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USNESENÍ
PŘEDSEDNICTVA
ze dne 24. 10. 2022 č. 2022-2/61

o přijetí pravidel vnitřní organizace pobočných spolků a jiných
organizačních jednotek spolku

Předsednictvo KPMKK, z. s.:

1. schvaluje podle článku XVI.a odst. 7 a článku XVIII. odst. 3 písm. g) a h) stanov spolku
vnitřní předpis s názvem pravidla vnitřní organizace pobočných spolků a jiných organizačních
jednotek spolku, jehož znění je přílohou č. 1 tohoto usnesení;

2. ukládá předsedovi spolku zajistit neprodlené zveřejnění tohoto usnesení;

3. pověřuje předsedu spolku plněním úkolů podle bodu 2. tohoto usnesení;

4. postupuje toto usnesení předsedovi spolku k jeho provedení;

5. sděluje obsah tohoto usnesení na vědomí:
a. členům spolku,
b. spolupracujícím organizacím,
c. bývalým členům spolku.

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

PRAVIDLA VNITŘNÍ ORGANIZACE
POBOČNÝCH SPOLKŮ A DALŠÍCH

ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK
ze dne 24. 10. 2022

Bod 1. Vymezení a vznik pobočných spolků
(1) Právní odpovědnost organizačních jednotek – pobočných spolků vychází ze stanov.
(2) Každý člen spolku může předsednictvu podat žádost o vznik pobočného spolku. Předsednictvo
žádost prozkoumá a rozhodne, zda podá zasedání žádost o vznik pobočného spolku, současně s spolu
s navrhovatelem dohodne organizační uspořádání pobočného spolku a vypracuje návrh dodatku
stanov, který pobočný spolek zřizuje a předloží jej výročnímu zasedání ke schválení.
(3) Organizační jednotka spolku (její hlavní orgán) bez právní subjektivity může navrhnout
předsednictvu její zápis do veřejného rejstříku jako pobočného spolku. Předsednictvo žádost
prozkoumá a rozhodne, zda podá zasedání žádost o vznik pobočného spolku, současně s spolu s
organizační jednotkou dohodne vnitřní uspořádání pobočného spolku a vypracuje návrh dodatku
stanov, který pobočný spolek zřizuje a předloží jej výročnímu zasedání ke schválení.
(4) Schválením dodatku stanov se považuje pobočný spolek za založený. Vznik pobočného spolku je
vázán na zápis do spolkového rejstříku, který se provádí na návrh spolku hlavního. Den zápisu je pak i
dnem vzniku organizační jednotky – pobočného spolku

Bod 2. Svolání nejvyššího orgánu pobočného spolku
(1) Nejvyšší orgán spolku sejde se k záležitosti navržené předsednictvem vždy nejpozději do 30 dnů
po výzvě předsednictva k jeho svolání.
(2) Nejvyšší orgán pobočného spolku sejde se neprodleně vždy na žádost alespoň jedné třetiny jeho
členů, koordinátora nebo zasedání KPMKK, z. s.

Bod 3. Organizační jednotky bez právní subjektivity
(1) Organizační jednotky podle článku XVI.a odst. 7 stanov spolku vznikají a zanikají tímto vnitřním
předpisem.
(2) Organizační jednotky bez právní subjektivity se dělí na školní organizační jednotky a jiné
organizační jednotky.
(3) Každý člen spolku může navrhnout vznik organizační jednotky spolku bez právní subjektivity;
předsednictvo rozhodne, zda jsou pro vznik takové organizační jednotky dostatečné důvody a
organizační jednotku zřídí nebo žádost zamítne.
(4) Organizační jednotky bez právní subjektivity zřídí předsednictvo vždy na žádost zasedání nebo
žákovské a studentské samosprávy působící na území Královéhradeckého kraje.
(5) Předsednictvo organizační jednotku bez právní subjektivity zruší na žádost jejího hlavního orgánu.

Bod 4. Školní organizační jednotky
(1) Školní organizační jednotky spolku, které se zřizují, stanoví jiný vnitřní předpis spolku.
(2) Hlavním orgánem školní organizační jednotky je shromáždění žáků, jehož členové jsou voleni
nebo jmenovány způsobem uvedeným v řídícím aktu, který je hlavní orgán oprávněn vydat.
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(3) Hlavní orgán je dále oprávněn vydat řídící akt, který upraví pravidla jeho jednání a usnášení a zřídí
další orgány potřebné pro řádný a bezproblémový chod hlavního orgánu i školní organizační jednotky
jako celku.
(4) Řídící akt podle odst. 2 v období nejbližším po vzniku školní organizační jednotky je oprávněn
vydat ten, kdo organizační jednotku předsednictvu navrhl zřídit podle bodu 3. odst. 3 a 4 tohoto
vnitřního předpisu. Hlavní orgán po jeho ustavení řídící akt podle věty předchozí potvrdí, nebo ukončí
jeho platnost.

Bod 5. Jiné organizační jednotky
(1) Jiná organizační jednotka je organizační jednotkou, která neplní úkoly žákovské samosprávy podle
bodu 4. tohoto vnitřního předpisu. Jiné organizační jednotky se zřizují zvláštními vnitřními předpisy.
(2) Hlavním orgánem jiné organizační jednotky je výbor, jehož členové jsou voleni nebo jmenovány
způsobem uvedeným v řídícím aktu, který je oprávněno vydat předsednictvo.
(3) Hlavní orgán je oprávněn vydat řídící akt, který upraví pravidla jeho jednání a usnášení a zřídí
další orgány potřebné pro řádný a bezproblémový chod hlavního orgánu i jiné organizační jednotky
jako celku.

Bod 6. Závěrečná ustanovení
(1) Tato pravidla jsou vnitřním předpisem spolku.
(2) Tento vnitřní předpis byl přijat na 16. jednání předsednictva v jeho 2. funkčním období dne 24. 10.
2022 usnesením předsednictva č. 2022-2/61.
(3) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.


