OBSAH SEŠITU MATERIÁLŮ
SJEZDU KDU-ČSL 2010
1. Návrh Programu SJEZDU KDU-ČSL 2010

4

2. JEDNACÍ ŘÁD SJEZDU KDU-ČSL

5

3. VOLEBNÍ ŘÁD SJEZDU KDU-ČSL (dále jen sjezd)

7

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI POSLANCŮ KDU-ČSL V EVROPSKÉM PARLAMENTU
2009 - 2010

13

5. ZPRÁVA KLUBU POSLANCŮ KDU-ČSL

21

6. ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SENÁTORŮ KDU-ČSL

31

7. ZPRÁVA O POLITICKÉ A ORGANIZAČNÍ ČINNOSTI STRANY A PLNĚNÍ
USNESENÍ SJEZDU KDU-ČSL 2009

33

8. FINANČNÍ ZPRÁVA (ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KDU-ČSL)

44

9. ZPRÁVA O ČINNOSTI CELOSTÁTNÍ REVIZNÍ KOMISE ZA OBDOBÍ 2009 - 2010 48
10. ZPRÁVA O ČINNOSTI CELOSTÁTNÍHO ROZHODČÍHO SBORU

50

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SJEZDU

55

3
Materiály Sjezdu KDU-ČSL 2010 – Ţďár nad Sázavou 20. - 21. 11. 2010

Návrh Programu SJEZDU KDU-ČSL 2010

1.
1.

Zahájení a uvítání:
a) schválení sloţení pracovního předsednictva, programu, jednacího a volebního řádu sjezdu,
b) volba mandátové, návrhové a volební komise, jmenování 2 ověřovatelů zápisu.

2. Zpráva úřadující předsedkyně KDU-ČSL
3.

Zprávy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

o činnosti Klubů poslanců a senátorů KDU-ČSL v PČR,
o činnosti poslanců v Evropském parlamentu za KDU-ČSL,
mandátové komise,
o politické a organizační činnosti strany a plnění usnesení Sjezdu 2008,
finanční,
Celostátní revizní komise KDU-ČSL,
Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL.

4.

Volby

5.

Diskuse

6.

Závěr sjezdu
a) schválení usnesení,
b) závěrečné slovo předsedy KDU-ČSL.

Zahájení jednání:
Prezence:

4

v sobotu 9.00 hod., v neděli v 10.00 hod.
v sobotu bude zahájena v 7.30 hod., v neděli v 9.00 hod.
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2. JEDNACÍ ŘÁD SJEZDU KDU-ČSL
1. Schopnost usnášení, rozhodování sjezdu, volby
Sjezd je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.
O přijetí sjezdových dokumentů - §15, odst. 1 a 2 platných Stanov KDU-ČSL (zprávy
předsedy strany, poslaneckého klubu, senátorského klubu, finanční zprávy, zprávy Celostátní
revizní komise a Celostátního rozhodčího sboru a případně dalších zpráv) a dalších rozhodnutí
sjezdu rozhoduje nadpoloviční většina přítomných delegátů.
Právo delegátů volit představitele a orgány KDU-ČSL je konkretizováno v samostatném
sjezdovém materiálu „Volební řád sjezdu KDU-ČSL“.

2. Platnost mandátu
O platnosti mandátu rozhoduje mandátová komise, a to s definitivní platností. Vychází při tom z
předloţených originálů dokumentů, tj. zejména z usnesení všech předsjezdových okresních a
krajských konferencí, z usnesení minulého sjezdu o volbě členů CK a z dalších usnesení o volbě
nebo kooptaci členů CK.

3. Práva a povinnosti delegátů
Kaţdý delegát (§ 14 platných Stanov KDU-ČSL) má právo a povinnost zúčastnit se osobně
celého jednání sjezdu. Má právo přihlásit se do diskuse, vznést připomínky a náměty komisím
sjezdu a sjezdu, hlasovat a volit.

4. Podkladové materiály sjezdu
Podkladové materiály pro jednání sjezdu včetně návrhů na sloţení pracovního
předsednictva, komisí a dvou ověřovatelů sjezdového zápisu jsou předloţeny sjezdu Celostátní
konferencí KDU-ČSL. Sjezdové materiály jsou předkládány všem delegátům v písemné formě.

5. Řízení sjezdu
Jednání sjezdu řídí pracovní předsednictvo. Členy pracovního předsednictva jsou členové
Celostátního výboru KDU-ČSL. Sjezd postupně projednává jednotlivé body programu. Pokud
někdo z přítomných delegátů poţádá o změnu nebo doplnění programu sjezdu v jeho průběhu,
musí se o jeho návrhu hlasovat. Úkolem předsedajícího, resp. pracovního předsednictva, je
vydávat pokyny k činnosti všech komisí, určovat pořadí diskutujících, udělovat slovo hostům a
předkládat návrh na ukončení diskuse, vyřizovat návrhy a připomínky delegátů sjezdu. V řízení
sjezdu se členové pracovního předsednictva střídají.

6. Sjezdové komise
Sjezd volí na návrh pracovního předsednictva a delegátů sjezdu členy komise mandátové,
nominační, volební a návrhové. Podle potřeby mohou delegáti rozhodnout o ustavení dalších
pracovních komisí sjezdu. Komise sjezdu mají 5-15 členů, komise volební můţe mít aţ 19 členů,
nerozhodne-li sjezd jinak.
Komise zahájí svoji činnost podle pokynů pracovního předsednictva. Jednání příslušné
komise svolává a řídí její předseda, který je volen nadpoloviční většinou členů komise.
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7. Hlasovací právo a způsob hlasování
Hlasovací právo mají delegáti dle § 14 platných Stanov KDU-ČSL, a to:
a. členové Celostátní konference KDU-ČSL,
b. zástupci okresních organizací, kteří byli zvoleni na okresních konferencích strany podle
klíče stanoveného CK KDU-ČSL.
Hlasování řídí předsedající sjezdu. Není-li hlasování tajné, hlasuje se o návrzích zdviţením
delegačního lístku. Je-li výsledek hlasování zřejmý, není třeba zjišťovat přesné počty hlasů. To
neplatí, poţaduje-li, byť i jediný delegát, informaci o přesném sčítání hlasů.

8. Diskuse
Diskuse se mohou zúčastnit všichni delegáti s hlasovacím právem.
Účastníci sjezdu se hlásí do diskuse písemně nebo zvednutím ruky. Vyplněné přihlášky
předají pořadatelům, skrutátorům v jednacím sále nebo přímo pracovnímu předsednictvu sjezdu.
Písemné přihlášky mají přednost.
Diskusní vystoupení je limitováno časovým rozsahem maximálně 3 minut (pokud delegáti
nerozhodnou o prodlouţení časového limitu).
Diskuse končí, nejsou-li přihlášeni další diskutující. O návrhu na ukončení diskuse v jejím
průběhu rozhodují delegáti hlasováním, a to bez rozpravy. Před ukončením diskuse musí řídící
nechat zaznít všechny návrhy na usnesení, které do té doby nemohly být předneseny.
Písemné diskusní příspěvky, které nemohly být z časových důvodů předneseny, budou
zařazeny jako příloha do sjezdových materiálů.
V průběhu sjezdu mohou předkládat návrhy na usnesení pouze jeho delegáti. Návrhy, o
nichţ se má hlasovat, se podávají písemně návrhové komisi sjezdu. Tyto návrhy musí být také
předneseny ústně.
Délka představení kandidátů na předsedu strany nepřekročí 15 minut, kandidátů na
místopředsedy 7 minut a členy celostátního výboru 3 minuty.

9. Předložení návrhu usnesení sjezdu a postup při
hlasování
Návrhová komise (případně další pracovní komise) zpracovává návrhy, případně je i
redakčně upravuje a předkládá je sjezdu k hlasování. Obdobně připravuje ke schválení sjezdové
usnesení.
O případných protinávrzích k návrhu se hlasuje jako první, a to v opačném pořadí neţ byly
předloţeny. Před zahájením hlasování o protinávrzích je přečten původní návrh včetně všech
protinávrhů. Vylučuje-li přijatý protinávrh další protinávrh (návrh), o tomto protinávrhu (návrhu)
se jiţ nehlasuje. Sjezd se můţe usnést, ţe se bude hlasovat odděleně o jednotlivých částech
návrhu (protinávrhu). Po takovém odděleném hlasování se na závěr hlasuje o návrhu
(protinávrhu) jako celku. Před zahájením hlasování se zopakuje přesné znění návrhu
(protinávrhu).

10.

Zvláštní ustanovení

Nastane-li jakákoliv pochybnost, nebo vznikne-li situace, se kterou jednací řád nepočítá,
rozhodne o ní sjezd okamţitým hlasováním bez rozpravy buď přímo, nebo na návrh pracovního
předsednictva.
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3. VOLEBNÍ ŘÁD SJEZDU KDU-ČSL (dále jen sjezd)
Čl. 1
Základní a společná ustanovení
1. Navrhovat kandidáty na předsedu, 1. místopředsedu, další místopředsedy, členy
Celostátního výboru, předsedy, členy a náhradníky Celostátní revizní komise a
Celostátního rozhodčího sboru jsou oprávněni: odstupující Celostátní konference KDUČSL, krajské výbory KDU-ČSL a delegáti sjezdu (viz Stanovy KDU-ČSL § 15, odst. 6).
2. Volba předsedy a místopředsedů všech volených orgánů na sjezdu probíhá vţdy tajným
hlasováním (viz Stanovy KDU-ČSL § 12, odst. 2). Další členové volených orgánů se volí
zpravidla tajným hlasováním.
3. Před zahájením kaţdé volby zkontroluje volební komise volební schránky a zapečetí je.
Zkontroluje, zda jsou připraveny hlasovací lístky s předtištěnými jmény kandidátů, zda
jsou opatřeny razítkem a parafovány členem volební komise.
4. Jména kandidátů jsou na hlasovacích lístcích uvedena v abecedním pořadí a před jménem
kaţdého z nich je uvedeno pořadové číslo.
5. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena tajnost
hlasování; delegáti vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.
6. V místnosti, kde se sčítají hlasy, jsou přítomni pouze členové volební komise; další osoby
mohou být přítomny jen s jejím souhlasem. Před sčítáním hlasů se smísí volební lístky ze
všech uren.
7. Za přítomného je povaţován delegát, který si vyzvedne hlasovací lístek.
8. Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní volební komise, která
to poznamená v zápise o výsledku hlasování.
9. O výsledku hlasování kaţdého kola volby se sepíše zápis, který podepíší všichni členové
volební komise; v zápise o hlasování se uvede:
a) počet vydaných hlasovacích lístků,
b) počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků,
c) počet neodevzdaných hlasovacích lístků,
d) počet platných hlasů odevzdaných pro navrţené kandidáty,
e) konstatování o zvolení nebo nezvolení kandidáta,
f) eventuální výhrady člena volební komise.
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10. Výsledky hlasování kaţdého kola volby oznámí sjezdu v souladu s předchozím bodem
předseda volební komise nebo jím pověřený zástupce volební komise po dohodě s
předsedajícím sjezdu.
Čl. 2
Volební komise
1. Volby konané sjezdem připravuje pro delegáty sjezdu volební komise sjezdu (dále jen
"volební komise") ve spolupráci s jeho organizačním štábem. Při své činnosti se řídí
tímto volebním řádem.
2. Volební komise zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu; volba funkcionářů
volební komise se koná většinovým způsobem.
3. Volební komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů.
4. K platnosti usnesení volební komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
členů.
5. Volby řídí předseda volební komise.
Čl. 3
Volba představitelů a dalších orgánů strany
1. Návrhy kandidátů na předsedu, 1. místopředsedu a další místopředsedy se předkládají
volební komisi písemně, nejpozději 30 minut před začátkem doby stanovené pro volby.
2. Volba se koná nejvýše ve třech kolech. Postup pro třetí kolo voleb je totoţný s postupem
pro druhé kolo voleb.
3. Volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány v kaţdém kole nadpoloviční většině
delegátů.
4. Delegát volí předsedu strany a 1. místopředsedu tak, ţe na hlasovacím lístku vyjádří:
a) souhlas s jedním z kandidátů zakrouţkováním pořadového čísla před jeho
jménem; pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne (viz vzor);
b) nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech
kandidátů (viz vzor).
5. Delegát volí místopředsedy strany tak, ţe na hlasovacím lístku vyjádří:
a) souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro obsazení
míst místopředsedů strany (viz Stanovy KDU-ČSL § 15, odst. 5, písm. a)
zakrouţkováním pořadových čísel před jejich jmény; pořadová čísla před jmény
ostatních kandidátů přeškrtne (viz vzor);
8
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b) nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech
kandidátů (viz vzor).
6. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném neţ vydaném tiskopise a ten, který je
upraven jiným způsobem, neţ je stanoveno v bodu 4 a 5 tohoto článku volebního řádu.
Dodatečně dopisované jméno kandidáta, který nebyl navrţen, nezpůsobuje neplatnost
hlasovacího lístku; takový kandidát se však pro volbu nezapočítává.
Volba předsedy strany
7. V prvém kole je předsedou strany zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu
hlasů přítomných delegátů.
8. Nezíská-li ţádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, koná se
druhé kolo volby.
9. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů.
Je-li více kandidátů na prvém nebo na druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů,
postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti.
10. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných
delegátů.
11. Nebyl-li předseda strany zvolen ani ve druhém kole, koná se nová volba podle tohoto
volebního řádu.
Volba 1. místopředsedy strany
12. V prvém kole je 1. místopředsedou strany zvolen kandidát, který získal nadpoloviční
většinu hlasů přítomných delegátů.
13. Nezíská-li ţádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, koná se
druhé kolo volby.
14. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů.
Je-li více kandidátů na prvém nebo na druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů,
postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti.
15. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných
delegátů.
16. Nebyl-li 1. místopředseda strany zvolen ani ve druhém kole, koná se nová volba podle
tohoto volebního řádu.
Volba dalších místopředsedů strany
17. V prvém kole jsou místopředsedy strany zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční
většinu hlasů přítomných delegátů.
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18. Pokud obdrţí nadpoloviční většinu více kandidátů, neţ je počet obsazovaných míst, jsou
zvoleni ti z nich, kteří obdrţeli nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro
kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba.
19. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů tolik kandidátů, aby byl
obsazen stanovený počet míst místopředsedů strany, koná se na neobsazená místa druhé
kolo volby.
20. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými
získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů v následujícím počtu:
a) Při nezvolení ţádného kandidáta postupuje do druhého kola prvních šest kandidátů
s nejvyšším počtem hlasů
b) Při nezvolení tří kandidátů postupuje do druhého kola pět kandidátů s nejvyšším
počtem hlasů
c) Při nezvolení dvou kandidátů postupují do druhého kola tři kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů
d) Při nezvolení jednoho kandidáta postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů
Při rovnosti hlasů více kandidátů na postupových místech postupují do druhého kola všichni
tito kandidáti.
21. Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů
přítomných delegátů.
22. Pokud obdrţí nadpoloviční většinu více kandidátů, neţ je počet obsazovaných míst, jsou
zvoleni ti z nich, kteří obdrţeli nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro
kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba.
23. Nebyla-li ani po druhém kole volby obsazena stanovená místa místopředsedů, koná se na
neobsazená místa třetí kolo volby podle tohoto volebního řádu.
24. Nebyla-li ani po třetím kole volby obsazena stanovená místa místopředsedů, koná se na
neobsazená místa nová volba podle tohoto volebního řádu.

Čl. 4
Volba do Celostátního výboru
1. Návrhy kandidátů Celostátního výboru se předkládají volební komisi písemně, nejpozději
30 minut před dobou stanovenou pro volby.
2. Volba členů CV se koná ve dvou krocích:
a) první krok – volba pořadí prvních patnácti členů CV je tajná a jednokolová.
b) druhý krok – odsouhlasení patnácti členů CV aklamací.
3. Volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány nadpoloviční většině delegátů.
4. Delegát volí tak, ţe na hlasovacím lístku vyjádří:
10
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a) souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl pro volbu stanoven,
zakrouţkováním pořadového čísla před jejich jmény; pořadová čísla před jmény
ostatních kandidátů přeškrtne (viz vzor);
b) nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech
kandidátů (viz vzor).
5. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném neţ vydaném tiskopise a ten, který je
upraven jiným způsobem, neţ je stanoveno v předchozím bodu tohoto volebního řádu.
Dodatečně dopisované jméno kandidáta, který nebyl navrţen, nezpůsobuje neplatnost
hlasovacího lístku; takový kandidát se však pro volbu nezapočítává.
6. V prvém kole je zvoleno pořadí 15 kandidátů s největším počtem hlasů z počtu vydaných
hlasovacích lístků.
7. V případě rovnosti hlasů více kandidátů na 15. místě bude o 15. kandidátovi rozhodnuto
losem.
8. O takto sestaveném pořadí prvních patnácti kandidátů bude hlasováno aklamací.
Čl. 5
Schválení volby členů Celostátní konference krajskými konferencemi
1. Sjezd schvaluje volbu členů Celostátní konference na krajských konferencích veřejným
hlasováním.
2. Hlasuje se o všech krajskými konferencemi zvolených členech Celostátní konference
společně.
3. Počet členů Celostátní konference z jednotlivých krajů určila Celostátní konference před
konáním krajských konferencí, a to v závislosti na počtu členů strany v kraji.
4. Seznam členů Celostátní konference zvolených na krajských konferencích obdrţí delegáti
sjezdu nejpozději 60 minut před hlasováním.
5. Hlasování je platné, je-li přítomna alespoň polovina delegátů.
6. Volba členů Celostátní konference krajskými konferencemi je schválena, získá-li hlasy
nadpoloviční většiny přítomných delegátů.

VZOR:
1) Josef Balabán
2) Václav Potůček
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4. ZPRÁVA O ČINNOSTI POSLANCŮ KDU-ČSL
V EVROPSKÉM PARLAMENTU 2009 - 2010
1. Úvod:
Ve volbách do Evropského parlamentu (EP) v červnu 2009 pro 7. volební období (20092014) získali poslanci KDU-ČSL 7,64 % platných hlasů. Obhájili tak své dva poslanecké
mandáty z voleb v roce 2004. Z. Roithová získala nejvíce preferenčních hlasů ze všech
zvolených poslanců (v relativním vyjádření), konkrétně 29,09 %. Oba poslanci Z. Roithová a J.
Březina jsou členy nejsilnějšího poslaneckého klubu Evropské lidové strany (ELS). Klub má 265
z celkových 736 poslanců parlamentu a jejím předsedou zůstává Joseph Daul z Francie. Tento
poslanecký klub se po odchodu britské konzervativní strany, ODS a dalších stran vrátil k svému
původnímu názvu odvozenému od Evropské lidové strany, jejíţ je KDU-ČSL jediným českým
členem.
Výsledky i průběh aktivit poslanců KDU-ČSL v EP jsou pravidelně dostupné na
internetových stránkách www.roithova.cz a www.janbrezina.cz. Práce poslanců KDU-ČSL je
podobně jako v předchozím volebním období mandátu velmi dobře hodnocena médii a odbornou
veřejností. Na základě výsledků práce minulého volebního období, kdy čeští novináři opakovaně
poukazovali na pracovitost a vytrvalost obou poslanců, byla i zvolena hlavní volební propagace
pod názvem "Zvol své evropské hvězdy" www.evropske-volby.cz šířená zejména pomocí
úspěšné akce "ploty". Poslanci KDU-ČSL i nyní předčí své české kolegy z jiných stran ve
většině statistických ukazatelů aktivity za uplynulý rok: Z. Roithová měla 57 vystoupení na
plenárním zasedání, poloţila 15 interpelací, navrhla 3 usnesení, předloţila 1 písemné prohlášení
a byla zpravodajkou pro 1 stanovisko, J. Březina měl 16 vystoupení na plenárním zasedání,
poloţil 15 interpelací a navrhl 3 usnesení (k 31. 7. 2010). I jako ocenění práce zástupců KDUČSL v EP se rozšířené předsednictvo poslaneckého klubu ELS rozhodlo přijmout jejich pozvání
do Karlových Varů a tak poprvé v historii zasedalo na půdě ČR. Za zájmu medií byla 6. -7. 5.
2010 diskutována aktuální politická témata jako je strategie proti hospodářské krizi, boj proti
korupci, organizovanému zločinu a hazardu a také otázky Východní partnerství. Předsednictvo
ELS vyjádřilo následně velké poděkování KDU-ČSL za obsahové i organizační zajištění.
Předkládaná zpráva se týká práce obou poslanců v 7. volebním období v letech 20092010.

2. Evropský parlament:
Na začátku nového volebního období se Evropský parlament musel shodnout na
vytvoření svých řídících orgánů a zvolení jednotlivých představitelů. Do čela EP byl zvolen člen
ELS Jerzy Buzek (Polsko), který se stal historicky prvním předsedou EP pocházejícím ze zemí
střední a východní Evropy. Vliv ELS jako vítěze evropských voleb se projevil i ve sloţení nové
Evropské komise. V jejím čele je opět J. Barroso a také většina komisařů pochází ze zástupců
ELS, podobně jako nový předseda Evropské rady H. Van Rompuy. Parlament získal po ratifikaci
Lisabonské smlouvy, opoţděně vstupující v platnost, vyšší kompetence mimo jiné i ve vztahu
k Evropské komisi. Schválení nové Evropské komise předcházela velice pečlivá slyšení
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jednotlivých kandidátů na komisaře před poslanci ve výborech (schválena 488 hlasy). Kromě
standardní legislativní činnosti se parlament věnoval Legislativnímu plánu nové Evropské
komise a implementaci řady změn vyplývajících z Lisabonské smlouvy. EP se podařilo vyjednat
s Evropskou komisí výhodnou meziinstituční dohodu, která umoţní poslancům mimo jiné i vyšší
pravomoci a kontrolu (a to i nad rámec Lisabonské smlouvy). EP se také zaměřil na tvorbu
strategických dokumentů pro boj proti hospodářské a finanční krizi. Prosadil zásadní reformy při
dohledu nad finančním trhem, a to včetně zlepšení dohledu na evropské úrovni.

3. Legislativní práce poslanců
a) Oblasti zodpovědnosti/funkce:

Zuzana Roithová
Předsedkyně české národní delegace při ELS
Členka Rozšířeného předsednictva ELS
Místopředsedkyně Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáţdění AKT-EU
(Afrických, Karibských a Tichomořských států – Evropské unie) /odpovědná za oblast
dodrţování lidských práv; v rámci tohoto shromáţdění členství v politické komisi)
Členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Jediný zástupce EP ve Vědecké radě Evropské komise
Zastupující členka ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zastupující členka ve Výboru pro práva ţen a rovnost pohlaví
Zastupující členka v Podvýboru pro bezpečnost a obranu
Zastupující členka ve Zvláštním výboru pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
Zastupující členka v Delegaci pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
Zastupující členka v Delegaci v Parlamentním shromáţdění Euronest (pro Východní
partnerství)
Dále pracuje v parlamentních skupinách pro bioetiku, zdravotně postiţené a dalších.

Jan Březina
Pokladník české národní delegace při ELS
Člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
Člen Delegace pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdţán a EU-Gruzie
Člen Delegace v Parlamentním shromáţdění Euronest (pro Východní partnerství)
Zastupující člen ve Výboru pro regionální rozvoj
Zastupující člen v Delegaci pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
b) Přehled stěţejních oblastí, ve kterých se angaţovali poslanci KDU-ČSL
Čeští poslanci se snaţili navázat na práci a nedokončené úkoly českého předsednictví EU, za
zmínku stojí zejména prosazení Telekomunikačního balíčku, který jednak přinese nový impuls
pro podnikatele v telekomunikačním a IT trhu, jednak poskytne řadu garancí jednotlivým
uţivatelům (a to díky pozměňovacímu návrhu Z. Roithové i v oblasti základních občanských
práv). Oba poslanci vyvíjeli tlak na ostatní evropské instituce a představitele Kanady ve věci
zrušení kanadských víz pro občany ČR a zajistili podporu ze strany H. Van Rompuye pro tento
český národní zájem. Z. Roithová podpořila k malým státům spravedlivější personální obsazení
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nově vznikající Evropské sluţby pro vnější činnost (tj. nové diplomatické sluţby EU). Z.
Roithová vystoupila ve prospěch účinnějšího boje proti terorismu, který přinese nová dohoda
SWIFT mezi EU a USA o výměně dat o finančních transakcích odkrývajících nelegální finanční
zdroje teroristických skupin. Z. Roithová tradičně hájila zájmy českých textiláků při
projednávání nové legislativy harmonizující označování textilních výrobků. V návaznosti na její
interpelaci (která byla propojena s oficiální stíţností na Evropskou komisi a dopisem předsedovi
EK J. Barrosovi) začalo oficiální vyšetřování v kauze OKD bytů a nedovolené státní podpory v
řádu několika miliard korun. Evropská komise splnila poţadavek Zprávy Z. Roithové „ O důvěře
spotřebitele v digitálním prostředí“ a od podzimu 2009 spustila i v českém jazyce celoevropský
internetový portál eYouGuide, kde se uţivatelé poprvé v ucelené a jednoduché formě otázek a
odpovědí dozví o svých právech a povinnostech na internetu a při pouţívání informačních
technologií. Z. Roithová trvale upozorňovala na nekvalitní zboţí dováţené do EU z Číny a
dalších asijských zemí a zasazovala se o zachování konkurenceschopnosti evropského průmyslu
(vystoupila proti uzavření Dohody o volném obchodu s Jiţní Koreou, jejíţ dopad by v původní
podobě byl na evropský automobilový průmysl katastrofální). Z. Roithová jako bývalá
zpravodajka prosazovala u legislativy o nových potravinách v druhém čtení, aby nové potraviny
byly uváděné na trh v souladu s etickými hodnotami a nebyly tak podporovány potravinové
produkty z klonovaných zvířat. Z. Roithová kritizovala dodrţování lidských práv ve světě
(zejména v totalitních státech) a spolu s dalšími poslanci adresovala ruskému prezidentovi
protest ve věci spravedlivého procesu s M. Chodorkovským. Z. Roithová se intenzivně zasazuje
o zákaz reklamy na on-line sázení a hazardní hry orientované na mládeţ v celé EU. Oba poslanci
se kriticky vyjádřili k připravované hospodářské strategii EU 2020, kdy postrádají konkrétnější
realistické cíle a závazky jako poučení z neúspěchu tzv. Lisabonské strategie.
J. Březina pokračoval v boji za ochranu tradičních českých specialit, která je přínosná pro
výrobce, spotřebitele i pro posilování národní a regionální identity. Přispěl tak k získání
zeměpisného označení pro sýry Jihočeská niva a Olomoucké tvarůţky a k předloţení ţádosti o
ochranu zeměpisného označení Valašský frgál. Kromě toho J. Březina vybídl český a slovenský
svaz zpracovatelů masa k předloţení společných ţádostí o ochranu špekáčků, spišských párků,
loveckého salámu a liptovského salámu a zasadil se o prozatímní zablokování polských ţádostí o
ochranu označení kabanos a lovecká klobása,
J. Březina byl aktivní na poli legislativy týkající se energetické účinnosti. Měl podíl na
prosazení nových pravidel označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost, nových
pravidel pro energetickou účinnost budov a ovlivnil podobu nově schválené směrnice o uvádění
spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou
energie. Zejména byl přijat jeho poţadavek, aby v reklamních materiálech na výrobky spojené se
spotřebou energie musela být uvedena energetická účinnost jen v případě, ţe se týkají
technických vlastností výrobku. Tím se podařilo zajistit, aby výběr marketingových metod nebyl
omezen nad míru nezbytně nutnou.
J. Březina důrazně upozornil na nebezpečí ztíţeného přístupu k evropským fondům po
roce 2013 vyplývající z prvních návrhů příslušných dokumentů ze strany Evropské komise.
Vyuţíval všech politických moţností k tomu, aby nová legislativa pro strukturální fondy po roce
2013 vytvářela příznivé podmínky pro čerpání českých subjektů. Zasazoval se o to, aby
strukturální fondy byly dosaţitelné i pro kraje, které v následujícím finančním období 2014-2020
překročí hranici mezi vyspělostí a zaostalostí, která činí 75% HDP EU.
J. Březina hájil zájmy českých zemědělců v připravované reformě společné zemědělské
politiky EU, kde je nutno čelit silným diskriminačním tendencím ze strany tradičních
zemědělských států EU. Ve snaze zachovat si maximum dosavadních příjmů plynoucích ze
společné zemědělské politiky EU tyto státy usilují o nastavení nerovných podmínek přímých
plateb, které by konkurenčně znevýhodňovaly nové členské státy y EU. Jedním z uvaţovaných
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postupů je vzestupné krácení přímých plateb v závislosti na velikosti farmy, na coţ by tvrdě
doplatilo české zemědělství vyznačující se vysokým podílem velkých zemědělských podniků.
J. Březina uspěl s interpelací na Evropskou komisi, kdyţ dosáhl změny jejího názoru na
problematiku kombinované výroby elektřiny a tepla v kontextu emisních povolenek CO2.
Výsledkem je, ţe teplárny budou moci získat emisní povolenky zdarma nejenom pro výrobu
tepla, ale i pro výrobu elektřiny, coţ se blahodárně odrazí na její ceně a tím pádem na výhodnosti
pro spotřebitele.
c) Zpravodajství ve výborech a delegacích
o Posílení dodrţování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu Z. Roithová byla
zpravodajkou pro stanovisko ve věci posílení dodrţování práv duševního vlastnictví na
vnitřním trhu, které naprostou většinou hlasů přijal 12. dubna 2010 Výbor pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitelů. Z. Roithová navrhla opatření pro zpřísnění boje proti padělkům
z třetích zemí a zároveň zavázala EK k předloţení účinnějších strategií pro vyuţití
ekonomického potenciálu licencí autorských děl na internetu, včetně zlepšení přístupu
veřejnosti k digitálnímu obsahu.
SOLVIT Z. Roithová byla stínovou zpravodajkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitele u zprávy o činnosti SOLVIT, coţ je síť poradenských center ve všech
členských státech EU, které pomáhají jak občanům, tak podnikatelům v případě chybné
aplikace unijních předpisů ze strany státních orgánů, tj. kontaktní místa přispívají k
odstranění bariér a diskriminace při přeshraničním prodeji zboţí, poskytování sluţeb,
podnikání či uplatňování občanských práv.
Právo na potraviny Z. Roithová byla zpravodajkou Předsednictva Delegace ve
Smíšeném parlamentním shromáţdění AKT-EU u zprávy o Právu na potraviny, kde se
zasazovala zejména o zajištění přístupu k pitné vodě a základním potravinám
v nejchudších afrických zemích.
Právní postavení osob vysídlených v rámci své vlastní země Z. Roithová je
zpravodajkou Předsednictva Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáţdění
AKT-EU u zprávy Právní postavení osob vysídlených v rámci své vlastní země, která se
zaměřila na zlepšení ţivota osob, které nemohou získat statut uprchlíků podle
mezinárodního práva a mají tudíţ zhoršený přístup k humanitární pomoci, jelikoţ
neopustili vlastní zemi, ale jsou například z důvodu občanské války nuceni setrvávat
daleko od svých domovů.
Navigační systém Galileo J. Březina byl stínovým zpravodajem ke zprávě o provádění
globálních druţicových navigačních systémů včetně systému Galileo
Energetické štítkování J. Březina byl stínovým zpravodajem ke směrnici o uvádění
spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se
spotřebou energie
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3. Nelegislativní činnost poslanců v EP
a) Interpelace
Z. Roithová předloţila interpelace v následujících záleţitostech:
31. srpna 2009 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající
se dalšího postupu evropských institucí k znovuobnovení reciprocity ve vízovém
reţimu s Kanadou po jednostranném zavedení víz pro občany České republiky
22. prosince 2009 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení
týkající se změny omezení podpůrného programu MEDIA
15. ledna 2010 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
neslučitelnosti veřejné podpory s pravidly společného trhu EU ve věci privatizace
OKD bytů v České republice
20. ledna 2010 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
případu spojování podniků Oracle Corporation a Sun Microsystems a normy pro
nápravné prostředky
5. února 2010 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
přístupu občanů k dokumentům EU
5. února 2010 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
výţivových a zdravotních tvrzení
18. března 2010 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající
se zrušení přechodu na letní čas
26. března 2010 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající
se lidských práv v Pákistánu
14. dubna 2010 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající
se ekologické likvidace metalurgických odpadů
7. června 2010 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající
se nařízení o výţivových a zdravotních tvrzeních: problémy při provádění
9. června 2010 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající
se vízové povinnosti ze strany Kanady pro české, rumunské a bulharské občany
22. července 2010 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení
týkající se neprovedení práva na veřejné půjčování v Evropě
27. července 2010 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení
týkající se zavedení právního rámce EU na ochranu certifikačních známek
27. července 2010 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení
týkající se podpory rozvoje online systému alternativního řešení spotřebitelských
sporů v Evropě
27. července 2010 poloţila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení
týkající se kroků Evropské komise na potírání nepoctivých katalogových firem
J. Březina předloţil interpelace v následujících záleţitostech:
V říjnu 2009 poloţil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
vztahu práva EU a tzv. Benešovch dekretů
V říjnu 2009 poloţil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
patentové ochrany náhradních dílů v automobilovém průmyslu
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V červnu 2010 poloţil J. Březina spolu s dalšími členy EP dotaz k ústnímu zodpovězení
s rozpravou s názvem „Nařízení o výţivových a zdravotních tvrzeních: problémy při
provádění”
V listopadu 2009 poloţil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
sdělení Evropské komise o reformě evropského rozpočtu
V prosinci 2009 poloţil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
polských ţádostí o ochranu zaručené tradiční speciality Kabanosy a Kielbasa
mysliwska
V lednu 2010 poloţil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
ţádosti o ochranu označení původu "Chelčicko-lhenické ovoce
V březnu 2010 poloţil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
ţádosti o ochranu zeměpisného označení Olomoucké tvarůţky
V březnu 2010 poloţil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výţivových a
zdravotních tvrzeních při označování potravin
V březnu 2010 poloţil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
českého operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - přidělení prostředků
na rok 2007
V březnu 2010 poloţil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
působení katalogových firem v EU
V dubnu 2010 poloţil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
výstavby dálnice D8 spojující Prahu s Německem
V květnu 2010 poloţil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
překáţek volného pohybu zboţí v EU - vnitrostátního monopolu na vydávání atestů
V červnu 2010 J. Březina vypracoval a spolu s dalšími členy EP poloţil dotaz k ústnímu
zodpovězení týkající se vízové povinnosti ze strany Kanady pro české, rumunské a
bulharské občany
V červenci 2010 poloţil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
diskriminace kombinované výroby elektřiny a tepla
V červenci 2010 poloţil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se
zvaţovaného vynětí Evropského sociálního fondu z politiky soudrţnosti
b) Návrhy usnesení
Z. Roithová předloţila návrhy usnesení Evropského parlamentu v následujících záleţitostech:
14. června 2010 podala Z. Roithová spolu s dalšími poslanci návrh na Usnesení
Evropského parlamentu o přírodních katastrofách ve střední Evropě
28. dubna 2010 a 19. dubna 2010 podala Z. Roithová spolu s dalšími poslanci návrh na
Usnesení Evropského parlamentu O všeobecném zákazu těţebních technologií
pouţívajících kyanid v Evropské unii
J. Březina předloţil návrhy usnesení Evropského parlamentu v následujících záleţitostech:
V červnu 2010 podal J. Březina spolu s dalšími poslanci návrh na Usnesení Evropského
parlamentu o záplavách ve středoevropských zemích, především v Polsku, v České
republice, na Slovensku a v Maďarsku
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V prosinci 2009 podal J. Březina spolu s dalšími poslanci návrh na Usnesení Evropského
parlamentu o svobodě projevu v Ázerbájdţánu
c) Písemná prohlášení
8. 3. 2010 Z. Roithová předloţila spolu s kolegy F. Castex, A. Alvaro, S. Lambrinidis písemné
prohlášení O nedostatečně transparentním procesu a případně problematickém obsahu
obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA), které spolupodepsalo jiţ 353 poslanců (k 31.
7. 2010) a které tak velmi pravděpodobně vstoupí v platnost k 9. 9. 2010 (pokud jej podepíše
minimálně 369 poslanců, tj. nadpoloviční většina) a stane se teprve 42. úspěšným písemným
prohlášením od roku 2004 a prvním, které předloţil český poslanec.

4. Další činnost
Poslanci o své práci pravidelně informují jak na webových stránkách, tak osobně při
návštěvách v regionech. Vydávají informační broţury, v nichţ jsou přibliţována občanům
stěţejní témata, pořádají semináře, organizují stáţe voličů a členů KDU-ČSL v EP. Jsou aktivní
v českých i zahraničních mediích.
Soutěţ pro studenty středních škol Z. Roithová ve spolupráci s Generation Europe a se
Sdruţením obrany spotřebitelů (SOS) vyhlašovala soutěţ pro střední školy, ve které mohou
studenti vyhrát poznávací zájezd do EP. Cílem soutěţe je osvojení si znalostí a dovedností ve
spotřebitelské oblasti a zlepšení orientace mladých lidí ve spotřebitelské problematice.
Bezplatná právní poradna pro občany v tíţivé sociální situaci Z. Roithová převzala záštitu a
poskytuje zázemí své kanceláře v Praze pro činnost První právní pomoci - bezplatné právní
poradny organizované studenty právnických fakult pro občany v tíţivé sociální situaci. Tento
velmi prospěšný projekt se rozšiřuje i na právní poradnu o medicínském právu, která pacientům
poskytuje potřebné informace o jejich právech při vyuţívání zdravotnické péče. Více viz:
http://www.poradnaprava.cz/
Internetový informační portál www.budulinek.eu na ochranu dětí před nebezpečnými
výrobky a sluţbami Z. Roithová realizuje praktickou pro-rodinnou politiku. Zřídila stránky pro
všechny rodiče, prarodiče a pedagogy, kteří mají starost o děti, a není jim lhostejné, ţe český
i evropský trh začínají zaplavovat nebezpečné asijské výrobky, včetně hraček. Pomocí těchto
stránek je moţné se lépe orientovat na liberalizovaném trhu a sniţovat tak rizika pro svou rodinu
na minimum. Pro zvýšení informovanosti organizuje na stránkách soutěţe pro rodiče a financuje
odměny pro vítěze.
Suchdolské divadelní večery. Jiţ třetím rokem se konal v červenci 2010 pod záštitou a
s finanční podporou Z. Roithová letní festival českých ochotnických divadel v Suchdole nad
Luţnicí.
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5. ZPRÁVA KLUBU POSLANCŮ KDU-ČSL
1. Zpráva o činnosti klubu poslanců pro 1. zasedání CK
KDU-ČSL 21. 8. 2009
I. Přehled schůzí PSP do 19. června 2009
Od posledního zasedání Celostátní konference a i od Sjezdu KDU-ČSL klub pracoval dle
obvyklého harmonogramu. Celkem bylo svoláno 8 schůzí Poslanecké sněmovny:
52. schůze (17. 3 – 3. 4. 2009) Celkem projednáno 71 bodů, např.:
- Návrh na zřízení vyšetřovací komise PS pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu a
zájmových skupin do činnosti orgánů veřejné moci
- Vl. návrh zákona o nakládání s těţebním odpadem (třetí čtení) – souhlas
- Návrh poslanců T. Kvapila, M. Váni a dalších na vydání zákona o jednostranném zvyšování
nájemného z bytu (třetí čtení) - souhlas
53. schůze (24. března 2009)
- Návrh na vyslovení nedůvěry vládě ČR
54. schůze (31. března 2009) Celkem projednáno 6 bodů
- Návrh Moravskoslezského kraje na vydání zákona o veřejném zdravotním pojištění
(prvé čtení)
55. schůze (3. dubna 2009) Projednán tzv. ekonomický balíček proti krizi
- Vl. návrh zákona o daních z příjmů
- Vl. návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
- Vl. návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
56. schůze (28. 4. – 15. 5. 2009) Celkem projednáno 80 bodů, např.:
- Vl. návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu (třetí čtení), souhlas
- Návrh na vydání zákona o významné trţní síle a jejím zneuţití (třetí čtení), souhlas
- Vl. návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), (třetí čtení), souhlas
- Vl. návrh zákona o sociálních sluţbách (třetí čtení), souhlas
- Návrh na vydání ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období PS (třetí čtení),
souhlas
57. schůze (12. – 15. 5. 2009) Celkem projednány 4 body
- Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona o veřejném zdravotním
pojištění (třetí čtení) – souhlas
58. schůze (7. června 2009)
- Ţádost vlády ČR o vyslovení důvěry

21
Materiály Sjezdu KDU-ČSL 2010 – Ţďár nad Sázavou 20. - 21. 11. 2010

59. schůze (9. – 19. června 2009) Celkem projednáno 127 bodů, např.:
- Antidiskriminační zákon – vrácený prezidentem republiky
- Návrh poslanců J. Carbola a dalších na vydání zákona o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů (třetí čtení) – souhlas
- Vl. návrh zákona o ochraně druhů volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin (zákon o
obchodování s ohroţenými druhy) třetí čtení) - souhlas
- Návrh poslanců M. Šojdrové a dalších na vydání zákona o střetu zájmů (třetí čtení) – souhlas
- Návrh poslanců L. Hovorky, J. Carbola a dalších na vydání zákona o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdrav. pojišťovnách (třetí čtení)
- Vl. návrh zákona o spotřebních daních (třetí čtení) – souhlas
- Vl. návrh zákona o povinném značení lihu (třetí čtení) – souhlas
- Vl. návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků (třetí čtení) –
souhlas
- Vl návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích
v roce 2010 – schváleno
- Zpráva o situaci firmy Sklo Bohemia, a.s. Světlá nad Sázavou

II. Přehled jednání poslaneckého klubu a poslanecké aktivity
Poslanecký klub zaznamenal personální změny:
Milan Šimonovský se notářským zápisem dne 30. dubna 2009 vzdal svého poslaneckého
mandátu. Toho dne zanikl tomuto poslanci poslanecký mandát a týţ den vznikl mandát poslance
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Janu Husákovi. Poslanec J. Husák sloţil
slib a stal se členem poslaneckého klubu KDU-ČSL, zařazen byl do hospodářského výboru.
Po Sjezdu KDU-ČSL 2009 ve Vsetíně vystoupili z KDU-ČSL poslanci M. Kalousek, L. Šustr, J.
Husák, kteří to oznámili 7. 6. na jednání PK, a v následujícím týdnu totéţ udělali V. Parkanová a
P. Severa. Členy poslaneckého klubu tak, jak to vnitrostranické normy (Zásady jednání
poslaneckého klubu) umoţňují, všichni zůstali. Po dohodě s ostatními členy klubu se nečlenové
strany účastní jednání klubu aţ po přednesených politických informacích.
Dne 11. 6. 2009 byli v tajné volbě zvoleni: předsedou poslanecké frakce C. Svoboda a
místopředsedkyní M. Šojdrová.
Při návrhu na vyslovení nedůvěry vládě M. Topolánka (53. schůze PSP) ţádný z členů
poslaneckého klubu KDU-ČSL, jako jediného klubu vládní koalice, tento návrh nepodpořil.
Při ţádosti vlády J. Fischera o vyslovení důvěry (58. schůze PSP) podpořili tuto ţádost poslanci,
členové klubu, kteří nejsou členy strany a členové strany se zdrţeli.
Poslanci poslaneckého klubu také jednotně nepodporovali návrhy na zrušení regulačních
poplatků ve zdravotnictví, které nebyly koaličně domluveny, či byly předkládány opozičními
poslaneckými kluby.
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III. Účast na hlasování (%) ke dni 19.6.2009 - 59. schůze
Účast na hlasování
Libor Amborozek
Jiří Carbol
Jiří Hanuš
Ludvík Hovorka
Miroslav Kalousek
Jan Kasal
Tomáš Kvapil
Vlasta Parkanová
Pavel Severa
Cyril Svoboda
Jan Husák
Michaela Šojdrová
Ladislav Šustr

Hlasoval
66,4
89,1
91
92,8
68,1
80,9
62,4
57,2
7,5
60,4
89,1
81,1
78,6

Omluven Nepřítomen
0,6
33,1
0,8
10,1
0,7
8,3
0,2
7,0
5,3
26,5
8,8
10,3
28
9,6
26,6
16,1
3,9
21,1
13,7
25,9
5,4
5,4
4,9
14,1
1,2
20,3

2. Zpráva o činnosti klubu poslanců pro 3. zasedání CK
KDU-ČSL 12. 12. 2009
I. Přehled jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL a poslanecké aktivity od 2.
do 3. zasedání Celostátní konference
Od posledního řádného zasedání Celostátní konference KDU-ČSL klub pracoval dle obvyklého
harmonogramu, celkem bylo svoláno 6 schůzí Poslanecké sněmovny.
Klub řešil otázku odchodů poslanců, bývalých členů KDU-ČSL, z poslaneckého klubu.
Realizoval všechna doporučující usnesení stranických orgánů (Předsednictva a Celostátního
výboru KDU-ČSL)

II. Přehled schůzí PSP do prosince 2009
60. schůze (8. 9. – 11. 9. 2009) Celkem projednáno 55 bodů
- Zákon o podpoře hospodářského růstu a soc. stability – vrácený prezidentem republiky
- Novela zákona o vlastnictví bytů – vrácena Senátem
- Novela zákona o obchodování s ohroţenými druhy – vrácena Senátem
- Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – vrácena Senátem
- Novela zákona o ochraně přírody a krajiny – vrácena Senátem
- Novela zákona o střetu zájmů – vrácena Senátem
- Novela zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdrav. pojišťovnách –
vrácena Senátem
- Senátní návrh ústavního zákona – třetí čtení
- Vl. n. z. o volbách do Parlamentu ČR – třetí čtení
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61. schůze (15. září 2009)
- Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena
62. schůze (29. 9. – 2. 10. 2009) Celkem projednáno 54 bodů
- Návrh poslanců B.Sobotky a J.Tejce na vydání zákona o lobbingu - prvé čtení (vrácen)
63. schůze (24. 9. – 25. 9. 2009) Celkem projednány 2 body
- Vl.n.zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010 – zkrácené jednání
- Vl.n.zákona o platu představitelů státní moci – zkrácené jednání
64. schůze (20. 10. – 6. 11. 2009) Celkem projednáno 58 bodů
- Vl.n.zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010 – prvé čtení
- Vl.n.zákona o dani z přidané hodnoty – třetí čtení
- Vl.n.zákona o spotřebních daních – třetí čtení
- Vysvětlení ministryně zdravotnictví k povolení sloučení zdrav. pojišťoven
- Návrh na zřízení vyšetřovací komise PS k vyšetření udělování akademických titulů na PF ZU
v Plzni
65. schůze (13. 11. 2009) Celkem projednány 3 body
- Vl.n.zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010 - třetí čtení
66. schůze (od 1. prosince 2009 - dosud)
- Vl.n.zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010 – druhé čtení
- Návrh zákona o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně
- Návrh poslanců M.Šojdrové, L. Hovorky, J. Carbola o nemocenském pojištění – prvé čtení

III. Účast na hlasování (%) ke dni 1.12.2009 - 66. schůze
Účast na hlasování
Libor Amborozek
Jiří Carbol
Jiří Hanuš
Ludvík Hovorka
Jan Kasal
Tomáš Kvapil
Cyril Svoboda
Michaela Šojdrová
Jan Grůza
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Hlasoval
65,3
88
89,9
92,7
79,3
56,4
60,2
81
72,6

Omluven Nepřítomen
0,6
34,2
0,7
0,6
0,7
9,4
0,2
7,1
9,2
11,5
37,4
6,2
12,8
27,1
4,5
14,5
0
27,3
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3. Zpráva o činnosti klubu poslanců pro 4. zasedání CK
KDU-ČSL 19. 2. 2010
I. Přehled jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL a poslanecké aktivity od
3. zasedání Celostátní konference
Od posledního řádného zasedání Celostátní konference KDU-ČSL klub pracoval dle obvyklého
harmonogramu, celkem bylo svoláno 5 schůzí Poslanecké sněmovny, projednány byly
k dnešnímu dni dvě.
Klub řešil otázku odchodů poslanců, bývalých členů KDU-ČSL, z poslaneckého klubu.
Realizoval všechna doporučujicí usnesení stranických orgánů (Předsednictva a Celostátního
výboru KDU-ČSL)

II. Přehled schůzí PSP do 11. února 2010
67. schůze (26. 1. 2010 – dosud) Celkem projednáno 64 bodů, mj.:
- Zákon o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně - vrácený prezidentem republiky
- Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení - vrácený prezidentem republiky
- Návrh zákona o krajském referendu - zamítnutý Senátem
- Návrh zákona o ţivotním a existenčním minimu - vrácený Senátem
- Návrh zákona o spotřebních daních - vrácený Senátem
- Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších na vydání
zákona o nemocenském pojištění
68. schůze (od 9. 2. 2010) Pořad schůze zatím nebyl schválen, navrţeno mj.:
- Návrh zákona o trestním řízení soudním (trestní řád, zákon o protikorupčních opatřeních)
- Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání
zákona o jednorázovém příspěvku k důchodům
- Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách
- Návrh poslanců Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona o veřejném zdravotním
pojištění
- Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání
zákona o veřejném zdravotním pojištění
- Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších na vydání
zákona o nemocenském pojištění
69. schůze (od 10. 2. 2010) Pořad schůze zatím nebyl schválen, navrţeno mj.:
- Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného
schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009
- Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného
schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010
70. schůze (od 10. 2. 2010) Pořad schůze zatím nebyl schválen, navrţeno mj.:
- Zpráva ministra vnitra, policejního prezidenta, ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní
zástupkyně o vyšetřování korupce při nákupu a pronájmu letounů Grippen
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Senátní návrh zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků
v druţstvech
- Vládní návrh zákona o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací
zemědělských druţstev
71. schůze (od 11. 2. 2010) Pořad schůze zatím nebyl schválen, navrţeno mj.:
- Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta,
Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona o hospodaření energií
- Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o
zrušení listinných akcií na majitele
-

III. Účast na hlasování (%) ke dni 9.2.2010 - 67. schůze
Účast na hlasování
Libor Amborozek
Jiří Carbol
Jiří Hanuš
Ludvík Hovorka
Jan Kasal
Tomáš Kvapil
Cyril Svoboda
Michaela Šojdrová
Jan Grůza

Hlasoval
61,8
88
89,6
92,9
79,4
52
60,8
78,7
80

Omluven Nepřítomen
6,1
32,2
0,7
11,4
0,6
9,8
0,2
7
8,9
11,6
42,2
5,7
11,8
27,4
7,3
13,9
0
20

4. Zpráva o činnosti klubu poslanců pro 5. zasedání CK
KDU-ČSL 20. 3. 2010
I. Přehled jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL a poslanecké aktivity od
4. zasedání Celostátní konference
Od posledního řádného zasedání Celostátní konference KDU-ČSL dne 19. 2. 2010 klub pracoval
dle obvyklého harmonogramu, celkem bylo svoláno pět schůzí Poslanecké sněmovny,
doprojednána nebyla k dnešnímu dni jedna.
Poslanecký klub realizoval všechna doporučujicí usnesení stranických orgánů (Předsednictva a
Celostátního výboru KDU-ČSL)

II. Přehled schůzí PSP do 2. března 2010
72. schůze (24. 2. 2010) Mimořádná schůze PSP s jediným bodem pořadu.
Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, třetí čtení (souhlas)
73. schůze (25. 2. 2010 do 9. 3. 2010) Mimořádná schůze PSP s osmi body pořadu, projednány
pouze tyto:
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-

-

Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o
zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a
Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o lobbingu)
Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách
Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o
podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů)

74. schůze (26. 2. 2010 9 h do 9. 3. 2010) Mimořádná schůze PSP s navrţenými čtyřmi body
pořadu, pořad schůze nebyl projednán, body vyřazeny
75. schůze (od 10. 2. 2010) Pořad schůze projednáván, zatím projednáno a schváleno mj.:
- Návrh zákona, o dani z přidané hodnoty, (danění zaměstnaneckých benefitů) zamítnutý
Senátem (setrváno)
- Zákon o vlastnictví letiště Praha – Ruzyně - vrácený prezidentem republiky (setrváno)
- Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení - vrácený prezidentem republiky (setrváno)
- Návrh zákona o ţivotním a existenčním minimu - vrácený Senátem (pozm. přijat)
- Návrh zákona o krajském referendu - zamítnutý Senátem (setrváno)
- Vládní návrh zákona, o pedagogických pracovnících
- Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích
- Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
- Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
- Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší
- Návrh poslanců Vladimíry Lesenské, Dagmar Molendové, Ludvíka Hovorky a dalších
na vydání zákona, o zaměstnanosti
- Návrh poslanců Aleny Páralové, Zdeňka Škromacha, Miroslava Opálky a Ludvíka Hovorky
na vydání zákona o pomoci v hmotné nouzi
- Návrh poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka
Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové na vydání
zákona, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon)
- Vládní návrh na posílení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v Afghánistánu v roce 2010
76. schůze (2. 3. 2010) Pořad mimořádné schůze s jediným bodem projednán, návrh schválen:
- Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (danění
zaměstnaneckých benefitů) zkrácené jednání
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III. Účast na hlasování (%) ke dni 10.3.2010 - 76. schůze
Účast na hlasování
Libor Amborozek
Jiří Carbol
Jiří Hanuš
Ludvík Hovorka
Jan Kasal
Tomáš Kvapil
Cyril Svoboda
Michaela Šojdrová
Jan Grůza

Hlasoval Omluven
Nepřítomen
61,3
6,3
32,4
87,7
0,8
11,5
89,1
1
9,9
92,7
0,2
7,1
79,5
8,7
11,8
nehodnocen nehodnocen nehodnocen
60,3
11,6
28,1
78,2
7,2
14,6
79
0
21

5. Zpráva o činnosti klubu poslanců pro 6. zasedání CK
KDU-ČSL 6. 6. 2010
I. Přehled jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL a poslanecké aktivity od
5. zasedání Celostátní konference
Od posledního řádného zasedání Celostátní konference KDU-ČSL dne 20. 3. 2010 klub pracoval
dle obvyklého harmonogramu, celkem byly svolány tři schůze Poslanecké sněmovny, jedna
schůze nebyla doprojednána do konce volebního období.
Poslanecký klub realizoval všechna doporučujicí usnesení stranických orgánů (Předsednictva a
Celostátního výboru KDU-ČSL)

II. Přehled schůzí PSP do 27. května 2010
77. schůze (18. 3. 2010 do 15. 4. 2010)
Schůze byla přerušena do 18. května 2010 a do konce volebního období nebyla ukončena.
Informace ministryně zdravotnictví k záměru Ministerstva zdravotnictví na rušení zdravotních
ústavů
Informace ministryně zdravotnictví o podivné privatizaci Tkáňové banky Fakultní nemocnice
Brno (přerušeno)
Informace ministryně zdravotnictví o personální politice Ministerstva zdravotnictví v přímo
řízených organizacích
Informace ministryně zdravotnictví o privatizaci majetku státu, s nímţ hospodaří Fakultní
nemocnice Bulovka - lázně Toušeň
78. schůze (13. 4. 2010 do 16. 4. 2010)
Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů, vrácený prezidentem republiky
(setrváno)
Zákon, o dani z přidané hodnoty - vrácený prezidentem republiky (setrváno)
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Návrh zákona o nemocenském pojištění - zamítnutý Senátem (setrváno)
Návrh zákona o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání - vrácený Senátem (pozm.
přijat)
79. schůze (18. 5. 2010 do 27. 5. 2010)
Zákony vrácené prezidentem republiky
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší - vrácený
prezidentem republiky (setrváno)
Zákon o nemocenském pojištění - vrácený prezidentem republiky (setrváno)
Návrh zákona o zahrádkářské činnosti - zamítnutý Senátem (setrváno)
Zákony vrácené Senátem
Návrh zákona, o podpoře sportu, zákona č. 20/1966 Sb., - vrácený Senátem (pozm.
přijat)
Návrh zákona o České národní bance - vrácený Senátem (setrváno)
Návrh zákona o veřejných zakázkách - vrácený Senátem (pozm. přijat)
Zákony - třetí čtení
Vládní návrh zákona o obecně prospěšných společnostech - třetí čtení (souhlas)
Vládní návrh zákona o trestním řízení soudním (trestní řád) - zákon o protikorupčních
opatřeních - třetí čtení (souhlas)
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a
Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o lobbingu - třetí čtení (souhlas)
Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Michala
Haška, Miloslava Vlčka, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání ústavního zákona,
kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů - třetí čtení (neschválen)

III. Účast na hlasování (%) ke dni 1.6.2010 - 79. schůze
Účast na hlasování
Libor Amborozek
Jiří Carbol
Jiří Hanuš
Ludvík Hovorka
Jan Kasal
Tomáš Kvapil
Cyril Svoboda
Michaela Šojdrová
Jan Grůza

Hlasoval Omluven
Nepřítomen
61,3
6,2
32,5
87,8
0,7
11,5
89,2
1
9,8
92,8
0,2
7
81,5
8,3
11,2
nehodnocen nehodnocen nehodnocen
60,5
11,2
28,1
78,7
7,1
14,2
80
0
20
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6. ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SENÁTORŮ KDUČSL
V době konání Vsetínského sjezdu (30. a 31. 6. 2009) měl klub senátorů KDU-ČSL následující
sloţení:
Rostislav Slavotínek
- předseda klubu senátorů, člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, člen
Organizačního výboru
Václav Koukal
- místopředseda klubu senátorů, místopředseda Výboru pro záleţitosti Evropské unie, člen
Mandátového a imunitního výboru
Petr Pithart
- místopředseda Senátu, člen Organizačního výboru
Ludmila Müllerová
- předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, místopředsedkyně Výboru pro
územní rozvoj, veřejnou správu a ţivotní prostředí, členka Mandátového a imunitního
výboru
Adolf Jílek
- místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Jiří Čunek
- člen Ústavně-právního výboru
Václav Jehlička
- člen Výboru pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice
Všichni tehdejší členové klubu byli zvoleni jako kandidáti KDU-ČSL, byli členy této strany
(s výjimkou Václava Koukala, který není členem KDU-ČSL) a do svých funkcí v Senátu byli
navrţeni klubem KDU-ČSL.
Bezprostředně po sjezdu ve Vsetíně oznámila Ludmila Müllerová, ţe ukončuje svoje členství
v KDU-ČSL a stává se místopředsedkyní přípravného výboru TOP 09 s tím, ţe nadále zůstává
členkou senátorského klubu KDU-ČSL.
Klub v tomto sloţení pracoval aţ do 8. 10. 2009. Je třeba konstatovat, ţe nikoliv bez
problémů, protoţe kromě L.Müllerové nepřijali nově zvolené vedení KDU-ČSL také A.Jílek a
V.Jehlička. Tato situace se pochopitelně negativně projevovala při aktivitách klubu.
Dne 8.10.2009 mně jako předsedovi senátorského klubu KDU-ČSL předali tito tři jmenovaní
(L.Müllerová, V.Jehlička a A.Jílek) písemné oznámení, ţe vystupují ze senátorského klubu
KDU-ČSL. Podle Zákona č. 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002
Sb. a zákona č. 172/2004 Sb. § 21 tímto dnem přestal senátorský klub KDU-ČSL formálně i
právně existovat. Důsledkem této skutečnosti byla ztráta nejrůznějších výsad (formálních,
finančních i jiných), kterými senátorské kluby podle jednacího řádu Senátu a dalších předpisů
disponují. L.Müllerová, V.Jehlička a A.Jílek vstoupili do senátorského klubu „TOP 09 a
starostové“, který vznikl krátce před tím v podstatě změnou názvu Klubu otevřené demokracie.
31
Materiály Sjezdu KDU-ČSL 2010 – Ţďár nad Sázavou 20. - 21. 11. 2010

„Vnitrostranickým“ důsledkem zániku senátorského klubu bylo také to, ţe senátoři KDUČSL ztratili své přímé zastoupení v předsednictvu strany, které podle Stanov KDU-ČSL náleţí
předsedovi klubu. Na jednání předsednictva je však přizváván v souladu se stanovami
místopředseda Senátu Petr Pithart.
Čtyři zbývající senátoři, kteří cítí nadále svou příslušnost či odpovědnost ke KDU-ČSL,
která jim umoţnila získat jejich pozice na politické scéně, i v této nepříjemné situaci usilovali a
usilují o koordinaci svých politických postojů. V zásadních otázkách také podpořili svými hlasy
stanoviska poslaneckého klubu KDU-ČSL v závěru volebního období Poslanecké sněmovny.
V současnosti povaţují senátoři za KDU-ČSL za svůj prvořadý úkol přispět všemi svými
moţnostmi k úspěchu kandidátů, kteří kandidují za naši politickou stranu v nadcházejících
volbách do Senátu, aby mohl být po volbách znovu ustaven senátorský klub KDU-ČSL. Mandát
senátora v letošním roce končí jednomu z nás (Rostislav Slavotínek). Prakticky to znamená, ţe
musíme udělat všechno pro to, aby byli za naši politickou stranu zvoleni minimálně dva senátoři
(samozřejmě s předpokladem, ţe se stanou členy klubu).
Koordinací kampaně kandidátů za KDU-ČSL byl předsednictvem strany pověřen Petr
Pithart.
Obnovení existence klubu senátorů je jedinou reálnou moţností, jak v situaci po
neúspěchu ve volbách do poslanecké sněmovny můţeme účinně prezentovat názory KDU-ČSL
na celostátní politická témata. Vyuţijme proto všichni v co největší míře ve zbývajících týdnech
před volbami svého vlivu pro podporu našich kandidátů!
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7. ZPRÁVA O POLITICKÉ A ORGANIZAČNÍ ČINNOSTI
STRANY A PLNĚNÍ USNESENÍ SJEZDU KDU-ČSL
2009
1. PLNĚNÍ USNESENÍ SJEZDU KDU-ČSL 2009
Usnesení č. 3.1.
Sjezd KDU-ČSL zavazuje nové vedení strany, aby ţádným způsobem, ani skrytě,
nespolupracovalo
v
uskupení
opřeném
o
hlasy
KSČM.
Plnění: Nové vedení KDU-ČSL vzešlé ze vsetínského sjezdu ve volebním období Poslanecké
sněmovny 2006 – 2010 nijak nespolupracovalo ani nevyjednávalo o vládním uskupení opřeném
o hlasy KSČM.
Usnesení č. 3. 2
Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu, aby ve volebním programu prosazovalo návrh úpravy
zákona o rozpočtovém určení daní tak, aby vedl ke spravedlivějšímu rozdělení výnosů daní pro
obce a města.
Plnění: Celostátní konference KDU-ČSL dne 21. srpna 2009 schválila návrh volebního
programu. KDU-ČSL se ve svém volebním programu zavázala vytvořit spravedlivější daňový
systém. V oblasti RUD a financování samosprávy měla KDU-ČSL tyto konkrétní závazky:
-

Posílíme rozpočty samosprávy tím, ţe finanční prostředky ze státního rozpočtu určené
pro některé dotační tituly ministerstev převedeme přímo do rozpočtů obcí.
Posílíme rozpočty malých obcí a menších měst změnou kategorií velikosti obce a
úpravou koeficientu v zákoně o rozpočtovém určení daní.

Usnesení č. 3.3.
3.3. Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu vytvoření elektronického systému komunikace s
členy strany, který bude umoţňovat pravidelné informování a také pravidelné zjišťování názorů
členské základny.
Plnění: Zajištění plnění usnesení spadá do kompetence místopředsedy strany Jiřího Carbola,
který byl pověřen vnitrostranickou komunikací. Na plnění mj. spolupracoval s předsedou
Odborné komise pro informační technologie Tomášem Svobodou a Davidem Surým z MKD.
Nejprve jsme provedli analýzu aktuálního stavu. Petr Honetschläger, informatik ústřední
kanceláře, vypracoval Přehled komunikace pouţívané v KDU-ČSL. Z této analýzy vyplynulo, ţe
všechny adresy (emailové adresy, čísla mobilních telefonů a poštovní adresy) jsou uloţeny v
datech programu Evidence KDU. Tento systém umoţňuje rozesílání emailů, rozesílání SMS,
rozesílání zásilek klasickou poštou a rozeslání materiálů v rámci Moje KDU, na speciálně
generované seznamy adres z této databáze. Mgr. David Surý nabídl vypracovaný Systém rychlé
reakce, coţ je systém, který umoţňuje poznávat názory a hodnoty členů a příznivců KDU-ČSL.
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Realizace celého systému si vyţádá finanční nároky na pořízení softwarového systému a
částečný pracovní úvazek k vyhodnocování anketních lístků. Informace o plnění tohoto usnesení
byla předloţena pod č.j. 25/1 na 39. zasedání Předsednictva KDU-ČSL dne 24. 11. 2009, kde
bylo přijato usnesení a bylo uloţeno GS připravit a zajistit sběr dat potřebných k zasílání
prioritních informací členské základně, k případnému provádění anketních šetření a řízených
diskusí v rámci členské základny včetně příznivců. Podle tohoto usnesení byly provedeny úpravy
výběrčích listin pro výběr členských příspěvků, kde byly doplněny samostatné kolonky pro sběr
emailových adres a čísel mobilních telefonů členů. V současné době máme k dispozici 4140
emailových adres a 6506 čísel mobilních telefonů (stav ke 12. 10. 2010). V červnu 2010
proběhla na základě rozhodnutí Předsednictva vnitrostranická anketa o směřování a fungování
KDU-ČSL a v srpnu byla otevřena druhá vnitrostranická anketa. Bohuţel se těchto anket účastní
poměrně málo respondentů.
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2. ZASEDÁNÍ CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OD SJEZDU KDU-ČSL
VE VSETÍNĚ 2009
Od Sjezdu KDU-ČSL 2009 ve Vsetíně do 6. června 2010 se Celostátní konference KDUČSL sešla na 6 zasedáních, všechny se uskutečnily v Paláci Charitas v Praze.
1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL dne 21. srpna 2009
Kromě pravidelných bodů předepsaných Stanovami KDU-ČSL Celostátní konference KDUČSL:
Schválila návrh volebního programu a zmocnila Předsednictvo KDU-ČSL k zapracování
připomínek z jednání dne 21. 8. do volebního programu KDU-ČSL.
Vzala na vědomí kandidátní listiny KDU-ČSL ve volebních krajích dle přílohy schválené
Celostátním výborem KDU-ČSL dne 12. 8. 2009.
Kooptovala podle § 35 Stanov KDU-ČSL MUDr. Vladimíra Říhu, Ing. Zbyňka Krále,
Ing. Pavla Studeníka, Ing. Marka Poledníčka, Ing. arch. Jaroslava Klašku, Mgr. et Bc.
Luboše Klimenta, Ing. Miroslava Houšku, Jaroslavu Michnovou, Mg. et. Mgr. Lukáše
Curyla, Ing. Petra Kousala a Mgr. Zdeňka Lakomého za členy Celostátní konference
KDU-ČSL.
Zřídila odbornou komisi pro nevládní sektor.
2. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 20. listopadu 2009
Tato Celostátní konference nepřijala ţádné usnesení. Jednalo se o speciální konferenci
k 10. výročí úmrtí Josefa Luxe. Na této konferenci vystoupili např. Cyril Svoboda, Jan Kasal,
Petr Pithart, Eva Rolečková a další spolupracovníci Josefa Luxe.
3. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 12. prosince 2009
Kromě pravidelných bodů předepsaných Stanovami KDU-ČSL Celostátní konference KDUČSL:
Schválila rozpočet KDU-ČSL na rok 2010.
Kooptovala podle § 35 Stanov KDU-ČSL za členy Celostátní konference Ing. Jana
Zasadila, Ing. Jana Bartoška a Ing. Františka Svobodu.
Souhlasila s postupem poslaneckého klubu KDU-ČSL při schválení státního rozpočtu
České republiky pro rok 2010.
Sloučila odbornou komisi pro nevládní sektor a komisi pro rodinnou a sociální politiku.
Vytvořila komisi hospodářskou a sloučila komisi dopravy a hospodářskou. Dále sloučila
komisi pro zemědělství a pro rozvoj venkova, komisi místního rozvoje a bytového
hospodářství a komisi státní správy a samosprávy do jedné.
Doporučila poslancům KDU-ČSL předloţit návrh novely zákona o spravedlivějším
rozpočtovém určení daní ve prospěch posílení rozpočtu malých obcí a měst.
Doporučila aktualizovat volební program, zejména v ekonomické oblasti.
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4. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 19. února 2010
Kromě pravidelných bodů předepsaných Stanovami KDU-ČSL Celostátní konference KDUČSL:
Zvolila podle § 18 odst. 4, písm. g) Stanov KDU-ČSL místopředsedu KDU-ČSL Ing.
Jiřího Kolibu.
Uloţila předsednictvu připravit návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, které
povede k posílení rozpočtů malých obcí, včetně návrhu financování, a které nebude
zvyšovat schodek státního rozpočtu.
5. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 20. března 2010
Kromě pravidelných bodů předepsaných Stanovami KDU-ČSL Celostátní konference KDUČSL:
Vzala na vědomí informaci o přípravě voleb, zprávu CVŠ.
Schválila výroční finanční zprávu KDU-ČSL za rok 2009.
6. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 6. června 2010
Kromě pravidelných bodů předepsaných Stanovami KDU-ČSL Celostátní konference KDUČSL:
Schválila úpravu rozpočtu KDU-ČSL na II. pololetí roku 2010 předloţenou generálním
sekretářem.
Souhlasila s racionalizačními opatřeními – výraznější sníţení aparátu na krajských
a okresních kancelářích KDU-ČSL. Racionalizační změnu si vyţaduje ekonomická
situace strany v důsledku volebního výsledku ve volbách do PSP ČR v roce 2010.
Svolává mimořádný sjezd KDU-ČSL na 28. 9. 2010 do Ţďáru nad Sázavou. Stanoví klíč
pro počty delegátů tak, ţe na kaţdých započatých 100 členů je jeden delegát.
Uloţila krajským a okresním organizacím svolat před termínem sjezdu krajské a okresní
konference a v souladu s §20 odst.(5)c stanov zvolit nové delegáty na krajské konference
a nové delegáty sjezdu.
Důrazně doporučila všem krajským organizacím a příslušným nominačním komisím,
vzhledem k současnému postavení KDU-ČSL a ve vztahu k volbám do Senátu PČR v
roce 2010, zrušit jiţ uskutečněné primární volby a vyhlásit nové.
Uloţila předsednictvu a krajským organizacím připravit ideovou agendu pro podzimní
Sjezd KDU-ČSL.
Uloţila předsednictvu KDU-ČSL vypracovat analýzu výsledků voleb do PS PČR v roce
2010 a předloţit ji k diskusi v členské základně do 31. 7. 2010.
Kompletní texty usnesení z jednotlivých zasedání Celostátní konference KDU-ČSL jsou
k dispozici na internetových stránkách KDU-ČSL .
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3. ZASEDÁNÍ CELOSTÁTNÍHO VÝBORU KDU-ČSL
A PŘEDSEDNICTVA KDU-ČSL
A)

Úvod

Od Sjezdu KDU-ČSL ve Vsetíně do 22. července 2010 se Celostátní výbor KDU-ČSL
sešel na 15 zasedáních. Jedenkrát proběhlo usnesení Celostátního výboru formou per-rollam
(oběţníkem) k rozhodnému dni 31. prosince 2009. Předsednictvo KDU-ČSL se sešlo od Sjezdu
KDU-ČSL 2009 do 16. srpna 2010 na 73. zasedáních.
Pravidelnými body programu byly informace o činnosti Poslaneckého klubu a Klubu
senátorů KDU-ČSL a o aktivitách vlády ČR. Dále byly projednávány aktuální politické
problémy, stanoviska, podkladové materiály pro jednání Celostátního výboru, Celostátní
konference, organizační a personální záleţitosti, volební kampaň, financování politické strany
atd.

B)

Zasedání Celostátních výborů KDU-ČSL od Sjezdu KDU-ČSL v r. 2009

2. čtvrtletí 2009
Ve 2. čtvrtletí 2009 Celostátní výbor KDU-ČSL:
Vzal na vědomí, ţe Ing. Aleš Kašpar se vzdává funkce generálního sekretáře KDU-ČSL
ke dni 14. června 2009.
Doporučil podle §17 odst. 2 písm. h) Stanov KDU-ČSL na návrh předsedy strany
Předsednictvu KDU-ČSL jmenovat generálního sekretáře KDU-ČSL Ing. Jiřího Stodůlku
s účinností od 15. června 2009.
Vzal na vědomí změnu zařazení Mgr. Martina Horálka v organizaci Ústřední kanceláře
KDU-ČSL ke dni 7. června 2009.
Souhlasil se zařazením Bc. Martiny Kaderové na pracovní místo Tisková mluvčí KDUČSL s účinností od 8. 6. 2009.
Souhlasil s pokračováním zařazení Pavla Štulce na pracovní místo Tajemník Celostátního
výboru KDU-ČSL.
Doporučil předsedovi strany a poslaneckému klubu KDU-ČSL zastávat při projednávání
Ţádosti vlády České republiky o vyslovení důvěry doporučená diskutovaná stanoviska a
postupy.
Doporučil předsedovi strany a Předsednictvu formulovat a specifikovat problematické
oblasti a otázky k předloţenému Programovému prohlášení vlády.
Schválil oblasti odpovědnosti jednotlivých členů Předsednictva KDU-ČSL: (C. Svoboda
– exekutiva, M. Šojdrová – programová východiska, P. Horák – regionální a komunální
politika, D. Macek – zahraniční, mezinárodní vztahy, vzdělávání, P. Svoboda – volby,
externí komunikace, neziskový sektor, J. Carbol – vnitrostranická práce, komunikace se
členskou základnou).
Vzal na vědomí materiál „ Strategie pro volby do PSP 2009“.
Ustanovil pro volební kampaň k volbám do PSP v r. 2009 volební štáb ve sloţení: Pavel
Svoboda - předseda; členové: Aleš Kašpar; Marie Bízová, Zuzana Jelenová, Jana
Vohralíková, Martin Horálek, Hynek Jordán, Jan Čiţinský, Martin Schreier, Jiří Šimon,
Dan Váňa, Pavel Bělobrádek, Tomáš Zdechovský.
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Pověřil pro volební kampaň k volbám do PSP v r. 2009 realizací volební kampaně firmu
Semma, za podmínky dohody o subdodávkách s firmami Takt a CMS dle pokynů
volebního štábu.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 2d Stanov dal souhlas k návrhům generálního
sekretáře na zařazení Mgr. Marie Bízové do funkce 1. zástupce generálního sekretáře,
s účinností ode dne 1. 7. 2009 (č.j.5/2).
V souladu s ustanovením § 17 odst. 2d Stanov dal souhlas k návrhům generálního
sekretáře na zařazení Ing. Aleše Kašpara do funkce zástupce generálního sekretáře,
s účinností ode dne 15. 6. 2009 (č.j.5/2).
V souladu s ustanovením § 17 odst. 2d Stanov dal souhlas k návrhům generálního
sekretáře na zařazení Mgr. Martina Horálka do funkce vedoucího oddělení komunikace a
analýz – šéfredaktora NOVÉHO HLASU, s účinností ode dne 16. 6. 2009 (č.j.5/2).
Pověřil předsedy odborných komisí KDU-ČSL, aby pokračovali ve vedení odborných
komisí v dalším funkčním období orgánů KDU-ČSL.
Doporučil zasedání CK KDU-ČSL zřídit odbornou komisi pro nevládní sektor a sloučit
komise pro obranu, bezpečnost a zpravodajské sluţby do jedné.
Vzal na vědomí rezignaci předsedů odborných komisí pro místní rozvoj a bydlení Ing. M.
Půčka, ICT Mgr. J. Poláčka a děkuje jim za odvedenou práci.
Odvolal předsedy odborných komisí: ekonomické, Ing. M. Kalouska, obrany P. Severu,
státní správy a samosprávy Ing. H. Langšádlovou, pro spravedlnost PhDr. M. Ţeníška.
Zvolil předsedy odborných komisí: ICT RNDr.T. Svobodu, pro státní správu a
samosprávu Ing. P. Horáka, pro spravedlnost Doc. P. Pitharta a uloţil nově zvoleným
předsedům odborných komisí předloţit příštímu zasedání CV návrhy na jmenování členů
komisí.
3. čtvrtletí 2009
Ve 3. čtvrtletí 2009 Celostátní výbor KDU-ČSL:
Vyjádřil souhlas s textem přiloţeného „Společného prohlášení KDU-ČSL a EDS“.
Vzal na vědomí informace o přípravě voleb a volebního programu KDU-ČSL pro volby
do PSP v r. 2009.
Schválil upravené kandidátní listiny krajských organizací strany pro Volby do PSP ČR
v r. 2009 dle Přílohy č.j. 12/2.
Vyslovil poděkování a uznání Krajské organizaci KDU-ČSL Královéhradeckého kraje za
vstřícnost a ochotu při projednávání kandidátních listin strany pro Volby do PSP ČR v r.
2009 a současně pověřuje Předsednictvo KDU-ČSL a Volební štáb KDU-ČSL věnovat
volební kampani v Královéhradeckém kraji zvýšenou pozornost.
Vyzval poslance a senátory za KDU-ČSL, aby podpořili co nejúspornější variantu
Návrhu zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím SR ČR na r. 2010(č.t.917)
za předpokladu zachování výše rodičovského příspěvku, porodného, přídavku na děti,
příspěvku na péči v sociálních sluţbách a vypuštění části 16 Návrhu (změny v Zák. o
veřejném zdravotním pojištění) při zapojení dodatečného zdanění zisku z hazardu do
příjmové stránky státního rozpočtu a při maximální výši deficitu státního rozpočtu, ke
kterému se zavázala vláda.
Nominoval doc. JUDr. Pavla Svobodu na funkci komisaře EU a uloţil předsedovi strany
seznámit s touto skutečností předsedu vlády.
Doporučil předsednictvu a poslancům, aby prosazovali při projednávání návrhu SR ČR
na rok 2010 zachování výše podpory (dotace) na sociální sluţby minimálně ve stejném
rozsahu jako v roce 2009 a zajistili spravedlivé rozdělení těchto dotací pro všechny
segmenty poskytovatelů sociálních sluţeb.
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4. čtvrtletí 2009
Ve 4. čtvrtletí 2009 Celostátní výbor KDU-ČSL:
Poţádal prezidenta republiky o veřejné sdělení své konečné podmínky pro ratifikaci
Lisabonské smlouvy a poskytnutí garance, ţe pokud bude jeho podmínka splněna a
Ústavní soud v probíhajícím řízení neshledá rozpor Lisabonské smlouvy s ústavním
pořádkem, pak bezodkladně dokončí její ratifikaci.
Jmenoval předsedy odborných komisí:
- komise hospodářská: Ing. J. Koliba
- komise veřejné správy a regionálního rozvoje: Jiří Čunek
- komise pro nevládní sektor: Mgr. David Macek
Vyzval předsedy odborných komisí k předloţení návrhu členů komisí do 31. 10. 2009 a
uloţil předsedům odborných komisí předloţit stanoviska a priority odborných komisí ve
vztahu k návrhu SR na r. 2010 za jednotlivé kapitoly do 20.10.2010.
Uloţil Předsednictvu KDU-ČSL předloţit příštímu zasedání CV aktualizovaný seznam
odborných komisí a rozhodl předloţit zasedání CK KDU-ČSL ke schválení komplexní
návrh k řešení problematiky odborných komisí.
Vzal na vědomí materiál Analýza volební kampaně KDU-ČSL před volbami do PSP ČR
v r. 2009 (č.17/2), uloţil místopředsedovi Pavlu Horákovi a generálnímu sekretáři do
1. 11. 2009 předloţit přehled financování KDU-ČSL s výhledem na r. 2010, včetně
volební kampaně pro r. 2010.
Poţádal Celostátní revizní komisi KDU-ČSL do 1. 12. 2009 podrobně vyhodnotit
náklady na volební kampaň do PSP ČR v r. 2009.
Pověřil agenturu Semma realizací volební kampaně k volbám do PSP ČR v r. 2010 za
splnění podmínek popsaných v závěrech Analýzy, včetně vyuţití grafického manuálu i
po volbách do PSP.
Předpokládá, ţe schválené kandidátní listiny pro předčasné Volby do PSP ČR v r. 2009
zůstanou v platnosti i pro Volby do PSP ČR v řádném termínu v r. 2010.
Doporučil poslaneckému klubu podporovat nominaci M. Šojdrové na funkci předsedkyně
vyšetřovací komise PSP ČR ke kauze „Právnická fakulta Západočeské university“.
Uloţil předsedovi odborné komise zemědělské J. Hanušovi a P. Šilarovi připravit návrh
řešení aktuálních problémů v zemědělství a tento návrh předloţit příštímu zasedání
celostátního výboru.
Uloţil místopředsedovi Pavlu Horákovi a generálnímu sekretáři do 1. 12. 2009 předloţit
přehled financování KDU-ČSL s výhledem na r. 2010, včetně volebních kampaní v r.
2010.
Jmenoval dle Statutu odborných komisí, čl. 5 písm. b) členy odborných komisí na
základě upravených předloţených návrhů (č.15/2A).
Ustanovil volební štáb (CVŠ) ve sloţení: Pavel Svoboda - předseda; členové: Marie
Bízová, Pavel Bělobrádek, Martin Horálek, Marie Jílková, Marian Jurečka, Aleš Kašpar,
Jíří Koliba, Karel Pacal, Tomáš Zdechovský, Pavel Hořava, Martin Schreier, L.
Ptáčková, J. Čiţínský, J. Navrátil, J. Zasadilová (č.22/2). Uloţil CVŠ zasílat zápisy ze
svého jednání předsedům krajských organizací strany a uloţil CVŠ předloţit příštímu
zasedání celostátního výboru strategii pro volební kampaň pro volby do PSP v r. 2010
Doporučil všem zaměstnancům KDU-ČSL a voleným a jmenovaným funkcionářům
strany, kteří pracují jako asistenti nebo poradci konkurenčních politických stran,
designovaných kandidátů jiných politických stran pro volby v r. 2010, či pro členy jiných
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poslaneckých a senátorských klubů, aby ukončili takovou činnost, nebo aby ukončili
výkon placených, volených a jmenovaných funkcí v KDU-ČSL.
Doporučil jmenovat Mgr. Pavla Hořavu s účinností od 1. 1. 2010 generálním sekretářem
KDU-ČSL (stanovy KDU-ČSL §17, odst. 2, pís h.).
Prodlouţil termín pro CVŠ k předloţení Strategie pro volební kampaň pro volby do PSP
v r. 2010 na lednové zasedání CV KDU-ČSL.
Doporučil 3. zasedání Celostátní konference dne 12. 12. 2009 schválit Rozpočet KDUČSL na rok 2010 (č.16/2).
Schválil podle § 17, odst. 2, písm. g) Stanov KDU-ČSL Přílohu č. 1 Organizačního řádu,
organizaci Ústřední kanceláře KDU-ČSL s platností od 1. 1. 2010 dle předloţeného
návrhu č.28 /2.
Doporučil předsedovi strany svolat 3. zasedání Celostátní konference na sobotu 12. 12.
2009 od 10.00 hod. do Paláce Charitas dle předloţené upravené pozvánky.
Schválil na návrh generálního sekretáře do funkce krajského tajemníka Moravskoslezské
krajské organizace KDU-ČSL Jiřího Navrátila. ( č.j. 33/2).
Schválil podle § 17, odst. 2, písm. d) Stanov KDU-ČSL na návrh generálního sekretáře
do funkce krajské tajemnice Jihočeské krajské organizace KDU ČSL Janu Zasadilovou.
( č.j. 34/2).
Schválil podle § 17, odst. 2, písm. d) Stanov KDU-ČSL na návrh generálního sekretáře
do funkce zástupce generálního sekretáře KDU-ČSL Jiřího Stodůlku. ( č.j. 36/2).
1. čtvrtletí 2010
V 1. čtvrtletí 2010 Celostátní výbor KDU-ČSL:
Schvaluje na návrh generálního sekretáře na pracovní místa vedoucích oddělení ÚK
KDU-ČSL s účinností od 1. 2. 2010 tyto zaměstnance:
- Vedoucí tiskového oddělení-tiskovou mluvčí
Bc. Martina Kaderová
- Vedoucí sekretariátu předsedy
Mgr. Iveta Hrazdirová
- Vedoucí oddělení analyticko-právního
Mgr. Jiří Šimon
- Vedoucí oddělení technické správy
Bc. Jiří Hrubý
Prodlouţil termín Celostátní revizní komisi KDU-ČSL do 4. 2. 2010 podrobně
vyhodnotit náklady na volební kampaň do PSP ČR v r. 2009.
Vzal na vědomí Zápis a Protokoly z jednání Celostátní revizní komise KDU-ČSL ke
kontrole nákladů na volební kampaň KDU-ČSL před volbami do PSP ČR v r. 2009.
Schválil na návrh generálního sekretáře do funkce krajského tajemníka Jihomoravské
krajské organizace KDU-ČSL Petra Cajzla s účinností od 1. 3. 2010.
Doporučil předsedovi strany svolat Odbornou (ideovou) konferenci “Cesta z krize“ dne
20. 3. 2010 a zasedání Celostátní konference KDU-ČSL dne 20. 3. 2010 s navrţeným
programem dle předloţených pozvánek.
Schválil podle § 27, odst. 5 Stanov KDU-ČSL Kandidátní listiny pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v r. 2010 pro jednotlivé volební kraje (č.46/2).
Schválil podle odst. 5, písm. b) Statutu odborných komisí (č.45/2):
- na návrh předsedy ekonomické komise Ing. Pavla Horáka do funkce člena odborné
ekonomické komise Ing. Jaroslava Ludvu,
- na návrh předsedkyně školské komise Ing. M. Šojdrové do funkce členů odborné
školské komise PhDr. Lydii Říhovou, Mgr. Jaroslavu Divokou, PaedDr. Vladimíru
Rattayovou, MgA. Magdalenu Bílkovou-Tůmovou a Doc. Miroslava Milera.
Vzal na vědomí předloţený Návrh volební strategie KDU-ČSL pro parlamentní volby
2010.
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2. čtvrtletí 2010
Ve 2. čtvrtletí 2010 Celostátní výbor KDU-ČSL:
Doporučil Celostátní konferenci KDU-ČSL:
- uloţit 1. místopředsedkyni KDU-ČSL svolat do 30. 9. 2010 mimořádný Sjezd KDUČSL 2010,
- schválit úpravu rozpočtu KDU-ČSL na II. pololetí roku 2010 předloţenou generálním
sekretářem (č.j. 55/2).
Schválil podle § 17, odst. 2, písm. g) Stanov KDU-ČSL novou Přílohu č. 1
Organizačního řádu – Organizaci Ústřední kanceláře KDU-ČSL s účinností od 1. 7. 2010.
Racionalizační změnu si vyţaduje ekonomická situace strany v důsledku volebního
výsledku ve volbách do PSP ČR v roce 2010.
Souhlasil podle § 17, odst. 2, písm. d) Stanov KDU-ČSL s novým zařazením krajských
tajemníků v jednotlivých krajích s účinností od 1. 7. 2010. Racionalizační změnu si
vyţaduje ekonomická situace strany v důsledku volebního výsledku ve volbách do PSP
ČR v roce 2010.
Doporučil CK KDU-ČSL s odkazem na § 18, odst. 4, písm. d) Stanov KDU-ČSL schválit
racionalizační opatření – výraznější sníţení aparátu na krajských a okresních kancelářích
KDU-ČSL.
Vzal na vědomí:
- Informaci o přípravě voleb do Senátu PČR vr. 2010 (č. 59/2)
- doplněnou „Finanční analýzu volební kampaně KDU-ČSL 2009-10“ a „Stručný
přehled finanční situace KDU-ČSL v r. 2010“
Revokoval část svého usnesení č. 52 přijatého na 13. zasedání dne 6. 6. 2010 týkající se
nového zařazení krajských tajemníků. Souhlasil podle § 17, odst. 2, písm. d) Stanov
KDU-ČSL s novým zařazením krajských tajemníků v jednotlivých krajích s účinností od
1. 10. 2010. Pro kraje Liberecký a Ústecký platí tato změna jiţ od 1. 7. 2010.
Racionalizační změnu si vyţaduje ekonomická situace strany v důsledku volebního
výsledku ve volbách do PSP ČR v roce 2010.
Určil, ţe pro stanovení počtu delegátů sjezdu z jednotlivého okresu je rozhodující stav
členské základny okresní organizace k datu 31. 5. 2010. Určil sjezdový účastnický
příspěvek ve výši 1500,- Kč na delegáta. Určil klíč pro volbu členů Celostátní konference
na krajských konferencích: na kaţdých započatých 500 členů krajské organizace jeden
kandidát do celostátní konference, s tím, ţe rozhodující je stav členské základny kr. org.
k datu 31. 5. 2010. Doporučil krajským konferencím zvolit vyšší počet náhradníků do
Celostátní konference.
Schválil Návrh programu Sjezdu (č.57/2, příloha č. 1). Uloţil generálnímu sekretáři
KDU-ČSL organizačně zajistit přípravu a konání Sjezdu KDU-ČSL 2010, uloţil
Celostátnímu výboru KDU-ČSL předloţit návrh písemných podkladů pro jednání Sjezdu
KDU-ČSL 2010 nejpozději poslednímu zasedání Celostátní konference KDU-ČSL před
konáním tohoto sjezdu.
Schválil Harmonogram stranických akcí 2010 navazujících na přípravu Sjezdu KDUČSL 2010 (č.57/2, příloha č. 2).
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3. čtvrtletí 2010
Ve 3. čtvrtletí 2010 Celostátní výbor KDU-ČSL:
Schválil Stanovisko k textu koaliční smlouvy mezi ODS, TOP 09 a VV a Stanovisko k
aktuálním krokům vlády.
Vzal na vědomí informace o vyjednávání koalice na krajském zastupitelstvu JHM kraje
přednesené krajským předsedou S. Juránkem; informace o vyjednání volební koalice v hl.
m. Praze přednesené krajským předsedou M. Hoškem a průběţnou zprávu organizačního
štábu o přípravě Sjezdu KDU-ČSL 2010 (č. 59/2).
Doporučil Celostátní konferenci schválit:
- upravený Návrh Jednacího řádu Sjezdu KDU-ČSL 2010 (č. 64/2)
- Návrh Volebního řádu Sjezdu KDU-ČSL 2010 (č. 65/2)
Schvaluje tyto kandidáty do Senátu:
- Ing. Jana Zasadila jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 10 – Český Krumlov.
- MUDr. Richarda Sequense jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 7 – Plzeňměsto
- Ing. Jaroslava Hejla jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 13 – Tábor.
- Karla Duchka jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 22 – Praha 10
- MUDr. Mariána Hoška jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 25 – Praha 6.
- RNDr. Jiřího Kuhna jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 37 – Jičín.
- Ing. Petra Šilara jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 46 – Ústí nad Orlicí.
- Zdeňka Pešu PaedDr. jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 49 – Blansko.
- Ing. Jana Kasala jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 52 - Jihlava
- Ing. Františka Svobodu jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 55 – Brnoměsto.
- Ing. Stanislava Juránka jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 58 – Brno město.
- RNDr. Pavla Nováčka jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 61 – Olomouc.
- MUDr. Vítězslava Maláče jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 64 – Bruntál.
- Ing. Jaroslava Šulu jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 67 – Nový Jičín.
- Ing. Zbyňka Praţáka jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 70 – Ostrava –
město.
- Ing. Michaela Trojku jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 73 – Frýdek Místek.
- Mgr. Zdeňka Pánka jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 76 – Kroměříţ.
- Ing. Jiřího Kolibu jako kandidáta do Senátu pro volební obvod 79 – Hodonín.
Zmocnil Předsednictvo KDU-ČSL schválit případné další kandidáty do Senátu pro
senátní volby v r. 2010.
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8. FINANČNÍ ZPRÁVA
(ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KDU-ČSL)
Podle § 15, odst. 1 c) projednává Sjezd KDU-ČSL Finanční zprávu.
Financování KDU-ČSL bylo v roce 2009 zajištěno, včetně finančního zajištění
voleb v tomto roce ( do PS PČR a voleb do Evropského parlamentu).
Průběţné financování KDU-ČSL bylo v roce 2009 zajištěno. V tomto roce byly
uzavřeny dvě úvěrové smlouvy. Dne 17. 3. 2009 Úvěrová smlouva o financování volební
kampaně ve volbách do Evropského parlamentu konaných v červnu s úvěrovou částkou do výše
5 mil. Kč s konečným termínem splatnosti 15. 12. 2009. Dne 11. 8. 2009 byla uzavřena Úvěrová
smlouva s úvěrovou částkou do výše 25 mil. Kč na financování volební kampaně ve volbách do
Poslanecké sněmovny PČR, které se měly konat v říjnu 2009, s konečným termínem splatnosti
úvěru k 30. 6. 2011. Úvěr na volby do Evropského parlamentu byl plně splacen jiţ 31. 8. 2009
z příspěvku za hlasy. Hypoteční úvěr na opravu a rekonstrukci Paláce Charitas je pravidelně bez
problémů splácen anuitní splátkou 700 tis. Kč měsíčně (anuita obsahuje platbu úroků i splátky
jistiny), ročně tedy 8,4 mil. Kč.
V roce 2010 byla dne 19. března uzavřena další Úvěrová smlouva o financování volební
kampaně ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR konaných ve dnech 28. - 29. května
s úvěrovou částkou do výše 10 mil. Kč s konečným termínem splatnosti 31. 12. 2011.
V roce 2009 byl i nadále poskytován celý státní příspěvek za mandáty v krajských
zastupitelstvech příslušným krajským organizacím. Od roku 2003 zůstavají krajským
organizacím nejen všechny běţné členské příspěvky, ale také všechny zvláštní členské
příspěvky.

Přehled o půjčkách a úvěrech (v tis. Kč)
Hypoteční úvěr Česká spořitelna a.s.
Úvěr na volby do EP Česká spořitelna a.s.
Úvěr na volby do PS PČR Česká
spořitelna a.s.
Celkem

1. 1. 2007 31. 12. 2007 31. 12. 2008 31. 12. 2009
49 494
44 303
39 067
33 586
0
0
0
0
0
49 494

0
44 303

0
39 067

24 942
58 528

Přehled výnosů a nákladů (v tis. Kč)
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek po zdanění
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2008
83 599
95 106
-11
507

2009
78 509
97 701

-5.090
+2.595

-19 192

Materiály Sjezdu KDU-ČSL 2010 – Ţďár nad Sázavou 20. – 21. 11. 2010

Struktura výnosů a nákladů v letech 2008 a 2009 je v následujících tabulkách (v tis. Kč)

Výnosy
Dary
Členské příspěvky
Státní příspěvek za mandáty a hlasy
Výnosy ze zdaňované činnosti
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

2008
9.201
6.049
50.083
18.122
144
83.599

2009
7.549
4.809
47.414
18.543
194
78.509

Náklady
Spotřeba materiálu
Nákup DDHM
Nový Hlas
Kancelářské potřeby, noviny, publikace apod.
PHM
Elektrická energie, plyn
Opravy a údrţba
Cestovné
Poskytnuté příspěvky
Politická činnost - konference, setkání
Politická činnost – sjezd
Politická činnost – volby
Politická činnost – ostatní
Telefony
Poštovné
Nájemné, leasing
Nákup DDNM
Ostatní sluţby
Mzdy vč. pojištění
Příspěvek na stravování
Mimořádné náklady (penále)
Úroky
Odpisy DHM, DNM
Daň z příjmů právnických osob
Ostatní náklady
Náklady celkem

2008
395
476
1.705
519
96
3.761
2.631
707
98
926
1.453
35.459
6.187
1.912
720
2.602

2009
291
-104
379
-97
1.373
-332
527
+8
201
+105
4.012
+251
3.005
+374
604
-103
315
+217
1.486
+560
1.318
-135
41.004 +5.545
5.332
-855
1.640
-272
503
-217
2.533
-69

4.961
22.536
535

4.484
21.233
481

3.838
2.209
1.013
367
95.106

3.733
-105
1.710
-499
1.186
+173
351
-16
97.701 +2.595

-1.652
-1.240
-2.669
+421
+50
-5.090

-477
-1.303
-54
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Vyhodnocení výnosů
Na základě porovnání hospodaření v oblasti výnosů v letech 2008 a 2009 je moţno konstatovat,
ţe u darů od právnických a fyzických osob došlo k výraznému poklesu, a to o 1.652 tis. Kč.
Tento nepříznivý trend pokračuje jiţ několik let.
K poklesuu došlo i u přijatých členských příspěvků ve srovnání s rokem 2008 o 1.240 tis. Kč.
Nadále pokračuje nepříznivý vývoj ve výběru členských příspěvků.
U poloţky příspěvek za mandáty a hlasy se projevil pokles po nepříznivém výsledku voleb do
krajských zastupitelstev a doplňujících voleb do senátu PČR v roce 2008. Na celkové částce
v roce 2009 ve výši 47.414 tis. Kč se podílí příspěvek za hlasy ve volbách do Evropského
parlamentu ve výši 5.414 tis. Kč a 42.000 tis. Kč příspěvek na činnost z MF. Jenom ztráta
z příspěvku na mandáty členů zastupitelstev činí ročně 7.000 tis. Kč a příspěvku na mandáty
senátorů 2.700 tis. Kč ročně.
Váţná situace nastala po neúspěšných volbách do PSP ČR v roce 2010, kdy strana získala pouze
4,39%. Stálý příspěvek činí ročně 6.000 tis. Kč pro strany a hnutí, které získaly ve volbách do
PSP ČR 3% hlasů. Za kaţdých dalších, i započatých, 0,1% hlasů obdrţí strana 200 tis. Kč ročně.
KDU-ČSL vznikl po volbách nárok na stálý příspěvek ve výši 8.800 tis. Kč, příspěvek na
mandáty zastupitelstev krajů ve výši 14.000 tis. Kč, příspěvek na mandáty poslanců 0, o
příspěvku na mandáty senátorů rozhodnou teprve podzimní volby.
V důsledku výše popsaného stavu muselo dojít k razantním škrtům na straně výdajů. Jiţ
v průběhu měsíce dubna a května 2010 byly krajům kráceny dotace z ÚK za krajské mandáty a
v červnu 2010 byly zastaveny úplně. Na základě celostátní konferencí schválené racionalizace
ústřední, krajských a okresních kanceláří docházelo postupně k ukončení pracovních poměrů
většiny pracovníků těchto kanceláří. Pro zajištění financování KDU-ČSL v roce 2011 a roků
následujících je nezbytné provést restrukturalizaci stávajících dluhů KDU-ČSL a jejich rozloţení
do delšího časového horizontu. To umoţní stabilizovat finanční situaci minimálně do krajských
voleb v roce 2012.
Vyhodnocení nákladů
V porovnání hospodaření v oblasti nákladů v letech 2008 a 2009 došlo v roce 2009 k výraznému
nárůstu v poloţce politická činnost – volby, a to o 5.545 tis. Kč. Na celkové částce nákladů
vydaných na volby ve výši 41.004 tis. Kč se podílí zejména náklady na zajištění voleb do PSP
ČR ve výši 34.519 tis. Kč a voleb do Evropského parlamentu ve výši 6.485 tis. Kč.
Naopak ke sníţení nákladů v roce 2009 došlo u čerpání mzdových výdajů, celkem o 1.303 tis.
Kč, v krajích a okresech o 1.791 tis. Kč a naopak v Ústřední kanceláři došlo k navýšení o 488 tis.
Kč.
Stav úvěrů k 31.7.2010
Hypoteční úvěr
Úvěr na volby do PSP ČR 2009
Úvěr na volby do PSP ČR 2010
Kontokorentní úvěr
Celkový stav úvěrů k 31. 7. 2010
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Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

29 823 788,79
24 941 947,37
9 999 897,30
687 999,04
65 453 632,50
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Závěr
Účetní závěrky byly kaţdý rok odevzdávány v zákonem poţadované formě i termínu, včetně
výsledků auditu. Roční účetní závěrky jsou do 31. 3. následujícího roku předávány Poslanecké
sněmovně PČR, která je prověří a dá k dispozici veřejnosti (jsou k dispozici v knihovně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR). Od roku 2004 jsou také Roční účetní závěrky na našich
internetových stránkách. Účetnictví je zpracováno prostřednictvím výpočetní techniky a
zaúčtování provádí ekonomické oddělení Ústřední kanceláře KDU-ČSL.
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9. ZPRÁVA O ČINNOSTI CELOSTÁTNÍ
REVIZNÍ KOMISE ZA OBDOBÍ 2009 - 2010
1. Členové CRK zvolení na Sjezdu KDU-ČSL ve Vsetíně v roce 2009
Předsedkyně : Monika Turnovská, Ing.
Členové :
Králíčková Marie Ing.
Václav Nosek
Monsportová Marie
Sendlerová Marie, Ing. Bc.
Zlatohlávková Irma, Ing.
Maršík Karel, Ing.
Jeţek Josef, Ing.
Tomaštík Marek,Mgr.,Ing.
Beil Zdeněk, Ing.

kraj Praha
kraj Jihomoravský
kraj Liberecký
kraj Moravskoslezský
kraj Jihomoravský
kraj Praha
kraj Královéhradecký
kraj Liberecký
kraj Zlínský
kraj Olomoucký

CRK zahájila svoji činnost v listopadu roku 2009 a aţ do doby zpracování této zprávy, tj. srpen
2010, se v zásadě zabývala kontrolou čerpání volebních fondů v roce 2009 a 2010, včetně
uzavřených smluv se společnostmi, které pro KDU-ČSL volby připravovaly, a to zejména
s marketingovou firmou SEMMA. Kromě toho provedla kontrolu účetní závěrky za rok 2009
a dodrţování souvisejících vnitřních směrnic.
Na kontrolách se podíleli všichni členové CRK s výjimkou Ing., Mgr. Tomaštíka, Ing. Beila a
Ing. Zlatohlávkové.
Jak zdůrazňuji ve všech svých dosavadních zprávách, činnost v CRK vyţaduje od všech členů
věnovat této práci svůj osobní čas v pracovních dnech, coţ si moţná někteří členové
neuvědomují, kdyţ funkci v CRK přijímají.

2. Kontrolní činnost Celostátní revizní komise.
V listopadu roku 2009 byla provedena kontrola:
financování volební kampaně v tom stejném roce
způsobu výběrového řízení na výběr agentury pro zabezpečení volební kampaně
rozpočtu volební kampaně a dopad na hospodaření KDU-ČSL.
Uvedená kontrola vyplynula z usnesení CV, který poţádal CRK o její provedení. Na základě této
první kontroly čerpání volebního fondu, CRK doporučila tehdejšímu generálnímu sekretáři Ing.
Stodůlkovi, aby zabezpečil řádné vyúčtování provedených prací v souladu s podmínkami
v uzavřené rámcové smlouvě a na základě toho znovu provedl kontrolu čerpání nákladů. Na
svém zasedání CRK konstatovala, ţe tuto kontrolu povaţuje jako dílčí a ustavila kontrolní
skupinu, která se zaměřila na obsah rámcové smlouvy s marketingovou agenturou SEMMA s.r.o.
Na základě této kontroly bylo doporučeno, aby uzavřená rámcová smlouva s uvedenou
agenturou byla ukončena a nebyla prodluţována. S výsledky kontrol CRK byl seznámen
Celostátní výbor.
Čerpání volebního fondu a nově uzavřené smlouvě opět s firmou SEMMA se CRK
věnovala i v roce 2010. K návrhu smlouvy vznesla CRK své konkrétní připomínky. V době
zpracování této zprávy je plánována opětovná kontrola čerpání finančních prostředků na volební
48
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kampaň v roce 2010. S jejím výsledkem budou seznámeni delegáti na zářijovém sjezdu KDUČSL.
Kromě uvedených kontrol provedla CRK kontrolu účetní závěrky za rok 2009, kde se
promítlo opět čerpání volebního fondu a nedostatečné dokladování fakturami, zejména od firem,
které si objednávala firma SEMMA jako subdodavatele. CRK poţadovala dokladování
převzatých prací. Následně byla provedena opětovná namátková kontrola a bylo zkonstatováno,
ţe subdodavatelské faktury, které se vztahovaly k čerpání úvěru za rok 2009, byly zpětně
doloţeny.

3. Zhodnocení poznatků
CRK na základě zjištěných skutečností konstatuje, ţe způsob čerpání volebního fondu
v roce 2009 byl zatíţen hrubou chybou finančního řízení. Navrhuje přijmout systémová opatření,
kde budou stanovena pravidla zahrnující schválení strategie volební kampaně předsednictvem
strany, určení konkrétní osoby odpovědné za účelné čerpání úvěru, zadávané práce sjednávat na
základě dílčích objednávek, stanovit pravidla kontroly a schvalování faktur včetně kontroly
fakturačních dokladů účtárnou před jejich proplácením.
S ohledem na významné sníţení příjmů KDU-ČSL CRK doporučuje věnovat soustavnou
pozornost otázce získávání dalších zdrojů k financování strany a věnovat stálou pozornost
efektivnímu hospodaření při financování jednotlivých aktivit strany. Z toho důvodu dále CRK
navrhuje vrátit se k praxi, kdy krajské organizace předkládaly své rozpočty a jejich čerpání
vedení strany.

V Praze dne 19. 8. 2010
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10. ZPRÁVA O ČINNOSTI CELOSTÁTNÍHO
ROZHODČÍHO SBORU
1. Členové CRS zvolení na sjezdu KDU-ČSL ve Vsetíně v roce 2009

Předsedkyně :
Členové :

JUDr. Marie Mazánková
Mgr. Vít Doleţálek
JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D.
Mgr. Jakub Kříţ
JUDr. Dobromila Marková

CRS zahájil svoji činnost v listopadu roku 2009. V prosinci 2009 došlo ke změně členů
CRS, a to u bratra Mgr. Jiřího Šimona, neboť ve smyslu ust. § 33 odst. 3 Stanov KDU-ČSL
předseda ani členové celostátního rozhodčího sboru nesmějí být zaměstnanci strany nebo členy
celostátní konference. Od výše uvedené doby aţ do zpracování této zprávy, tj. říjen 2010 se CRS
zejména zabýval nejrůznějšími podněty členů strany, převáţně šlo o ţádosti k zaujetí stanoviska
– výkladu Stanov. V jednom případě byl podán návrh na rozhodnutí sporu mezi členem strany a
orgány strany. Vzhledem k tomu, ţe CRS dospěl k závěru, ţe podstatou sporu je vlastně rozdílné
chápání Stanov KDU-ČSL, bylo řešení sporu odmítnuto a ve věci bylo vydáno usnesení o
závazném výkladu Stanov v návaznosti na příslušná ustanovení nominačního řádu.
Jako první bylo nutné vyřešit ţádost z předcházejícího volebního období Praţského
městského výboru na právní posouzení Stanov. Předmětná ţádost však odstupující předsedkyní
CRS novému vedení nebyla předána, a proto muselo být přistoupeno k jejímu opětovnému
podání. V době po volbách do Poslanecké sněmovny a v souvislosti s přípravou sjezdu KDUČSL byl CRS zasypán nejrůznějšími ţádostmi o výklad Stanov.

2. Výsledky činnosti CRS za uplynulé období
CRS vydal tato usnesení:
Výklad č. 1:
Ustanovení § 27 odst. 5 Stanov KDU-ČSL, které zní:
(5) Kandidátní listiny při volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu
sestavuje celostátní výbor na základě primárních voleb a uzavřených koaličních dohod. Změnu
pořadí oproti výsledkům primárních voleb musí celostátní výbor předem zdůvodnit a projednat s
krajskými výbory.
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Je nutné vyloţit tak, ţe právem změnit pořadí se rozumí i právo změnit osoby.
Rozhodnutí nabylo právní moci a vykonatelným se stalo dnem

15.

3.

2010.

Výklad č. 2:
Ustanovení § 22 odst. 1 Stanov KDU-ČSL, které zní:
(1) Funkční období všech stranických orgánů, volených funkcionářů, delegátů okresních a
krajských konferencí a delegátů sjezdu je čtyřleté a končí novou volbou.
Je nutné vyloţit tak, ţe mandát zvolených delegátů na Sjezd KDU-ČSL v r. 2009 zaniká
uplynutím pevně stanovené doby, tj. 4 let.
Ustanovení § 15 odst. 5 Stanov KDU-ČSL, které zní:
(5) Sjezd volí a odvolává:
a) předsedu strany, prvního místopředsedu a aţ čtyři další místopředsedy
b) patnáct členů celostátního výboru
c) předsedu, členy a náhradníky celostátní revizní komise
d) předsedu, členy a náhradníky celostátního rozhodčího sboru
Je nutné vyloţit tak, ţe pouze Sjezd KDU-ČSL je oprávněn volit a odvolávat osoby do výše
stanovených funkcí. Jeho právem je volit a odvolávat i na pouze jednotlivě vyjmenované funkce.
Rozhodnutí nabylo právní moci a vykonatelným se stalo dnem 5. 6. 2010.
Výklad č. 3:
Ustanovení § 22 odst. 2 Stanov KDU-ČSL, které zní:
(2) Kaţdá funkce zaniká dle odst. 1 i tehdy, jestliţe byla funkce nastoupena v průběhu funkčního
období.
Je nutné vyloţit tak, ţe mandát funkcionářů zvolených na mimořádném sjezdu KDU-ČSL v roce
2010 zaniká uplynutím pevně stanovené doby (zaloţené řádným Sjezdem KDU-ČSL - 2009, tj. 4
let) tedy v roce 2013.
Rozhodnutí nabylo právní moci a vykonatelným se stalo dnem 18. 6. 2010.
Výklad č. 4:
Ustanovení § 21 odst. 2 písm. f) Stanov KDU-ČSL, které zní:
§ 21 odst. 2 Stanov KDU-ČSL Výroční členská schůze zejména:
f) podává návrhy na delegáty na krajskou konferenci a sjezd strany.
Je nutné vyloţit tak, ţe právo podávat návrhy na delegáty na krajskou konferenci a sjezd strany
je vyhrazené výroční členské schůzi s ohledem na jeho modifikaci stanovenou ust. § 21 odst. 4
Stanov KDU-ČSL pro případ, ţe funkce se uvolní a není účelné svolávat výroční členskou
schůzi, můţe tak učinit členská schůze, která je nejvyšším orgánem místní organizace mezi
dvěma výročními členskými schůzemi.
Rozhodnutí nabylo právní moci a vykonatelným se stalo dnem 31. 7. 2010.
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Výklad č. 5:
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) Stanov KDU-ČSL, které zní:
§
4
Členství
v
KDU-ČSL
zaniká:
d) přijetím kandidatury na kandidátce jiné volební strany bez souhlasu příslušného výboru
Je nutné vyloţit tak, ţe „příslušným“ výborem v návaznosti na ustanovení § 27 Stanov KDUČSL je ten výbor, který je odpovědný za sestavení příslušné kandidátní listiny nebo mu přísluší
právo rozhodnout o konečném pořadí kandidátů na kandidátní listině.
Rozhodnutí nabylo právní moci a vykonatelným se stalo dnem 5. 8. 2010.
Výklad č. 6:
Ustanovení § 27 odst. 2 Stanov KDU-ČSL, které zní:
§ 27 odst. 2 - Kandidáty do zastupitelstev krajů, Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského
parlamentu navrhují členové a orgány strany.
Část II. Nepřímá volba (Nominační řád primárních voleb KDU-ČSL), článek 16, který zní:
16. Nominační konferenci svolává příslušný krajský výbor KDU-ČSL, který zároveň určuje klíč
a způsob výběru členů – volitelů, resp. delegátů nominační konference. Počet delegátů
nominační konference v kraji se určí takto: nejméně 3 delegáti za kaţdou okresní organizaci a
současně nejméně 1 delegát na kaţdých započatých 150 členů okresní organizace. Nejmenší
počet delegátů nominační konference v kraji je 30.
Počet delegátů nominační konference pro senátní obvod se určí takto: nejméně 1 delegát na
kaţdých započatých 150 členů strany v senátním obvodu. Rozkládá-li se senátní volební obvod
na území více okresů, musí být kaţdý okres zastoupen alespoň dvěma delegáty.
Je nutné vyloţit tak, ţe delegátem nominační konference se člen KDU-ČSL stane způsobem
stanoveným krajským výborem KDU-ČSL. Kaţdému členovi KDU-ČSL i orgánu strany je
garantováno právo navrhnout kandidáta do zastupitelstev krajů, Poslanecké sněmovny, Senátu a
Evropského parlamentu.
Rozhodnutí nabylo právní moci a vykonatelným se stalo dnem 15. 10. 2010.
CRS k dnešnímu dni nemá vyřešeno odvolání Ing. Aloise Dobeše proti postupu vedení MO
KDU-ČSL v souvislosti s jeho znovupřijetím za člena KDU-ČSL v Kunštátě. CRS návrh obdrţel
dne 4. října 2010.
Rozhodování CRS je náročné jak na odbornost, tak na osobní čas všech členů. Závaţné změny
v ţivotě strany a jejich orgánů (neúspěch ve volbách do PS, odstoupení předsedy KDU-ČSL,
příprava sjezdu) si vyţádaly i operativní změny v činnosti CRS. Nedostatek finančních
prostředků na případnou úhradu cestovného, velká vzdálenost bydliště některých členů CRS od
Prahy – coţ pro členy CRS znamená ve většině případů i čerpání dovolené, byly důvodem proč
členové CRS spolu komunikovali prostřednictvím nových komunikačních prostředků –
dálkovým elektronickým způsobem. Výše zmíněná rozhodnutí byla tvořena tak, aby bylo
dosaţeno obecného konsenzu všech členů CRS, nebo jak je stanoveno v Rozhodčím řádu
nadpoloviční většinou hlasů.
Shora uvedená rozhodnutí byla po jejich oznámení odeslána jak na úřadující předsedkyni, tak na
kancelář generálního sekretáře.
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3. Zhodnocení poznatků
CRS na základě poznatků získaných za uplynulé období konstatuje, ţe zvolený způsob
komunikace členů CRS se osvědčil, je operativní a méně nákladný. Nevýhodou takové
komunikace je neosobní jednání, náročnost na hledání konsenzu v základních otázkách, obtíţe
při jednoznačném formulování závěrů a značná náročnost na samostatné prostudování vlastního
problému.
CRS rovněţ podotýká, ţe jak Stanovy KDU-ČSL, tak samotný Rozhodčí řád obsahuje některé
instituty, jeţ by si zaslouţily novelizaci, či ţádoucí nástroje postrádá. O těchto problémech je
nutné vést vnitrostranickou diskusi a vytvořit pro ni adekvátní podmínky.
V Praze dne 20. 10. 2010
Zpracovala: JUDr. Marie Mazánková, předsedkyně CRS
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SJEZDU
Místo konání:

Dům Kultury (DK) Ţďár nad Sázavou
Dolní 183/30

Prezence:

od 7:30 do 8:55 hodin

Zahájení:

20. 11. v 9:00 hodin
21. 11. v 10:00 hodin

Ukončení jednání:

21. 11. v 17:30 hodin

Dojezd autem:

Od Jihlavy (D1 exit 119 Velký Beranův) - cca 29 km, po příjezdu do
Ţďáru n. S. na kruhovém objezdu odbočíte vlevo (na třetí odbočce), dále
na světelné křiţovatce rovně, přes náměstí dolů a tam na světelné
křiţovatce rovně a poté první odbočka vlevo na parkoviště u DK.
Od Velké Bíteše (D1 exit 162 Velká Bíteš) - cca 45 km - po příjezdu do
Ţďáru n. S. na kruhovém objezdu rovně (na druhé odbočce), dále na
světelné křiţovatce rovně, přes náměstí dolů a tam na světelné křiţovatce
rovně a poté první odbočka vlevo na parkoviště u Domu kultury.
Od Prostějova (a Nového Města na Moravě) - po příjezdu do Ţďáru n. S.
jedete rovně aţ na světelnou křiţovatku, kde odbočíte vpravo, přes
náměstí dolů a tam na světelné křiţovatce rovně a poté první odbočka
vlevo na parkoviště u Domu kultury.
Od Pardubic - po příjezdu do Ţďáru nad Sázavou pojedete stále rovně, aţ
po pravé straně uvidíte Zimní stadion, po něm rovně je sídliště se dvěma
přechody, kde za druhým přechodem odbočíte vpravo na parkoviště.
Od Havlíčkova Brodu - po příjezdu do Ţďáru nad Sázavou jedete stále
rovně, z kopce dolů přes most a na světelné křiţovatce odbočíte vlevo a
poté opět vlevo na parkoviště u Domu kultury.

Parkování:

Parkoviště jsou na Dojezdové mapě označena černými šipkami. V
případě, ţe na parkovišti u Domu kultury nebude místo, pošle vás
pořadatelská sluţba na parkoviště za mostem u Městského úřadu, nebo na
parkoviště u Zimního stadionu.
GPS souřadnice místa konání sjezdu jsou: 49°33'58.344"N,
15°56'16.792"E.

Stravování:

Zajištěno v místě konání sjezdu. Pro delegáty v hlavním jednacím sále.

Kontakt:

V případě potřeby volejte organizační štáb sjezdu:
obecné informace: P. Hořava (607 809 316), J. Hrubý (605 234 341),
M. Farská (731 603 864)
místní informace: M. Vašková (602 131 840), J. Hulák (602 646 755)

Bohosluţba:

7:30 hod. v kostele Sv. Prokopa a v 9:00 hod. v Bazilice Nanebevzetí Panny
Marie a svatého Mikuláše ve Ţďáře nad Sázavou

Akreditace delegáta slouţí také jako hlasovací lístek!
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Text chorálu Svatý Václave
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