ZÁPIS s USNESENÍM
z 10. mimořádné schůze OVV ČSSD Kroměříž
ve funkčním období 2014-2016 dne 11. 2. 2016

Místo a čas dle pozvánky: sekretariát OVV ČSSD Kroměříž, od 17:00 h
Počet členů OVV ke dni konání: 19
Přítomni OVV: př. Pavel Čech, Věra Fuksová, Eustach Janoušek, Roland Kemény, Libor Liška, Jiří Ott, Lubomír
Přibyla, Věra Sigmundová, Libor Simerský, Jan Slanina, Luděk Ševčík, Jiří Šípek, Renata
Štěpánková, Ludvík Urban
Omluveni OVV: př., Pavel Churý, Jana Kolajová, Josef Navrátil, Jan Šindelář, Petr Trávníček
Hlas poradní +hosté: Věra Bakalíková, Jan Bortel, Miroslav Daněk, Jaroslav Drozd, Jiří Haas, Karel Holík, Jaromír
Horák, Jaroslav Chmelař, Jaroslav Jurák, Libor Kamarád, Miloš Malý, Věra Nováková, Miloslava Nosková, Olga
Sehnalová, Marek Šindler, Tomáš Šenkeřík
Tajemník: př. Rudolf Vykydal
Návrh programu schůze
1. zahájení schůze OVV a schválení programu, určení ověřovatele zápisu a usnesení
2. informace z vyšších stranických orgánů
3. příprava na volby do Senátu PČR v roce 2016 v obvodu Kroměříž a volby do krajského zastupitelstva Zlín 2016
– výsledek zasedání KVV k sestavení kandidátky pro krajské volby
4. členské příspěvky 2016, členská základna, rozpočet a hospodaření OVV - zpráva okresního tajemníka
5. různé
6. diskuze
7. závěr schůze
„Výsledky hlasování jsou uvedeny u jednotlivých usnesení z jednání. Hlasování o usneseních je zapsáno ve formátu
pro : proti : zdržel se.“
K bodu 1: zahájení schůze OVV a schválení programu, určení ověřovatele zápisu s usnesením
V čase 17:05h přítomno 13 z 19 členů. Jednání zahájil předseda OVV př. Ludvík Urban, který schůzi řídil.
Omluveno 5 členů. Kvórum pro přijetí hlasovaných návrhů 7. Př. L. Urban navrhl, aby OVV rozhodlo
hlasováním o přítomnosti př. Věry Bakalíkové, Karla Holíka, Jaromíra Horáka, Věry Novákové, Miloslavy
Noskové, Marka Šindlera jako hostů na schůzi OVV. Návrh byl hlasován a OVV souhlasilo s přítomností
jmenovaných na schůzi. Jako ověřovatele zápisu s usnesením navrhl př. Ludvík Urban př. Libora Simerského,
zapisovatelem př. Rudolfa Vykydala. Oba návrhy byly přijaty bez výhrad. K návrhu programu, který byl rozeslán
s pozvánkou, nebylo připomínek a program schůze OVV byl poté schválen.
Usnesení: OVV ČSSD Kroměříž
1/10/2016 schvaluje přítomnost př. Věry Bakalíkové, Karla Holíka, Jaromíra Horáka, Věry Novákové, Miloslavy
Noskové, Marka Šindlera jako hostů na schůzi OVV.
hlasování 13:0:0 Usnesení bylo přijato.
2/10/2016 schvaluje program schůze dle návrhu rozeslaného v pozvánce, takto:
1. zahájení schůze OVV a schválení programu, určení ověřovatele zápisu a usnesení
2. informace z vyšších stranických orgánů
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3. příprava na volby do Senátu PČR v roce 2016 v obvodu Kroměříž a volby do krajského
zastupitelstva Zlín 2016 – výsledek zasedání KVV k sestavení kandidátky pro krajské volby
4. členské příspěvky 2016, členská základna, rozpočet a hospodaření OVV - zpráva okresního
tajemníka
5. různé
6. diskuze
7. závěr schůze
hlasování 13:0:0 Usnesení bylo přijato.
3/10/2016 určuje ověřovatelem zápisu s usnesením př. Libora Simerského
hlasování 13:0:0 Usnesení bylo přijato.
4/10/2016 určuje zapisovatelem ze schůze př. Rudolfa Vykydala
hlasování 13:0:0 Usnesení bylo přijato.
Před zahájením následujícího bodu (17.10) se dostavila př. Věra Sigmundová. Přítomno 14 členů, pro přijetí
navržených usnesení nutno 8 hlasů.
K bodu 2: informace z vyšších stranických orgánů
Předseda OVV př. Ludvík Urban informoval, že P OVV na své mimořádné schůzi před zahájením schůze OVV
přijalo usnesení vyplývající z pravomocí a úkolů daného Řádem přípravy na volby do zastupitelstev krajů. Dále
informoval, že ÚVV ČSSD bude jednat 20. února.
Př. J. Jurák informoval, že ÚKK ČSSD bude jednat 19. února a dále z jednání ÚKK dne 22. 1. zmínil přítomnost
př. M. Starce a J. Metelcové – pokles členské základny, mnoho členů, kteří neuhradili členské příspěvky. Po
přeregistraci organizace Liberec vysoký úbytek členů v této MO.
Př. J. Drozd uvedl z jednání P ČSSD schvalování kandidátů a lídrů pro podzimní volby.
Př. V. Fuksová z jednání KVV ČSSD Zlín dne 25. 1. uvedla, že se zabývalo především přípravou na volby do
krajského zastupitelstva. Podrobněji v bodu 3 dnešní schůze OVV.
Usnesení 5/10/2016: OVV ČSSD Kroměříž
bere na vědomí ústní informace př. Ludvík Urban z P OVV ČSSDS Kroměříž a ÚVV ČSSD, př.
Jaroslava Juráka z jednání ÚKK, př. Jaroslava Drozda z jednání P ČSSD a př. Věry Fuksové
z jednání KVV ČSSD Zlín
hlasování 14:0:0 Usnesení bylo přijato.

K bodu 3: příprava na volby do Senátu PČR v roce 2016 v obvodu Kroměříž a volby do krajského
zastupitelstva Zlín 2016 – výsledek zasedání KVV k sestavení kandidátky pro krajské volby
Př. Urban v úvodu k tomuto bodu zrekapituloval jednání orgánů v okresu Kroměříž od úrovně MO po okresní
konferenci, které vedly k návrhu kandidátky za okres Kroměříž pro volby do KZ v roce 2016. K sestavování
kandidátky za celý okres uvedl, že z okresu Kroměříž byly předloženy v rámci jednání dva návrhy. Na jednání
P KVV byl poté jeden z nich předložen, ostatní okresy samostatně návrhy nepředložily, na P KVV prezentován
tedy jeden návrh za okresy Uh. Hradiště, Vsetín a Zlín, ve kterém nebyly respektovány výsledky okresních
konferencí ani nějaké proporce. Odmítá informace, které se k němu dostaly, že okres Kroměříž špatně
komunikoval. Zmínil, že jemu a některým dalším jednotlivým kandidátům z okresu Kroměříž bylo nabízeno, že
mohou být v návrhu kandidátky na vyšším místě a přeskočit jiné z návrhu okresní konference ČSSD Kroměříž.
Všichni takový přístup a takové nabídky odmítli. S návrhem kandidátky, tak jak jej KVV Zlín schválil, nesouhlasí.
V následné diskusi př. Lubomír Přibyla navrhl, zda by členové z okresu Kroměříž neměli rezignovat na účast na
kandidátce.
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Př. Eustach Janoušek položil otázku, zda bylo nějak vysvětleno odsunutí př. J. Drozda v pořadí kandidátů za
okres Kroměříž a až na 12. místo a změněna kandidátka z okresu Kroměříž.
Př. Jaroslav Drozd popsal zkušenosti z příprav a vyjednávání o kandidátkách v minulosti, kdy byly ctěny
některé principy. Pro přípravu voleb má ČSSD řády a jejich dodržování a výklad je v kompetenci příslušných
orgánů. Podal námitku proti postupu a rozhodnutí KVV Zlín, bude posouzeno. Př. L. Urban se k dotazu vyjádřil
a důvody, proč byl J. Drozd zařazen až na 12. místo nebyly sděleny a nezná je. Připomněl jeho zkušenosti,
výsledky, umění vyjednávat, to byly důvody, proč jej také podporoval na 1. místo za okres Kroměříž při přípravě
návrhu.
Př. Věra Fuksová uvedla důvody pro použití principu rovnocenného zastoupení jednotlivých okresů při
sestavování kandidátky, informovala, že návrh krajské kandidátky za okres Kroměříž s podklady zaslala
elektronicky na adresu KVV s požadavkem, aby je tajemník zaslal ostatním okresům. Předsedkyně KVV M.
Kovaříková jí následně sdělila, že takto úkolovat krajského tajemníka nemůže, že k tomu je oprávněna
předsedkyně KVV. Před jednáním KVV vyzvala k předložení jednotlivých návrhů z okresů a návrh přeložila
pouze Kroměříž, oproti tomu byl předložen jeden návrh za okresy Uh. Hradiště, Vsetín a Zlín. Její návrh na
veřejné hlasování o návrzích byl zamítnut. Materiály dokládající komunikaci před jednáním KVV o sestavování
a návrzích kandidátky předala př. L. Urbanovi. Př. L. Urban sdělil, že postupy, návrhy a kroky byly mezi
V. Fuksovou, jako místopředsedkyní KVV a jím, jako předsedou OVV, vzájemně konzultovány a dohodnuty
a vzájemně se informovali o situaci.
Př. Olga Sehnalová připomněla, že MO Kroměříž měla jiné pořadí navržených kandidátů z MO než jak
následně rozhodl v návrhu OVV a schválila konference. Výsledkem rotace kandidátů na kandidátkách z kraje,
která byla v minulosti vždy užívána, byla motivující pro všechny. Za MO Kroměříž s kandidátkou navrženou
KVV do KZ nesouhlasí. Pokud nastane situace, že argumenty nechtějí být slyšeny, pak je takový výsledek jako
v případě této kandidátky. Zeptala se, zda je mezi př. J. Drozdem a ostatními radními nějaký spor, problém? A
jak to bude při sestavování kandidátek v budoucnu, bude se postupovat podobným způsobem?
Př. L. Urban položil otázku „k čemu je sestavování a vůle okresů? Kdo má sílu, ten bere vše?!“ Odmítá
porušovat rozhodnutí orgánů, takové postupy odmítá a nepřijme.
Př. Jiří Haas vyjádřil pochybnosti k argumentům o velikosti organizací.
Př. Miroslav Daněk poděkoval zástupcům okresu Kroměříž v KVV za jejich chování při jednání a hlasování KVV
a ocenil odmítavý postoj k nabídkám lepšího postavení na kandidátce pro některé z nich. Vyjádřil názor, že
došlo k porušení řádu Přípravy na volby do KZ tím, že nebylo dodrženo směrné číslo pro okres Kroměříž. Je
možné, aby náhradníci byli zařazeni před kandidáty? Čím konkrétním se př. J. Drozd provinil? Rozhodnutí KVV
o umístění př. J. Drozda na kandidátce do kraje jej vedlo k tomu, že odstoupil od kandidatury do Senátu, jaký to
bude mít dopad na výsledek ČSSD?
Př. Jiří Šípkovi se kandidátka do KZ nelíbí a očekává, že OVV se k situaci vyjádří.
Př. Věra Sigmundová uvedla, že na minulé schůzi OVV upozorňovala, že může být problém, pokud se bude
prosazovat zájem na rotacích kandidátů na kandidátce do KZ. Že výsledkem může být ze strany kraje
prosazené nevýhodné umístění kandidátů z okresu Kroměříž. Podle ní byl problém ve vyjednávání. Dotázala
se, zda přítel L. Urban když odmítl nabídku na lepší umístění pro svou osobu odpověděl, že takové místo by
mělo být přisouzeno př. J. Drozdovi. Př. L. Urban v odpovědi uvedl, že nabídku umístění odmítl s odůvodněním,
že jedničkou za okres je př. J. Drozd.
Př. V. Fuksová připomněla obdobný přístup na KVV při sestavování kandidátky do PSP v roce 2013, kdy byl
změněn návrh okresu Kroměříž o pořadí navržených za okres.
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Př. Miloš Malý považuje rozhodnutí o umístění př. J. Drozda o osobní útok na jeho osobu. Pro okres Kroměříž
ztrácí smysl být zastoupen v KVV. Protože máme nejméně členů, pořádek v členské základně, budeme vždy
upozaděni. Krajský rozpočet je veliký koláč se spoustou peněz například na investice, který je určitě silnou
motivací. Nevyužije svého práva hlasovat o kandidátce do KZ. Když se vzájemně nebudeme chovat slušně,
špatně dopadneme. Výsledkem špatné kandidátky bude špatný výsledek pro všechny.
Př. J. Šípek – špatné výsledky v krajských volbách budou mít dopady i na výsledky v budoucnu.
Př. J. Drozd vzpomněl rok 20111, kdy zlínská organizace dala na svou kandidátku př. Stanislava Mišáka coby
hejtmana na 7. místo své kandidátky. Byla to Kroměříž, kdo jej podpořil na pozici lídra kandidátky, protože to
považovala na správné.
Př. Libor Kamarád řekl, že takovýmto chováním odeženeme zájemce o ČSSD. KKK se vyjádřila k podnětům a
konstatovala porušení platných řádů při sestavování návrhu kandidátky do KZ.
Př. Marek Šindler řekl, že situace v síle jednotlivých okresních organizací se nezměnila od předchozích let.
Vyjednávání je složitý proces a musí se mu věnovat patřičná pozornost a čas.
Př. J. Šípek připomněl, že vyjednávání má své mantinely v usneseních a rozhodnutích orgánů jak o tom hovoří
Stanovy ČSSD.
Př. L. Urban - ve svých rozhodnutích v přípravě kandidátky kraje jsem hájil a prosazoval rozhodnutí orgánů
okresu.
Př. Tomáš Šenkeřík – uvedl ve své technické poznámce, že PG ČSSD ve věci stížnosti na postup KVV při
sestavení návrhu kandidátky, kdy zařadil před kandidáty náhradníky, neporušil „řády“.
Př. V. Sigmundová konstatovala, že okres Kroměříž nic nevyjednal. Poznamenala, že připomínky k porušování
předpisů by měly platit vždy a že úspěch by měl být cílem všech.
Dále v diskuzi ještě vystoupili př. L. Kamarád, E. Janoušek a T. Šenkeřík.
Př. J. Jurák uvedl, že předsedkyni KVV upozornil na porušení „řádů“ v přítomnosti př. Aleny Gajdůškové,
připomněl směrná čísla. Jaká byla a jak byla hodnocena tzv. kritéria volitelnosti, která byla vodítkem při
sestavení návrhu KVV?
Po ukončení diskuze k tomuto bodu navrhli př. V. Fuksová, př. Lubomír Přibyla ( §5 řádu – počet kandidátů a
směrné číslo pro okresy) a př. Miloš Malý (odpovědnost za výsledek voleb) několik usnesení, která byla po
doplnění a upřesnění hlasována a přijata.
Př. L. Urban informoval o novinkách v přípravě na senátní volby – po rozhodnutí př. J. Drozda je jediným
kandidátem pro primární volby př. Jaroslav Chmelař. Navrhl jmenovat do komise pro korespondenční hlasování
v senátních volbách jako člena P KVV nominovanou př. Věru Fuksovou a jako jejího náhradníka P KVV
nominovaného př. Libora Kamaráda. Návrh byl přijat.
V čase 18.40 se ze schůze omluvil př. Ludvík Ševčík v průběhu diskuze v tomto bodu. Přítomno 13 členů, pro
schválení usnesení potřeba 7 hlasů.
Usnesení 6/10/2016: OVV ČSSD Kroměříž
žádá Politické grémium ČSSD v souladu s § 15 Řádu přípravy voleb do Zastupitelstva krajů o výklad
§ 5, § 7 a § 9 Řádu přípravy na volby do zastupitelstev krajů:
a) odst. 1 § 9 „KVV sestaví návrh kandidátní listiny pro volby s pořadím kandidátů ze všech návrhů
vzešlých z okresních konferencí“. Je pořadí kandidátů možné vnímat tak, jak je uvedeno v odst. 8
§.7 kde „příslušný KVV přitom v nejvyšší možné míře přihlédne k osobám kandidátů a jejich
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pořadí“, a nebo může KVV kohokoliv z kandidátů zařadit na kteroukoliv pozici kandidátní listiny,
pokud to většinově KVV schválí.
hlasování 13:0:0 Usnesení bylo přijato.
b) o výklad, zda náhradníci za směrným číslem, vzešlí z tajných voleb na okresních konferencích,
mohou být KVV upřednostněni před řádně zvolenými kandidáty i v jiných případech, než uvádí §7,
odst. 7, a zařazeni na kandidátní listinu místo řádně zvolených kandidátů.
hlasování 13:0:0 Usnesení bylo přijato.
c) § 5 Řádu přípravy voleb do Zastupitelstva krajů „KVV stanoví počet kandidátů za jednotlivé
okresy, kteří budou zařazeni na kandidátní listinu v rámci voleb; počet takových kandidátů tvoří
v každém okrese okresní směrné číslo“. V souladu s tímto paragrafem bylo stanoveno KVV okresní
směrné číslo 13 pro jednotlivé okresy, KVV však při sestavování kandidátní listiny zařadil za okres
Kroměříž do návrhu pouze 12 osob. Jedná se o porušení Řádu přípravy voleb do Zastupitelstva
krajů?
hlasování 13:0:0 Usnesení bylo přijato.
Usnesení 7/10/2016: OVV ČSSD Kroměříž
konstatuje, že bude–li schválena a zaregistrována kandidátní listina ve znění schváleného návrhu
kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva Zlínského kraje usnesením KVV ČSSD Zlínského kraje
č. 14/2/16, ze dne 25.1.2016, která nerespektuje vůli okresní konference Kroměříž, konané dne 17.
10. 2015 v Pačlavicích, OVV Kroměříž nemůže nést odpovědnost za volební výsledek v okrese
Kroměříž ve volbách do KZ.
hlasování 13:0:0 Usnesení bylo přijato.
Usnesení 8/10/2016: OVV ČSSD Kroměříž
jmenuje do komise pro korespondenční hlasování v senátních volbách jako člena P KVV
nominovanou př. Věru Fuksovou a jako jejího náhradníka P KVV nominovaného př. Libora
Kamaráda
hlasování 13:0:0 Usnesení bylo přijato.
K bodu 4: členské příspěvky 2016, členská základna, rozpočet a hospodaření OVV - zpráva okresního
tajemníka
Tajemník OVV př. Rudolf Vykydal seznámil OVV se stavem členské základny k datu konání dnešního OVV –
okresní organizace má 158 členů. Stav se od posledního jednání OVV nezměnil.
Tajemník předložil k tabulku s plánem výběru členských příspěvků za rok 2016 s plněním k 11. 2. 2016.
Tajemník předložil písemně tabulku rozpočtu OVV ČSSD Kroměříž pro rok 2016 s plněním k 11. 2. 2016.
Navrhl úpravu na straně příjmů v reakci na usnesení KVV ČSSD Zlín o dělení členských příspěvků navýšením
částky na 233 tis. Kč. K tabulce plnu členských příspěvků měl připomínku př. Libor Liška, že funkci, kterou
vykonával a za kterou byla povinnost platit členský příspěvek, už nevykonává a požádal o úpravu tabulky.
Tajemník tabulku opraví a toto se promítne i do rozpočtu OVV. Předložené rozpočtové opatření tak bylo
upraveno a plán členských příspěvků snížen o 1 000,- Kč na 232 tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo přijato.
Zprávy o členské základně a členských příspěvcích vzaty na vědomí. Dále tajemník informoval, že v souladu
s rozhodnutím OVV zakoupil pro sekretariát nový mobilní telefon – celková částka 4092,- Kč.
Usnesení 9/10/2016: OVV ČSSD Kroměříž
bere na vědomí ústní informace př. Rudolfa Vykydala o aktuálním stavu členské základny a
písemné a ústní informace o výběru členských příspěvků, hospodaření OVV ČSSD Kroměříž a
pořízení mobilního telefonu pro sekretariát OVV
hlasování 13:0:0 Usnesení bylo přijato.
Usnesení 10/10/2016: OVV ČSSD Kroměříž
schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2016. Zvýšení položky „členské příspěvky“ na 232 tis. Kč
hlasování 13:0:0 Usnesení bylo přijato.
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V čase 19.10, před otevřením bodu „Různé“, se ze schůze omluvil př. Roland Kemény. Přítomno 12 členů, pro
schválení usnesení potřeba 7 hlasů.
K bodu 5: Různé
Př. Tomáš Šenkeřík se představil jako nový tajemník KVV ČSSD Zlín. Uvedl informace k volbám do KZ i
k volbám do Senátu ve volebním obvodu 76 Kroměříž. Fáze volební kampaně, zmínil volební tisk, který by měl
být distribuován do všech schránek, pravidla financování, volební projekt.
Př. R. Vykydal požádal o projednání návrhu P OVV ČSSD ze dne 11. 2. 2016, ve kterém doporučuje OVV
Kroměříž určit okresním volebním manažerem podle §c) Řádu přípravy na volby do KZ př. Rudolfa Vykydala.
Př. Ludvík Urban tento návrh doporučil OVV schválit. OVV poté hlasováním schválil tento návrh.
Př. Jan Slanina informoval o návrhu VMO ČSSD Kroměříž, aby se akce k 1. máji soustředily do jednoho místa
s návrhem na Kroměříž – Hanácké náměstí.
Př. Jiří Šípek položil otázku zabezpečí korespondenčního hlasování, zda nemůže dojít k ovlivnění. Př. R.
Vykydal uvedl, že řády jsou v tomto bodu velice podrobné a to by mělo být zárukou. Dále Př. Šípek pochvalně
ocenil úroveň prostředí Plesu růží.
Př. Rudolf Vykydal a př. Jaroslav Chmelař sdělil některé informace k senátním volbám. Rozesílání materiálů pro
hlasování na počátku příštího týdne. Oslovení hlasujících předsedou OVV a kandidátem, který žádá o podporu,
přes e-mailové adresy. Porada v Praze 5. 2. 2016, setkání s PG ČSSD, návštěva př. Chmelaře v sídle Senátu.
Př. R. Vykydal informoval, že volební obvod 76 navštíví v sobotu 23. 4. předseda ČSSD př. Bohuslav Sobotka.
Př. L. Urban vyjádřil přesvědčení, že se podaří připravit dobrý program jeho návštěvy a každý návrh proto bude
vítán.
Př. V. Fuksová navrhla požádat KVV o zpracování přehledu o finanční podpoře z rozpočtu kraje v senátních
volbách v období 2010 až 2015. Návrh byl přijat.
Usnesení 11/10/2016: OVV ČSSD Kroměříž
žádá KVV Zlín o zpracování přehledu, kolik KVV Zlín přispěl v letech 2010 – 2015 na senátní
volební kampaně.
hlasování 12:0:0 Usnesení bylo přijato.
Usnesení 12/10/2016: OVV ČSSD Kroměříž
schvaluje návrh P OVV ČSSD Kroměříž, aby okresním volebním manažerem byl př. Rudolf Vykydal.
hlasování 12:0:0 Usnesení bylo přijato.
K bodu 6: Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům programu, kterým se přítomní věnovali.
K bodu 7: Závěr jednání
Příští schůze 21.4. Po projednání všech bodů programu př. Ludvík Urban v 19:45h schůzi ukončil.
Zapsal: Rudolf Vykydal, tajemník OVV
Ověřil: Libor Simerský

v. r.

v. r.
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