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1.Vážené kolegyně, vážení kolegové, po delší době jsme tu zpět s aktuálními informacemi předávanými pomocí
Zpravodaje.  Dnes  se  dozvíte  informace  z členské  a  zároveň  volební  schůze.  Seznámíme  Vás  s novinkami
v Zásadách čerpání ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2021 a 2022. Seznámíme Vás s výsledky schůze nově zvoleného
výboru a Dozorčí rady. Doufáme, že tak uspokojíme výraznou část našich členů, kteří nemají úsekového důvěrníka
nebo se k informacím ze ZO OS FN PLZEŇ dostávají obtížnějším způsobem.

2. Informace ZO OS FN PLZEŇ 

Po pro nás všechny velmi těžkém období, které nedovolilo pracovat dle platného řádu, se konečně podařilo dne
12.10. 2021 uspořádat členskou a volební schůzi. Rok 2020 byl rokem, kdy měly v rámci každoroční členské schůze
proběhnout volby do výboru a Dozorčí rady. Po důkladných přípravách bylo vše nachystáno. Kandidáti navržení,
kandidátní listiny sestaveny, volební komise připravena. Proti se však postavil opravdu silný nepřítel, který nám,
stejně  jako jiným organizacím,  nedovolil  postupovat  dle  nastavených regulí.  Covid ovlivnil  všechny zvyklosti.
Opatření, která byla nařízena vládou ČR, neumožňovala, abychom se sešli a provedli úkony dle platných zásad.
Stávající výbor a Dozorčí rada tedy na jaře roku 2020 požádali emailovou cestou členskou základnu o prodloužení
volebního období s tím, že by se schůze uskutečnila po zklidnění situace. Předpokládaný termín byl na podzim roku
2020. Členská základna jednoznačně žádosti vyhověla. Po klidnější prázdninové době všichni nedočkavě vzhlíželi
k podzimním měsícům. Vyhlídky nebyly příznivé. Covidová situace se nejen opakovala, ale naopak zhoršovala.
Členská schůze nebyla reálná. Došlo tedy na další žádost o prodloužení volebního období. Členi, vědomi si vážnosti
situace,  opět  bezproblémově  souhlasili.  Přehoupl  se  nový  rok  a  z důvodu kritického  covidového  stavu  nebylo
na  schůzi  ani  pomyšlení.  Prázdninové  zklidnění  dalo  šanci  na  možnost  uskutečnění  členské  a  volební  schůze.
Od září všichni zainteresovaní vzhlíželi ke každému následujícímu dni a téměř se „modlili“, aby vše konečně klaplo
a naplánovaná schůze se povedla uspořádat. Ta se nakonec konala v již zmiňovaném termínu 12.10.2021.  

                                                                                                                              



3. Informace ze členské schůze – 12. 10. 2021

 Jak již bylo předesláno dne 12.10.2021 ve 14,30 hod se v centru Totem uskutečnila členská a zároveň volební
schůze ZO OS FN PLZEŇ. Po prvotním uvítání všech přítomných dostali slovo hosté, jimiž byli  pan ředitel FN
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., zástupkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky paní
Ing.  Ivana Břeňková, regionální  manažer Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky pan
Bc. Václav Matoušek a zástupkyně účetní firmy Němec SWN paní  Ing. Alena Němcová.  Následujícím bodem
programu bylo zvolení návrhové a mandátové komise. Dále byla předsedkyní paní Martinou Suchou přednesena
žádost o legalizaci prodloužení volebního období stávajícího výboru a Dozorčí rady, které bylo jednomyslným
hlasováním vyhověno. Poté představila předsedkyně volební komise paní Marie Martínková kandidáty do výboru
ZO OS FN PLZEŇ a Dozorčí rady. Po prezentaci jednotlivých kandidátů se přistoupilo k volbám. Před vyhlášením
výsledků byli přítomní seznámeni s výsledkem hospodaření a stavu majetku k 31.12.2020 a Zprávou o činnosti
základní organizace a schválili roční účetní závěrku za rok 2019, návrh na rozdělení zisku na rok 2019, roční účetní
závěrku za  rok 2020,  návrh na  rozdělení  zisku na  rok 2020,  rozpočet  pro rok 2021 i  rozpočet  pro  rok 2022.
Předsedkyní volební komise paní Marií Martínkovou následovalo vyhlášení výsledku voleb. Dalším bodem byla
diskuze, po níž členská schůze pokračovala přednesením a schválením usnesení. Po tomto bodu, kterým se naplnil
program, bylo předsedkyní paní Martinou Suchou setkání ukončeno.

4. Výsledky voleb   

Do Dozorčí rady ZO OS FN PLZEŇ kandidovali:                       Do Dozorčí rady ZO OS FN PLZEŇ byli zvoleni:

Baborová Gabriela                                                                            1)     Pekárek Václav Dis.                                                    
Davídková Hana                                                                            2)     Davídková Hana
Pekárek Václav Dis.                                                                                          3)     Baborová Gabriela                                          



Do výboru ZO OS FN PLZEŇ kandidovali:                                   Do výboru ZO OS FN PLZEŇ byli zvoleni: 

Alexy Jan                                                                                         1)     Suchá Martina
Böhmová Jana                                                                                 2)     Bc. Závadová Jana
Janouškovcová Jitka                                                                        3)    Jitka Janouškovcová
Pechmanová Martina                                                                       4-5) Alexy Jan
Mgr. Redl David                                                                                      Mgr. Redl David
Bc. Moravcová Kateřina                                                                 6)      Bc Moravcová Kateřina
Suchá Martina                                                                                 7)      Bc. Sýkorová Gabriela
Bc. Sýkorová Gabriela                                                
Bc. Urbánková Jitka 
Bc. Závadová Jana
                                                                

 5. Zásady čerpání ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2021  

Na  členské schůzi byly odsouhlaseny návrhy na změnu v Zásadách čerpání ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2021, a to:
 návrh na jednorázový příspěvek na individuální aktivity v době Coronaviru ve výši 500,- Kč (vypláceno bude

říjen, listopad 2021) 
 návrh na příspěvek na dopravu či parkování ve výši 500,- Kč (vypláceno bude říjen, listopad 2021)
 návrh na rozšíření příspěvku na sportovní činnost na  příspěvek  na sportovní a kulturní činnost a zároveň jeho

navýšení ze 400,- Kč na 800,- Kč (možno rozdělit mezi obě aktivity i čerpat postupně)

 



6. Zásady čerpání ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2022

Členská schůze rovněž odsouhlasila návrhy na změnu v Zásadách čerpání ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2022, a to:   
 návrh na příspěvek na dopravu či parkování ve výši 500,- Kč
 návrh na navýšení  příspěvku  na  sportovní a kulturní činnost z 800,- Kč na 1200,- Kč (možno rozdělit mezi 

obě aktivity i čerpat postupně)

7. Informace z     prvního jednání nově zvolených orgánů  

Na 22.10.2021 svolala volební komise první schůzi  nově zvolených odborových orgánů tj výboru a Dozorčí
rady. V prostorách odborové organizace na Borech se tedy 22.10. sešla volební komise ve složení: předsedkyně
paní Marie Martínková spolu se členkami paní Bc. Drahomírou Loužeckou a paní Miloslavou Chleborádovou.
Dále byli přítomni členové nově zvoleného výboru pan Jan Alexy, paní Jitka Janouškovcová, paní Bc. Kateřina
Moravcová, pan Mgr. David Redl, paní Martina Suchá, paní Bc, Gabriela Sýkorová a paní Bc. Jana Závadová.
V neposlední řadě byly přítomny i nově zvolené členky Dozorčí rady paní Gabriela Baborová a paní Hana
Davídková. Zúčastnit se z důvodu nemoci nemohl jen opětovně zvolený člen Dozorčí rady pan Václav Pekárek
Dis.,  který však dodal čestné prohlášení, v němž souhlasí s ev zvolením do funkce předsedy Dozorčí rady.
Předsedkyně volební komise paní Marie Martínková zahájila schůzi a vyzvala oba nově zvolené orgány, členy
výboru a Dozorčí rady, aby si zvolili předsedu a v případě výboru i místopředsedu. Předsedkyní nově zvoleného
výboru  ZO OS FN PLZEŇ byla  zvolena  paní  Martina  Suchá  a  místopředsedkyně  se  stala  paní  Bc.  Jana
Závadová.  Předsedou Dozorčí  rady byl  zvolen  pan Václav  Pekárek Dis.  Poté,  již  bez  přítomnosti  volební
komise, pokračovala první schůze nově zvoleného výboru. Z Dozorčí rady setrvala na schůzi jen paní Gabriela
Baborová. Nejdříve, vzhledem ke skutečnosti, že se novým členem výboru stal pan Mgr. David Redl, který
dosud ve výboru nikdy nepůsobil, informovala staronově zvolená předsedkyně paní Martina Suchá o chodu,
činnosti i zvyklostech práce výboru. Ještě došlo na rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy a pak na rozloučení. 



8. Rozdělení úkolů členům výboru ZO OS FN PLZEŇ 

Předsedkyně Martina Suchá se  bude podílet  na kolektivním vyjednávání,  absolvovat  schůzky s ředitelem FN
MUDr.  Václavem Šimánkem  Ph.D,,  navštěvovat  schůze  Klubu  českých  turistů  při  FN,  provádět  odsouhlasení
žádostí  členů  dle  Zásad  čerpání  ZO OS  FN PLZEŇ,  vyřizovat  potřebná  jednání  v bance  a  ostatní  potřebnou
administrativu a v neposlední řadě provádět inventarizaci majetku ZO OS FN PLZEŇ na Lochotíně

Místopředsedkyně Bc. Jana Závadová se bude taktéž podílet na kolektivním vyjednávání a absolvovat schůzky
s ředitelem FN MUDr. Václavem Šimánkem Ph.D,, společně s předsedkyní vyřizovat jednání v bance, účastnit se
jednání  Rekreační  komise,  provádět  inventarizaci  majetku  ZO OS  FN PLZEŇ na  Borech  a  s panem Alexym
se účastnit schůzek úsekových důvěrníků na Borech

Jan Alexy bude pořádat schůzky úsekových důvěrníků na Borech a spolupracovat na Zpravodaji

Jitka  Janouškovcová bude  mít  na  starosti  agendu  bývalých  členů  odborové  organizace  (zajištění  prostor,
občerstvení dárky), připravovat Zpravodaj a podklady a články pro webové stránky   

Bc.  Kateřina  Moravcová byla  pověřena  setkáváním s úsekovými  důvěrníky  na  Lochotíně,  zajišťováním akcí
pro odboráře (Morava, ZOO, Techmania atd) 

Mgr. David Redl bude zabezpečovat agendu BOZP a podílet se, ve spolupráci se správcem webových stránek
panem Václavem Pekárkem Dis., na vytvoření facebookových stránek ZO OS FN PLZEŇ 

Bc. Gabriela Sýkorová má za úkol provádět zápisy z jednání výboru, účastnit se na Stravovací komisi, zúčastňovat
se jednání nelékařské sekce při Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, a společně s Bc. Moravcovou
se setkávat s úsekovými důvěrníky na Lochotíně



9.   Webové stránky a facebookové stránky

Informace týkající se naší ZO OS FN PLZEŇ najdete také na webových stránkách:                                                
https://www.odboryfn1.cz/

Nově se pro Vás budeme snažit o vytvoření facebookových stránek ZO OS FN PLZEŇ

Všem členům ZO OS FN PLZEŇ   

 přejeme pokud možno 

co nejklidnější podzimní dny                                          

Výbor ZO OS FN PLZEŇ

Zpravodaj zpracovala: Jitka Janouškovcová

Věříme, že budete s naší činností spokojeni  a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
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