
Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. 25. 10. 2022

USNESENÍ ZASEDÁNÍ KPMKK, z. s.
č. 27-7/2

ze dne 17. 11. 2022
o změně stanov spolku v oblasti věkové hranice potřebné pro

výkon funkce předsedy 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. bere na vědomí odůvodnění předsednictvem předložených změn stanov podle bodu 1. tohoto
usnesení uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení;

3. 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
24. 10. 2022

Čl. I
Ve stanovách spolku se za článek XIX. se vkládá nový článek XIX.a, který včetně nadpisu zní:

„Článek XIX.a: Přechodná ustanovení
(1) Předsedou spolku může být ve 3. volebním období předsednictva zvolena také osoba
mladší 18 let.
(2) Je-li předsedou spolku zvolena osoba mladší 18 let podle odst. 1, je statutárním orgánem
spolku Rada představitelů. Členem Rady představitelů je předseda a místopředsedové spolku.
(3) Členem Rady představitelů musí být alespoň jedna osoba starší 18 let.
(4) Rada představitelů po dobu své existence vykonává působnost statutárního orgánu
právnické osoby, kterou ji přisuzují zákony a podzákonné právní předpisy, vůči třetím
osobám. Každý člen Rady představitelů je oprávněn samostatně jednat v právních vztazích za
spolek.
(5) Předseda spolku vykonává kompetence dle těchto stanov v rozsahu, které nejsou
přisouzeny Radě představitelů podle předchozího odstavce.
(6) Dosáhne-li předseda spolku věku 18 let, Rada představitelů zaniká.“

Čl. II
Odkazují-li se vnitřní předpisy na rozhodnutí předsedy spolku, může být jejich výkonem pověřena
také Rada představitelů.

Čl. III
Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem jejího přijetí.
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Příloha č. 2

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obecná část:
Tento návrh změny stanov vychází z potřeby zapojit do vedení spolku osoby, které dobře znají vnitřní
systém spolku, pro spolek pracují již delší dobu, ale nesplňují věkové předpoklady pro výkon funkce
předsedy spolku.

Vzhledem k tomu, že občanský zákoník neumožňuje členství nezletilého v individuálním statutárním
orgánu, navrhuje se zřízení Rady představitelů ve složení předsedy spolku a jeho místopředsedů, která
má za úkol plnit funkci statutárního orgánů navenek, zatímco předsedovi spolku je ponechána vnitřní
působnost.

Podrobná část:
Článek I upravuje věkovou hranici pro výkon funkce předsedy spolku ve 3. funkčním období, a to
v rámci nového článku XIX.a stanov, který zavádí přechodná ustanovení: „SPOLEČNÁ,
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“. Již z názvu části šestá stanov lze usoudit, že
přechodná ustanovení v návrhu stanov chybí, a proto není problém i k nyní projednávané
problematice tento článek v návrhu nově ukotvit.
Název nového orgánu „Rada představitelů“ byla zvolena z důvodu charakteristické činnosti tohoto
nového dočasného orgánu - reprezentuje spolek navenek a v analogii s PDM ČR, které má taktéž
obdobnou strukturu - zasedání - Předsednictvo - Rada - Vedení (a v rámci něho předseda), se zřízení
tohoto orgánu jeví jako žádoucí.

Článek II upravuje nově přechodné ustanovení, které umožňuje výkon stávajících práv a povinností
předsedy spolku Radou představitelů.

Článek III stanovuje okamžitou účinnost změny stanov, aby bylo možné provést volbu nezletilého
předsedy spolku již na výročním zasedání 17. listopadu 2022.


