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Zpráva o činnosti výboru a o hospodaření OOZ 

Zpráva o činnosti výboru OOZ 

 Výbor OOZ ve třetím volebním období od 9. 3. 2015 do 5. 4. 2017 se oficiálně sešel celkem k šesti 

řádným jednáním. Operativní aktuální záležitosti k projednání byly řešeny formou schválením 

v elektronické komunikaci per rollam mezi členy výboru OOZ. 

 Na jednání 18. 5. 2015 se výbor OOZ podrobně zabýval návrhem zaměstnavatele na úpravu 

Kolektivní smlouvy pro rok 2015; z jednání vzešla řada připomínek chránící práva zaměstnanců 

ve služebním poměru.  

 Klíčovým úspěchem a nejdůležitějším bodem je zajištění výplaty odbytného dle § 72 odst. 2 

a 3 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, i pro zaměstnance se služebním poměrem na dobu 

určitou. 

 Dne 24. 2. 2016 byla uzavřena Kolektivní dohoda mezi SFŽP ČR, OOZ SFŽP ČR a OO při SŘŽP ČR 

s účinností ode dne podpisu na dobu neurčitou. Tato kolektivní dohoda zrušila Kolektivní smlou-

vu ze dne 26. 6. 2013 včetně jejího dodatku. Na přípravě dokumentu, závěrečném schválení 

a podepsání dokumentu se podílel výbor OOZ v čele s předsedou OOZ.  

 Výbor OOZ se mj. zabýval také těmito záležitostmi a návrhy vedení společnosti: 

 Návrh Rozpočtu FKSP na rok 2015. Zaměstnavatel předložil návrh přílohy č. 1 k SM 30 Rozpo-

čet FKSP na rok 2015. Návrh byl schválen. 

 Dále se výbor zabýval návrhem Dohody o jiném postupu zaměstnavatele při prodlužování 

pracovních poměrů na dobu určitou (dále jen „Dohody“) předloženým zaměstnavatelem. 

Po řadě pozměňovacích návrhů schválil konečné znění a uložil předsedovi OOZ Dohodu ratifi-

kovat. 

 Výbor OOZ jednal o způsobu ocenění členům OOZ za podporu a schválil návrh zakoupit fi-

remní předplatnou kartu do Zoologické zahrady Praha: 

 karta je určena pouze členům OOZ; 

 platnost karty je jeden rok; 

 na kartu je možný vstup až čtyřem osobám zdarma v jednom dni. 

 Rozpočet FKSP na rok 2016 byl projednáván s pozměňovacími návrhy, které byly iniciovány výbo-

rem OOZ. Připomínky k FKSP byly vypořádány takto: 

1. Navýšení hodnoty stravenky 

(OOZ odůvodnění při nezapracování připomínky neakceptuje, ale trvá na navýšení hod-

noty stravenky na nejméně 100 Kč při zachování stávajícího poměru jejího financování.) 

2. Čerpání prostředků FKSP zaměstnanci 

(Výbor OOZ odůvodnění při nezapracování připomínky neakceptuje, a trvá na zachová-

ní metodiky (způsobu) výpočtu čerpání zaměstnanců z předchozích let, tzn. Čerpání Kč 

4 700 na zaměstnance.) 
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3. Opakované čerpání formou faktur 

(Výbor OOZ akceptuje s tím, zda-li by nebylo možné v příštím roce, kdy dojde k navýšení 

tvorby prostředků FKSP, umožnit zaměstnancům čerpat tímto způsobem alespoň dvě-

ma fakturami.) 

Předložené připomínky byly zapracovány do rozpočtu FKSP pro rok 2016. 

 Výbor OOZ se na svém posledním zasedání 10. 3. 2017 zabýval organizací 4. členské schůze a vzal 

na vědomí schválení Žádosti o uhrazení nákladů na sportovní událost pro zaměstnance Fondu 

z prostředků FKSP ve výši Kč 20 000. 

 Členská základna – po revizi plateb členských příspěvků v březnu 2017 má OOZ 

ke dni 4. 4. 2017 – 41 členů (42 členů ke dni 5. 4. 2017). 

  

http://www.ooz-sfzp.cz/
mailto:odbory.sfzp@seznam.cz


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 

3/3 

Hospodaření OOZ 

OOZ hospodařila během volebního období s příjmy ve výši 19 700 Kč. Tato částka je součtem člen-

ských 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 10. 3. 2017 úhrnem 11 058 Kč. 

Bilance hospodaření OOZ za předmětné období = + 8 642 Kč. 

Přehled příjmů a výdajů OOZ za období 5. 3. 2015 až 21. 3. 2017 (zaokrouhleno na 1 Kč): 

příjmy Kč výdaje Kč 

členské příspěvky bankou 13 400 Doména ooz-sfzp.cz 2016 151 

  Webhosting ooz-sfzp.cz 2016 363 

  Zoo permanentka 5 000 

  Webhosting ooz-sfzp.cz 2015 363 

  doména www.ooz-sfzp.cz  2015 151 

    

příjmy bankou celkem 13 400 výdaje bankou celkem 6 028 

členské příspěvky pokladnou 6 300 Zoo Permanentka 5 000 

  Příjmový pokladní doklad 30 

    

příjmy pokladnou celkem 6 300 výdaje pokladnou celkem 5 030 

příjmy OOZ celkem 19 700 výdaje OOZ celkem 11 058 

  

počáteční stav BÚ ke dni 5. 3. 2015 35 727,01 Kč 

počáteční stav pokladny ke dni 5.3.2015 6 380,00 Kč 

stav BÚ ke dni 21. 3. 2017 43 099,01 Kč 

stav pokladny ke dni 21. 3. 2017 7 650,00 Kč 

stav OOZ celkem ke dni 21. 3. 2017 50 749,01 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 23. 3. 2017 

Výbor OOZ 
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