Zásady jednání v poslaneckém klubu KDU-ČSL
1. Vedení poslaneckého klubu
Klub volí svého předsedu a místopředsedu(y) tajným hlasováním na své ustavující schůzi,
neodhlasuje-li si to klub jinak.
Opakovaně volí vedení na své první schůzi následující po skončení schůze Poslanecké sněmovny, při
které byla vyslovena důvěra nově jmenované vládě.
Ke zvolení, popř. odvolání předsedy klubu je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů klubu.
Ke zvolení, popř. odvolání místopředsedy je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů klubu.
Klub určí pořadí místopředsedů, ve kterém zastupují předsedu klubu

2. Jednání poslaneckého klubu
Jednání poslaneckého klubu se účastní poslanci zvolení za KDU-ČSL, jejich asistenti, tajemník
poslaneckého a senátního klubu a tiskový mluvčí. Uzavřeného jednání poslaneckého klubu se
účastní pouze poslanci.
O účasti hostů na jednání klubu se hlasuje.
Předseda klubu přizvává podle požadavku klubu na jednání klubu ministry, jejich náměstky, popř.
jiné odborníky.
Klub se schází podle harmonogramu prací PSP ČR každý týden v úterý, není-li stanoveno jinak.
Poslanecký klub se neschází v týdnu, který následuje po schůzi poslanecké sněmovny.
Pravidelný začátek jednání je v 11 hod. Členové klubu se povinně schůze klubu účastní, případnou
neúčast omlouvají u předsedy klubu, který s uvedenými důvody ostatní členy klubu seznámí. Účast
na jednání klubu má nejvyšší prioritu a neúčast lze omluvit jen mimořádně.
O účasti na jednání poslaneckého klubu se vede evidence a jednou ročně se o ní informuje CV a CK.

3.

Mimořádné svolání poslaneckého klubu
Předseda klubu svolá klub vždy, požádá-li o to jedna třetina členů klubu nebo Předsednictvo KDUČSL. Předseda klubu může klub svolat kdykoliv i z vlastní iniciativy.

4.

Program jednání klubu
Program jednání klubu navrhuje předseda, a to zpravidla písemnou pozvánkou v týdnu, který
pravidelnému jednání klubu předchází. Přihlédne přitom k podnětům od ostatních členů klubu.
Program schvaluje klub před zahájením schůze.
Pravidelným bodem pořadu je informace předsedy, popř. místopředsedy klubu o politických
jednáních v PSP ČR a o stanoviscích Předsednictva KDU-ČSL.

5.

Zpravodaj klubu
Garantem, popř. zpravodajem klubu ke každému bodu pořadu je - nerozhodne-li klub jinak - ten
člen klubu, který je členem výboru garančního pro danou problematiku. Je-li takových členů klubu
více, určí z nich zpravodaje předseda.

6.

Hlasování
Klub je usnášeníschopný, je-li přítomna více než polovina jeho členů. Není-li stanoveno nebo
usneseno jinak, usnáší se nadpoloviční většinou přítomných.

7.

Tyto zásady jednání platí pro sedmé volební období PSP ČR.
Praha dne 3. 12. 2013

