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My, zástupci dobrovolně se sdružující v parlamentech, radách a zastupitelstvech dětí a mládeže v ČR 

se hlásíme k odkazu participace dětí a mládeže, která je v ČR rozvíjena od roku 1998. 

Ve své činnosti budeme vycházet: 
1) ze Zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), § 21 (samosprávné orgány žáků a studentů), 
2) z Úmluvy o právech dítěte (ratifikace a platnost v ČR od 6. 2. 1991 (Sdělení č.104/1991 Sb.) 

a dalších obecně platných zákonů a vyhlášek ČR, 
3) ze zkušeností z rozvoje participace dětí a mládeže v ČR od roku 1998 a z podobných 

samosprávných orgánů dětí a mládeže v zahraničí, 
4) z potřeb a požadavků parlamentů dětí a mládeže na nižších úrovních územního členění ČR. 

Posláním a smyslem našeho snažení je: 
- prezentovat a hájit zájmy dětí a mládeže v ČR i v zahraničí, 
- vytvářet prostor pro diskusi, svobodné a kultivované vyjadřování názorů dětí a mládeže, 
- vhodným způsobem upozorňovat na společenské problémy, 
- napomáhat šířit myšlenky Úmluvy o právech dítěte. 

Ve své činnosti budeme spolupracovat zejména s: 
- orgány samosprávy a státní správy ČR, Výborem pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva, 
- samosprávnými orgány dětí a mládeže na nižších úrovních územního členění ČR, 
- školami, organizacemi a spolky dětí, mládeže i dospělých, 
- samosprávnými orgány dětí a mládeže v zahraničí, 

- dalšími subjekty, které projeví zájem o spolupráci v oblasti participace dětí a mládeže (s výjimkou 
politických stran a hnutí). 

 

 

1.1 Parlament dětí a mládeže České republiky (dále jen PDM ČR) je samosprávný orgán, který na 

principu dobrovolnosti sdružuje zástupce žáků a studentů základních a středních škol a zástupce 

městských a krajských parlamentů dětí a mládeže v České republice. 

1.2 PDM ČR nemá právní subjektivitu. K zastřešení činnosti využívá právní subjektivitu „Spolku 
zastánců dětských práv“ (dále jen zkratka SZDP) se sídlem: Senovážné náměstí 977/24, Nové 
Město, 110 00 Praha; IČO: 43870147. Spolek pracuje jako česká sekce mezinárodní organizace 
Defence for Children International (dále jen DCI). 

1.3 SZDP, resp. DCI, všestranně podporuje vnitrostátní i mezinárodní činnost PDM ČR, ale nezasahuje 

do tvorby programu a agendy PDM ČR 

1.4 PDM ČR pravidelně informuje SZDP o svých aktivitách a programech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preambule 

1. Základní ustanovení 
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2.1 Vznik členství v PDM ČR 
2.1.1  Členy mohou být studenti nebo žáci základních a středních škol na území České republiky (včetně 

dětských domovů) do ukončení střední školy nominovaní svým krajským (městským, popřípadě 
školským) parlamentem do Předsednictva PDM ČR. 

2.1.2 Členy mohou být i zástupci zvolení v rámci dětských domovů v České republice, který automaticky 
získávají mandát v Předsednictvu PDM ČR 

2.1.3 Členství může vzniknout v případě, že Krajský (městský) parlament dětí a mládeže vyplní a odešle 
na email předsedy PDM ČR přihlášku svých nominovaných zástupců do Předsednictva PDM ČR. 
Krajský parlament dětí a mládeže může své zástupce v Předsednictvu PDM ČR změnit i v průběhu 
volebního období. 

2.1.4 Členství v PDM ČR s hlasem poradním může vzniknout i na doporučení člena Vedení, Předsednictva 
anebo Rady PDM ČR v případě, že s přijetím nového člena souhlasí nadpoloviční většina Rady PDM 
ČR.  

a) Děje se tak zpravidla v průběhu volebního období, když některý z aktivních členů PDM ČR projeví 
zájem pracovat v Radě anebo Předsednictvu PDM ČR. 

b) Může tak být učiněno i v případě, že aktivní jedinec projeví zájem pracovat v PDM ČR. Pokud již 
jsou obsazeny mandáty pro kraj, ze kterého jedinec pochází, přijetím se stává členem PDM ČR, 
může se účastnit zasedání Rady a Předsednictva, avšak nemá hlasovací právo. Tento jedinec však 
může být členem výborů PDM ČR a může zastávat funkci předsedy některého z výborů.

2. Členství v PDM ČR 
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2.2 Zánik členství v PDM ČR 
2.2.1 Členství zaniká 

a) ukončením studia na střední škole. V tomto případě daný student může pracovat v PDM ČR do 
konce probíhajícího volebního období. Dál se student po ukončení střední školy může zapojit do 
činnosti PDM ČR ve Výboru mládeže do 26 let. Nemůže však vykonávat žádné funkce ve Vedení, 
Radě a Předsednictvu PDM ČR. 

b) odstoupením, odvoláním či úmrtím člena. 
2.2.2 Člena může odvolat nadpoloviční většina účastníků řádného nebo mimořádného zasedání Rady 

PDM ČR. Zásadně se dodržuje pravidlo, že Rada rozhoduje pouze o svých členech. 
2.2.3 Návrh na odvolání člena Rady musí být řádně zdůvodněn a odvolávaný člen musí mít právo 

se k odvolání vyjádřit. 
2.2.4 Návrh na odvolání člena je předkládán předsedovi PDM ČR, který návrh předloží na nejbližší 

zasedání Rady PDM ČR. 
2.2.5 Důvodem k odvolání může být neomluvená a opakující se absence na zasedáních, hrubé porušení 

povinností člena nebo jiné důvody, které individuálně posuzuje Rada PDM ČR. 
2.2.6 Předsednictvo PDM ČR může nadpoloviční většinou hlasů svých členů navrhnout příslušnému 

Krajskému (městskému) parlamentu dětí a mládeže odvolání jeho zástupců v Předsednictvu PDM 
ČR. O konečném odvolání člena Předsednictva PDM ČR rozhoduje s konečnou platností příslušný 
Krajský (městský) parlament dětí a mládeže. 

2.3 Povinnosti členů PDM ČR 
2.3.1 Účastnit se zasedání PDM ČR. Pokud se člen nemůže zúčastnit zasedání, omlouvá se předem 

svolavateli zasedání (předsedovi anebo jednomu z místopředsedů PDM ČR). 
2.3.2 Ve výjimečných případech přijme svolavatel zasedání zpětnou omluvu, tím se rozumí situace, které 

znemožní členovi PDM ČR omluvit neúčast na zasedání předem, například zdravotní obtíže, školní 
povinnosti aj. 

2.3.3 Plnit úkoly zadávané Radou anebo Předsednictvem PDM ČR, případně předsedou výborů. 
2.3.4 Propagovat PDM ČR a jeho činnosti, účastnit se jeho akcí a aktivně se zapojovat do fungování PDM 

ČR. 
2.3.5 Nesmí veřejně poškozovat jméno a fungování PDM ČR svým chováním nebo činností. 

2.4 Práva členů PDM ČR 
2.4.1 Volit a být volen do Rady, Předsednictva a Vedení PDM ČR. 
2.4.2 Zastávat funkce v Radě, Předsednictvu a ve Vedení PDM ČR. 
2.4.3 Být členem specializovaných výborů PDM ČR. 
2.4.4 Navrhovat aktivity a projekty uskutečnitelné pro PDM ČR. 

2.4.5 Požadovat po Předsednictvu PDM ČR nebo Vedení PDM ČR informace, které se vztahují 
ke konkrétní činnosti a programu PDM ČR. 

2.5 Čestný člen PDM ČR 
2.5.1 Toto členství může udělit pouze Předsednictvo PDM ČR (rozhoduje nadpoloviční většina hlasů). 
2.5.2 Jde o fyzickou anebo právnickou osobu, která dlouhodobě aktivně pomáhá a podporuje činnost 

a myšlenky PDM ČR. 
2.5.3 Čestné členství může být uděleno (čl. 2.5.1) anebo o čestné členství může zájemce požádat. 
2.5.4 Čestné členství PDM ČR může být uděleno i bývalým členům PDM ČR. 
2.5.5 Čestný člen nemá pasivní ani aktivní volební právo v PDM ČR. 

2.6 Člen Vedení PDM ČR 
2.6.1 Je volen na schůzi Rady PDM ČR z řad členů Rady PDM ČR. 
2.6.2 Mandát Vedení PDM ČR je platný do dalších voleb Vedení PDM ČR, zpravidla 12 měsíců 

od posledních voleb 
2.6.3 Návrh na případné odvolání člena Vedení PDM ČR podává Rada PDM ČR Předsednictvu PDM ČR, 

které následně může nadpoloviční většinou hlasů rozhodnout o odvolání člena vedení PDM ČR. 

2.7 Delegát na Celorepublikové zasedání Parlamentu dětí a mládeže České 
republiky 

2.7.1 Je delegován svým domovským Krajským parlamentem dětí a mládeže (dále jen KPDM) nebo 
Městským parlamentem dětí a mládeže (dále jen MPDM) v případě, že daný kraj nemá svůj KPDM. 
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2.7.2 Jeho členství v PDM ČR započíná účastí na jeho prvním Celorepublikovém zasedání PDM ČR, kde 
se účastní jakožto zástupce svého domovského KPDM/MPDM. 

2.7.3 Mandát delegáta trvá tak dlouho, dokud ho jeho domovský KPDM/MPDM nepřestane delegovat 
či dokud není odvolán domovským KPDM/MPDM. 

2.7.4 Může být odvolán pouze z rozhodnutí jeho domovského KPDM/MPDM. 

2.8 Člen Předsednictva PDM ČR 
2.8.1 Je volen z řad delegátů Celorepublikového zasedání PDM ČR za příslušný kraj. 
2.8.2 Mandát člena Předsednictva PDM ČR je platný do dalších voleb Předsednictva PDM ČR, nejdéle 

však 12 měsíců od posledních voleb 
2.8.3 Může být zvolen a odvolán pouze vysílajícím domovským KPDM/MPDM i mimo konání 

Celorepublikového zasedání PDM ČR. 

2.9 Člen Rady PDM ČR 
2.9.1 Je volen z řad členů Předsednictva PDM ČR. 
2.9.2 Mandát člena Rady PDM ČR je platný do dalších voleb Rady PDM ČR, zpravidla však nejdéle 

12 měsíců od posledních voleb. 
2.9.3 Může být zvolen a odvolán pouze Předsednictvem PDM ČR. 

 

3.1 Celorepublikové zasedání Parlamentu dětí a mládeže České republiky 
3.1.1 Je nejvyšším orgánem PDM ČR, který 

a) zajišťuje volby 
▫ Vedení PDM ČR 
▫ Rady PDM 
▫ Předsednictva PDM. 

b) schvaluje anebo mění Statut PDM ČR, Jednací a Volební řád a další dokumenty zásadní pro 
činnost PDM ČR. 

3.1.2 Koná se zpravidla 1x za kalendářní rok a slouží i k vyhodnocení činnosti PDM ČR za uplynulý funkční 
rok. 

3.1.3 Rada a Předsednictvo PDM ČR svolává Celorepublikové zasedání PDM ČR, stanovuje termín 
a navrhovaný obsah zasedání nejméně měsíc předem. 

3.1.4 Počet delegátů za jednotlivé krajské (městské) parlamenty na Celorepublikovém zasedání PDM 
ČR stanovuje rada PDM ČR (zpravidla 5 delegátů za jeden krajský parlament). 
Počet delegátů upřesňuje nejméně měsíc předem Rada PDM ČR. 

3.1.5 Na Celorepublikovém zasedání PDM ČR rozhoduje a dokumenty schvaluje nadpoloviční většina 
přítomných delegátů. 

3.2 Vedení PDM ČR 
3.2.1 Vedení PDM ČR tvoří: 

- předseda (předsedkyně) PDM ČR 
- 1. místopředseda (místopředsedkyně) PDM ČR 
- 2. místopředseda (místopředsedkyně) PDM ČR. 

Vedení PDM ČR volí anebo odvolává Rada PDM ČR nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů 
Rady PDM ČR. 

3.2.2 Vedení PDM ČR 
- je orgánem, který řídí PDM ČR mezi jednotlivými zasedáními Rady a Předsednictva PDM ČR 

a Celorepublikovými zasedáními PDM ČR 
- ze své činnosti se zodpovídá Radě, Předsednictvu, Celorepublikovému zasedání PDM ČR a 

zastřešující organizaci tj. „Spolku zastánců dětských práv“ 
- připravuje program, svolává a organizuje jednotlivá zasedání a činnost PDM ČR. 

3.2.3 Předseda (předsedkyně): 
a) stojí v čele PDM ČR 

b)  zastupuje PDM ČR navenek. Při styku s úřady a institucemi ale využívá právní subjektivitu 
prostřednictvím „Spolku zastánců dětských práv“ 

3. Organizační struktura PDM ČR 
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c) zahajuje, řídí a ukončuje zasedání Vedení, Rady, Předsednictva a Celorepublikových zasedání 
PDM ČR 

d) určuje osobu, která nejpozději do příštího zasedání vypracuje zápis. 
3.2.4 1. a 2.místopředseda (místopředsedkyně):  

a) Společně s předsedou PDM ČR anebo z jeho pověření zastupují PDM ČR navenek. Při styku s úřady 
a institucemi ale využívají právní subjektivitu prostřednictvím „Spolku zastánců dětských práv“. 

b) Po dobu nepřítomnosti, zdravotní neschopnosti anebo po odvolání předsedy jej zastupuje 
1. místopředseda v rozsahu pravomocí předsedy PDM ČR. 

c) V případě rezignace či odvolání Předsedy PDM ČR se 1. místopředseda PDM ČR dočasně ujímá 
funkce Předsedy PDM ČR a 2. místopředseda PDM ČR funkce 1. místopředsedy PDM ČR. 
Zastupující předseda PDM ČR je povinen v nejbližší době svolat zasedání Rady PDM ČR 
a uspořádat řádné volby nového předsedy PDM ČR. 

3.3 Rada PDM ČR 
3.3.1 Je výkonný orgán PDM ČR, který ze svých řad volí Vedení PDM ČR tj. Předsedu a dva 

místopředsedy PDM ČR. 
3.3.2 Společně s vedením PDM ČR zodpovídá za činnost chod PDM ČR mezi jednotlivými zasedáními 

Předsednictva PDM ČR a Celorepublikovými zasedáními PDM ČR. 
3.3.3 Vytváří návrhy usnesení, podněty a návrhy pro činnost, které jsou následně projednány a schváleny 

Předsednictvem PDM ČR a popřípadě i Celorepublikovými zasedáními delegátů. 
3.3.4 Zasedání Rady se koná zpravidla jednou měsíčně prezenčně anebo distančně, přičemž distanční 

zasedání má stejnou váhu a kredibilitu jako zasedání prezenční. 
3.3.5 Má zpravidla 7 anebo 9 členů. 
3.3.6 Je volena na Celorepublikovém zasedání delegátů z řad aktivních členů Předsednictva PDM ČR, 

kteří mají zájem o činnost v Radě PDM ČR. 
3.3.7 Pokud některý z aktivních členů PDM ČR se chce dodatečně zapojit do činnosti Rady PDM ČR, tak 

jeho žádost může posoudit Rada PDM ČR a rozhodnout o jeho kooptaci. Kooptaci nového člena 
Rady dodatečně schvaluje Předsednictvo PDM ČR. 

3.4 Předsednictvo PDM ČR 
3.4.1 Je kontrolní orgán PDM ČR mezi jednotlivými Celorepublikovými zasedáními delegátů. 
3.4.2 Dohlíží na činnost Rady a Vedení PDM ČR a kontroluje je. 

3.4.3 Schází se zpravidla jednou čtvrtletně prezenčně anebo distančně, přičemž distanční zasedání má 
stejnou váhu a kredibilitu jako zasedání prezenční. 

3.4.4 Schvaluje usnesení, podněty a návrhy vedení a Rady PDM ČR, a to nadpoloviční většinou 
přítomných členů Předsednictva PDM ČR. 

3.4.5 Předsednictvo PDM ČR má zpravidla do 30 členů. Každý kraj (vč. Dětských domovů) samostatně 
delegují (volí) zpravidla 2 své zástupce do Předsednictva PDM ČR. 

3.4.6 Je složeno ze zástupců Krajských (městských) PDM. V krajích, v nichž není KPDM, je možnost, aby 
daný kraj zastupoval některý z Městských parlamentů, anebo několik Městských parlamentů 
najednou, kteří si na Celorepublikovém zasedání PDM ČR zvolí ze svých řad dva zástupce za kraj 
do Předsednictva PDM ČR. 

3.5 Výbory PDM ČR 
3.5.1 Na základě návrhu členů Rady a Předsednictva PDM ČR mohou vznikat výbory, určené k práci 

na konkrétních tématech nebo určitém programu PDM ČR. 
3.5.2 Odpovědnou osobou výboru je předseda výboru, který je do funkce schválen Vedením PDM ČR, 

kterému se zodpovídá za práci a fungování daného výboru. 
3.5.3 Po konzultaci s radou PDM ČR má Vedení PDM ČR právo nahradit předsedu výboru v případě, že 

není schopen výbor vést či vlivem jeho vedení výbor neplní svůj účel a program. 
3.5.4 Předseda výboru: 

▫ svolává a řídí schůzky svého výboru, 
▫ má právo požádat Vedení PDM ČR o přijetí dalšího člena PDM ČR do svého výboru či odvolání 

člena PDM ČR ze svého výboru, pokud daný člen dál o práci ve výboru nemá zájem (nekomunikuje 
a nezapojuje se do činnosti). 

3.5.5 Výbory se scházejí prezenčně anebo distančně podle uvážení svých členů, zpravidla jednou 
měsíčně. 

3.5.6 Předsednictvo na návrh Rady PDM ČR anebo Vedení PDM ČR může (v případě zájmu o členství 
ve výboru) vytvořit „Výbor pro mládež“ pro mládež po skončení studia na SŠ nebo po odchodu 
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z dětského domova až do dosažení 26 let. Členové výboru po skončení studia na SŠ nemohou však 
vykonávat žádné funkce ve Vedení, Radě a Předsednictvu PDM ČR. 

3.6 Koordinátor PDM ČR 
3.6.1 Koordinátora PDM ČR ustanovuje ve svém usnesení Celorepublikové zasedání PDM ČR 
3.6.2 Koordinátor: 

a) úzce spolupracuje s Vedením, Radou a Předsednictvem PDM ČR, 
b) pomáhá organizačně, obsahově a metodicky Vedení, Radě a Předsednictvu PDM ČR, 

c) koordinuje spolupráci s nižšími články parlamentů v krajích a městech včetně spolupráce 
s koordinátory nižších článků parlamentů (kraj, město, dětské domovy), 

d) zajišťuje archivaci dokumentů činnost PDM ČR. 
 

PDM ČR: 

a) Nemá právní subjektivitu. 
b) K právnímu zastřešení činnosti využívá právní subjektivitu „Spolku zastánců dětských práv“ (dále jen 

zkratka SZDP) se sídlem: Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha; IČO: 43870147. 
Spolek je zapojený do činnosti české sekce mezinárodní organizace Defence for Children 
International (dále jen DCI). 

c) Prostřednictvím SZDP zajištuje finanční prostředky pro svoji činnost. Za správnost hospodaření se 
získanými finančními prostředky (dary, dotace) odpovídá SZDP. Vedení PDM ČR navrhuje SZDP 
způsob využití získaných finančních prostředků pro PDM ČR. 

d) Pracuje jako součást sekce SZDP „Mládež / Participace“ V čele sekce je koordinátor Spolku, který 
současně vykonává funkci koordinátora PDM ČR. Koordinátora navrhuje a schvaluje PDM ČR a Rada 
SZDP. 

e) Má své zástupce v Radě SZDP a své zástupce vysílá i na Valnou hromadu SZDP. 
f) Při zajištění prostorových a materiálních podmínek pro činnost PDM ČR spolupracuje s Domem dětí a 

mládeže Praha 2, IČO 45245924. 
 

5.1 Mají stejnou váhu jako Statut samotný a slouží k jeho dalšímu doplnění a upřesnění. 
5.2 Přílohy Statutu PDM ČR budou zpracovány dodatečně jako návrh na Celorepublikové zasedání 

delegátů PDM ČR (Volební řád; Jednací řád; Etický kodex a podobně) 
 

6.1  Statut PDM ČR vstupuje v platnost dnem schválení nadpolovičním počtem hlasů účastníků 
Celorepublikového zasedání PDM ČR. 

6.2  PDM ČR může zaniknout, pokud pro jeho zánik hlasují 2/3 účastníků Celorepublikového zasedání 
PDM ČR. 

6.3 Změny Statutu PDM ČR může schvalovat pouze Celorepublikové zasedání PDM ČR. 

 
Schváleno Celorepublikovým zasedáním PDM ČR dne 15. 10. 2021 
 

Aktualizace bodu 2.1.4 – příloha Statutu č.4 vydána 15.9.2022 
 
Schváleno Celorepublikovým zasedáním PDM ČR dne: 

 

 
Správnost ověřují předseda PDM ČR: Kamil ČERNÝ 

 

koordinátor PDM ČR: Mgr. Ján Rybárik 
 

statutární orgán zastřešující organizace: RNDr. Miroslav Prokeš 
Spolek zastánců dětských práv; IČO 43870147 

4. Právní subjektivita a hospodaření PDM ČR 

5. Přílohy Statutu PDM ČR 

6 Závěrečná ustanovení 


