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STATUT NÁRODNÍHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE
ze dne 17. listopadu 2010
Národní parlament dětí a mládeže se usnesl na následujícím:

§1
Základní ustanovení
Národní parlament dětí a mládeže (dále jen NPDM) je samosprávná skupina dětí a
mládeže uskutečňující svoji činnost pod patronátem organizace Duha-Participace, se
sídlem Senovážné nám. 24, Praha 1, IČ 75073722
§2
Cíle NPDM
Za cíle si NPDM stanovuje:
1) vytvářet prostor pro diskusi dětí a mládeže v ČR,
2) poukazovat na problémy dětí a mládeže,
3) reprezentovat zájmy dětí a mládeže v oblastech, které se jich týkají,
4) zastřešovat nižší články dětských samospráv, parlamenty dětí a mládeže na krajské,
městské či školní úrovni, a napomáhat jejich vzniku a zlepšení komunikace mezi nimi,
§3
Organizační struktura NPDM
1) Koordinátor NPDM
a) koordinuje NPDM,
b) napomáhá k dosažení cílů NPDM.
c) organizačně zajišťuje Zasedání NPDM,
d) prezentuje NPDM na veřejnosti,
e) shromažďuje veškeré materiály (zápisy, články, atd.)
f) spolupracuje s orgány NPDM i s ostatními parlamenty dětí a mládeže a jejich
koordinátory,
g) má pouze poradní hlas v rámci rozhodování některého z orgánů NPDM, výjimku tvoří
svolávání Zasedání NPDM, které se řídí Přílohou č. 2 Jednací řád Národního
parlamentu dětí a mládeže, odstavec 1,
h) má právo navrhnout svého zástupce, který je následně zvolen nadpoloviční většinou
členů Předsednictva NPDM.
i) je funkce nevolená.
2) Předsednictvo NPDM
a) je kontrolní orgán NPDM,
b) dohlíží na správné fungování a práci Rady NPDM,
c) dohlíží na správné fungování a práci Vedení NPDM,
d) se schází minimálně jedenkrát za tři měsíce na svých zasedáních.
e) Předsednictvo má nejvýše 28 členů (každý kraj má max. 2 zástupce)
3) Rada NPDM
a) je nejvyšší výkonný orgán NPDM.
b) je zodpovědná za chod NPDM jako celku.

c) dává úkoly a doporučení Předsednictvu NPDM.
d) připravuje Usnesení NPDM na Zasedání NPDM.
e) členové Rady NPDM komunikují s nižšími strukturami PDM a s koordinátory v rámci
svých volebních krajů,
f) se zodpovídá Předsednictvu NPDM.
g) se schází minimálně jedenkrát za dva měsíce na svých zasedáních s výjimkou letních
prázdnin.
h) Rada NPDM má nejvýše 14 členů (každý kraj má max. 1 zástupce)
4) Vedení NPDM
a) je nejvyšší zastoupení NPDM,
b) se zodpovídá Předsednictvu NPDM,
c) připravuje program pro jednotlivá zasedání Předsednictva NPDM a Rady NPDM
d) Vedení NPDM se skládá z Předsedy NDPM, 1. místopředsedy NPDM a z 2.
místopředsedy NPDM.
I) Předseda NPDM
(1) stojí v čele NPDM
(2) reprezentuje NPDM navenek,
(3) svolává a řídí Zasedání NPDM,
(4) úzce spolupracuje se všemi orgány NPDM,
(5) svolává a řídí zasedání Rady NPDM a Předsednictva NPDM.
II) 1. a 2. místopředseda NPDM
(1) reprezentují NPDM,
(2) v případě rezignace či odvolání Předsedy NPDM se 1. místopředseda NPDM
ujímá funkce Předsedy NPDM a 2. místopředseda NPDM funkce 1.
místopředsedy NPDM, Rada NPDM zvolí na uvolněnou funkci 2.
místopředsedy NPDM jednoho ze svých členů. Ke zvolení je potřeba hlas
většiny přítomných členů Rady NPDM,
(3) spolupracují se všemi orgány NPDM.
5) Výbory NPDM
a) NPDM může vytvářet výbory dle potřeby v průběhu volebního období.
b) sdružují členy PDM, kteří mají zájem se podílet na realizaci akcí NPDM.
6) Zapisovatel
Zapisovatel je Radou NPDM zvolená osoba, která odpovídá za sepsání zápisu ze Zasedání
NPDM, zasedání Rady NPDM a zasedání Předsednictva NPDM. Je členem Rady NPDM.
7) Velvyslanec NPDM
a) je bývalý člen NPDM, který nadále spolupracuje se všemi orgány NPDM a s
Koordinátorem NPDM.
b) je na návrh Koordinátora NPDM volen většinou všech členů Rady NPDM na období
jednoho roku.
c) Náplň své práce předkládá Radě NPDM před volbou.
d) Velvyslanec NPDM napomáhá k dosažení cílů NPDM, přičemž nemá žádné
rozhodovací pravomoci.

§4
Členství
1) Člen NPDM
Členem NPDM jsou evidované krajské parlamenty dětí a mládeže – KPDM.
2) Delegát NPDM
a) Delegát NPDM je členem evidovaného KPDM. V případě neexistence KPDM může
Rada NPDM na odůvodněnou žádost udělit výjimku v oblasti jmenování delegátů
daného kraje.
b) Delegát NPDM musí být mladší 26 let, a zároveň musí být žákem základní, nebo
střední školy v daném školním roce.
c) Funkční období delegáta NPDM je jeden rok, počínaje Zasedáním NPDM.
d) Delegát NPDM má právo volit a být volen do Předsednictva a Rady NPDM.
3) Člen Předsednictva NPDM
a) Členem Předsednictva NPDM je delegát NPDM, přičemž každý kraj vysílá do
Předsednictva NPDM dva delegáty.
b) Mandát člena Předsednictva NPDM vstupuje v platnost po ukončení Zasedání NPDM,
nejdéle však do 13 měsíců od posledních voleb do Předsednictva NPDM.
c) Člen Předsednictva NPDM je povinen se účastnit zasedání Předsednictva NPDM.
d) Člen Předsednictva NPDM může být předčasně odvolán Předsednictvem NPDM na
základě návrhu člena Předsednictva NPDM v případě neplnění svých závazků.
Předsednictvo NPDM schvaluje tento návrh dvoutřetinovou většinou přítomných
členů.
e) Pokud člen Předsednictva NPDM dál nemůže vykonávat svou funkci, stane-li se
členem Rady NDPM nebo je předčasně odvolán, je člen NDPM, ze kterého byl tento
delegát vyslán, povinen v co nejrychlejším termínu doplnit toto uvolněně místo.
f) Své členství stvrzuje podpisem “Práv a povinností Předsednictva NPDM“.
4) Člen Rady NPDM
a) Členem Rady NPDM je delegát NPDM, který je současně členem Předsednictva
NPDM. Každý kraj vysílá do Rady NPDM jednoho delegáta.
b) Mandát člena Rady NPDM vstupuje v platnost po ukončení Zasedání NPDM, nejdéle
však do 13 měsíců od posledních voleb do Rady NPDM.
c) Člen Rady NPDM je povinen se účastnit zasedání Rady NPDM.
d) Člen Rady NPDM může být předčasně odvolán Předsednictvem NPDM na základě
návrhu člena Rady NPDM v případě neplnění svých závazků. Předsednictvo NPDM
schvaluje tento návrhu dvoutřetinovou většinou přítomných členů, hlas člena, o
kterém se hlasuje, není do kvóra započítáván.
e) Pokud člen Rady NPDM dál nemůže vykonávat svou funkci nebo je předčasně
odvolán nastupuje na jeho místo člen Předsednictva NPDM ze stejného kraje.
5) Člen Vedení NPDM
a) Vedení NPDM je voleno dle Přílohy č. 1 Volební řád pro volbu Vedení Národního
parlamentu dětí a mládeže.
b) Mandát Vedení NPDM je platný do dalších voleb Vedení NPDM, nejdéle však 13
měsíců od posledních voleb.
c) Členové Vedení NPDM mohou být předčasně odvoláni jednotlivě či dohromady
Předsednictvem NPDM po návrhu člena Předsednictva NPDM, přičemž ke schválení

je zapotřebí dvoutřetinové většiny všech členů Předsednictva NPDM - hlas člena či
členů, o kterých se hlasuje, není do kvóra započítáván.
d) v případě rezignace či odvolání Předsedy NPDM se 1. místopředseda NPDM ujímá
funkce Předsedy NPDM a 2. místopředseda NPDM funkce 1. místopředsedy NPDM,
Rada NPDM zvolí na uvolněnou funkci 2. místopředsedy NPDM jednoho ze svých
členů. Ke zvolení je potřeba hlas většiny přítomných členů Rady NPDM
e) V případě odvolání celého Vedení NPDM v průběhu volebního období zvolí
Předsednictvo NPDM na svém následném zasedání nové Vedení NPDM ze členů
Rady NPDM. V tomto případě svolává zasedání Předsednictva NPDM Koordinátor
NPDM.
§5
Změny Statutu NPDM
1) O změnách ve Statutu NPDM rozhodují delegáti NPDM na návrh Předsednictva NPDM.
2) Navržená změna se považuje za schválenou, pokud pro ni hlasovala většina všech
delegátů NPDM.
§6
Zánik NPDM a závěrečná ustanovení
NPDM zaniká, hlasuje-li pro jeho rozpuštění alespoň 2/3 všech jeho delegátů na Zasedání
NPDM.
§7
Přílohy Statutu NPDM
Příloha č. 1 Volební řád pro volbu Vedení Národního parlamentu dětí a mládeže
Příloha č. 2 Jednací řád Národního parlamentu dětí a mládeže
Příloha č. 3 Ustanovení o certifikaci
Přílohy Statutu NPDM a jejich změny jsou dočasně schvalovány Radou NPDM, přičemž plně
vstupují v platnost. Jejich konečné schválení musí být potvrzeno na prvním následujícím
Zasedání NPDM.
Pokud Přílohy nebudou na Zasedání NPDM schváleny, jsou považovány za neplatné od
okamžiku svého vzniku.
Přílohy mají stejnou sílu jako samotný Statut, proto se i jejich schválení řídí § 5 odstavec 2)

