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USNESENÍ ZASEDÁNÍ KPMKK, z. s.
č. 7-3/2

ze dne 3. 3. 2022
o změně jednacího řádu zasedání

Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.:

1. schvaluje podle článku 58 odst. 1 jednacího řádu zasedání návrh změny jednacího řádu
zasedání 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 JEDNACÍHO ŘÁDU
ZASEDÁNÍ KPMKK, z. s.

3. 3. 2022

Jednací řád zasedání KPMKK, z. s. se mění takto:

Čl I.
1. V článku 1 odst. 1 se za slovo „delegátů“ vkládají slova „a jejich postavení“.
2. V článku 4 odst. 1 se za slovo „alespoň“ vkládá slovo „jedné“.
3. V článku 4 odst. 2 se text „, s uvedením navrhovaného programu zasedání“ vypouští a za

slovo „žádost“ se vkládá slovo „alespoň“.
4. V článku 7 se slova „Uprázdní-li se místo všech členů předsednictva“ nahrazují slovy

„Uplynulo-li již funkční období všech členů předsednictva, ačkoliv nebyli zvoleni noví
členové předsednictva“.

5. V článku 18 odst. 1 se slovo „ustaveny“ nahrazuje slovem „zřizovány“.
6. V článku 19 odst. 1 věta první zní:

„Po zřízení stálé komise zasedáním a jejím obsazení svolá předseda spolku její ustavující
schůzi.“

7. V článku 19 odst. 4 se slovo „schválilo“ nahrazuje slovem „potvrdilo“ a slovo „neschválí“
nahrazuje slovem „nepotvrdí“.

8. V článku 20 odst. 2 se slova „stálou komisi“ nahrazují slovy „schůzi stálé komise“.
9. V článku 20 se za odst. 4 doplňuje nový odstavec 5 ve znění:

„5. Stálé komise mohou konat společné schůze a přijímat společná usnesení. Hlasují však
vždy odděleně. Nedohodnou-li se stálé komise na společném usnesení, přijme každá stálá
komise usnesení vlastní.“

Stávající odstavec 5 se stává odstavcem 6.
10. V článku 22 odst. 3 se slova „na svém veřejném hlasování“ nahrazují slovy „na své veřejné

schůzi“.
11. V článku 23 odst. 2 písm. c. se slova „tato skutečnost se uvádí v zápisu z jednání“ nahrazují

slovy „o této skutečnosti se vyhotoví písemný záznam“.
12. V článku 24 se za odst. 2 vkládají nové odstavce 3 a 4 ve znění:

„3. Není-li účastníkem rozpravy vedena rozprava v mezích slušného chování, upozorní jej na
to předsedající. Nevedlo-li dvojí upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout.
4. Proti rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova podle předchozího odstavce nebo proti
jinému nesprávnému postupu při řízení rozpravy může vznést kterýkoliv delegát námitku. O
námitce rozhodne zasedání bez rozpravy bezprostředně po jejím přednesení hlasováním.“

Stávající odstavce 3 až 5 se stávají odstavci 5 až 7.
13. V článku 25 odst. 1 písm. a) a b) se tečka nahrazuje čárkou.
14. V článku 25 se za odst. 2 doplňuje nový odstavec 3 ve znění:
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„3. Vystupuje-li v rozpravě řečník, přestože již uplynula maximální doba rozpravy stanovená
podle odst. 1 písm. c), nechá předsedající dokončit řeč tohoto řečníka a posléze rozpravu
ukončí.“

15. V článku 30 odst. 1 se za slovo „místopředsedů“ vkládá slovo „spolku“.
16. V článku 31 odst. 1 se za slovo „místopředsedové“ vkládá slovo „spolku“.
17. V článku 33 odst. 3 se za poslední větu doplňuje věta „V případě rovnosti hlasů rozhoduje

los.“
18. V článku 33 odst. 4 se slovo „němu“ nahrazuje slovem „ní“.
19. Nadpis článku 36 zní:

„Volba jednočlenného orgánu spolku“
20. V článku 36 odst. 1 se slova „jednoho kandidáta“ nahrazují slovy „jednočlenného orgánu

spolku nebo jedné osoby“
21. Nadpis článku 37 zní:

„Volba vícečlenného orgánu spolku“
22. V článku 36 odst. 1 se slova „více kandidátů“ nahrazují slovy „vícečlenného orgánu spolku

nebo více osob“.
23. V článku 36 odst. 7 se slovo „druhém“ nahrazuje slovem „třetím“.
24. V článku 44 odst. 3 se za slovo „zasedání“ vkládají slova „způsobem podle odst. 2 věty

druhé“.
25. Označení článku 18 v části XI. zní takto:

„Článek 48“
26. Označení článku 19 v části XII. zní takto:

„Článek 49“
27. V článku 49 se odstavce 7, 8 a 9 označují jako odstavce 1, 2 a 3.
28. V článku 49 odst. 3 se slova „nesmí špinit“ nahrazují slovem „nehanobí“.
29. V článku 50 odst. 3 se za slovo „volby“ vkládají slova „na i“.
30. V článku 50 odst. 3 se slovo „nemění“ nahrazuje slovem „neliší“.
31. V článku 51 odst. 4 se slovo „nemění“ nahrazuje slovem „neliší“.
32. V článku 52 odst. 1 se slovo „stanov“ nahrazují slovy „jednacího řádu“.
33. V článku 52 odst. 2 se slova „Etický kodex“ nahrazují textem „Přijme-li zasedání etický

kodex,“.
34. V článku 57 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3 ve znění:

„3. Jsou-li členové předsednictva podle článku 43 odst. 3 odvoláni, pro účely článku 7 odst. 1
tohoto jednacího řádu platí, že uplynulo jejich funkční období.“

Stávající odstavec 3 se stává odstavcem 4.

Čl II.
Změny jednacího řádu zasedání KPMKK, z. s. podle předchozího článku nabývají účinnosti
okamžikem jejich přijetí.


