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Zpráva o činnosti výboru a o hospodaření OOZ 

Zpráva o činnosti výboru OOZ 

Odborová organizace zaměstnanců (OOZ) vznikla v hektické době a hektickou dobou také prošla. 

Přestože se vydala úplně neznámou cestou, neboť SFŽP ČR organizované odboráře dosud ve své 

historii vůbec neznal, nemusí se za svoji činnost stydět; výbor OOZ prošlapal stezku pro další 

fungování OOZ a své následovníky se ctí. 

� Výbor OOZ se v roce svého působení oficiálně sešel celkem k jedenácti řádným jednáním 

a vícekrát ještě i k operativnímu jednání k aktuálním záležitostem. 

� Výbor OOZ  

� zajistil registraci na Ministerstvu vnitra (MV schválilo stanovy OOZ), 

� zřídil bankovní účet (FIO), 

� pro evidenci účetních případů a zpracování daňového přiznání oslovil externí účetní. 

� OOZ ihned po svém vzniku vstoupila do jednání o Kolektivní smlouvě (KS) pro rok 2012 (tým pro 

vyjednávání Kubica/Mašek) a zejména její zásluhou byla Kolektivní smlouva v současné podobě 

dojednána a dne 8.6.2012 podepsána. Skutečnost uzavření KS (na Fondu vůbec poprvé) přinesla 

nejen členům odborů, ale všem zaměstnancům výhody a jistoty, které rozhodně nemohou být 

považovány za samozřejmost. Některé bonusy, jež se nám podařilo vyjednat, považovalo vedení 

organizace původně za nepřijatelné. 

Co se např. podařilo dohodnout: 

� udržení úrovně hladiny mzdových prostředků, 

� hodnotnější stravenky (z Kč 80 na 90), 

� jednorázový příspěvek na zaměstnance Kč 1 200, 

� navýšení odstupného při ukončení pracovního poměru nad rámec Zákoníku práce (ZP), 

� sick days (dva dny volna s náhradou platu při zdravotní indispozici), 

� volno s náhradou platu pro zaměstnance pečující o děti do 10 let věku nad rámec ZP, 

� volno při svatbách a pohřbech nad rámec ZP, 

� bezplatné jazykové vzdělávání. 

Nepodařilo se: 

� udržet měsíční vyplácení mimořádných odměn (to ale nebylo ani naším cílem, poté byly 

vypláceny čtvrtletně; tato věc ovšem svojí povahou leží poněkud mimo rámec KS), 

� zajistit hygienická měření v kancelářích organizace, 

� jazykovou výuku zaměstnanců (ta se rozbíhá až v současnosti). 

� Členská základna se po několika týdnech od vzniku stabilizovala na počtu mírně přesahujícím 

100 členů a tento stav trvá dodnes (106). 

� Výbor OOZ zaslal ministru životního prostředí a ministru financi dopis, ve kterém vyjádřil zásadní 

nesouhlas s faktickou likvidací SFŽP ČR. 
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� V dubnu 2012 byly vytvořeny webové stránky OOZ jako informační kanál zejména pro členy OOZ 

včetně možnosti diskuze ve fóru; děkujeme Luboši Císařovi za zajištění a administraci. 

� Výbor OOZ schválil podpořit max. částkou Kč 3 000 turnaj v beach volejbalu 2012 pořádaný 

v rámci mimopracovních aktivit zaměstnanců SFŽP ČR. 

� Výbor OOZ dopisem vyjádřil nespokojenost s nedodržením KS při obsazení pozice vedoucího 

odboru. 

� V rámci řešení nových pracovních náplní a s tím souvisejícího zařazování do platových tříd 

zaměstnanců zaslal výbor vedení Fondu dopis s nesouhlasným stanoviskem k informaci a analýze; 

k této problematice výbor OOZ nabídl a zajistil metodickou podporu vedoucím útvarů. 

� Pro možnost zasílání návrhů a připomínek ke KS pro rok 2013 bylo zřízeno na webu OOZ téma 

v diskuzním fóru a e-mailová adresa info@ooz-sfzp.cz. 

� Na šesté schůzi výboru OOZ oznámil Martin Kubica dočasné pozastavení funkce předsedy OOZ 

(pověřen výkonem funkce 1. náměstka); funkci předsedy OOZ po tuto dobu zastávala 

místopředsedkyně OOZ paní Ilona Křivská. 

� V prosinci minulého roku výbor OOZ již podnikal kroky vedoucí k uzavření nové KS pro rok 2013. 

Máme připravenu naší verzi KS, kterou jsme zaslali vedení (dopisem dne 3.1.2013) k zahájení 

kolektivní vyjednávání. Avšak vedení podmínilo zahájení jednání předchozí dohodou obou 

odborových organizací a předložením společného návrhu KS 2013. Proto výbor OOZ vstoupil do 

jednání s OO, aby byl dohodnut společný návrh KS. Představitelé OO ovšem přijetí společného 

znění návrhu KS 2013 podvazují předchozím vypořádáním neplnění některých ustanovení dosud 

platné KS 2012 s vedením. Tento stav trvá dosud, na tahu je OO. 

� Členům OOZ (6), kteří ani po ¾ roce (a urgencích) nezaplatili členský příspěvek, jsme písemně 

oznámili ukončení jejich členství v OOZ. 

� Na únorovém zasedání výbor schválil výdaj z FKSP za pronájem sportovní haly na turnaj 

v badmintonu; výbor také schválil rozpočet FKSP na rok 2013: příspěvek FKSP na zaměstnance 

v pracovním poměru = Kč 1 500 (o Kč 300 více oproti r. 2012) 

� Výbor OOZ na svém mimořádném zasedání (20.2.2013) rozhodl v případě zájmu zajistit právní 

pomoc ve věci Vytýkacích dopisů, které byly předány zaměstnancům Odboru ochrany vod. 

Hospodaření OOZ 

OOZ hospodařila během období roku své činnosti s příjmy ve výši Kč 31 910,01. Tato částka je 

součtem členských příspěvků v minimální výši Kč 300 (někteří zaplatili více) a úroku ze zůstatku na 

účtu Kč 10,01. S ohledem na finanční bilanci zastává výbor OOZ názor, že členský příspěvek by v této 

výši mohl zůstat. 

Výdaje OOZ činily k 10.3.2013 úhrnem Kč 26 671. 

Výčet příjmů a výdajů je vyjádřen položkově a přeložen ze strohých čísel účetních dokladů do 

srozumitelné řeči tabulky, která je na první pohled daleko přehlednější. Mezi položky nejsou rovněž 

zahrnuty „peníze na cestě“, což je termín, který bez kontextu nemá prakticky žádnou vypovídací 

hodnotu, jelikož neupřesňuje určení těchto peněz. 
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Přehled příjmů a výdajů OOZ za období 4/2012 až 3/2013 ke dni 10.3.2013 

příjmy Kč výdaje Kč 

Členské příspěvky 31 900,00   

  Nájem Barceló – 1. členská schůze (3/2012) 8 800,00 

  Občerstvení – 1. členská schůze 1 178,00 

  Výdajové doklady (nákup materiálu) 28,00 

  Příjmové doklady (nákup materiálu) 29,00 

  Katalog prací (nákup materiálu) 69,00 

  WEDOS webhosting (4/2012) 360,00 

  WEDOS doména 150,00 

  Turnaj v beach-volejbalu zaměstnanců (10/2010) 2 700,00 

  Upomínkový předmět k životnímu jubileu (11/2012) 152,00 

Úrok ze zůstatku účtu 10,01 (12/2012)  

  Nájem ALPIN plus občerstvení – 2. členská schůze (3/2013) 7 805,00 

  Účetní služby 5 400,00 

příjmy celkem 31 910,01 výdaje celkem 26 671,00 

stav OOZ celkem = Kč 5 639,01 

Podrobné informace o jednotlivých položkách stavu financí OOZ, o stavu účtu a pokladny, a pohled 

na jednotlivé doklady, lze získat u výboru OOZ v účetních materiálech. 

V Praze dne 12.3.2013 

Výbor OOZ 
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