
ČLENSKÁ A VOLEBNÍ  SCHŮZE                                                          

ZO OS FN PLZEŇ  
                             
 

V úterý 12.10. 2021 se uskutečnila ve středisku Totem Bolevec  od 14,30  

hodin, za dodržení předepsaných hygienicko-epidemiologických opatření,  

členská a volební schůze ZO OS FN PLZEŇ. Nejprve paní předsedkyně 

Martina Suchá přivítala všechny přítomné členy i hosty. Těmi 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 a předala jim slovo. Jako první vystoupil MUDr. 

Václav Šimánek, Ph.D., který pozdravil přítomné, poděkoval jim za dobrou 

práci, seznámil je s vizí FN a zodpověděl vznesené dotazy. Dále dostala 

slovo Ing. Ivana Břeňková. I ona pozdravila přítomné, tlumočila pozdravy 

od předsedkyně odborového svazu Bc. Dagmar Žitníkové, seznámila 

delegáty s  plánem  jednání s vládními představiteli a informovala                

o probíhajících Krajských konferencích. Po Ing. Břeňkové vystoupil                      

Bc. Václav Matoušek. Také od něho zazněl pozdrav všem přítomným                        

a informoval je o možnosti využití příspěvku na lázně a o jednání                           

o financích. Jako poslední promluvila k přítomným zástupkyně účetní 

firmy Němec SWN paní Ing. Alena Němcová, která všechny pozdravila                     

a nastínila navrhované změny v Rozpočtu pro rok 2021 a 2022. Dalším 

bodem bylo zvolení mandátové a návrhové komise. Do mandátové komise 

byly navrženy a zvoleny paní Bc. Ludmila Boková, paní Jitka Herinková                  

a paní Milena Schejbalová. Návrhová komise byla zvolena ve složení paní 

Helena Kubíková, paní Jiřina Malá a paní Hana Maťašeje. Následně 

předsedkyně paní Martina Suchá přednesla přítomným žádost o oficiální 

odhlasování legalizace prodloužení volebního období stávajícího výboru ZO 

OS FN Plzeň a Dozorčí rady ZO OS FN Plzeň (z důvodu Covidových 

opatření nebylo možno svolat členskou schůzi ZO OS FN Plzeň v řádném 

termínu a legalizaci jsme měli provizorně odsouhlasenou alespoň přes 

úsekové důvěrníky). Přednesený návrh byl jednomyslně schválen. Schůze 

pokračovala představením volební komise. Tu tvořily předsedkyně paní 

Marie Martínková a členky paní Bc. Drahomíra Loužecká a paní Miloslava 

Chleborádová. Následně předsedkyně volební komise představila kandidáty                           

do výboru ZO OS FN PLZEŇ a Dozorčí rady. Do výboru kandidovali pan 

Alexy Jan, paní Jana Böhmová, paní Jitka Janouškovcová, paní Martina 

Pechmanová, pan Mgr, David Redl, paní Bc. Kateřina Moravcová, paní 

Martina Suchá, paní Bc, Gabriela Sýkorová, paní Bc. Jitka Urbánková                          

a paní Bc. Jana Závadová. Kandidáti do Dozorčí rady byli paní Gabriela 



Baborová, paní Hana Davídková  a pan Václav Pekárek Dis. Poté došlo                   

na osobní představení všech jmenovaných kandidátů, po kterém proběhly 

volby a přestávka s občerstvením. Dalším bodem programu bylo schválení 

roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019. Informace                 

a návrh přednesla Zástupkyně účetní firmy Němec SWN paní Ing. Alena 

Němcová a oboje bylo hlasováním schváleno. Po tomto kroku mělo dojít 

k vyhlášení výsledku voleb. Vzhledem k tomu, že výsledky voleb ještě 

nebyly k dispozici, pokračovala schůze dalšími body programu. Prvním 

z nich byla Zpráva o činnosti a hospodaření a stavu majetku ZO OS FN 

PLZEŇ k  31.12.2020, se kterou přítomné seznámila Zástupkyně účetní 

firmy Němec SWN paní Ing. Alena Němcová. Dalšími pak schválení roční 

účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020. I tyto body byly 

hlasováním schváleny. Následně slovo převzala předsedkyně ZO OS FN 

PLZEŇ paní Martina Suchá, která prezentovala Zprávu o činnosti základní 

organizace, omluvila nepřítomnost člena dozorčí rady pana Václava 

Pekárka Dis. a přednesla zprávu Dozorčí rady. Dále bylo na řadě schválení 

rozpočtu na rok 2021, který představila Zástupkyně účetní firmy Němec 

SWN paní Ing. Alena Němcová, a to včetně návrhu na jednorázový    

příspěvek  na  individuální   aktivity  v době  Coronaviru   ve  výši  500,- Kč  

(vyplácen by byl říjen, listopad 2021), návrhu na příspěvek na dopravu                   

či parkování ve výši 500,- Kč a návrhu na rozšíření příspěvku                               

na sportovní činnost na příspěvek na sportovní a kulturní činnost                         

a zároveň jeho navýšení ze 400,- Kč na 800,- Kč (bylo by jej možno rozdělit 

mezi obě aktivity i čerpat postupně). Rozpočet ZO OS FN PLZEŇ pro rok 

2021 včetně navrhovaných změn byl jednomyslně schválen. Zástupkyně 

účetní firmy Němec SWN paní Ing. Alena Němcová pokračovala 

přednesením rozpočtu na rok 2022, včetně návrhu na příspěvek                        

na dopravu či parkování ve výši 500,- Kč, návrhu na  navýšení  příspěvku  

na  sportovní a kulturní činnost z 800,- Kč na 1200,- Kč (bylo by jej možno 

rozdělit   mezi  obě   aktivity  i  čerpat  postupně).  Jako  poslední  seznámila 
zástupkyně účetní firmy Němec SWN paní Ing. Alena Němcová, v rámci 

rozpočtu, přítomné s výší odměn pro členy výboru a Dozorčí rady.                    

Poté vyzvala přítomné k hlasování o Rozpočtu ZO OS FN PLZEŇ pro rok 

2022, včetně výše odměn pro výbor a Dozorčí radu a navrhovaných změn. 

Ten byl jednomyslně schválen. V tuto chvíli již byly k dispozici výsledky 

voleb, se kterými seznámila přítomné předsedkyně volební komise paní 

Marie Martínková. Výsledky voleb byly následující. 
Do výboru:                      1)            Suchá Martina  

                                          2)            Bc. Závadová Jana 

                                          3)            Janouškovcová Jitka  

                                          4 – 5)      Alexy Jan 

                                                          Mgr. Redl David 

                                          6)            Bc. Moravcová Kateřina 



                                          7)            Bc. Sýkorová Gabriela    

                                          8)            Bc. Urbánková Jitka 

                                          9)            Böhmová Jana 

                                         10)           Pechmanová Martina                                                                      

 

Do dozorčí rady:             1)           Pekárek Václav Dis. 

                                          2)           Davídková Hana 

                                          3)           Baborová Gabriela  

 

 

Do výboru ZO OS FN PLZEŇ byli na základě výsledků voleb zvoleni:                              

Jan Alexy, Jitka Janouškovcová, Bc. Kateřina Moravcová, Mgr. David Redl, 

Martina Suchá, Bc, Gabriela Sýkorová a Bc. Jana Závadová. 

 

Do Dozorčí rady ZO OS FN PLZEŇ byli na základě výsledků voleb zvoleni: 

Gabriela Baborová, Hana Davídková a Václav Pekárek Dis. 

                                                                          

Členské schůze pokračovala dalším bodem, kterým byla diskuse. V té paní                 
Jitka Janouškovcová upozornila přítomné na skutečnost, že v době 

dlouhodobé DPN je nutno platit udržovací příspěvek 35,- Kč, aby byla 

členovi ZO OS FN Plzeň zaručena možnost dalšího následného čerpání 

benefitů, dále přednesla návrh vzešlý z členské základny na zvážení voleb 

v elektronické podobě. Zástupkyně účetní firmy Němec SWN paní                      

Ing. Alena Němcová pak upozornila na skutečnost ohledně čerpání 

věrnostního daru, který není vyplácen automaticky. Každý si musí podat 

žádost individuálně. K naplnění programu členské schůze zbýval poslední 

bod. Tím bylo přednesení a schválení usnesení členské a volební schůze.                         

To přečetla členka návrhové komise paní Helena Kubíková a bylo 

jednomyslně schváleno. Závěrečným slovem se předsedkyně paní Martina 

Suchá rozloučila s přítomnými a popřála jim hezký zbytek dne. 

 

 

Jitka Janouškovcová 

Foto Jan Alexy (viz fotogalerie) 

 

       
 

 

 


