
PŘÍLOHY   

 

 Nakonec přikládám některé stanovy Mladých konzervativců pro detailnější přehled. 

Zvolila jsem stanovy od článku 2: Cíle sdružení po článek 11: Republiková rada MK 

 

PŘÍLOHA Č. 1   

Kompletní znění stanov Mladých konzervativců: dostupné z [http://www. 

konzervativci.cz/kdo-jsme/stanovy/] 

   

 

Článek 2 

Cíle sdružení 

1. Prosazovat konzervativní a liberální hodnoty s důrazem na svobodu jednotlivce a tradice 

evropské civilizace. 

2. Formovat schopné, aktivní a sebevědomé mladé lidi, kteří dokáží převzít odpovědnost 

sami za sebe, za svou rodinu, obec a stát. 

3. Podporovat odborný a politický růst svých členů, mj. pořádáním vzdělávacích akcí a 

vydáváním publikací. 

4. 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“). 

 

Článek 5 

Orgány sdružení 

1. Orgány MK na centrální úrovni jsou Kongres, předseda MK, Grémium, VV MK, 

Republiková rada, SK a Kontrolní a revizní komise MK (dále jen „KRK“). Orgánem MK 

na krajské úrovni je Krajská rada. Orgány MK na regionální úrovni jsou Sněm, předseda 

RK MK a Výbor RK MK. 

2. Statutárním orgánem MK je předseda MK.  

3. 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. 



4. 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. 

5. 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. 

6. Funkční období všech orgánů MK je dva roky. 

7. Všechny orgány jsou oprávněny přijmout své jednací řády. 

 

 

Článek 7 

PROGRAMOVÁ KONFERENCE MK 

1.  Programová konference schvaluje programové prohlášení MK a další programové 

dokumenty. 

2.  Svolávání a jednání Programové konference se řídí obdobně ustanoveními o Kongresu. 

3.  Programová konference je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 1/8 členů s hlasovacím 

právem. 

 

 

Článek 9 

GRÉMIUM 

1. Grémium se skládá z předsedy, I. místopředsedy a pěti místopředsedů. 

2. Grémium řídí činnost MK mezi zasedáními VV MK. 

3. Grémium svolává a řídí předseda MK. Předseda MK je povinen svolat Grémium požádá-li 

o to alespoň 1/2 členů Grémia, a to do 7 dnů od obdržení žádosti. 

4. Nesvolá-li předseda MK Grémium za podmínek a v termínu, které mu ukládají Stanovy 

MK,  svolá Grémium I. místopředseda MK. 

5. Grémium je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, při jednání 

rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů. 

 

 

Článek  10 

Výkonný výbor MK 

1. VV MK se skládá ze členů Grémia a dalších členů VV MK jmenovaných podle čl. 8 odst. 

3.  

2. 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. 



3. Nesvolá-li předseda MK VV MK za podmínek a v termínu, které mu ukládají Stanovy 

MK,  svolá VV MK I. místopředseda MK. 

4. 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, volení 

členové Republikové rady, předsedové odborných klubů MK, předseda KRK nebo 

předseda SK, popřípadě člen předsedou KRK nebo předsedou SK pověřený.  

5. Členové VV MK mají právo účastnit se Výborů RK MK a Sněmů regionálních klubů MK 

s hlasem poradním. 

6. 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. 

 

 

Článek  11 

REPUBLIKOVÁ Rada 

1. Republiková rada je hlavním poradním a iniciativním orgánem VV MK a skládá se 

z volených a nevolených členů. Členy Republikové rady jsou předseda MK, I. 

místopředseda MK, sedm Kongresem zvolených členů Republikové rady, ze své funkce 

automaticky předsedové regionálních klubů MK, které existují déle než 3 měsíce, a 

předsedové odborných klubů MK. 

2. Předseda regionálního nebo odborného klubu může být na jednání Republikové rady 

zastoupen jiným členem regionálního klubu, který je určen výborem, resp. radou tohoto 

klubu. 

3. Volení členové Republikové rady se scházejí dle potřeby. Na svém prvním jednání zvolí ze 

svého středu předsedu volených členů Republikové rady, který je současně místopředsedou 

Republikové rady. Ten po svém zvolení svolává a řídí jednání volených členů Republikové 

rady.  

4. Volení členové Republikové rady nesmějí být členy VV MK. 

5. 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. 

6. Nesvolá-li předseda Republikové rady Republikovou radu za podmínek a v termínu, které 

mu ukládají Stanovy MK,  svolá Republikovou radu místopředseda Republikové rady. 

7. 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.  

8. Schází se alespoň jednou za čtyři měsíce na výzvu předsedy Republikové rady, který je 

volen a odvoláván z členů Republikové rady Republikovou radou. 

9. 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. 

 


