
Zápis z výroční členské schůze OOZ SFŽP konané dne 29. 3. 2022 v Sedmém nebi 

Program: 

1. Úvod 

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 

1 – Úvod 

Předseda výboru Dalibor Mašek přivítal přítomné členy OOZ a krátce zopakoval důvody prodloužení 

předchozího mandátu výboru OOZ z důvodu odložení konání 6. členské schůze kvůli pandemii 

(onemocnění Covid-19) a související hygienické situace.  

2 – Jmenování zapisovatele a ověřovatele 

Zapisovatelkou byla určena Lenka Morávková, ověřovatelem Martin Kubica.                              

3 – Volba mandátové komise 

Do mandátové komise byl jmenován Ondřej Novotný.                           

4 – Volba předsedy a členů volební komise 

Předsedou volební komise byl zvolen Stanislav Rožánek, členkou volební komise Svatava Roškotová. 

5 – Zpráva o činnosti výboru a zpráva o hospodaření OOZ 

Přítomní byli seznámeni se Zprávou o činnosti výboru a hospodaření OOZ. Členové schůze ji hlasováním 

vzali na vědomí (hlasování 21-0-0 [pro-proti-zdržel/a se]). Zpráva bude zveřejněna na webu OOZ. 

6 – Volba předsedy a členů výboru 

Předseda volební komise seznámil členskou schůzi s volební procedurou (předseda, místopředseda, 

výbor, RK) a vysvětlil způsob hlasování aklamací. Připomněl, že následující funkční období je dle Stanov 

OOZ dva roky.  

Mandátovou komisí bylo ověřeno 21 přítomných hlasujících (včetně zplnomocnění) – tento stav trval  

po celou dobu volební procedury (kvórum = 21 hlasů).  

Předseda volební komise konstatoval, že členská schůze je schopná usnášení. 

Předseda volební komise navrhl hlasování aklamací, o které bylo členskou schůzí hlasováno 

a schváleno (hlasování 21-0-0).  

 

Volba členů výboru: 

Předseda výboru: 

Byl ohlášen jediný kandidát D. Mašek.      



Místopředseda výboru  

Byl ohlášen jediný kandidát S. Rožánek. 

Členové výboru:  

Byli představeni kandidáti: J. Matějka, L. Morávková, O. Novotný, D. Holatová. Vzhledem k tomu,  

že se přihlásili noví kandidáti v dostatečném počtu, J. Matějka svou původní kandidaturu z důvodu 

velkého pracovního vytížení stáhl.   

Noví zájemci se krátce představili a uvedli důvody svého zájmu o členství ve výboru OOZ.       

Dle Pravidel volební procedury a na základě předchozího schválení hlasovala členská schůze 

o kandidátech aklamací s výsledkem hlasování (18-0-3).   

Na následující volební období byl zvolen předsedou OOZ SFŽP ČR opětovně Dalibor Mašek,  

do funkce místopředsedy OOZ SFŽP ČR byl zvolen Stanislav Rožánek. Do výboru OOZ SFŽP ČR  

na následující volební období byli zvoleni Lenka Morávková, Ondřej Novotný a Dana Holatová. 

Volba členů Revizní komise 

Kandidáti: Jana Jeřábková, Kateřina Nedvědová 

Oba kandidáty schválila členská schůze ve společném hlasování (21-0-0). 

Revizní komisi OOZ tvoří J. Jeřábková a K. Nedvědová. 

7 – Stanovy OOZ 

Nově zvolený předseda OOZ navrhl změnu ve Stanovách OOZ. 

V části IV. odstavci 7. poslední větu pozměnit takto: Funkční období výboru trvá zpravidla dva roky. 

Navrhovaná změna byla po krátké diskuzi hlasováním schválena (18-0-3). 

8 – Diskuze a závěr 

V závěru byla diskutována petice části zaměstnanců SFŽP, která byla předložena odborové organizaci  

se žádostí o projednání s vedením Fondu. Noví členové výboru se s předloženým dokumentem a žádostí 

nejprve řádně seznámí.  

Po proběhlé diskuzi členská schůze uložila výboru OOZ petici podepsanou částí zaměstnanců SFŽP: 

- projednat s vedením Fondu. 

- po projednání s iniciátorkami její text (bez podpisů) uveřejnit na webových stránkách OOZ.  

Toto bylo schváleno hlasováním (20-0-1). 

 

 

Zapsala: Lenka Morávková e-podpis: ……………………………………………………………….. 

Ověřil: Martin Kubica e-podpis: ………………………………………………………………. 
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