Zápis z Celostátního sněmu Sdružení žen KDU-ČSL konaného dne 2. 12. 2017
v Kroměříži

Přítomny:

viz prezenční listina

Zapisovatelka:

Pavlína Stankayová

Ověřovatelka:

Dana Forišková

Program:

viz příloha

ad 1)
Statutární místopředsedkyně Zdeňka Kumstýřová přivítala přítomné a poděkovala všem za
práci ve SŽ. Poté předala moderování sněmu Marii Jílkové. M. Jílková omluvila nepřítomnost
pozvaných hostů a konstatovala, že z 51 pozvaných delegátek je přítomno 26 (+3 delegátky
z Prahy jsou na cestě). Sněm je tedy usnášení schopný. Sněm schválil zapisovatelku a
ověřovatelku zápisu (viz výše). Skrutátorkami byly zvoleny M. Jančíková a M. Varhaníková.
ad 2)
Delegátky byly seznámeny s programem jednání. Návrh na doplnění programu o následující
body - Zpráva předsedkyně dozorčí rady a drobné doplnění stanov SŽ KDU – ČSL. Návrhy
byly jednohlasně schváleny.
ad 3)
Volba pracovního předsednictva, se souhlasem všech delegátek Z. Kumstýřová, M. Jílková,
M. Svobodová a P. Stankayová.
ad 4)
Delegátkám byly předloženy návrhy jednacího a volebního řádu. M. Jílková navrhla Sněmu
úpravu ve volebním řádu, článek 3, bod 6 a, c, a to zvolit 4 místopředsedkyně, z toho 1.
statutární. Návrh byl schválen hlasy všech přítomných.
ad 5)
Do návrhové komise byly navrženy a poté jednohlasně schváleny: M. Svobodová
(předsedkyně), D. Forišková a M. Kolářová. Volební a mandátová komise byla zvolena ve
složení: K. Vaculínová (předsedkyně), J. Nováková, V. Pražáková, I. Kalodová, D. Švastová.
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ad 6)
Vystoupení místopředsedy KDU – ČSL J. Bartoška, který poděkoval za pozvání na Sněm
Sdružení žen KDU – ČSL. Práce žen si nesmírně váží a poděkoval všem ženám za práci pro
KDU – ČSL. Uvedl, že v současné době se v KDU – ČSL začínají tvořit odborné komise a bude
velmi rád, pokud v těchto komisích budou pracovat členky SŽ KDU – ČSL.
ad 7)
Zprávu předsedkyně SŽ KDU – ČSL E. Janšové přečetla v zastoupení D. Forišková. Zpráva
předsedkyně viz příloha a webové stránky.
ad 8)
M. Šojdrová, čestná předsedkyně SŽ poděkovala E. Janšové za její práci a navrhla, aby byla
oceněna KDU – ČSL za vedení SŽ. Bilancovala uplynulé období, seznámila delegátky s prací
v Evropském parlamentu a se svými aktivitami.
M. Šojdrová vidí neúspěch KDU – ČSL v tom, že do předsednictva KDU – ČSL nebyla zvolena
žádná žena. Vnímá to, že ženy jsou v politice ne proto, že tam chtějí být, ale protože jsou
tam, kde jsou (ve funkcích) úspěšné.
M. Šojdrová seznámila přítomné s dotazníkem „Work-life balance“ (Rovnováha soukromého
a pracovního života).
Gratulace MUDr. Evě Novákové, zakládající člence SŽ k narozeninám. E. Nováková
připomněla Evropský rok kulturního dědictví.
ad 9)
Zprávu hospodářky E. Huťťové o hospodaření s finančními prostředky přednesla v zastoupení
K. Vaculínová (viz příloha).
ad 10)
Zprávu předsedkyně dozorčí rady přečetla Z. Kumstýřová za H. Demlovou. Zpráva je přílohou
tohoto zápisu.
ad 11 a 13)
Z. Kumštýřová představila pokračování soutěže „Naše politička“, M. Svobodová seznámila
přítomné s projektem 85 stromů Olgy Havlové, možnost využít tuto akci v rámci komunálních
voleb, J. Duchková – úprava a revize Stanov SŽ a vytvoření strategického plánu, Z. T.
Špringlová a V. Šnapková hovořily o organizování workshopů a projektu „Ženy ženám“
v Ústeckém kraji, P. Túmová upozornila na 3. ročník Volební akademie žen, spolupráce se
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sociální
komisí
a
pokračování
diskuse
–
Ženy
ve
vědě,
D. Forišková - místostarostka města Příbor informovala o rušení Ministerstva pro legislativu,
rovné příležitosti a národnostní menšiny, P. Stankayová poděkovala M. Jelínková – bývalé
tajemnici SŽ, upozornila na vyvěšování plachet s logem SŽ na akcích krajů, požádala krajské
předsedkyně o zasílání informací a akcí na webové stránky. Proběhla krátká diskuse, z níž
vyplynuly další body usnesení (viz příloha).
ad 12)
Volby předsedkyně SŽ:
M. Jílková vyzvala přítomné k podávání návrhů. Přítomno bylo 29 delegátek. Na předsedkyni
SŽ byla navržena Š. Jelínková, která představila své vize týkající se posilování postavení žen
v politice a do funkce předsedkyně byla zvolena 29 hlasy.
Volba statutární místopředsedkyně SŽ:
M. Jílková vyzvala k podávání návrhů. Na funkci statutární místopředsedkyně byly navrženy
Z. Kumstýřová a M. Svobodová. M. Svobodová se kandidatury vzdala.
Z. Kumstýřová se představila, seznámila delegátky se svou prací v sociální sféře i v komunální
politice. Proběhla volba a Z. Kumstýřová byla zvolena 29 hlasy.
Volba místopředsedkyň SŽ:
Do funkce místopředsedkyně byly navrženy E. Janšová, M. Jílková, L. Lapinová, M.
Svobodová, P. Stankayová, M. Kolářová. M. Jílková a L. Lapinová se kandidatury vzdaly.
Proběhla volba a do funkce místopředsedkyň SŽ byly zvoleny P. Stankayová (29 hlasů), M.
Kolářová (27 hlasů), a M. Svobodová (19 hlasů). E. Janšová (9 hlasů) nebyla zvolena.
Volba členek Celostátního výboru SŽ:
Delegátky byly seznámeny s návrhy kandidátek do Celostátního výboru SŽ a byly vyzvány
k dalším návrhům. V CV SŽ musí mít každý kraj zastoupení dvou žen (krajská předsedkyně
z titulu funkce + další návrh). Volba proběhla aklamací, všechny navržené kandidátky byly
v 1. kole zvoleny 28 platnými hlasy (viz usnesení).
Volba Celostátní dozorčí rady SŽ:
Delegátky byly seznámeny s návrhy kandidátek do celostátní dozorčí rady. S návrhy všechny
souhlasily a proběhla volba. Všechny navržené kandidátky byly zvoleny 26 platnými hlasy (viz
usnesení).
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ad 14)
Delegátky byly seznámeny s návrhem na usnesení, které bylo přijato hlasy všech přítomných
(viz příloha).

PŘIJATÁ USNESENÍ:

Sněm SŽ schvaluje:
- změnu programu jednání
- jednací řád sněmu
- změnu ve volebním řádu
- zprávu o činnosti SŽ předsedkyně Elišky Janšové
- zprávu o hospodaření SŽ hospodářky Evy Huťové
- zprávu Dozorčí rady SŽ předsedkyně Hany Demlové

Sněm SŽ volí:
- Šárku Jelínkovou předsedkyní SŽ
- Zdeňku Kumstýřovou statutární místopředsedkyní SŽ
- Pavlínu Stankayovou, Miriam Kolářovou a Marii Svobodovou místopředsedkyněmi SŽ
- Elišku Janšovou, Danielu Švastovou, Janu Duchkovou, Ivanu Rouskovou, Michaelu
Blahovou, Alžbětu Volfovou, Ladu Baránek Lapinovou, Olgu Halákovou, Marii Jílkovou,
Moniku Doležalovou, Věru Šnapkovou, Terezii Zdeňku Špringlovou, Pavlu Radovou, Svatavu
Hintnausovou, Petru Tichánkovou, Marii Hubálkovou, Gabrielu Jančíkovou, Ivanu Kalodovou,
Ditu Vávrovou, Kateřinu Hojnou členkami Celostátního výboru SŽ
- Danu Foriškovou, Karlu Vaculínovou a Jolanu Novákovou členkami Celostátní dozorčí rady
SŽ
Sněm SŽ konstatuje:
-

že nezvolení žen do předsednictva KDU-ČSL, se negativně promítlo do volebního výsledku
(voleb) do parlamentu ČR v roce 2017.
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Sněm SŽ děkuje:
-

své dosavadní předsedkyni PhDr. Elišce Janšové a navrhuje ji na vyznamenání KDU-ČSL na
příštím Sjezdu KDU-ČSL.

Sněm SŽ doporučuje:
-

předsednictvu KDU-ČSL, aby tématem „Rodinné politiky“ byla pověřena žena, předsedkyně
SŽ KDU-ČSL.
aby po zrušení ministra pro lidská práva nezanikly oblasti lidských práv, rovných příležitostí a
národnostních menšin a byly začleněny pod kompetentní ministerstva.

Sněm SŽ žádá:
-

vedení strany o změnu stanov KDU-ČSL tak, aby celostátní předsedkyně SŽ KDU-ČSL byla
automaticky členkou Celostátního výboru a celostátního předsednictva KDU-ČSL.

Sněm SŽ ukládá:
-

nově zvolenému CV SŽ KDU-ČSL, aby vypracoval funkční návrh financování fungování SŽ KDUČSL.

Sněm SŽ pověřuje:
-

předsednictvo SŽ KDU – ČSL vypracováním Strategického plánu činnosti SŽ KDU – ČSL na
období 2018/2019 se stanovením priorit - cílů a jeho časovým plněním.

Sněm SŽ navrhuje:
-

udělení zvláštní ceny za zásluhy v soutěži Naše politička 2018 sestře PhDr. Elišce Janšové.

Sněm SŽ prosazuje:
-

v rámci SŽ i KDU-ČSL, aby téma „Péče o znevýhodněné osoby“, především seniory, zdravotně
postižené, dlouhodobě nemocné, bylo rovnocenné tématu „Péče o děti a rodinu.“

Sněm SŽ iniciuje:
-

vznik analytického týmu pro rovné příležitosti žen v KDU-ČSL a jeho předsedkyní jmenuje
sestru PhDr. Elišku Janšovou, která se tématice dlouhodobě věnuje.

Sněm SŽ se hlásí:
-

k politice Evropské unie a je pro přijetí Eura. Klade větší důraz na osvětu a přiblížení lidem
výhod členství v Evropské unii a výhod přijetí Eura pro ČR. Doporučuje předsednictvu KDUČSL vyslovení se pro přijetí Eura.
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ad 15)
Předsedkyně poděkovala všem za účast a navrhla termín zasedání příštího CV SŽ a Sněm
ukončila.

Zapsala:

Pavlína Stankayová

Ověřila:
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Dana Forišková

