
Členství v ČAKO

Česká atlantická komise (dále jen ČAKO) není masovým spolkem, závislým na široké

základně  členů,  nýbrž  elitní  výběrovou  organizací plnící náročné úkoly, které jsou

zakotveny ve Stanovách a Doktrinální ústavě ČAKO.

Z tohoto důvodu je nutný přísný výběr kandidátů na členství v ČAKO – jejich

morální bezúhonnost, etická vyspělost (Gentlemen’s Agreement),   mimořádná    schopnost

aktivity,   pozitivní    přístup k NATO, EU, AČR a ústavnímu řádu České republiky.

§ 1

Členství je   možné   pouze   na   doporučení   člena   ČAKO,   který v minulosti

prokázal výše uvedené kvality a který tím také přebírá za kandidáta morální zodpovědnost.

§ 2

Kandidát musí předložit vlastní životopis, ze kterého jsou patrny jeho dosavadní zásluhy

vůči našemu ústavnímu řádu, tak jako vůči NATO a EU. Dále se musí vyjádřit, proč se

hlásí do ČAKO jako člen a jak hodlá být ČAKO v rámci jejího poslání prospěšný.

§ 3

O  členství  rozhoduje  Prezidium  ČAKO  většinovým hlasováním. Pakliže dojde k

rovnosti hlasů, je rozhodující hlas a stanovisko Prezidenta ČAKO.

§ 4

Pakliže kandidát byl přijat, rozhoduje Prezident ČAKO, do které sekce bude zařazen,

a to podle jeho dosavadní činnosti, nadání a okruhu  zájmů, které hodlá  v ČAKO

uskutečňovat.

§ 5

Aktivní  členové  AČR,  záložníci  a  veteráni  AČR,  tak  jako  NATO,  jsou po  přijetí

automaticky zařazováni do Sekce bezpečnostní a vojenské, pakliže Prezident ČAKO neurčí

jinak.



§ 6

O vyloučení člena z  ČAKO rozhoduje Prezidium ČAKO většinovým hlasováním. V

případě jednoty hlasů rozhoduje hlas a stanovisko Prezidenta ČAKO.

§ 7

Sekce ČAKO jsou vedeny jednotlivými viceprezidenty ČAKO. Ve svém konání jsou

podřízeny Prezidentovi ČAKO.

Jednotlivé sekce předkládají Prezidentovi  ČAKO výsledky své činnosti, a to

prostřednictvím předsedů sekcí.

§ 8

Prezident ČAKO může jednotlivé sekce (dle potřeby) kdykoliv úkolovat, a to buď přímo

či  prostřednictvím  tajemníka  ČAKO.  Má právo vyzvat příslušnou sekci k  prezentaci

vykonané činnosti.

§ 9

Neplacení členských příspěvků je považováno za porušení základních povinností člena

a opakované neplacení je důvodem k vojenské degradaci a ke ztrátě členství v ČAKO.
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