Statut odborných komisí KDU-ČSL
1. Odborné komise (dále jen komise) jsou zřizovány Celostátní konferencí KDU-ČSL ve smyslu § 18,
odst. 4, písm. c) Stanov KDU-ČSL. Návrh podává Předsednictvo KDU-ČSL nebo Celostátní výbor.
Komise jsou ustaveny zpravidla po volbách do PS PČR. V průběhu funkčního období může CK KDU-ČSL
na návrh Předsednictva KDU-ČSL zrušit či zřídit další odborné komise.
2. Předsednictvo KDU-ČSL podle § 16, odst. 2, písm. f) Stanov KDU-ČSL, jmenuje a odvolává předsedu
komise. Na návrh předsedy komise jmenuje a odvolává místopředsedu komise, tajemníka komise, a
další členy komise. Tajemníkem komise je zpravidla člen analytického týmu pro danou oblast.
3. Schůzi komise svolává její předseda. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční
většina všech členů komise. K usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
Jednání v režimu on-line je přípustné. Hlasování v takovém případě musí být průkazné. Hlasování
„per rollam“ je přípustné.
4. Na jednání komise jsou vždy zváni poslanci a senátoři zasedající v příslušných výborech či komisích
Parlamentu ČR, které věcně souvisí se zaměřením komise a poslanci a senátoři věnující se příslušným
oblastem.
5. Jednání komise jsou neveřejná, účastnit se jich mohou kromě členů Programové rady a členů
Celostátního výboru jen hosté pozvaní předsedou komise.
6. Komise zejména:
a) plní zadání Předsednictva KDU-ČSL a Celostátního výboru KDU-ČSL,
b) posuzuje aktuální stav v příslušném resortu a podává Celostátnímu výboru KDU-ČSL
nejméně jednou za šest měsíců písemnou zprávu, vždy však v prosinci běžného roku spolu s
plánem práce na příští rok,
c) připomínkuje návrhy zákonů, vládní nařízení, případně vyhlášky příslušného ministerstva a
další materiály legislativní i nelegislativní povahy
d) prostřednictvím předsedy úzce spolupracuje s analytickým týmem a podílí se na
připomínkování a tvorbě stanovisek pro členy vlády, poslance a senátory.
e) iniciuje a připravuje legislativní návrhy,
f) připravuje odborné analýzy a podklady pro stanoviska strany,
g) o svých jednáních pořizuje zápis, který spolu s prezenční listinou postupuje předsedovi a
místopředsedovi Programové rady. Zápisy jsou k dispozici členům Celostátní konference a
členům Programové rady prostřednictvím uzavřeného prostředí v rámci aplikace mojekdu.
Jsou archivovány v Ústřední kanceláři KDU-ČSL.
7. Funkční období komise je zpravidla čtyřleté v návaznosti na funkční období Poslanecké sněmovny
PČR.
8. Orgány KDU-ČSL při svém rozhodování přihlédnou ke stanovisku odborné komise, v případě
odlišného rozhodnutí toto řádně zdůvodní předsedovi komise.
Tento statut byl schválen usnesením Celostátní konference KDU-ČSL dne 7. 1. 2022. Současně se ruší
statut odborných komisí KDU-ČSL ze dne 22. 3. 2013.

