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USNESENÍ
PŘEDSEDNICTVA
ze dne 17. 11. 2022 č. 2022-2/69

o přijetí pravidel pro řízení o zrušení vnitřního předpisu nebo
řídícího aktu

Předsednictvo KPMKK, z. s.:

1. schvaluje podle článku XVIII.b odst. 4 věty třetí stanov spolku vnitřní předpis stanovující
podrobnější pravidla pro řízení o zrušení vnitřního předpisu nebo řídícího aktu, 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 PRO ŘÍZENÍ O ZRUŠENÍ
VNITŘNÍHO PŘEDPISU NEBO

ŘÍDÍCÍHO AKTU
ze dne 17. 11. 2022

Bod 1. Zahájení přezkumného řízení
(1) Podnět k přez vnitřních předpisů a řídících aktů spolku podle článku XVIII.b odst. 4 věty třetí
stanov spolku má právo podat koordinátorovi kterýkoliv člen spolku.
(2) Doporučení k přezkumu podle odst. 1 může podat také předsednictvo. Koordinátor poté
vyhodnotí, zda k přezkumu na základě tohoto doporučení přistoupí z vlastní iniciativy.
(3) Koordinátor může zahájit přezkum podle odst. 1 kdykoliv z vlastní iniciativy, a to i z návrhu
nečlena spolku, Rady Královéhradeckého kraje, Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
spolupracujících organizací a jiných právnických osob.

Bod 2. Odmítnutí
Koordinátor přezkum na základě podnětu člena spolku svým rozhodnutím odmítne, jestliže:

a) vnitřní předpis, řídící akt nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno,
pozbyly před zahájením přezkumu platnosti nebo dosud nebyly řádně vyhlášeny podle jiného
vnitřního předpisu,

b) před zahájením přezkumu pozbylo platnosti ustanovení vnitřního předpisu nebo stanov, s
nimiž je podle podnětu přezkoumávaný vnitřní předpis nebo řídící akt v rozporu, nebo dosud
nebyl řádně vyhlášen  podle jiného vnitřního předpisu,

c) sezná-li další podstatné důvody pro odmítnutí návrhu.

Bod 3. Zahájení výkladového řízení
(1) Předseda spolku, předsednictvo nebo stálá komise může doporučit koordinátorovi provést výklad
stanov spolku.
(2) Koordinátor vyhodnotí, zda k výkladu na základě doporučení podle odst. 1 přistoupí, nebo ho
svým rozhodnutím pro zjevnou neopodstatněnost odmítne.

Bod 4. Pořadí projednávání podnětů a jejich náležitosti
(1) Koordinátor se řídí pořadím, v jakém mu byly podněty k přezkumu a doporučení k výkladu
doručeny. Doručování písemností se provádí prostřednictvím elektronické pošty do e-mailové
schránky koordinátora, která je uvedena na webových stránkách spolku.
(2) Každý podnět nebo doporučení obsahuje zřejmou identifikaci navrhovatele, jeho jméno, příjmení a
datum narození, datum podání návrhu, podpis navrhovatele a určení toho, čeho se navrhovatel
domáhá (dále jen „návrh“).
(3) Koordinátor chrání osobní údaje, které se dozvěděl při výkonu své funkce v souvislosti s činností
podle tohoto vnitřního předpisu.

Bod 5. Skončení řízení
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(1) Koordinátor řízení podle tohoto vnitřního předpisu zastaví dnem pozbytí platnosti vnitřního
předpisu, řídícího aktu nebo jejich jednotlivých ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, nebo dnem
pozbytí platnosti ustanovení stanov spolku či vnitřních předpisů, s nimiž má být předpis argumentací
navrhovatele v rozporu.
(2) Koordinátor skončí řízení vydáním nálezu ve věci samé.

Bod 6. Působnost odvolání
(1) Jiný vnitřní předpis dává zmocnění zasedání k určení orgánu, který projednává odvolání proti
rozhodnutí koordinátora.
(2) Odvolání je přípustné pouze proti rozhodnutí koordinátora, které nemá povahu nálezu podle
článku XVIII.b odst. 4 věty první stanov spolku.
(3) Je-li odvolání vyhověno, přehodnotí koordinátor své původní rozhodnutí ve smyslu výroku
odvolacího orgánu a rozhodne o téže věci s konečnou platností.

Bod 7. Závěrečná ustanovení
(1) Tato pravidla jsou vnitřním předpisem spolku.
(2) Tento vnitřní předpis byl přijat na 17. jednání předsednictva v jeho 2. funkčním období dne 17. 11.
2022 usnesením předsednictva č. 2022-2/69.
(3) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 12. 2022.

Pavel Wagenknecht v. r.
předseda spolku


