Odborová organizace zaměstnanců
Státního fondu životního prostředí ČR

Zpráva o činnosti výboru a o hospodaření OOZ
Zpráva o činnosti výboru OOZ


Výbor OOZ se ve druhém volebním období oficiálně sešel celkem k šestnácti řádným jednáním
a vícekrát ještě i k operativnímu jednání k projednání aktuálních záležitostí.



Na začátku volebního období jednala OOZ v zastoupení předsedy a místopředsedy se
zaměstnavatelem a druhou odborovou organizací o Kolektivní smlouvě na další období.
Novou Kolektivní smlouvu se podařilo uzavřít



s nesníženými benefity
a na dobu neurčitou

dne 26. 6. 2013 s účinností od 1. 7. 2013.




Klíčovým úspěchem nové KS je udržení hladiny mzdových prostředků z předešlého období
přepočítaných na zaměstnance.

Výbor OOZ se mj. zabýval také těmito záležitostmi:


výbor OOZ schválil Pravidla volební procedury; úkol, který mu uložila 2. Členská schůze
s termínem do 31. 12. 2013;



Revizní komise OOZ provedla kontrolu stavu účetnictví OOZ SFŽP ČR dne 9. 10. 2013;
výbor OOZ se se zprávou RK seznámil a vzal ji na vědomí;



výbor OOZ ve svém stanovisku ze dne 22. 10. 2013 označil Dohodu dle ustanovení
§39 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, požadující po naší odborové organizaci
souhlas s neomezeným a nekontrolovaným prodlužováním pracovních smluv na HPP na dobu
určitou, za invalidní a v předložené podobě za nepřijatelnou, čímž ji výbor de facto odmítl;



výbor OOZ se ve svém stanovisku ze dne 1. 11. 2013 ostře vymezil proti Příkazu ředitele
č. 10/2013 obsahujícím Rozhodnutí ředitele o nařízení práce přesčas ve dnech pracovního
klidu a v připomínkách vyjádřil zásadní nesouhlas jak se samotným určením prací, které
nemohou být provedeny v pracovních dnech, tak i navrhovaným způsobem financování
těchto přesčasů, které by se v navrhovaném znění mohlo negativně dotknout zaměstnanců,
jež se na přesčasech nepodílejí;



výbor OOZ dne 16. 4. 2014 schválil záměr navrhnout druhé OO sloučení obou odborových
organizací (OO sloučení později odmítla s tím, že si ponechá současný status);



na témže jednání schválil organizaci Dětského dne OOZ 2014 v Dendrologické zahradě
včetně způsobu financování;



k úpravě SM 30 – FKSP: proti plánu zaměstnavatele zavést nový systém čerpání prostředků
z FKSP prostřednictvím systému CAFETERIA neměl výbor OOZ námitek za podmínky, pokud
bude zaměstnancům zároveň umožněno čerpání prostředků FKSP i dosavadním způsobem;

Odborová organizace zaměstnanců SFŽP ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 22747214
č. účtu: 2100246840/2010, www.ooz-sfzp.cz, info@ooz-sfzp.cz

1|3



na lednovém zasedání (2015) výbor OOZ v připomínkovém řízení zásadně reguloval návrh
druhé verze Platového řádu; bohužel role OOZ neměla mandatorní váhu, většinu připomínek
předkladatel do svého návrhu nezapracoval;



na posledním zasedání v tomto volebním období dne 6. 3. 2015 výbor OOZ rozhodl
o pozměňovacích návrzích k novému návrhu Dohody o jiném postupu zaměstnavatele
při prodlužování pracovních poměrů na dobu určitou; výbor je ochoten souhlasit
s prodloužením pracovních smluv na HPP na dobu určitou pouze za podmínky, že termín
jejich účinnosti bude nejméně do konce aktuálního operačního období, tedy do 31.12.2020.



Dětského dne OOZ 2014 v Dendrologické zahradě se dne 7. 6. 2014 zúčastnilo cca 70 dětí
a 160 osob doprovodu z řad zaměstnanců Fondu.



Výbor OOZ musel reagovat na několik podání kritizujících postupy a jednání zaměstnavatele;
v případě, kdy zaměstnavatel vytýkal zaměstnanci porušení pracovních povinností, byl předseda
OOZ na vyžádání zaměstnance přítomen na společném projednávání jeho věci, v jednom případě
byl na jednání výboru osobně ředitel Fondu – asi v polovině případů se podařilo postih
zaměstnance odvrátit, nebo alespoň zmírnit.



Členská základna – po revizi plateb členských příspěvků v únoru 2015 má OOZ
ke dni 9. 3. 2015 62 členů.
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Hospodaření OOZ
OOZ hospodařila během tohoto volebního období s příjmy ve výši 54 900 Kč. Tato částka je součtem
členských příspěvků v minimální výši 300 Kč. Někteří členové zaplatili více. S ohledem na finanční
situaci zastává výbor OOZ názor, že výši členského příspěvku není třeba měnit.
Výdaje OOZ činily k 5. 3. 2015 úhrnem 23 432 Kč.
Bilance hospodaření OOZ za předmětné období = + 31 468 Kč.
Přehled příjmů a výdajů OOZ za období 11.3.2013 až 5.3.2015 (zaokrouhleno na 1 Kč):
příjmy

členské příspěvky bankou

příjmy bankou celkem

členské příspěvky pokladnou

Kč

43 700

43 700

11 200

výdaje

Kč

účetní služby za rok 2012

5 400

Dětský den OOZ 2014 (organizace)

7 000

Dětský den OOZ 2014 (TOI TOI)

2 662

nájem ALPIN vč. občerstvení – 3. Členská schůze

2 200

doména www.ooz-sfzp.cz … 2×

302

webhosting pro doménu www.ooz-sfzp.cz … 2×

726

výdaje bankou celkem

18 290

Dětský den OOZ 2014 (ceny a dárky pro děti)

3 534

příležitostné pozornosti členům

1 309

zakoupení uzamykatelné pokladny
příjmy pokladnou celkem

příjmy OOZ celkem

11 200

54 900

počáteční stav BÚ ke dni 10.3.2013
počáteční stav pokladny ke dni 10.3.2013
stav BÚ ke dni 5.3.2015
stav pokladny ke dni 5.3.2015
stav OOZ celkem ke dni 5.3.2015

výdaje pokladnou celkem

výdaje OOZ celkem

299
5 142

23 432

10 317 Kč
322 Kč
35 727 Kč
6 380 Kč
42 107 Kč

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 9. 3. 2015
Výbor OOZ
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