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Zápis z ustavující schůze Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester 

 

  

Dne 15. 9. 2016 se uskutečnila ustavující schůze Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester 

(dále jen "spolek") za účasti 56 osob uvedených na listině přítomných, svolaná dne 1. 7. 2016 

svolavatelkami Mgr. Zdeňkou Mikšovou, Ph.D. a Mgr. Janou Maňhalovou. 

Místem jednání ustavující schůze spolku byla Zdravotně sociální fakulta JU v Českých 

Budějovicích, ulice J. Boreckého 1167/27, jednací sál. 

 

Na programu jednání ustavující schůze byly zařazeny tyto body jednání: 

1. Zahájení, seznámení s programem, schválení pravidel pro hlasování. 

2. Přehled realizovaných aktivit k založení spolku. 

3. Volba předsedajících ustavující schůze, zapisovatele a skrutátorů hlasování. 

4. Diskuse ke Stanovám spolku a schválení Stanov. 

5. Volba prezidia - představení kandidátů, hlasování. 

6. Volba členů komisí – disciplinární a kontrolní. 

7. Volba osoby oprávněné podat žádost o zápis do rejstříku spolků. 

8. Závěr. 

 

1. Zahájení ustavující schůze, schválení programu  

V úvodu svolavatelka Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. přivítala přítomné na ustavující schůzi a 

seznámila je s programem spolku, důvody vzniku a účelem činnosti spolku. Vyzvala přítomné 

k diskusi o programu. Žádný návrh doplňující program nebyl navržen.  

Usnesení 1:  

Jednání ustavující schůze bude probíhat podle programu:  

1. Zahájení, seznámení s programem, schválení pravidel pro hlasování. 

2. Určení skrutátorů pro sčítání hlasů, volba předsedajících, volba zapisovatele. 

3. Přehled realizovaných aktivit k založení spolku. 

4. Diskuse ke Stanovám spolku a schválení Stanov. 

6. Volba prezidia - představení kandidátů, hlasování. 

7.  Volba členů komisí – disciplinární, kontrolní. 

8.  Volba osoby oprávněné podat žádost o zápis do rejstříku spolků. 

9.  Závěr. 

Přijato 100 % hlasů z přítomných na ustavující schůzi. 
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2. Pravidla hlasování, volba předsedající schůze , volba zapisovatele ustavující schůze  

Svolavatelka Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. navrhla přijmout pravidla pro hlasování                  

na dnešní ustavující schůzi – návrh bude přijat, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina 

přítomných. 

Usnesení 2: 

Hlasování se bude řídit pravidlem, že návrh, o kterém se hlasuje, bude přijat, pokud se 

pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných na jednání ustavující schůze . Přijato 

100 % hlasů z přítomných na ustavující schůzi.  

 

Svolavatelka Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. navrhla, aby předsedajícími dnešní ustavující 

schůze byly pověřeny Mgr. Jana Maňhalová a Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.  

Usnesení 3: 

Předsedajícími ustavující schůze byly schváleny Mgr. Jana Maňhalová (98,2 % hlasů 

z přítomných, zdržel se 1, nesouhlasil nikdo) a Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. (98,2 % 

hlasů z přítomných, zdržel se 1, nesouhlasil nikdo) 

 

Svolavatelka Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. navrhla, aby zapisovatelkou ustavující schůze byla 

pověřena Mgr. Libuše Winklerová. 

Usnesení 4: 

Zapisovatelkou ustavující schůze byla zvolena Mgr. Libuše Winklerová – (98,2 % hlasů 

z přítomných, zdržel se 1, nesouhlasil nikdo). 

 

3. Průběh činností předcházejících založení spolku 

Přítomní byli seznámeni s průběhem činností předcházejících vzniku spolku. Úvahy                   

o založení platformy sdružující vysokoškolsky vzdělané sestry vyslovily prof. PhDr. Valérie 

Tóthová, Ph.D. a PhDr. Eva Procházková, Ph.D. počátkem roku 2016. Z jejich iniciativy              

a za organizační podpory Mgr. Zdeňky Mikšové, Ph.D. se uskutečnila odborná diskuse              

na toto téma dne 11. 5. 2016 v Olomouci, které se zúčastnili: Bc. Mária Dobešová, PhDr. Eva 

Procházková, Ph.D., prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., Mgr. 

Pavel Šupka, Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., PhDr. Radka Pokojová a Mgr. Ilona 

Antoníčková. Výsledkem jednání byla shoda v podpoře myšlenky založit registrované 

sdružení vysokoškolsky vzdělaných sester. Byly také formulovány cíle tohoto sdružení. 

Úmysl vyhlásit založení asociace sdružující vysokoškolsky vzdělané sestry na konferenci 12. 

5. 2016 v Olomouci nebyl podpořen vzhledem k nedostatečné připravenosti tohoto záměru. 
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Nicméně z neformální diskuse s některými účastníky konference vyplynula ochota pomoci při 

realizaci uvedené intence. Po poradě s prof. PhDr. Valérií Tóthovou, Ph.D. a PhDr. Evou 

Procházkovou, Ph.D. svolala Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 9. 6. 2016 do Olomouce schůzku 

k přípravě založení společenství vysokoškolsky vzdělaných sester, které se kromě                  

ní zúčastnily: Bc. Dominika Kalánková, Mgr. Jana Maňhalová a Mgr. Libuše Winklerová. 

Bylo dohodnuto podniknout kroky k založení spolku vysokoškolsky vzdělaných sester 

ustavující schůzí. Byly rozděleny úkoly a zahájena velmi intenzivní příprava dokumentů 

potřebných k tomuto procesu. Pro ustavující schůzi spolku byl stanoven termín 15. 9. 2016             

a místo – ZSF JU v Českých Budějovicích. Byla vytvořena pozvánka na ustavující schůzi 

včetně uvedení odborníků ošetřovatelství, kteří souhlasili s převzetím záštity nad tímto 

úmyslem. Byly to: Bc. Mária Dobešová, Mgr. Bc. Světluše Chabrová, doc. PhDr. Darja 

Jarošová, Ph.D., doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, 

doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., PhDr. Eva 

Procházková, Ph.D. a prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Vzhledem k náročnosti a množství 

úkolů souvisejících s tímto cílem byl tým zakládajících členů v srpnu 2016 posílen                 

o Mgr. Danielu Bartoníčkovou.  

Výsledkem aktivit zakládajících členů spolku a subvence odborníků ošetřovatelství je návrh 

Stanov Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester, který bude předložen účastníkům ustavující 

schůze k diskusi, doplnění a schválení.   

   

4.   Ustavení skrutátorů pro hlasování pléna 

Svolavatelka Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. vyzvala přítomné k účasti v komisi skrutátorů 

ustavující schůze. Z pléna se přihlásili nebo byli navrženi: PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.,              

Mgr. Martin Krause, DiS., a PhDr. Věra Stasková, Ph.D. Navržení skrutátoři byli 

nesouhlasným hlasováním přítomnými účastníky ustavující schůze potvrzeni. 

Usnesení 5: 

Skrutátory ustavující schůze byli plénem stanoveni (100 % hlasů přítomných): PhDr. 

Marie Trešlová, Ph.D., Mgr. Martin Krause, DiS., a PhDr. Věra Stasková, Ph.D. 

 

5.  Stanovy spolku – předložení, diskuse, schválení 

Schválená předsedající ustavující schůze Mgr. Jana Maňhalová představila návrh Stanov 

Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester, řídila diskusi a proces jejich schválení. 

V průběhu projednávání proběhla diskuse k těmto bodům návrhu Stanov: 
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a) Název spolku. Byl diskutován návrh nahradit termín „sestra“ v názvu spolku názvem 

„ošetřovatelství“. Bylo rozhodováno mezi názvy: „Spolek vysokoškolsky vzdělaných 

sester“ (předloženo svolavatelkami ustavující schůze) a názvem z pléna „Spolek 

vysokoškolsky vzdělaných sester a profesionálů v  ošetřovatelství“. Plénum se dohodlo             

na názvu „Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester“ 80 % (44) hlasů přítomných.  

b) Čl. 1, poslední věta: upravit slovo „Educated“  - velké počáteční písmeno.  

c) Čl. 2, bod 1: vypustit slovo „aplikace“, nahradit textem „Podpora vědeckého 

ošetřovatelství“. 

d) Čl. 3: doplnit body e) a f) ve znění: „e) Spolupráce s ostatními spolky a organizacemi 

zdravotnických povolání; f) Spolupráce s ostatními zainteresovanými stranami                    

v oblasti profesionální přípravy a v rámci poskytování zdravotních služeb (poskytovateli 

zdravotních služeb, pacientskými organizacemi, pojišťovnami aj.)“ 

e) Čl. 4, bod 3, písm. a): zrušit; písm. b): upravit text na „a) fyzická osoba, sestra, která má 

vysokoškolské vzdělání“; body c) a d) změnit na b) a c).  

f) Čl. 4, bod 4, písm. a): za závorku vložit text „členy na rodičovské dovolené“.  

g) Čl. 4, bod 4 písm. d): nahradit „registrační průkaz“ textem „potvrzení o registraci 

s přiděleným….“; vypustit poslední větu odstavce písm. d). 

h) Čl. 6, bod 6: doplnit text „Do 30 dnů dodá doklad o bezúhonnosti prezidiu SVVS.“ 

i) Čl. 7, bod 6: dotaz - proč 14 dní, vysvětleno - obecně zákonná lhůta a dohoda. 

j) Čl. 7, bod 9: doplnit text „… nebo po 15 minutách od začátku plánovaného zahájení 

jednání“. 

k) Čl. 7, bod 11: doplnit text „Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech 

přítomných členů.“ 

l) Příloha - registrační formulář: Náležitosti registračního formuláře - vypustit číslo OP               

a doplnit text: „S osobními údaji pro potřeby spolku, bude nakládáno v souladu s obecně 

platnými právními předpisy.“ 

 

V průběhu diskuse k názvu spolku opustila jednání Mgr. Veronika Di Cara. Počet přítomných 

s hlasovacím právem byl do konce jednání 55. 

Usnesení 6:  

Přítomní se usnesli, že schvalují Stanovy Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester 

navržené svolavatelem a doplněné o návrhy vzešlé z diskuse v průběhu jednání 

ustavující schůze, a to 87,2 % (48) přítomných hlasů, zdrželo se 7 přítomných, 

nesouhlasil nikdo. 
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6.  Volba prezidia Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester 

Ve smyslu Čl. 6 Stanov spolku - Orgány SVVS proběhla volba prezidia spolku. Plénum              

se usneslo, že volba prezidia proběhne jako veřejná (100 % hlasů pro návrh). 

V souvislosti s tímto se představily kandidátky na členy prezidia – zakládající členky spolku: 

Mgr. Daniela Bartoníčková, Bc. Dominika Kalánková, Mgr. Jana Maňhalová, Mgr. Zdeňka 

Mikšová, Ph.D., Mgr. Libuše Winklerová. 

  

6.1 Volba prezidentky SVVS: 

Předsedající schůze Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. navrhla kandidátku na prezidentku SVVS 

Mgr. Janu Maňhalovou. Z pléna byl podán návrh, aby na prezidentku spolku kandidovala 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., která s poděkováním za důvěru a omluvou kandidaturu 

odmítla. 

Usnesení 7: 

Prezidentkou SVVS byla 87,2 % (48) hlasů přítomných zvolena Mgr. Jana Maňhalová 

(zdrželo se 7 přítomných, nesouhlasil nikdo). 

 

6.2 Volba ostatních členů prezidia 

Volbu viceprezidentů spolku řídily Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. a Mgr. Jana Maňhalová. 

Volby probíhaly individuálně a hlasování bylo veřejné. 

Usnesení 8: 

Viceprezidentkami spolku byly zvoleny: Mgr. Daniela Bartoníčková [90,9 % (50) hlasů 

přítomných, zdrželo se 5 přítomných, nesouhlasil nikdo]; Bc. Dominika Kalánková   [89 

% (49) hlasů přítomných, zdrželo se 6 přítomných, nesouhlasil nikdo]; Mgr. Zdeňka 

Mikšová, Ph.D. [85,4 % (47) hlasů přítomných, zdrželo se 8 přítomných, nesouhlasil 

nikdo]; Mgr. Libuše Winklerová [87,2 % (48) hlasů přítomných, zdrželo se 7 

přítomných, nesouhlasil nikdo]. 

 

7.  Volba disciplinární a kontrolní komise SVVS 

Na základě návrhu z pléna bylo diskutováno přesunutí volby disciplinární a kontrolní komise 

na další jednání pléna.  

Usnesení 9: 

Plénum odhlasovalo 100 % hlasů přítomných, že nebude na nynější ustavující schůzi 

volit disciplinární a kontrolní komisi. K volbě těchto komisí dojde za rok při volbě 

nového prezidia. 
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8. Volba osoby určené pro podání žádosti o zápis do spolkového rejstříku 

Předsedající schůze Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. navrhla, aby Mgr. Libuše Winklerová byla 

určenou osobou pro podání žádosti o zápis spolku do spolkového rejstříku. 

Usnesení 10: 

Přítomni 90,9 % (50) hlasů schválili Mgr. Libuši Winklerovou osobou pověřenou 

podáním Žádosti o zápis do Spolkového rejstříku (zdrželo se 5 přítomných, nesouhlasil 

nikdo). 

 

Zápis pořídila: Mgr. Libuše Winklerová 

Ověřila: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 

 

V Českých Budějovicích dne 15. 9. 2016 

 


