
Zpravodaj 1/2017 

ZO OS FN PLZEŇ 

 

  

Výbor ZO OS FN PLZEŇ – kontakt 

Fakultní nemocnice – Bory                                                         tel. sekretariát ZO OS: 37740 2432                                             

Edvarda Beneše 1128/13                                                             e-mail:  odboryfn1@fnplzen.cz                                                                        

305 99 Plzeň - Bory 

 

 

1.Informace ZO OS FN PLZEŇ  

2. Informace o připravovaných akcí   

3. Pojištění D.A.S. 

4. OSZSP ČR 

mailto:odboryfn1@fnplzen.cz


1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přinášíme Vám další číslo Zpravodaje s informacemi pro naše členy                             

i zájemce o vstup do naší odborové organizace. 

Chceme upozornit, že v odkazu na intranetu a internetu jsou dostupné nové webové stánky naší odborové 

organizace. Doufáme, že se Vám jejich provedení bude líbit a zároveň budou pro vás přehledné k získávání 

potřebných informací o naší činnosti. Naleznete zde v rubrice Dokumenty žádosti na příspěvky určené ke stažení                     

a tímto Vás tedy prosíme, abyste používali už jen tyto aktuální formuláře. Děkujeme           

http://odboryfn1.webnode.cz/                                                                                                                 

Za vznik webových stránek patří poděkování za vynaložené úsilí panu Pekárkovi a paní Janouškovcové. 

Co se týká činnosti: pravidelně se scházíme na schůzi výboru, kde řešíme chod naší odborové organizace a vzniklou 

problematiku. V měsíci březnu proběhly schůzky s úsekovými důvěrníky. 28. 3. 2017 proběhne informativní 

schůzka zástupců odborových organizací s panem ředitelem, které se zúčastní p. Suchá a p. Janouškovcová.                     

Pro schůzky s úsekovými důvěrníky na Lochotíně zajistilo vedení FN ve spolupráci s p. Janouškovcovou  místnost 

na Stomatologické klinice (malá posluchárna v 8. patře).  

30.3. 2017 proběhne v Plzni setkání předsedů odborových organizací a vedení odborového svazu, kde se budou řešit 

aktuální problémy a informace týkající se pojišťovny D.A.S. Dále se zde budou projednávat i povinnosti základních 

organizací vůči rejstříkovým soudům. Setkání se za naší ZO zúčastní předsedkyně p. Suchá 

2.Informace o připravovaných akcích – průběžně připravujeme další kulturní akce a zájezdy. Zároveň vnímáme 

problematiku vzniklou s uveřejněním a přihlášení na pořádané akce. Pro tento problém jsme vydali podněty na jeho 

řešení, které probíhá i s vedením FN a další odborovou organizací. Podnětů se sešla celá řada a je nutno vybrat ty 

nejlepší pro řešení tohoto problému k uspokojení našeho velkého pracovního kolektivu. 



- v nejbližší době proběhne průzkum zájmu o zájezd, který bude v červnu do ZOO v Norimberku (pouze pro členy 

ZO OS FN Plzeň). 

- dále plánujeme ve druhém čtvrtletí divadelní představení, výběr bude upřesněn (pouze pro členy ZO OS FN Plzeň). 

- pokud budete mít fotografie z kulturní akce nebo zájezdu pořádaných odborovou organizací, o kterou se budete 

chtít podělit, můžete ji poslat na naší emailovou adresu a zveřejníme ji na našich stránkách ve fotogalerii. 

3. Pojištění D.A.S. – byla uzavřena smlouva s pojišťovnou právní ochrany D.A.S., na jejímž základě proběhne 

během dubna rozdělování identifikačních kartiček, které budou vydávat úsekoví důvěrníci proti podpisu a současně 

zaktualizují kontaktní údaje všech členů. 

- výborem bylo odsouhlaseno, že u členů na mateřské dovolené se bude vybírat udržovací příspěvek ve výši 20,- Kč 

za měsíc (nejnižší možná částka). Z tohoto příspěvku bude členkám hrazeno pojištění D.A.S. ve výši 15,- Kč. 

Zbytek částky bude odvodem pro ZO. 

 

4. OSZSP ČR – pořádá dvoudenní seminář pro aktivní neproškolené odboráře, kteří mají zájem pracovat                          

pro odbory, zvyšovat jejich prestiž a nabírat nové členy. Seminář proběhne 15. -16. května 2017 v sídle OSZSP ČR 

v Praze, zájemci se mohou hlásit na adrese: odboryfn1@fnplzen.cz 

Více informací naleznete na:   www.osz.cmkos.cz 

 

 



 

Všem členům ZO OS FN PLZEŇ    

přejeme bohatou pomlázku  

a krásné prožití jara   

                                         

Výbor ZO OS FN PLZEŇ 

 

Zpr avodaj zpracovali: Alexy Jan, Moravcová Kateřina 

Věříme, že jste s naší činností alespoň částečně spokojeni a těšíme se na další spolupráci s Vámi. 

 


