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Preambule:

Moravský kulatý stůl (dále jen MKS) je kolektivní koordinační orgán
sdružující jednotlivá občanská sdružení i politické strany, významných
osobností a právnické osoby za účelem dobrovolného a
sjednocujícího rámce s cílem navrácení práv Moravy jako země a
národa Moravanů*, kteří deklarovali svoji existenci.
Řídicí orgán Moravského kulatého stolu je členská schůze
představitelů subjektů níže uvedených. Členství je řešeno kodexem
MKS.
Kodex MKS vzniká na základě potřeby obnovených Moravských
kulatých stolů jako ctěné pravidlo proti zneužití myšlenky
promoravského úsilí vedeného k výše uvedenému cíli.
Kodex Moravy sjednocuje přesvědčení a ambice členů.
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čl. I
Rozsah kodexu
1) Kodex Moravského kulatého stolu ( dále jen Kodex) je soubor pravidel a doporučení pro
vnitřní a vnější komunikaci a jednání členů MKS. Stanovuje dobrovolný a sjednocující
rámec spolupráce členů MKS.
2) Kodex je dobrovolný, ukazuje jak může MKS maximálně jednotně postupovat ke splnění
cílů a cíle, který je pro členy MKS shodný, nebo vzájemně podporovatelný většinou členů
MKS.
3) Kodex předpokládá pověřenou osobu, která Kodex administruje (udržuje kodex aktivní) dle
schválených změn kodexu MKS.
4) Kodex stanovuje klíč pro společnou komunikaci s veřejnými médii vně MKS.
5) Kodex je návodem na jednotný postup více subjektů. Vznikne-li potřeba těsnější, nebo
jiné spolupráce členů MKS, bude Kodex doplněn, nebo řešen jiným společným
dokumentem.
čl. II
Působnost kodexu
1) článek zrušen.

čl. III
Členství MKS, status hosta MKS
1) Členství v MKS je nevymahatelné.
2) Členové MKS se řídí Kodexem.
3) Noví členové mohou být přijati do MKS 3/5 většinou všech členů.
4) Členy MKS mohu být občanská sdružení, , politické strany , právnické osoby, významné
osobnosti a jiné subjekty, které nejsou spojeni s pochybnou pověstí. Členy se nestávají
eextrémisté, rasisté, uskupení i jednotlivci nebo sympatizanti subjektů obecně
nepřijatelných, nebo veřejností odmítaných, kteří hlásající nenávist mezi etniky,

národy, třídami..., nabádají k potlačování lidských práv a svobod apod.
a. Uchazeč podá žádost členství v MKS, nebo ke členu MKS.
b. Uchazeč k žádosti o členství doloží platný doklad o registraci u MV.
c. Nový uchazeč o členství musí svůj subjekt představit, prezentovat historii, nebo
její osobnosti.
d. Významná osoba se předpokládá obecně uznávaná a reprezentující osobnost nebo
autorita, kterou členové MKS přijmou jednomyslně.
5) Zásadní porušení Kodexu je důvodem k ukončení členství v MKS.

2013-06-26 návrh zpracoval ing. Smejkal

3z5

Kodex MKS
minor

6) Ukončení členství.
a. Navrhovatel, člen MKS předloží důvodovou zprávou a o ukončení členství
rozhoduje hlasování 3/5 většiny členů MKS.
b. Písemnou žádostí o ukončení členství člena v MKS (i prokazatelně signovaný
email).
c. Zahájením trestního řízení proti členu MKS, nebo jiné stíhání statutární osoby
člena proti platným zákonům v ČR, nebo jinou aktivitou dehonestující MKS.
d.

Proti ukončení členství rozhoduje hlasováním 3/5 většina členů MKS na základě
důvodové zprávy.

7) Hostem jednání MKS může být přizvaná fyzická, právnická osoba, nebo subjekt, který o
to požádá řídícího členské schůze MKS.
a. Host se může zůčatnit jednání MKS bez hlasovacího práva a je řízen
organizátorem schůze.
b. Host se nemůže zašťiťovat Kodexem ani usnesením MKS.

čl. IV
Pravidla konferencí MKS, hlasování, přijetí společných aktů
1) Na konferenci má každý člen MKS právo na dva přítomné zástupce
a. Předsedající schůze má právo pozvat hosta, který má směrem k MKS sdělení, přítomnost
hosta schvaluje většina přítomných členů
2) Každý člen MKS má jeden hlas
a. Při rovnosti hlasů, nebo rozporného názoru členů MKS platí článek V. , nebo jiná dohoda
o dalším postupu, který rovnost hlasů vyřeší ihned
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čl. IVa
Pravidla pro publikaci, propagaci a jiné medializace vně MKS
1) Koordinační orgán MKS je členská schůze členů . Členství jednotlivých subjektů v MKS
se může měnit. Usnesení MKS se řídí většinovým, 3/5 souhlasem všech představitelů
jednotlivých subjektů sdružených subjektů v MKS.
2) Na společné dokumenty subjektů MKS určené ke zveřejnění se vztahují následující
pravidla pro publikaci, propagaci a jiné medializace.
3) Žádný člen se členstvím v MKS nezbavuje své subjektivity a jeho aktivity jsou nedotčeny.
4) Subjekt může požádat o podporu MKS na svých dokumentech určených ke zveřejnění
5) Každý člen MKS, který vydává dokument ke zveřejnění vně požádá členy o připojení
statutární signace dokumentu. Pokud se pod dokument nepřihlásí více jak 3/5 členů MKS
je dokument určen ke zveřejnění mimo rozsah působnosti MKS a nelze využít jeho záštity
jako celku.
6) Každý člen MKS propagujicí dokument v médiích může jmenovat členy MKS, kteří
podpořili obsah takového dokumentu.

čl. V
Etická ustanovení
1) Všichni členové se zavazují k dobrovolnému dodržení obecně uznávaných etických
pravidel stanovených i v tomto Kodexu.
a. Členové se nesmí cítit dotčeni činností jiného člena MKS, nesmí napadat, nebo
očerňovat jiného člena MKS
b. Nesoulady se řeší mezi členy MKS samostatně
c. Při neshodě a naprosto odlišném názoru člena MKS s většinou členů MKS se člen
MKS zříká veřejné kritiky a k danému odlišnému názoru se nepřipojí
d. Pokud je rozdílné, nebo nesjednocující stanovisko mezi členy MKS vzájemně,
nebude stanovisko dále řešeno, může být termínově přesunuto na (jiné) jednání
MKS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

Moravan

-

Občan obdobný významu Američan, Australan, Němec, Španěl, tedy významem příslušný
k „území“ s různou národností.
Občan, který se cítí výlučně Moravanem, podobně jako Čechem, Slezanem, nebo např.
Kataláncem, Angličanem, Skotem, Vlámem apod.
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