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1) Zasedání KPDM svolává předseda KPDM podle potřeby, alespoň jednou za 2 měsíce, s 

výjimkou letních prázdnin. 
2) Svolání zasedání KPDM vždy konzultuje s koordinátorem. 
3) Zasedání KPDM řídí Předseda KPDM nebo k tomu zmocněný místopředseda, členové 

KPDM jsou povinni se řídit Jednacím řádem KPDM.  
4) Předsedající řídí hlasování, zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání KPDM.  
5) Členové KPDM mají povinnost se zasedání KPDM zúčastnit, anebo svou neúčast předem 

omluvit Předsedovi KPDM.  
6) Je-li člen KPDM nepřítomen třikrát po sobě bez omluvy  na Velkém zasedání nebo  na 

schůzi výboru a popřípadě předsednictva, je automaticky vyloučen z KPDM ZLK. 
a) Předseda KPDM ZLK musí kontaktovat vysílající subjekt vyloučeného člena. Pokud 

člen nemá vysílající subjekt, jeho členství tímto zaniká. 
b) Vysílající subjekt má možnost nahradit vyloučeného člena členem novým. 

7) Zasedání KPDM je možno zahájit, pokud je přítomna 1/3 všech členůKPDM.  
8) Tajemník KPDM po celou dobu zasedání kontroluje usnášeníschopnost zasedání. 
9) Předsedající uděluje a odebírá slovo. V případě, že se člen KPDM nevyjadřuje k 

projednávanému tématu, má předsedající právo jeho výstup přerušit.  
10) Předsedající přednese na začátku každého Velkého zasedání program a poté dá možnost 

podat pozměňovací návrhy, o kterých se bude hlasovat. Pokud program není schválen, 
zasedání končí. 

11) Z každého zasedání je tajemníkem pořizován zápis, který bude rozeslán členům do týdne od 
ukončení zasedání. 

12) Předsedové výborů řídí jednání výboru. 
a) Z jednání výboru je vždy pořizován zápis pověřeným členem výboru.  
b) Výsledky jednání výboru budou předneseny na zasedání KPDM. 

13) Hlasování probíhá pomocí aklamace, ve vyjímečných případech může proběhnout tajné 
hlasování – podat návrh o tajném hlasování má právo každý člen KPDM ZK, o tomto 
návrhu se následně bude hlasovat 
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