KRAJSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A
MLÁDEŽE ZLÍNKÉHO KRAJE

STATUT
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1. Základní ustanovení
1.1. Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen: KPDM ZK) je
samosprávný orgán žáků ze středních škol, základních škol a gymnázií nacházejících
se ve Zlínském kraji.
1.2. KPDM ZK prohlubuje spolupráci mezi dětmi, mládeží a dospělými ve smyslu
myšlenky participace a navazuje na působení Národního parlamentu dětí a mládeže
(dále jen: NPDM).
1.3. Parlament je apolitická organizace – členové KPDM ZK, jež jsou členy určitého
politického spolku, nesmí poukazovat na své členství v politickém spolku,
1.3.1. pokud budou určitým způsobem poukazovat na svou politickou příslušnost a
ovlivňovat tím KPDM ZK, bude se hlasovat o zaniknutí členství (hrozí vyhození
člena z KPDM ZK)
1.4. návrh na zaniknutí členství má v tomto případě právo podat každý člen KPDM ZK,
kdy ho předloží Předsednictvu KPDM ZK, které ho zařadí do bodu programu na
Velkém zasedání

1. Cíle KPDM ZLK
1.1. Za cíle si KPDM ZLK stanovuje:
1.1.1. vytvářet prostor pro diskusi dětí a mládeže ve Zlínském kraji
1.1.2. poukazovat na problémy dětí a mládeže,
1.1.3. reprezentovat zájmy dětí a mládeže v oblastech, které se jich týkají,
1.1.4. zastřešovat nižší články dětských samospráv, parlamenty dětí a mládeže na
městské úrovni nebo studentské rady a žákovské parlamenty.
1.1.5. Šířit myšlenky Úmluvy o právech dětí, Listiny základních práv a svobod,
Ústavy ČR a informovat o nich mládež i dospělé ve svém okolí.
1.1.6. Napomáhat či realizovat návrhy a nápady z řad dětí a mládeže Zlínského
kraje.
1.1.7. Komunikovat s dalšími zastupitelstvy mládeže v České republice.

2. Členství
2.1. Člen KPDM ZKL
2.1.1. Vznik členství
2.1.1.1.
Členy KPDM ZK jsou nominovaní žáci středních a základních škol
nacházejícíh se ve Zlínském kraji, můžou se jimi stát i žáci či studenti bez
vysílajícícho subjektu
2.1.1.2.
Člen, který nemá vysílající subjekt a chtěl by se přidat do KPDM ZK,
musí subjektu KPDM ZK napsat motivační dopis. Následně se bude jeho
požadavek projednávat na Předsednictvu, kde se o něm hlasovat.
2.1.1.3.
Doporučený věk člena je alespoň 13 let.
2.2. Zánik členství
2.2.1. Členství zaniká odstoupením nebo odvoláním člena.

2.2.2. Důvodem k odvolání může být dlouhodobá nad 2 zasedání neomluvená
absence, porušení povinností člena uvedených ve Statutu.
2.2.3. Návrh na odvolání se předkládá tajemníkovi nebo pověřenému členu
Předsednictva, který návrh předloží na zasedání KPDM ZK.
2.2.4. Pokud člen nevykonává své povinnosti, které mu byly přiděleny, bude
vyloučen dle hlasování, které proběhne v předsednictvu – pro schválení bude v
hlasování platná prostá většina.
2.2.5. Ve výjimečných případech může odvolávat členy KPDM ZK Předsednictvo
nadpoloviční většinou všech svých členů.
2.3. Povinnosti členů
2.3.1. Účastnit se každého jednání KPDM ZK, pokud se člen nemůže zúčastnit
jednání, omlouvá se předem svolavateli zasedání KPDM ZK.
2.3.2. Ve výjimečných případech se příjme i zpětná omluva, rozumí se situace, která
nedovolí členu KPDM ZK omluvit se předem, například: zdravotní obtíže, školní
povinnosti aj.
2.3.3. Plnit úkoly zadávané Předsednictvem a předsedou výboru.
2.4. Práva členů
2.4.1. Volit a být volen do Předsednictva KPDM ZK.
2.4.2. Vytvářet specializované výbory.
2.4.3. Požadovat po Předsednictvu KPDM ZK nebo zástupci Zlínského kraje
informace, které se týkají správy kraje, fungování veřejné správy apod.
2.4.4. Být delegován do NPDM a zvolen do Rady a Předsednictva NPDM.
2.4.5. Navrhovat aktivity, které KPDM ZK uskuteční.
2.4.6. Člen má právo podat předsednictvu návrh na odvolání funkce předsedy
výboru. Po následném hlasování předsednictva může být předseda výboru
zbaven funkce nadpolovičním počtem hlasů.
2.5. Člen Předsednictva KPDM
2.5.1. Členem Předsednictva KPDM ZK je člen KPDM ZK,
2.5.2. Mandát člena Předsednictva KPDM ZK vstupuje v platnost po ukončení
volebníhozasedání KPDM ZK, nejdéle však do 13 měsíců od posledních voleb do
Předsednictva KPDM ZK.
2.5.3. Člen Předsednictva KPDM ZK je povinen se účastnit zasedání Předsednictva
KPDM ZK.
2.5.4. Člen Předsednictva KPDM ZK může být předčasně odvolán Předsednictvem
KPDM ZK na základě návrhu člena KPDM ZK v případě neplnění svých závazků.
Předsednictvo KPDM ZK schvaluje tento návrh dvoutřetinovou většinou
přítomných členů.
2.5.5. Pokud člen Předsednictva KPDM ZK dál nemůže vykonávat svou funkci,
stane-li se členem Rady NPDM, Předsednictva NPDM nebo je předčasně

odvolán, je Předseda KPDM ZK, povinen v co nejrychlejším termínu doplnit toto
uvolněně místo na základě voleb v plénu KPDM ZK.
2.6. Člen Vedení KPDM
2.6.1. Mandát Vedení KPDM ZK je platný do dalších voleb Vedení KPDM ZK, nejdéle
však 13 měsíců od posledních voleb.
2.6.2. Člen Vedení KPDM ZK je automaticky i členem Předsednictva KPDM ZK.
2.6.3. Členové Vedení KPDM ZK mohou být předčasně odvoláni jednotlivě či
dohromady členy Předsednictva KPDM ZK po návrhu člena Předsednictva
KPDM ZK, přičemž ke schválení je zapotřebí nadpoloviční většiny členů
Předsednictva KPDM ZK.
2.6.4. Do kvóra se nezapočítávají hlasy členů Předsednictva KPDM ZK, o kterých je
hlasováno.
2.6.5. V případě odvolání celého Vedení KPDM ZK v průběhu volebního období zvolí
Předsednictvo KPDM ZK na svém následném zasedání nové Vedení KPDM ZK ze
členů Předsednictva KPDM ZK.
V tomto případě svolává zasedání Předsednictva KPDM ZK Koordinátor KPDM
ZK.

3. Organizační struktura KPDM ZK
3.1. Koordinátor KPDM ZK
3.1.1. koordinuje KPDM ZK,
3.1.2. napomáhá k dosažení cílů KPDM ZK.
3.1.3. napomáhá organizačně zajistit zasedání KPDM ZK,
3.1.4. prezentuje KPDM na veřejnosti,
3.1.5. shromažďuje veškeré materiály (zápisy, články, atd.)
3.1.6. spolupracuje s orgány KPDM i s ostatními parlamenty dětí a mládeže a jejich
koordinátory,
3.1.7. kontroluje hospodaření KPDM,
3.1.8. má pouze poradní hlas v rámci rozhodování orgánů KPDM,
3.1.9. má právo navrhnout svého zástupce, který je následně zvolen nadpoloviční
většinou členů Předsednictva KPDM ZLK.
3.1.10. je funkce nevolená.
3.2. Předsednictvo KPDM ZLK
3.2.1. je výkonný orgán KPDM,
3.2.2. zajišťuje správné fungování KPDM a práci výborů KPDM,
3.2.3. členové Předsednictva KPDM komunikují s nižšími strukturami PDM či
školními samosprávami.
3.2.4. se schází minimálně jedenkrát měsíčně na svých zasedáních.
3.2.5. má nejvýše 7 členů.
3.2.6. Členy Předsednictva jsou automaticky Předseda KPDM, 1. místopředseda
KPDM a Místopředseda KPDM.
3.2.7. Předsednictvo se zodpovídá Organizační řadě KPDM.

3.2.8. Sestavuje program pro jednotlivá zasedání KPDM.
3.2.9. Podává tvůrčí podněty k přípravě nových projektů a akcí a následně je
připravuje
3.2.10. Předsednictvo KPDM může při své činnosti spolupracovat s různými
odborníky a poradci.
3.3. Do měsíce od 1.Velkého zasedání nového volebního období má povinnost stanovit
data dalších zasedání na následující půlrok, po uplynutí této doby je povinno
stanovit dat následujích Velkých zasedání až do nového volebního období.
3.3.1. Velké zasedání mohou být zrušena nebo nově vytvořena mimo dané termíny
při zvláštních příležitostech.

4. Organizační rada KPDM
4.1. je poradní a kontrolní orgán KPDM.
1. Organizační radu tvoří:
2. Předseda
3. Členové předsednictva
4. Předsedové výborů
5. Tajemník KPDM
6. Člen Rady NPMD za Zlínský kraj
7. Člen Předsednictva NPDM za Zlínský kraj
8. Koordinátor KPDM
4.2. dává úkoly a doporučení Předsednictvu KPDM,
4.3. schvaluje výsledky hospodaření KPDM,
4.4. připravuje závěrečné Usnesení KPDM na konci volebního období KPDM,
4.5. se zodpovídá plénu KPDM.
4.6. se schází minimálně jedenkrát za měsíc na svých zasedáních s výjimkou letních
prázdnin.
4.7. Vedení KPDM
4.7.1. je nejvyšší zastoupení KPDM,
4.7.2. se zodpovídá členům Předsednictva KPDM,
4.7.3. Vedení KPDM se skládá z Předsedy KPDM, 1. místopředsedy KPDM a z 2.
místopředsedy KPDM.
4.8. Předseda KPDM
4.8.1. stojí v čele KPDM,
4.8.2. je hlavním představitelem a reprezentantem KPDM ZK,
4.8.3. řídí, svolává, vede a ukončuje zasedání předsednictva, Organizační rady a
Velkého zasedání KPDM ZK,
4.8.4. úzce spolupracuje se všemi orgány KPDM,
4.8.5. je členem předsednictva,
4.8.6. dohlíží na dodržování stanov,

4.8.7. má právo vyloučit člena za porušení stanov se schválením předsednictva
4.9. 1. a 2. místopředseda KPDM
4.9.1. reprezentují KPDM,
4.9.2. jsou členy předsednictva,
4.9.3. pomáhají plnit předsedovi jeho povinnosti
4.9.4. v případě rezignace či odvolání Předsedy KPDM se 1. místopředseda KPDM
ujímá funkce Předsedy KPDM a 2. místopředseda KPDM funkce 1.
místopředsedy KPDM, Předsednictvo KPDM zvolí na uvolněnou funkci 2.
místopředsedy KPDM jednoho ze svých členů. Ke zvolení je potřeba hlas
většiny přítomných členů Předsednictva KPDM,
4.9.5. spolupracují se všemi orgány KPDM.
1. Výbor KPDM
1.1. KPDM může vytvářet výbory dle potřeby v průběhu volebního období.
1.2. sdružují členy KPDM, kteří mají zájem se podílet na realizaci akcí KPDM.
1.3. Počet výborů není pevně stanoven.
1.4. Výbor se schází minimálně jednou za 1 měsíce na svých vlastních schůzích a na
zasedání KPDM.
1.5. Členové výboru si mezi sebou zvolí Předsedu výboru.
1.6. Předseda výboru se zodpovídá Organizační radě a Předsednictvu KPDM.
1.7. Předseda výboru je členem Organizační rady.
1.8. Člen KPDM ZK má právo být ve více výborech zároveň.
2. Tajemník KPDM
2.1. Tajemník je plénem KPDM zvolená osoba, která odpovídá za sepsání zápisu ze
zasedání KPDM, zasedání Předsednictva KPDM a zasedání Organizační rady KPDM.
2.2. Ověřuje počet přítomných a konstatuje výsledek hlasování
2.3. Má volební hlas
2.4. S pověřením předsedy zastupuje KPDM ZK v médiích a korespondenčním styku.

1. Změny Statutu KPDM
● O změnách ve Statutu KPDM rozhodují členové KPDM na návrh Organizační rady
KPDM, popřípadě Předsednictva KPDM.
● Navržená změna se považuje za schválenou, pokud pro ni hlasovala většina všech
přítomných členů KPDM.

2. Zánik KPDM a závěrečná ustanovení
KPDM zaniká, hlasuje-li pro jeho rozpuštění alespoň 2/3 všech jeho delegátů na zasedání
KPDM.

3. Přílohy Statutu KPDM
Příloha č. 1 - Jednací řád Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje

Příloha č. 2 – Volební řád Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje
--------------------KPDM – Krajský parlament dětí a mládeže
NPDM – Národní parlament dětí a mládeže
PDM – Parlamenty dětí a mládeže
---------------------

Koordinátoři Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje
Mgr. Marie GAJZLEROVÁ
Ing. Anna FENYKOVÁ
Předseda Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje
Dominik MACHALÍK
schváleno 2. prosince 2019

