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USNESENÍ ZASEDÁNÍ KPMKK, z. s.
č. 13-4/2

ze dne 19. 4. 2022
o změně stanov spolku

Zasedání Krajského parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.:

1. schvaluje podle článku 58 odst. 1 jednacího řádu zasedání návrh změny stanov spolku ve
znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení;

2. ukládá předsedovi spolku bezodkladně zveřejnit obsah tohoto usnesení.

Pavel Wagenknecht v. r.
předseda spolku
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Příloha č. 1

NÁVRH ZMĚN STANOV SPOLKU
19. 4. 2022

Čl. I
Stanovy spolku se mění takto:

1. V článku I. odst. 8 se za slovo „je“ vkládají slova „žákovskou a“.
2. Článek II. odst. 1 písm. b) zní:

„b) sdružovat žáky základních, základních uměleckých a středních škol, středních odborných
učilišť a středních odborných škol, konzervatoří a studenty vyšších odborných a vysokých
škol studujících nebo trvale žijících na území Královéhradeckého kraje,“

3. Článek III. odst. 1 až 3 zní:
„(1) Členem spolku se může stát bezúhonná fyzická osoba, která:

a) dosáhla věku 15 let,
b) nedosáhla věku 26 let,
c) je

i) žákem
1) základní školy,
2) základní umělecké školy,
3) jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,
4) konzervatoře nebo
5) střední školy,

ii) studentem
1) vyšší odborné školy nebo
2) vysoké školy,

iii) žákem nebo studentem s trvalým pobytem na území Královéhradeckého
kraje, nebo

iv) absolventem vyšší odborné nebo vysoké školy.

(2) Podmínka členství uvedená v odst. 1 písm. c) se považuje za splněnou, jestliže se jedná o
školu nebo školské zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, jejíž sídlo se nachází na katastrálním území
Královéhradeckého kraje (dále jen „škola“).

(3) Odst. 1 písm. a) tohoto článku se neuplatňuje, pokud má osoba souhlas zákonného
zástupce a zároveň splňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. c) tohoto článku.“

4. V článku III. se za odst. 3 vkládá nový odst. 4, který zní:
„(4) Členství ve spolku vzniká přijetím a zapsáním do seznamu členů, které probíhá v souladu
s vnitřními předpisy spolku. Nahlížet do seznamu členů je možné se souhlasem
předsednictva.“

Stávající odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

5. V článku III.. odst. 6 se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 5“.
6. V článku III.. odst. 7 se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 5“ a text „odst. 5“ nahrazuje

textem „odst. 6“.
7. V článku III.. odst. 9 se text „odst. 7“ nahrazuje textem „odst. 8“.
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8. Za článek III. se vkládá nový článek III.a, který včetně nadpisu zní:
„Článek III.a: Čestné členství
(1) Za zvláštní zásluhy pro spolek může být čestné členství uděleno zasedáním kterémukoliv
občanovi České republiky, ve zvlášť důvodných případech též občanovi jiného státu.
(2) Předsedové spolku po skončení jejich funkčního období stávají se čestnými členy spolku.
(3) Čestní členové spolku jsou oprávněni účastnit se zasedání a jednání předsednictva s
hlasem poradním.”

9. V článku IV.. odst. 3 se text „čl. III odst. 7“ nahrazuje textem „čl. III odst. 8“.
10. V článku V. odst. 5 se slova „jednomyslným hlasováním“ nahrazují slovy „se souhlasem

všech svých členů a koordinátora“
11. V článku VII. odst. 2 se slovo „definována“ nahrazuje slovem „definovány“.
12. V článku VII. se stávající odstavec 6 nahrazuje novými odstavci 6 a 7 ve znění:

„(6) Zasedání zejména:
a. schvaluje usnesení a výsledky hospodaření spolku,
b. provádí volbu a odvolání členů Předsednictva Parlamentu dětí a mládeže České

republiky za Královéhradecký kraj a
c. přijímá svůj jednací řád ve formě vnitřního předpisu spolku, v němž upraví ustavení a

volby orgánů spolku volených zasedáním, zásady jednání zasedání, jeho orgánů a
delegátů a jejich postavení ve struktuře spolku.

(7) Usnesení zasedání zavazují orgány spolku. Zasedání si může usnesením vyhradit do své
působnosti rozhodnutí jakékoliv záležitosti, která nepatří podle těchto Stanov do působnosti
jiného orgánu spolku.“

13. V článku VIII. se odst. 4 zrušuje.
14. V článku IX. se odst. 6 zrušuje.
15. V článku XI. odst. 4 se za slovo „povinno“ vkládá slovo „pravidelně“.
16. V článku XI. odst. 5 se za slova „těmito stanovami nebo zákonem“ vkládají slova „nebo v

souladu s nimi“.
17. V článku XI. odst. 5 písm. g) se za slovo „pověření“ vkládá slovo „delegátů“.
18. V článku XVI. odst. 5 se slova „ukončením členství ve spolku“ nahrazují slovy „dalšími

způsoby, které stanoví jednací řád zasedání“.
19. V článku XVI. odst. 7 se za slova „svolává předseda“ vkládají slova „nebo jím pověřený

člen“.
20. Za článek XVI. se vkládá nový článek XVI.a, který včetně nadpisu zní:

„Článek XVI.a: Organizační jednotky spolku
(1) Dodatky Stanov se zakládají pobočné spolky jako organizační jednotky spolku.
(2) Dodatkem Stanov se vymezí statutární a nejvyšší orgán organizační jednotky a způsoby
jejich ustavení a další náležitosti vyplývající pro pobočné spolky z občanského zákoníku,
jejichž úpravu je nutné specifikovat stanovami.
(3) Vznikem členství v organizační jednotce vzniká i členství v KPMKK, z. s.
(4) V případě zániku organizační jednotky přechází její likvidační zůstatek na KPMKK, z. s.
(5) KPMKK, z. s. neodpovídá za závazky organizačních jednotek spolku, obdobně členové
organizačních jednotek neodpovídají za závazky spolku ani organizační jednotky, v níž jsou
registrováni.
(6) Není-li v těchto Stanovách stanoveno jinak, použije se pro organizační jednotku spolku
dodatek Stanov, který ji zřizuje, a vnitřní předpisy spolku, které upravují její činnost.’
(7) Vnitřní předpis může též zřídit organizační jednotku, která není pobočným spolkem,
vymezit její činnost a upravit její fungování; pro takto zřízenou organizační jednotku se
použije odst. 3 a 4 tohoto článku obdobně.”
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21. V článku XVII. odst. 2 se zrušuje čárka.
22. Článek XVII. odst. 3 zní:

„(3) Spolek získává prostředky pro svou činnost z:
a) darů, grantů a dotací,
b) dědictví a odkazů,
c) výnosů ze svého majetku a
d) dalších zdrojů, stanoví-li tak usnesením zasedání.”

23. V článku XVII. se za odst. 3 vkládají nové odst. 4 a 5, které znějí:
„(4) Hospodaření s peněžními prostředky spolku probíhá na základě ročního rozpočtu
schváleného zasedáním. Vnitřní předpisy spolku stanoví závazná pravidla a omezení pro
nakládání s majetkem spolku a podrobnosti schvalování rozpočtů a jejich změn podle věty
předchozí.
(5) Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci,
která má podobné poslání a cíle jako spolek a kterou určí svým usnesením předsednictvo.”

24. Nadpis části páté zní:
„VNITŘNÍ PŘEDPISY A ŘÍDÍCÍ AKTY SPOLKU “

25. Článek XVIII. odst. 1 až 3 znějí:
„(1) Podrobnosti v těchto Stanovách blíže neupravené mohou upřesnit a doplnit vnitřní
předpisy spolku. Vnitřní předpisy spolku schvaluje předsednictvo, s výjimkou jednacího řádu
zasedání, který schvaluje výhradně zasedání nadpoloviční většinou všech delegátů.
(2) Vnitřní předpisy vydává předsednictvo výhradně na základě zmocnění daném těmito
Stanovami, jednacím řádem zasedání nebo platnými usneseními zasedání a v souladu s nimi.
(3) Vnitřními předpisy, které schvaluje předsednictvo, upravují:

a) pravidla jednání předsednictva a jím zřizovaných orgánů spolku,
b) zásady pro přijímání nových členů spolku,
c) pravidla vyhlašování vnitřních předpisů spolku,
d) zásady posuzování potvrzení o delegaci,
e) zásady vyznamenávání členů spolku,
f) zásady ochrany osobních údajů členů spolku,
g) pravidla vnitřní organizace pobočných spolků,
h) skutečnosti, které Stanovy určí k úpravě vnitřním předpisem a
i) další skutečnosti, které stanoví usnesením zasedání.“

26. V článku XVIII. odst. 4 se slova „ustanovení nebo nařízení“ nahrazují slovy „jeho ustanovení
se Stanovami“

27. Článek XVIII. odst. 5 zní:
„(5) Vnitřní předpis spolku nabývá platnosti jeho vyhlášením. Není-li stanoven pozdější den
nabytí účinnosti, vnitřní předpis nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po
dni jeho vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze stanovit výjimečně dřívější den
nabytí účinnosti, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni jeho vyhlášení.”

28. V článku XVIII. se odst. 6 zrušuje a stávající odst. 7 se označuje jako odst. 6 téhož článku.
29. Za článek XVIII. se vkládají nové články XVIII.a a XVIII.b, které včetně nadpisu znějí:

„Článek XVIII.a: Řídící akty spolku
(1) Na základě zmocnění vnitřním předpisem, těmito Stanovami, nebo zákonem jsou orgány
spolku a jeho organizačních jednotek oprávněny vydávat ve věcech, které jsou v jejich
působnosti, řídící akty. Řídícím aktem je ve smyslu těchto Stanov též jakékoliv rozhodnutí
operativního řízení spolku.



Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. 19. 4. 2022

(2) Řídící akty přijímají kolektivní orgány spolku a jeho organizačních jednotek usnesením,
individuální orgány spolku a jeho organizačních jednotek rozhodnutím.
(3) Řídícím aktem nemohou být upravena dlouhodobá práva a povinnosti členů spolku a jeho
organizačních jednotek; potřebuje-li taková práva a povinnosti orgán spolku stanovit, požádá
předsednictvo o vydání vnitřního předpisu.
(4) Řídící akty mohou být rušeny jen řídícím aktem orgánu, který je vydal, vnitřním
předpisem, nebo nálezem koordinátora podle nadcházejícího článku. Řídícím aktem orgánu
spolku a jeho organizačních jednotek může být též měněn jím dříve vydaný řídící akt.
(5) Není-li řídícím aktem stanoveno jinak, nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho
přijetí. Zpětná účinnost se nepřipouští. Orgán spolku, který jej vydává, informuje neprodleně
o jeho vydání předsednictvo a vhodným způsobem všechny osoby, jichž se řídící akt dotýká.

Článek XVIII.b: Kontrola vnitřních předpisů a řídících aktů spolku
(1) Koordinátor spolku na základě podnětu člena spolku nebo z vlastní iniciativy
přezkoumává po formální a věcné stránce řídící akty a vnitřní předpisy spolku.
(2) Koordinátor přezkoumaný řídící akt nebo jeho část zruší, zjistí-li že:

a) není v souladu se Stanovami, nebo zákonem,
b) není v souladu s vnitřními předpisy spolku,
c) byl přijat orgánem spolku, který k tomu nebyl oprávněn, nebo
d) je nesrozumitelný, tedy není jasné, jakou povinnost zakládá,
e) byl vydán v rozporu s článkem XVIII.a odst. 1 až 3.

(3) Vnitřní předpisy nebo jejich části je oprávněn koordinátor zrušit pouze z důvodů
uvedených v ustanovení odst. 2 písm. a), c) a d) a dále tehdy, porušilo-li předsednictvo jeho
vydáním ustanovení článku XVIII. odst. 2 a 5.
(4) Zrušení řídících aktů a vnitřních předpisů spolku mají formu nálezu. Výrok nálezu musí
být zdůvodněn. Vnitřní předpis stanoví podrobnější pravidla pro řízení o zrušení vnitřního
předpisu nebo řídícího aktu. Proti nálezům koordinátora není přípustný opravný prostředek.
(5) Nálezem je koordinátor oprávněn závazně vykládat ustanovení těchto Stanov. Výklad
uvedený v nálezu koordinátora je konečný a změnit jej může jen Výroční zasedání.
(6) Je-li vnitřní předpis výkladově nejasný, provede jeho výklad předsednictvo. Řídící akty
vykládá orgán spolku, který je vydal. Výklad musí vycházet z předchozích nálezů
koordinátora a musí být v souladu s těmito Stanovami a zákonem.”

Článek XVIII.c: Smlouvy a memoranda
(1) Spolek dodržuje své závazky, které pro něj vyplývají ze sjednaných a uzavřených smluv a
memorand v ustanoveních, která nabyla své účinnosti a závaznosti.
(2) Smlouvy za spolek sjednává předsednictvo, které k tomu může pověřit usnesením
některého ze svých členů, v souladu s těmito Stanovami a vnitřními předpisy spolku. K
uzavření smlouvy a k platnosti memoranda je třeba souhlasu zasedání.
(3) Koordinátor svým nálezem pozastaví platnost uzavřené smlouvy nebo platného
memoranda v rozsahu, v němž je v rozporu s těmito Stanovami nebo zákonem.
(4) Ustanovení platných smluv mají výkladovou přednost před ustanoveními vnitřních
předpisů a řídících aktů; odporuje-li si ve stejné záležitosti vnitřní předpis nebo řídící akt a
uzavřená smlouva, použijí se ustanovení uzavřené smlouvy.”

30. V článku XIX. odst. 3 se za text „Výroční zasedání,“ vkládá text „řádná zasedání,“ a slova „a
stálé komise“ se nahrazují slovy „, stálé komise a dále orgány spolku, pro které to určí jeho
vnitřní předpis nebo usnesení zasedání,“.
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Čl. II
(1) Členové spolku přijatí za členy spolku podle Stanov spolku ve znění účinném přede dnem

jejího přijetí se považují za členy spolku přijaté podle Stanov spolku ve znění účinném po dni
nabytí účinností této jejich změny.

(2) Vnitřní předpisy spolku přijaté podle stanov Spolku ve znění účinném přede dnem přijetí této
změny Stanov se považují za vnitřní předpisy platně přijaté podle Stanov spolku ve znění
účinném po dni nabytí účinností této jejich změny.

(3) Dosud vydaná rozhodnutí předsedy spolku se považují za řídící akty podle Stanov spolku ve
znění účinném po dni nabytí účinností této jejich změny.

(4) Odkazují-li se vnitřní předpisy na rozhodnutí koordinátora, rozumí se jimi nálezy
koordinátora.

Čl. III
Tato změna stanov nabývá účinnosti následujícím dnem po dni jejího přijetí.


