci své působnosti mají do
seznamu členů přístup celostátní orgány MK a hlavní
kancelář MK. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

5.

1.

Hlavní kancelář uchovává zápisy z jednání
celostátních orgánů MK. Způsob nahlížení stanoví
vnitřní předpis.

13.

Členství v regionálním klubu MK zaniká:
a) vystoupením z RK MK bez zániku členství v MK;
toto vystoupení se provede písemným
prohlášením zaslaným předsedovi regionálního
klubu MK. Ten je povinen o této skutečnosti
nejpozději do 14 dnů od obdržení tohoto
prohlášení informovat VV MK,
b) zánikem členství v MK; zanikne-li členství v MK,
jsou VV MK a Výbor RK MK povinny se vzájemně
bezodkladně písemně o nově vzniklých
skutečnostech informovat.
14. Regionální klub MK vede evidenci svých členů a je
povinen neprodleně informovat VV MK o změnách
týkajících se členství v regionálním klubu MK.

Článek 18
REGIONÁLNÍ KLUB MK
Členové MK mohou na regionální úrovni založit
Regionální klub.

Vznik regionálního klubu MK
2.
Regionální klub MK vzniká udělením licence tomuto
regionálními klubu MK.
3.
Licenci předkládá Přípravný výbor regionálního klubu
MK, který se skládá minimálně z 5 členů MK.
4.
Přípravný výbor regionálního klubu MK se ustanoví
na ustanovující schůzi, kde je zvolen jeho předseda,
který jedná jménem Přípravného výboru a řídí jeho
činnost, místopředseda a další členové přípravného
výboru regionálního klubu MK.
5.
Nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy VV MK obdržel
žádost o udělení licence, se uskuteční setkání členů
VV MK s Přípravným výborem MK. Účelem setkání je
představení případné budoucí činnosti a fungování
RK MK.
6.
VV MK má povinnost rozhodnout o udělení nebo
neudělení licence nejpozději do 30 dnů ode dne
svého nejbližšího jednání po uskutečněném setkání
dle odst. 5 tohoto článku.
7.
Rozhodnutí SK v otázce udělení licence regionálnímu
klubu MK je pro VV MK závazné. VV MK je povinen
vydat rozhodnutí o udělení licence nejpozději do 14
dnů ode dne doručení odvolání předsedovi SK.
8.
Nejpozději do 30 dnů ode dne udělení licence se
uskuteční první Sněm nového regionálního klubu MK.
9.
Sněm svolá předseda Přípravného výboru RK MK,
který jedná jménem RK MK a který řídí jeho činnost
po dobu od udělení licence až do zvolení Výboru RK
MK prvním Sněmem.
10. Nesvolá-li předseda Přípravného výboru regionálního
klubu MK Sněm za podmínek a v termínu, které mu
ukládají Stanovy MK, svolá Sněm místopředseda
Přípravného výboru regionálního klubu MK.

Zánik regionálního klubu MK
15. RK MK zaniká:
a) rozhodnutím Sněmu o rozpuštění regionálního
klubu MK,
b) pokud počet členů RK MK klesne pod pět po dobu
delší než 3 měsíce; tuto skutečnost potvrzuje
svým rozhodnutím VV MK,
c) rozhodnutí VV MK o odebrání licence
regionálnímu klubu MK. Proti tomuto rozhodnutí
se členové regionálního klubu MK mohou odvolat
do 30 dnů od doručení rozhodnutí k SK.
Vnitřní členění regionálního klubu
16. Ve zvláště odůvodněných případech se může
regionální klub dále vnitřně členit.
17. Takovéto členění upravuje Statut regionálního klubu.
18. Statut regionálního klubu navrhuje sněm příslušného
regionálního klubu a schvaluje jej VV MK.

1.
2.
3.

Členství v regionálním klubu MK
11. Člen MK může být členem pouze jednoho
regionálního klub MK nebo může být členem MK bez
členství v regionálním klubu MK.
12. Členství v regionálním klubu MK vzniká:
a) rozhodnutím VV MK o přijetí podle čl. 3 odst. 2
a zaplacením členského příspěvku,
b) přestoupením z jiného regionálního klubu MK do
tohoto regionálního klubu MK, o kterém se VV MK
pouze informuje,
c) vstupem do tohoto regionálního klubu MK
v případě, že člen MK není členem žádného
regionálního klubu MK, o kterém se VV MK pouze
informuje nebo
d) osobám uvedeným na žádosti o udělení licence
novému regionálnímu klubu MK automaticky
udělením této licence; pro potřeby evidence vyplní
tyto osoby přihlášku do MK, která nepodléhá
dalšímu schválení.

4.

1.

2.
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Článek 19
ODBORNÉ KLUBY
VV MK může zřídit odborné kluby MK, které podporují
odbornou činnost členů MK. VV MK při ustavení
odborného klubu MK současně schválí jeho statut.
Žádost o zřízení odborného klubu může podat
alespoň 5 členů MK.
Činnost odborného klubu MK, kterou blíže upravuje
statut odborného klubu MK, řídí předseda odborného
klubu MK, kterého jmenuje a odvolává předseda MK
se souhlasem VV MK, v případě potřeby a dle statutu
daného odborného klubu může předseda odborného
klubu jmenovat jednoho svého místopředsedu.
Poradním orgánem předsedy odborného klubu je
rada odborného klubu, kterou může jmenovat
předseda odborného klubu.
Článek 20
VNITŘNÍ PŘEDPISY
Vnitřní předpisy MK dále upravují pravidla činnosti MK
a tvoří je zejména pravidla hospodaření, pravidla pro
udělování licence novým regionálním klubům MK,
pravidla pro ustanovování krajských rad MK, pravidla
evidence členů MK a jednací řády orgánů MK. Tato
pravidla nesmějí být v rozporu se Stanovami MK.
K přijetí Vnitřního předpisu nebo jeho změny je třeba,
aby byl schválen VV MK a Malou radou.

3.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Vnitřní předpisy MK s výjimkou jednacích řádů
jednotlivých orgánů MK musí být po jejich schválení
neprodleně zaslány všem regionálním klubům MK.
Článek 21
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ MK
MK jako samostatná právnická osoba nakládá
hospodárně se svým majetkem a využívá jej k podpoře
své činnosti. VV MK a na regionální úrovni Výbor RK
MK, hospodaří s majetkem organizace na základě
běžných zásad hospodaření a na základě rozhodnutí
Kongresu, resp. na místní úrovni Sněmu.
MK získává finanční prostředky pro svou činnost:
a) z členských příspěvků,
b) z darů a dotací,
c) z vlastní hospodářské činnosti.
MK má jednotné účetnictví, za jehož vedení odpovídá
hlavní pokladník MK.
Hlavní pokladník MK:
a) vede pokladnu MK,
b) kontroluje vedení účetnictví na úrovni regionálních
klubů MK.
Další podrobnosti hospodaření MK upravují ”Pravidla
hospodaření MK”, která upravují zejména:
a) způsoby založení a vedení bankovních účtů,
b) částky, do jejichž výše se mohou zavazovat
jednotlivé orgány MK,
c) výše částek, které mohou přijímat jednotlivé
orgány MK jako sponzorské dary.
Pobočné spolky mohou neomezeně nabývat práv a
povinností, neodporuje-li to jejich účelu, podrobnosti
stanoví VV MK usnesením dle čl. 10 odst. 7. MK ručí
za závazky pobočných spolků od výše jedné koruny.

Článek 22
Stanovy MK nabývají účinnosti dnem schválení Kongresem.
V Olomouci dne 22. ledna 2022

…………………………………………………
Ing. David Vančík
Předseda MK

…………………………………………………
Jan Hroudný
I. místopředseda MK

