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USNESENÍ ZASEDÁNÍ KPMKK, z. s.
č. 28-7/2

ze dne 17. 11. 2022
o změně jednacího řádu zasedání

Zasedání Krajského parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.:

1. schvaluje podle článku 58 odst. 1 jednacího řádu zasedání návrh změny jednacího řádu
zasedání KPMKK, z. s. ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení;

2. bere na vědomí odůvodnění předsednictvem předložených změn jednacího řádu podle bodu
1. tohoto usnesení uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení;

3. upravuje si své vnitřní poměry a podrobnější pravidla svého jednání podle článku 1 odst. 2
jednacího řádu zasedání KPMKK, z. s. tak, že k volbě členů volební komise podle článku 34.
odst. 1 jednacího řádu zasedání postačí do dne nabytí účinnosti změn jednacího řádu zasedání
podle bodu 1. tohoto usnesení, pokud se pro zvolení člena volební komise vyjádří zjevná
většina přítomných delegátů;

4. 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.

17. 11. 2022

Článek I.
Jednací řád KPMKK, z. s. se mění takto:

1. V článku 4 odst. 1 se slova „s uvedením navrhovaného programu zasedání“ zrušují.
2. V článku 4 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3 ve znění:

„3. Svolavatel zasedání současně se svoláním zasedání zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup návrh jeho programu.“

3. V článku 7 odst. 1 větě druhé se slova „člen zasedání“ nahrazuje slovy „přítomný delegát“.
4. Článek 10 odst. 2 zní:

„2. Předsedající navrhne zasedání, aby vzalo na vědomí ustavení volební komise, a vyzve
přítomné delegáty k podání návrhů na její obsazení, přičemž volební komise takovéhoto
výročního zasedání je vždy alespoň pětičlenná.“

5. V článku 10 odst. 6 se slovo „ustaví“ nahrazuje slovem „zřídí“.
6. Články 33 až 37 zní:

„Článek 33
Členství ve volební komisi

1. Volební komise je alespoň tříčlenná. Členy volební komise navrhuje předsedající a nechává
o nich hlasovat. Členství ve volební komisi vzniká zvolením a zaniká ukončením zasedání.

2. Členové volební komise jsou voleni zasedáním. Na žádost delegáta se hlasuje o členech
volební komise v odděleném zasedání. Za členy volební komise jsou zvoleni ti kandidáti,
kteří získají nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.

3. Je-li zvoleno méně kandidátů, než je minimální počet členů volební komise, stávají se členy
volební komise kandidáti, kteří nebyli zvoleni, a to v počtu, který odpovídá počtu
potřebného k úplnému naplnění volební komise, v pořadí podle počtu hlasů, které ve volbě
získali. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

4. Není-li ani postupem podle předchozího odstavce dosaženo minimálního počtu členů
volební komise, doplní předsedající volební komisi o osoby přítomné zasedání, které určí.
Osoba určená předsedajícím nemůže být členem volební komise, vznese-li proti ní námitku
alespoň jedna desetina přítomných delegátů; k námitce se nepřihlíží, požádá-li předsedající o
schválení namítnuté osoby a zasedání nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů
nominaci předsedajícího schválí.

5. Stane-li se člen volební komise v průběhu některého z volebních bodů kandidátem na
volenou funkci, jeho členství ve volební komisi se pro danou volbu neuplatní.

6. Předsedou volební komise se stává její nejstarší člen, který s převzetím funkce souhlasí. Po
dobu, kdy se předsedovi volební komise členství ve volební komisi neuplatňuje, zastupuje
ho v jeho právech a povinnostech jím pověřený člen volební komise.

Článek 34
Volební body

1. Předseda volební komise po zahájení volebního bodu oznámí, jakých funkcí se volba týká a
dá příležitost všem delegátům písemně nebo ústně oznámit kandidaturu sebe sama či jiného
člena spolku; pokud oznamovatel oznamuje kandidaturu jiné osoby než sebe sama, musí být
dotyčná osoba s jeho oznámením srozuměna, ověření tohoto faktu provádí vyzváním
předseda volební komise. Je-li kandidatura oznamována ústně, učiní o ní předsedající zápis.
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2. Předsedající udělí všem kandidátům 5 minut pro prezentaci své kandidatury.
3. Po písemném oznámení kandidatury všech kandidátů a jejich případné prezentaci rozhodne

zasedání hlasováním o veřejném způsobu volby, požádá-li o tento způsob volby alespoň 1
delegát.

4. Předseda volební komise po stanovení způsobu volby zahájí samotné hlasování. Hlasovat
mají právo pouze přítomní delegáti. Je-li hlasování tajné, předsedající vyhlásí přestávku na
provedení volby a její vyhodnocení.

5. Za sčítání hlasů a vyhlášení výsledků volby zodpovídají členové volební komise.

Článek 35
Průběh volby

1. Volba se koná nejvýše ve třech kolech. Volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány v
každém kole alespoň jedné třetině všech delegátů.

2. Před zahájením volby v každém kole zkontroluje volební komise volební schránky a
zapečetí je. Předseda volební komise připraví dostatečný počet hlasovacích lístků a opatří je
svým podpisem.

3. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena tajnost
hlasování, do něhož volební komise viditelně umístí seznam kandidujících osob.

4. Volební komise vydá hlasujícím delegátům prázdný hlasovací lístek opatřený podpisem
předsedy volební komise. Hlasující delegát napíše na hlasovací lístek celá jména kandidátů,
pro něž hlasuje, nejvýše však počet volených kandidátů; jinak upravený hlasovací lístek se
považuje za neplatný. Neplatný je hlasovací lístek též tehdy, není-li opatřen podpisem
předsedy volební komise.

5. Uvedení pouze jména nebo příjmení navrženého kandidáta má za následek neplatnost
hlasovacího lístku. Uvedení kandidáta na hlasovacím lístku, který nebyl navržen,
nezpůsobuje neplatnost hlasovacího lístku; takový kandidát se však pro volbu nezapočítává.

6. V místnosti, kde se sčítají hlasy, jsou přítomni pouze členové volební komise; další osoby
mohou být přítomny jen s jejím souhlasem.

Článek 36
Volba jednočlenného orgánu spolku

1. V případě volby jednočlenného orgánu spolku nebo jedné osoby je hlasování nejvýše
dvoukolové.

2. V prvním kole je zvolen kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů a zároveň nadpoloviční
většinu všech odevzdaných hlasů; pokud není nikdo zvolen v prvním kole, do druhého kola
postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů; zvolen je ten, který získá
vyšší počet odevzdaných hlasů. V případě rovnosti hlasů se volba opakuje.

Článek 37
Volba vícečlenného orgánu spolku

1. V případě volby vícečlenného orgánu spolku nebo více osob je hlasování nejvýše tříkolové.
2. V prvém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu z platných

odevzdaných hlasů.
3. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou

zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty
na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto,
rozhoduje los.

4. Nezíská-li nadpoloviční většinu platných odevzdaných hlasů tolik kandidátů, aby byl
obsazen stanovený počet obsazovaných míst, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby.

5. Do druhého kola postupují všichni nezvolení kandidáti z prvého kola. Ve druhém kole jsou
zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu platných odevzdaných hlasovacích
lístků. Je-li takových více, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří
obdrželi nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
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6. Nezíská-li po druhém kole volby nadpoloviční většinu platných odevzdaných hlasů tolik
kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet obsazovaných míst, koná se na neobsazená
místa třetí kolo volby.

7. Do třetího kola postupují nezvolení kandidáti z druhého kola, kteří mezi nezvolenými získali
v druhém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet
neobsazených míst; při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.
Ve třetím kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu platných
odevzdaných hlasovacích lístků. Je-li takových více, než je počet obsazovaných míst, jsou
zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

8. Nebyla-li ani po třetím kole volby obsazena všechna obsazovaná místa, koná se na
neobsazená místa nová volba podle tohoto jednacího řádu.“

7. V článku 47 odst. 2 se slova „Předsednictvo“ nahrazuje slovy „Zasedání“.

Článek II.
Tato změna jednacího řádu KPMKK, z. s. nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne
následujícího po dni jeho vyhlášení.



Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. 17. 11. 2022

Příloha č. 2

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚN JEDNACÍHO ŘÁDU ZASEDÁNÍ

Změny jednacího řádu zasedání jsou předloženy z důvodu zjednodušení volebních postupů
zasedání KPMKK, z. s.

Návrh změn jednacího řádu zakotvuje opravuje faktickou chybu v článku 10 odst. 6 jednacího
řádu. Od změny jednacího řádu v březnu tohoto roku zasedání stálé komise neustavuje, ale pouze
zřizuje, přičemž se zřízené stálé komise po jejich naplnění sami ustaví. V tomto ohledu se mění též
článek pojednávající o povinných bodech každoročního výročního zasedání, které již nebude stálé
komise ustavovat, ale zřizovat, čímž se výklad článku dostane do souladu se zbylým textem jednacího
řádu.

V prvé části předsednictvo navrhuje opravit některé nedostatky jednacího řádu vzniklé
přijetím předchozí jeho změny. Jedná se například o nechtěný zánik povinnosti předsedy spolku
zveřejňovat návrh programu zasedání současně s jeho svoláním. Dále se mění okruh osob, které se
mohou ujmout řízení schůze v případě, není-li z důvodu skončení období žádného člena
předsednictva. Namísto všech členů zasedání se bude nově jednat pouze o přítomné delegáty, čímž se
opravuje jednak zastaralý pojem člen zasedání a také možnost, aby se řízení zasedání ujal člověk,
který vůbec není na zasedání přítomen.

Po roce existence jednacího řádu se projevily aplikační nedostatky v procesu voleb
zasedáním, a to zejména z důvodu nastavení jednacího řádu pro stovky delegátů. Ovšem nyní je
pravdou, že zasedání zasedá na nejvýš v několika desítkách delegátů. Proto předsednictvo navrhuje
změny, které zachovají použitelnost jednacího řádu i při velkých počtech delegátů, ale zároveň
zjednoduší formální postupy pro malý počet přítomných hlasujících.

Volební komise bude nyní volena jako celek, namísto volby každého jejího člena zvlášť, s
výjimkou případů, kdy o některém z navržených členů bude chtít alespoň 1 delegát hlasovat odděleně.
Nebude-li takového návrhu, proces volby se značně urychlí.

Zatímco dříve bylo oznámení kandidatury možné podat pouze písemně, nyní se umožňuje
přednést kandidaturu na zasedání ústně, přičemž o tom musí předsedající učinit záznam, aby bylo
možné úplný seznam kandidátů reflektovat v přípravě voleb.

Nově se bude o způsobu volby hlasovat po vystoupení kandidátů. Způsob volby je vždy tajný,
pokud ale jediný delegát vznese žádost o hlasování veřejné, zasedání se touto žádostí musí zabývat a o
způsobu volby rozhodnout.

Opravují se také některé písařské chyby, aby text jednacího řádu působil čitelněji a byl bez
aplikačních potíží. Ve smyslu původního znění bude určovat stálou komisi příslušnou ke kontrole
hospodaření spolku zasedání. Předsednictvo konstatuje, že je tento návrh v souladu s platnými zákony
i stanovami spolku. Jeho účinnost je stanovena v souladu s článkem XVIII. stanov spolku na 15. den
po dni jeho přijetí.


