Zápis z jednání Kongresu hnutí VIZE pro ČESKO ze dne 14.10.2020
1) Úvodem
Kongres proběhnul dne 14.10.2020 v čase 16.30 až 18.00 hod., na Žertvách 23, Praha 7.
Seznam přítomných účastníků na začátku jednání Kongresu:
Libor Michálek, MPA, předseda hnutí,
Bohuslav Zapadlo, místopředseda hnutí,
Marcela Láníková, delegátka Kongresu,
Agáta Sikorová, delegátka Kongresu a
Jáchym Rykl, delegát Kongresu.
Delegáti Kongresu byli schváleni usnesením obvodního sněmu Praha dne 10.9.2020. Libor
Michálek potvrdil, že delegáti Kongresu i osoby kandidující do funkcí v orgánech hnutí (dále
též kandidáti) mají zaplacený členský příspěvek. Delegáti jsou tak řádnými delegáty
Kongresu ve smyslu článku 7 odst. 2 Stanov. Kandidáti předložili majetková přiznání.
Z jednání je omluvena Ruth Drahotová, členka republikové rady. Minimální počet osob
potřebných pro usnášeníschopnost Kongresu je 4. Předsedajícím Kongresu je Libor
Michálek s výjimkou projednání bodu o volbě předsedy hnutí na další funkční období.
2) Procesní hlasování
A) Kongres určuje podle článku 3 odst. 1 Jednacího řádu:
Marcelu Láníkovou zapisovatelkou jednání,
Agátu Sikorovou a Bohuslava Zapadla ověřovateli zápisu.
PRO: 5

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

Ověřovatelé ověřili, že Kongres je usnášeníschopný.
B) Kongres schvaluje (s ohledem na doručení registrace změn Stanov dne 6.10.2020)
v souladu s článkem 1 odst. 4 Jednacího řádu použití tzv. zjednodušeného procesního
postupu, a to ve smyslu zkrácení lhůt pro svolání Kongresu na 8 dnů a předkládání
základních návrhů na usnesení Kongresu s předstihem 2 dnů, a to s cílem provést
volbu orgánů politického hnutí VIZE pro Česko do 14.10.2020. Rovněž lhůty pro
připomínkování zápisu byly zkráceny na 30 minut po vyhotovení, neboť rámcový
návrh zápisu z jednání byl účastníkům Kongresu zaslán s dostatečným předstihem.
PRO: 5

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

C) Kongres v souladu s článkem 3 odst. 3 Jednacího řádu schvaluje následující program
jednání (časy uvedené k jednotlivým bodům jsou časy plánované)
i)
Volba členů republikové rady dle článku 8 odst. 3 písm. a) Stanov (20 minut)
ii)
Volba členů kontrolní a rozhodčí komise (8 odst. 3 písm. b) Stanov (20 minut)
iii)
Schválení plánu činnosti na rok 2021 (čl. 8 odst. 4 písm. a) Stanov (20 minut)
iv)
Schválení plánovaného rozpočtu 2021 (čl.8 odst. 4 písm. b) Stanov (20 minut).
v)
Schválení technické novely Kodexu zásad pro výkon funkce (10 minut)
vi)
Schválení technické novely Jednacího řádu hnutí (10 minut).
PRO: 5

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

3) Přijatá usnesení
Volba členů Republikové rady
I)

Kongres schvaluje předsedou hnutí a republikové rady Libora Michálka.
PRO: 4

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

Libor Michálek se projednání tohoto bodu neúčastnil, jednání vedl Bohuslav Zapadlo.
II)

Kongres schvaluje místopředsedou hnutí a místopředsedou republikové rady

a) Jana Kuklu
PRO: 1

PROTI: 0

Zdrželi se: 3

b) Bohuslava Zapadla
PRO: 3

PROTI: 0

Zdrželi se: 1

Bohuslav Zapadlo se jednání tohoto bodu neúčastnil, jednání vedl opět L. Michálek.
Kongres doporučil Republikové radě, aby zvážila jmenování Jana Kukly jako hlavního
koordinátora hnutí ve smyslu článku 9 odst. 5 Stanov.
III)

Kongres schvaluje členkou republikové rady Andreu Haines.
PRO: 5

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

Shrnutí:
Členy Republikové rady pro období od 15.10.2020 do 14.10.2022 jsou:
Libor Michálek, předseda republikové rady a předseda hnutí,
Bohuslav Zapadlo, místopředseda republikové rady a místopředseda hnutí a
Andrea Haines, členka republikové rady.

Osobní údaje pro Rejstřík politických stran a politických hnutí, vedený Ministerstvem vnitra:
Mgr. Libor Michálek, MPA, 14.12.1968, bytem Modřínová 496, 253 03 Chýně, Praha-západ,
Bohuslav Zapadlo, 4.9.1073, bytem Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 a
Mgr. Andrea Haines, 27.7.1977, bytem Vidov 107, 370 07 České Budějovice.

Volba členů Kontrolní komise
IV)

Kongres schvaluje předsedou kontrolní komise Petra Hrdinu.
PRO: 5

V)

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

Kongres schvaluje místopředsedkyní kontrolní komise Jiřinu Hlávkovou.
PRO: 5

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

VI)

Kongres schvaluje členem kontrolní komise Jáchyma Rykla.
PRO: 4

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

Jáchym Rykl se projednání tohoto bodu neúčastnil.
Shrnutí:
Členy kontrolní komise pro období od 15.10.2020 do 14.10.2022 jsou:
Petr Hrdina, předseda kontrolní komise,
Jiřina Hlávková, místopředsedkyně kontrolní komise a
Jáchym Rykl, člen kontrolní komise.

Volba členů Rozhodčí komise
VII)

Kongres schvaluje předsedkyní Rozhodčí komise Janu Obadalovou.

PRO: 5

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

VIII) Kongres schvaluje místopředsedou rozhodčí komise Jaroslava Holera.
PRO: 5
IX)

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

Kongres schvaluje členem rozhodčí komise Jana Semilského.
PRO: 5

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

Shrnutí:
Členy Rozhodčí komise pro období od 15.10.2020 do 14.10.2022 jsou:
Jana Obadalová, předsedkyně rozhodčí komise,
Jaroslav Holer, místopředseda rozhodčí komise a
Jan Semilský, člen rozhodčí komise.

Schválení plánu činnosti
X)

Kongres schvaluje tento plán činnosti hnutí VIZE pro rok 2021:
a) rozšíření členské základny tak, aby do konce roku 2021 dosáhla počtu 180 členů,
b) rozšíření počtu obvodních sdružení na 30 s tím, že prioritně budou OS zřizována
v krajských městech a obvodech, kde se uskuteční senátní volby v roce 2022,
c) vzdělávání nových členů hnutí, aby mohli samostatně plnit svěřenou agendu,
d) organizování další osvětové činnosti pro registrované příznivce a další osoby,
e) zřízení pracovní skupiny, která rozpracuje návrhy programových cílů hnutí,
f) zřízení pracovní skupiny, která připraví prezentační materiály hnutí a návrh
strategie komunikace, a to nejen pro případnou účast ve volbách.
PRO: 5

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

Schválení rozpočtu hnutí
Rozpočtem hnutí se pro účely tohoto usnesení rozumí provozní rozpočet hnutí. V případě, že
se hnutí bude účastnit voleb, budou případné dary nad rámec schváleného rozpočtu použity
v souladu se stanoveným účelem (tj. financování volební kampaně).
XI)

Kongres schvaluje následující předpokládané příjmy:
a) Členské příspěvky ve výši 150 000 Kč
b) Dary na provozní činnost 30 000 Kč.
PRO: 5

XII)

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

Kongres schvaluje následující plánované výdaje:
a) Propagace hnutí (soc. sítě) 50 000 Kč
b) Dohody o provedení práce 30 000 Kč
c) Vzdělávací projekty
30 000 Kč
d) Pronájmy prostor (jednání) 30 000 Kč
e) Úprava webových stránek 14 000 Kč
f) Účetnictví a audit
12 000 Kč
g) Ostatní výdaje (rezerva)
14 000 Kč.

Republiková rada se může od schváleného rozpočtu dle aktuálních potřeb hnutí v roce
2021 odchýlit od schváleného rozpočtu max. o 20 000 Kč s tím, že objednávání služeb je
možné pouze za předpokladu, že na provozním účtu hnutí příp. na účtu pro hrazení
mzdových nákladů bude dostatek prostředků pro pokrytí výdajů. V ostatních případech je
nezbytné svolat mimořádný Kongres hnutí za účelem provedení změny rozpočtu.
PRO: 5

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

Schválení technických změn Kodexu zásad pro výkon funkce
XIII) Kongres schvaluje změnu Kodexu zásad pro výkon funkce, a to tak, že ve všech
článcích, které obsahují slova „Revizní komise“ se tato slova nahrazují slovy
„Rozhodčí komise“.
PRO: 5

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

Schválení technických změn Jednacího řádu hnutí
XIV) Kongres schvaluje změnu Jednacího řádu, a to tak, že ve všech článcích, které
obsahují slova „Revizní komise“ se tato slova nahrazují slovy „Rozhodčí komise“.
PRO: 5

PROTI: 0

Zdrželi se: 0

V Praze dne 14.10.2020
Zapsala: Marcela Láníková
Ověřili: Agáta Sikorová a Bohuslav Zapadlo

