
Zápis z výroční členské schůze OOZ SFŽP konané dne 16. 3. 2015 v hotelu ALPIN 

Program: 

1. Úvod a přivítání hostů 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu schůze 

3. Jmenování mandátového výboru 

4. Volba předsedy a členů volební komise 

5. Zpráva o činnosti výboru a zpráva o hospodaření OOZ 

6. Volba předsedy, místopředsedy, členů výboru OOZ a revizní komise 

7. Jednání o Stanovách OOZ 

8. Diskuze a závěr 

 

Bod 1 – Úvod 

Předseda OOZ Jan Matějka přivítal všechny přítomné členy organizace a hosty. Vzhledem 

k nepřítomnosti nadpoloviční většiny všech členů nebyla členská schůze usnášeníschopná. 

Dle platných stanov organizace bylo následně zahájení schůze předsedou odloženo a po 

uplynutí časového termínu a kontrole počtu přítomných členů byla již schůze 

usnášeníschopná vzhledem k účasti více než jedné třetiny členské základny (23 členů vč. 

zplnomocnění). Poté byla schůze opětovně zahájena a předseda pronesl úvodní slovo. 

Následně promluvil Martin Kubica z pozice zástupce zaměstnavatele. Omluvil nepřítomnost 

ředitele fondu a krátce promluvil a důležitosti a úspěších odborové organizace z pohledu 

obou stran – zástupce vedení fondu i člena odborové organizace. 

Přítomní byli seznámeni s programem, který byl v uvedené podobě jednomyslně schválen. 

Bod 2 - Jmenování zapisovatele a ověřovatele 

Zapisovatelkou byla určena L. Melounová, ověřovatelkou zápisu V. Burešová. 

Bod 3 – Volba mandátové komise 

Do mandátové komise byla zvolena S. Roškotová. 

Bod 4 – Volba předsedy a členů volební komise 

Předsedou volební komise byl zvolen D. Mašek, členy volební komise byli zvoleni J. Vidrman 

a K. Kouřimská. 

Bod 5 – Zpráva o činnosti výboru a zpráva o hospodaření OOZ 

Přítomní byli seznámeni se Zprávou o činnosti výboru a hospodaření OOZ. K předložené 

zprávě nebyly žádné dotazy. Členové schůze ji vzali na vědomí. Zpráva je zveřejněna na webu 

OOZ. 



Bod 6 – Volba předsedy a členů výboru 

Předseda volební komise seznámil členskou schůzi s volební procedurou (předseda, 
místopředseda, výbor, RK). Připomněl, že následující funkční období je dle stanov 2 roky 
a prezentoval způsob hlasování. 

Mandátovou komisí bylo ověřeno 23 přítomných hlasujících (včetně zplnomocnění) – tento 
stav trval po celou dobu volební procedury (kvórum = 12 hlasů).  

Volba předsedy 

Členská schůze hlasovala o jediném kandidátovi Janu Matějkovi, jiný návrh nebyl podán. 

Hlasování:  22-0-1 

Jan Matějka zvolen předsedou OOZ SFŽP ČR na následující volební období. 

Volba místopředsedy 

Členská schůze hlasovala o jediném kandidátovi Daliboru Maškovi, jiný návrh nebyl podán. 

Hlasování:  22-0-1 

Do funkce místopředsedy byl zvolen Dalibor Mašek. 

Volba členů výboru 

Znovu kandidovali: L. Bezecný a B. Polak 

Návrhy z pléna: Kateřina Kouřimská, Vladimír Sova, Petr Kyncl a Jan Vidrman 

Hlasování:  L. Bezecný –  19-0-3 
 B. Polak –  22-0-1 
 K. Kouřimská –  21-0-2 
 Petr Kyncl –  12-0-11 
 V. Sova –  19-0-3 
 J. Vidrman –  18-0-4 

Protože počet členů výboru vč. předsedy a místopředsedy je stanoven na sedm, odstoupil 
Petr Kyncl za této situace z kandidatury. Poté byly vyhlášeny výsledky volby členů výboru 
OOZ. Členy výboru OOZ se na další období stávají Lumír Bezecný, Bohdan Polak, Kateřina 
Kouřimská, Vladimír Sova a Jan Vidrman  

Volba členů Revizní komise 

Návrhy z pléna: V. Burešová, P. Kyncl a L. Melounová 

Členská schůze hlasovala o všech kandidátech a zároveň. 

Hlasování: 21-0-2 

Byla zvolena Revizní komise ve složení Vendula Burešová, Petr Kyncl a Lenka Melounová. 

 

Bod 7 -  Stanovy OOZ 

Byly diskutovány možnosti úpravy Stanov organizace. Úprava musí být provedena během 

roku 2015 z důvodu změny Občanského zákona (změna občanského sdružení na spolek). 

Dále byla jednomyslně schválena úprava čl. 4 odst. 3 Stanov, kdy v případě nepřítomnosti 



nadpoloviční většiny členů bude nově členská schůze po odročení schopna usnášení 

v případě přítomnosti jedné pětiny členské základny (namísto třetiny). 

Bod  8 – Diskuze a závěr 

V rámci diskuze bylo M. Kubicou navrženo připravit jednoduchou strategii propagace 

odborové organizace mezi zaměstnanci a realizovat ji za účelem lepšího povědomí o činnosti 

a úspěších OO a náboru nových členů. Návrh byl schválen a uložen jako úkol členům výboru 

s termínem do konce roku 2015. 

Na závěr předseda poděkoval místopředsedovi D. Maškovi a členům předchozího výboru 

OOZ za dosavadní činnost a všem přítomným za účast na 3. výroční členské schůzi 

organizace. 

 

Zapsala:  Lenka Melounová, v.r.  

Ověřila:  Vendula Burešová, v.r. 

 


