STANOVY Sdružení žen KDU-ČSL
I.
Název, sídlo, právní forma
Název:

Sdružení žen KDU-ČSL /dále jen Sdružení/, jeho zkratka je SŽ KDU-ČSL
anglicky: Women's Association of KDU-CSL

Sídlo:

Ústřední kancelář KDU-ČSL Praha, Karlovo nám. 5

Statut:

Sdružení je ustanoveno na základě Stanov KDU-ČSL
§ 9 odst. 9
II.
Poslání a cíle sdružení

Sdružení je ustaveno na základě iniciativy žen, které jsou spjaty s politikou
KDU-ČSL. Je organizací nejen pro členky KDU-ČSL, ale i pro další ženy, které
s politikou strany souhlasí, sympatizují a chtějí se na ní podílet a podporovat ji.
Cíle:
Sdružení žen KDU-ČSL ctí hodnoty křesťansko-demokratické politiky a v tomto
smyslu se vyjadřuje k aktuálním politickým a celospolečenským problémům, podává
návrhy a náměty k jejich řešení.
Sdružení žen KDU-ČSL považuje rodinu za společenství muže, ženy a dětí a vnímá ji
jako základní podmínku života společnosti a státu. Klade důraz na formulaci,
provádění a sledování politik ohleduplných k specifikům rodiny a postavení žen v
současné společnosti.
Sdružení žen KDU-ČSL hájí život ve všech jeho podobách, přispívá k porozumění a
šíření dobré vůle mezi lidmi, a tím spoluvytváří politiku jako službu.
Sdružení žen KDU-ČSL chce spolupracovat s představiteli a orgány KDU-ČSL na všech
úrovních.
Sdružení žen KDU-ČSL vnímá Evropskou Unii, jejímž jsme členem jako místo, kde je
možné hledat podporu a podněty pro směřování křesťansko-demokratické politiky a
proto spolupracuje s politiky a zájmovými uskupeními na evropské úrovni.
Sdružení žen KDU-ČSL spolupracuje s ostatními zahraničními, především ženskými,
rodinnými a dalšími organizacemi v zájmu naplnění cílů sdružení.
Sdružení žen KDU-ČSL prosazuje oprávněné nároky na zastoupení žen ve veřejném
životě v orgánech KDU-ČSL a zastupitelských sborech. K tomu pomáhá vytvářet
podmínky.
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V souladu s výše uvedenými cíli sdružení zaměří svoji činnost především na pořádání
vzdělávacích, výchovných, kulturních a společenských akcí.
III.
Členství
Členkou se může stát každá žena starší 18 let, která se chce podílet na
činnosti Sdružení a souhlasí s jeho Stanovami.
 O přijetí členky rozhoduje na základě písemné přihlášky Krajský výbor
Sdružení. Členství vzniká dnem schválení za členku. Registraci provádí
tajemnice Sdružení zápisem do členské listiny.
 Členství zaniká vystoupením, úmrtím, zánikem sdružení, vyloučením na
základě rozhodnutí Krajského výboru Sdružení, a to zejména při porušení
Stanov nebo chování, které vážným způsobem poškozuje dobré jméno
Sdružení. Odvolacím orgánem pro vyloučení je Celostátní výbor.
 Výši členských příspěvků pro následující období schvaluje na návrh
celostátního předsednictva Celostátní sněm. Členky KDU-ČSL platí členský
příspěvek formou stranického příspěvku členek KDU-ČSL.


Práva členek:
 aktivně se podílet na činnosti Sdružení
 volit a být volena do orgánů Sdružení
 být informována o přijatých usneseních orgánů Sdružení
 předkládat náměty, stížnosti, připomínky
Povinnosti členek:
 dodržovat Stanovy Sdružení
 prosazovat a podílet se na uskutečňování cílů a usnesení Sdružení
 platit členské příspěvky
IV.
Organizační struktura a orgány sdružení
Organizační struktura:
celostátní organizace
krajská organizace
městský nebo místní klub /dále jen klub/
1. Orgány celostátní organizace:
Celostátní sněm, Celostátní výbor, Celostátní dozorčí rada
2. Orgány krajské organizace:
Krajská konference, Krajský výbor
3. Orgány klubu:
členská schůze, výbor
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ad 1/ Celostátní organizace
Celostátní sněm sdružení:
 je nejvyšším orgánem Sdružení
 schází se minimálně 1x za 2 roky nebo požádá-li o to nejméně 1/3
krajských organizací
 delegátky Celostátního sněmu s právem hlasovacím jsou členky
Celostátního výboru, Celostátní dozorčí rady, předsedkyně Krajských
výborů a delegátky, zvolené podle klíče stanoveného Celostátním výborem
 schvaluje Stanovy, Jednací řád a další organizační dokumenty
 rozhoduje o změně Stanov, Jednacího řádu a dalších organizačních
dokumentů
 schvaluje roční uzávěrku
 schvaluje zprávu Dozorčí rady
 projednává plány a návrhy činnosti předložené Výborem
 je odvolacím orgánem proti rozhodnutí Výboru
 jedná o zániku Sdružení
 volí předsedkyni, statutární místopředsedkyni a místopředsedkyně, Dozorčí
radu
 schvaluje členky Celostátního výboru navržené kraji v počtu 2 za každý
kraj
 navrhuje kandidátky do celostátních orgánů strany, zastupitelských sborů
event. dalších veřejných funkcí
 Celostátní sněm může jmenovat čestného člena Sdružení
→ Celostátní výbor sdružení:
 je výkonným orgánem Sdružení žen KDU-ČSL
 Výbor tvoří: předsedkyně, statutární místopředsedkyně a 3
místopředsedkyně, tajemnice, hospodářka a zástupkyně krajů
 schvaluje na návrh předsednictva tajemnici a hospodářku SŽ
 členka Výboru může být zvolena opakovaně
 předsedkyně zastupuje Sdružení a jedná jeho jménem, může být zvolena
opakovaně, ale nejvýše dvakrát v po sobě následujících volebních obdobích
 v nepřítomnosti ji zastupuje statutární místopředsedkyně nebo pověřená
členka Výboru
 Výbor zabezpečuje úkoly dané stanovami a Celostátním sněmem
 stanoví klíč k volbě delegátek Celostátního sněmu
 svolává a organizuje Celostátní sněm
 pro jednotlivé činnosti může výbor vytvářet pracovní skupiny a jmenuje
jejich vedoucí, v pracovní skupině mohou být i nečlenové Sdružení
 výborové schůze se konají zpravidla jedenkrát za dva měsíce
→ Celostátní dozorčí rada:
 je tříčlenná
 ze svého středu si volí předsedkyni
 dohlíží na plnění usnesení, realizaci cílů a hospodaření
 podává zprávu Celostátnímu sněmu
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ad 2/ Krajská organizace sdružení
→ Krajská konference:
 je nejvyšším orgánem krajské organizace, svolává ji Krajský výbor nejméně
jedenkrát za 2 roky, vždy však před uplynutím funkčního období nebo
požádá-li o to nejméně 1/3 klubů nebo členek krajské organizace
 Krajské konference s právem hlasovacím se zúčastní členky Krajského
výboru a delegátky zvolené podle klíče, který určí Krajský výbor
 hodnotí dosavadní činnost, stanoví úkoly na další období
 stanoví počet členek Krajského výboru
 volí předsedkyni, místopředsedkyni, tajemnici, hospodářku a další členky
Krajského výboru
 navrhuje 2 členky a 2 náhradnice do Celostátního výboru
→ Krajský výbor:
 je nejvyšší orgán v kraji mezi konferencemi, schází se zpravidla 1x za 2
měsíce
 řídí a koordinuje činnost sdružení a klubů v daném kraji
 stanoví klíč pro počet delegátek krajské konference
 svolává a zajišťuje krajskou konferenci
 navrhuje kandidátky do krajských orgánů strany do krajského
zastupitelstva, event. dalších veřejných funkcí.
 zajišťuje tok informací mezi Celostátním a Krajským výborem
ad 3/ Klub místní nebo městský
 může být založen nejméně 5 členkami
→ Členská schůze:
 je nejvyšším orgánem klubu
 schází se nejméně 1x ročně
 volí výbor, jeho předsedkyni a stanovuje počet členek výboru
 navrhuje kandidátky do místních orgánů KDU-ČSL, místních zastupitelských
sborů, event. dalších veřejných funkcí
→ Výbor klubu:
 volí ze svého středu místopředsedkyni a tajemnici
 svolává a organizuje členskou schůzi
 je výkonným orgánem klubu

V.
Hospodaření
1. Finanční prostředky získává sdružení členskými příspěvky členek, dary,
sponzorskými příspěvky, příspěvky KDU-ČSL a nadací.
2. Finanční hospodaření je vedeno dle platných právních norem a je zajišťováno
Ústřední kanceláří KDU-ČSL. Evidencí je pověřena členka výboru - hospodářka.
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VI.
Zánik sdružení
Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním, o kterém hlasuje celostátní sněm, a to nejméně 2/3
přítomných členek
b) rozhodnutím CV KDU-ČSL ve smyslu § 9, odstavce 9 Stanov KDU-ČSL.
VII.
Společná ustanovení
1. Volební období všech orgánů sdružení je dvouleté.
2. Orgány sdružení se usnáší za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členek
nebo delegátek, k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny členek nebo
delegátek, pokud stanovami není stanoveno jinak. Podrobnosti jednání
orgánů Sdružení stanoví jednací řád.
3. Není-li po uplynutí 30minut od začátku Celostátního sněmu přítomna nadpoloviční
většina všech členek, Sněm je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných
členek. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členek nebo
delegátek.
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