
 

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 

Odborová organizace 

zaměstnanců 

SFŽP ČR 

Zpráva o činnosti výboru a o hospodaření OOZ 

Zpráva o činnosti výboru OOZ 

 Výbor OOZ ve čtvrtém volebním období od 5. 4. 2017 do 19. 3. 2019 se oficiálně sešel celkem 

ke čtyřem řádným jednáním. Většina dalších záležitosti k projednání byla operativně řešena formou 

elektronické komunikace a hlasováním per rollam. Pokud předmět jednání nevyvolal nutnost svolá-

vat schůzi výboru, ukázal se tento způsob komunikace jako dostatečný a zároveň pružnější a efek-

tivnější. 

 Výbor OOZ splnil úkol vyplývající z jednání předchozí členské schůze zabývat se propagací OOZ. 

Po hlubším rozboru možností propagace, které OOZ na půdě Fondu má, rozhodl Výbor OOZ 

realizovat následující kroky. 

 Byl vytvořen propagační leták pohlednicového typu a dohodnuto s ŘOŘLZ, že personální 

oddělení předá tento leták každému novému zaměstnanci při jeho nástupu. 

 Zaměstnancům, kteří nastoupili na Fond v době od poslední členské schůze do vydání letáku 

(04/2017 až 02/2018) a nedostal se jim tak do ruky, rozeslal předseda OOZ obsažnější 

informativní e-mailovou zprávu s letákem v příloze. 

 Byly vytvořeny nové webové stránky OOZ (a zabezpečeny serverovým certifikátem). 

 Předseda OOZ zajistil, že odkaz na nové stránky OOZ je uveden ve všech publikacích, 

které OŘLZ zveřejňuje. 

 Na podnět Výboru OOZ upravil zaměstnavatel svůj požadavek na zajištění fotografií pro průkazy 

státních zaměstnanců. Pořízení průkazové fotografie půjde oproti původní zveřejněné informaci 

na náklad zaměstnavatele. 

 Na základě požadavku zaměstnavatele zastoupeného ředitelkou OŘLZ souhlasil Výbor OOZ v rámci 

spolurozhodování jednomyslně s vyplacením odměny z prostředků FKSP paní Miroslavě Lauferové 

za záchranu tonoucí čtyřleté holčičky ve Stromovce v Praze. 

 Výbor OOZ souhlasil s tím, že OOZ bude spoluorganizátorem Dětského dne 2018 a schválil také 

maximální limit finančních prostředků z rozpočtu OOZ. Podíl OOZ na DD 2018 spočíval v navržení 

a vytvoření propagačních a technicko-organizačních materiálů, zajištění fotodokumentace 

a částečném financování akce. 

 Výbor OOZ dne 11. 6. 2018 souhlasil s financováním pronájmu sportovní haly na turnaj v badmin-

tonu ve výši 20 000 Kč z prostředků FKSP pro zaměstnance Fondu. 
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 Odborová organizace se spolupodílela na zabezpečení Mikulášské 2018 tvorbou propagačních 

materiálů, zajištěním fotodokumentace a organizace akce v den konání (bez finanční účasti). 

 Na jednání dne 5. 2. 2019 se výbor OOZ podrobně zabýval návrhem zaměstnavatele (ve II. kole) 

na úpravu Kolektivní dohody Fondu pro rok 2019; impulzem pro změnu Kolektivní dohody Fondu 

je Kolektivní dohoda vyššího stupně uzavřená s účinností od 1. 1. 2019. V dosud probíhajících jed-

náních Výbor OOZ neměl námitek proti všem mandatorním a formálním změnám v Kolektivní do-

hodě Fondu, ale odmítl iniciativní návrhy zaměstnavatele, které jsou pokusem redukovat již dříve 

dojednané benefity.  

Z důvodu neshody na znění pozměněné Kolektivní dohody Fondu budou jednání o její nové 

podobě pokračovat, aktuálně je na tahu zaměstnavatel. 

 V průběhu celého volebního období se Výbor OOZ zabýval kontrolou a připomínkováním vnitřních 

předpisů Fondu (směrnice, příkazy ředitele, systemizace) před jejich schválením a zveřejněním. 

 Výbor OOZ na svém posledním zasedání 5. 2. 2019 stanovil úkoly pro organizaci 5. členské schůze. 

Členská základna 

Po aktuální revizi plateb členských příspěvků má OOZ ke dni 5. 3. 2019 – 39 členů. 
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Hospodaření OOZ 

OOZ hospodařila během volebního období s příjmy ve výši 23 500 Kč. Tato částka je součtem člen-

ských příspěvků v minimální výši 300 Kč. Někteří členové poskytli vyšší částku. S ohledem na finanční 

situaci zastává výbor OOZ názor, že výši členského příspěvku není třeba měnit. 

Výdaje OOZ činily k 5. 3. 2019 úhrnem 41 149 Kč. 

Bilance hospodaření OOZ za předmětné období je –17 649 Kč. 

Přehled příjmů a výdajů OOZ za období od 22. 3. 2017 do 5. 3. 2019 (zaokrouhleno na 1 Kč): 

příjmy Kč výdaje Kč 

členské příspěvky bankou 22 900 Doména ooz-sfzp.cz 2017 151 

  Webhosting ooz-sfzp.cz 2017 363 

  Ochrana webu a domény certifikátem 121 

  ZOO permanentka (vč. doručení) 5 086 

  doména www.ooz-sfzp.cz  2018 151 

  Webhosting ooz-sfzp.cz: HTTPS (SNI) 2018 508 

  Dětský den 2018: zajištění stolů a židlí  2 662 

  Dětský den 2018: lékárnička Swissmed + výbava 1 191 

  Dětský den 2018: pronájem DZ vč. průvodce 15 050 

  Dětský den 2018: TOI TOI 10 406 

příjmy bankou celkem 22 900 výdaje bankou celkem 35 689 

 

členské příspěvky pokladnou 600 Zoo permanentka 5 000 

  Propagační materiály (propagace OOZ + DD2018) 460 

příjmy pokladnou celkem 600 výdaje pokladnou celkem 5 460 

 

příjmy OOZ celkem 23 500 výdaje OOZ celkem 41 149 

  

počáteční stav BÚ ke dni 22. 3. 2017 43 099,01 Kč 

počáteční stav pokladny ke dni 22. 3. 2017 7 650,00 Kč 

stav BÚ ke dni 5. 3. 2019 30 310,01 Kč 

stav pokladny ke dni 5. 3. 2019 2 790,00 Kč 

stav OOZ celkem ke dni 5. 3. 2019 33 100,01 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 5. 3. 2019 

Výbor OOZ 
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