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USNESENÍ
PŘEDSEDNICTVA
ze dne 24. 10. 2022 č. 2022-2/60

k přijetí zásad pro přijímání nových členů spolku

Předsednictvo KPMKK, z. s.:

1. schvaluje zásady pro přijímání nových členů spolku, jejichž znění je přílohou č. 1 tohoto
usnesení;

2. zrušuje usnesení předsednictva ze dne 24. 10. 2022 č. 2022-2/12 k přijetí zásad pro přijímání
nových členů spolku;

3. ukládá předsedovi spolku zajistit neprodlené zveřejnění tohoto usnesení;

4. pověřuje předsedu spolku plněním úkolů podle bodu 3. tohoto usnesení;

5. postupuje toto usnesení předsedovi spolku k jeho provedení;

6. sděluje obsah tohoto usnesení na vědomí:
a. předsedům stálých komisí,
b. kontaktním osobám žákovských a studentských samospráv zapojených škol a
c. koordinátorovi spolku.

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

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH
ČLENŮ SPOLKU

24. 10. 2022

Bod 1. Úvodní ustanovení
Záležitosti týkající se členství v Krajském parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. jsou
především upraveny články III. a IV. jeho stanov.

Bod 2. Žádost o členství
(1) Proces přijímání nových členů je zpravidla započat přijetím žádosti o členství.
(2) Žádost o členství se podává členovi předsednictva, kterého tím předseda spolku pověřil (dále jen
„člen předsednictva pro členství“).
(3) Součásti žádosti o členství musí být jméno a příjmení žadatele, jeho datum narození, věk,
kontaktní informace (telefonní číslo, e-mail), typ a název školy, v níž se vzdělává, název samosprávy,
kterou zastupuje a souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě žadatele mladšího 15 let se
vyžaduje též souhlas jeho zákonného zástupce se vstupem do spolku.
(4) Došlé žádosti o členství předloží člen předsednictva pro členství na nadcházející zasedání
předsednictva k projednání.
(5) Předsednictvo rozhodne, zda žádost o členství schválí, odloží nebo zamítne.

Bod 3. Způsoby vyřízení žádosti o členství
(1) Žádost o členství může být schválena, odložena nebo zamítnuta. O tomto rozhodnutí
předsednictvo žadatele bezodkladně informuje.
(2) Žádost bude schválena, pokud budou splněny tyto podmínky:

1. žádost je řádně vyplněna (nesmí chybět žádná z náležitostí podle bodu 2. odst. 3 těchto zásad)
2. údaje v ní uvedené musejí být

a. pravdivé
b. čitelné
c. kompletní

3. žadatel splňuje podmínky uvedené v článku III. stanov spolku,
4. neexistuje legitimní důvod, proč by žádost neměla být schválena (viz odst. 3 a 4 tohoto bodu)

(3) Žádost bude odložena, pokud
1. existuje důvodné podezření, že údaje v ní uvedené nejsou pravdivé,
2. nesplňuje všechny formální a věcné náležitosti uvedené v odst. 2 bodu 1 těchto zásad,
3. existuje reálný důkaz o tom, že by schválením žádosti vznikly spolku potíže, výlučně tím, že

je prokazatelné, že žadatel poškozuje dobré jméno spolku navenek. Na takovém postupu musí
být široká shoda předsednictva,

4. žadatel nesplňuje podmínky pro členství uvedené v článku III. stanov spolku, přičemž
nepodal žádost o výjimku podle bodu 4. těchto zásad,

5. se v průběhu vyřizování žádosti předmětné skutečnosti (údaje uvedené v žádosti) náhle
změní.

(4) Žádost bude zamítnuta, pokud žadatel nesplňuje podmínky pro členství uvedené v článku III.
stanov spolku, přestože je zřejmé, že tyto podmínky nemůže žadatel v dohledné době naplňovat,
přičemž nepodal žádost o výjimku podle bodu 4. těchto zásad.
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Bod 4. Výjimky z požadavků na člena spolku
(1) Podá-li žadatel spolu s žádostí o členství také žádost o výjimku z ustanovení článku III. odst. 1
stanov spolku podle odst. 5 věty za středníkem totožného článku stanov, předsednictvo nejprve
posoudí důvodnost žádosti o výjimku a rozhodne o tom, zda s udělením výjimky souhlasí, a posléze
posoudí vlastní žádost o členství.
(2) Při posuzování důvodnosti udělení výjimky podle předchozího odstavce se předsednictvo řídí
doporučeními člena předsednictva pro členství.
(3) Neschválí-li předsednictvo žádost o výjimku podle odst. 1, rozhodne, zda vlastní žádost o členství
odloží, nebo zamítne.

Bod 5. Společná ustanovení
(1) Schválí-li předsednictvo žádost o členství, provede člen předsednictva pro členství zápis nového
člena spolku do evidence členů spolku, a to do 48 hodin od přijetí usnesení předsednictva o přijetí
člena spolku.
(2) Předsednictvo je oprávněno přijmou člena spolku také usnesením schváleným mimo zasedání v
písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Bod 6. Závěrečná ustanovení a účinnost
(1) Tyto zásady pro přijímání nových členů jsou vnitřním předpisem spolku podle článku XVIII.
odst. 3 písm. c) a d) stanov spolku.
(2) Tyto zásady pro přijímání nových členů nabývají účinnosti okamžikem jejich přijetí.


