
 

Zpráva z Konference Odborové rady a všech sdružených subjektů, 
konané dne 14. února 2020. 

• Členské schůze se letos zúčastnilo 42 členů a 4 hosté. (zúčastnit 

Konference se může každý náš člen, který o to projeví zájem. Na rozdíl od jiných OO 

jde o nejdemokratičtější proces a nespornou členskou výhodu) 

• Konference zvolila volební komisi ve složení p. Reich Zdeněk (DPP), 
p. Pliska Petr (ČAD) a pí Cibulková Lucie (indiv.) 

• Úvodem prezident Odborové rady přednesl projev, ve kterém 
shrnul podstatné záležitosti minulého období, včetně hospodaření 
organizace i plánovaného rozpočtu pro rok 2020. 

• Poté dostali slovo pozvaní hosté. Ředitel pro Lidské zdroje ze 
Škodovky – p. Tesař a zástupce pers. ředitele v DPP p. Pařízek. 

• Od přítomných členů zaznělo na hosty několik dotazů, zvláště na 
téma lázeňské pobyty. ( Prezident pozval p. Pařízka na veřejnou schůzi –FOR 

dne 1.4:2020 ve voz. Motol. Zúčastnit se můžete i vy… nahlaste se ale předem). 

• Přítomní aklamací schválili uzávěrku hospodaření 2019 i navržený 
rozpočet pro rok 2020, ve znění, které bylo Konferenci předloženo. 

• Následně prezident Odborové rady představil navržené kandidáty 
do Vedení Odborové rady (Statutární orgán odborového sdružení) pro 
následující sezonu a zdůvodnil svou volbu. 

• Právo volit VOR využilo přítomných 41 členů, kteří v tajné volbě 
většinou hlasů podpořili návrh předložený prezidentem OR. 
Statutárními zástupci pro rok 2020 se tak stali: 
p. Zabloudil, p. Válek, p. Hejný, p. Zewel, pí Zabloudilová, pí Suchá 
a pí Cibulková.  (někteří členové ze Škodovky, kritizovali neúčast p. Hollera 

ve Vedení OR a ne zcela chápou, že volba vedení OR nemá vliv na pozice a 
mandát funkcionářů, kterých je aktivních celkem 22. Zřejmě jim nebylo 
organizační uspořádání sdružení dostatečně vysvětleno či jej nechápou. 
Statutární pozice přeci nesouvisí s výkonem mandátu funkcionáře a volby byly 
v souladu se Stanovami, proběhly demokraticky, tajnou volbou a jsou platné.) 

• Proběhlo Vylosování hlavních cen z otočného bubnu: 

5.cena -   navýšení svého členského bonusu o 500,-Kč získal pan Němec Martin 
- bus DPP. 

4.cena -   navýšení svého členského bonusu o 1.000,-Kč získal pan Doležal Petr 
- bus ČAD Blansko  



3.cena –   luxusní večeře v termínu a v místě dle vlastního výběru v hodnotě 
2.000,-Kč vyhrává p. Sychra Petr (indiv.- zájezdový autobus). 

2.cena –   zájezd v termínu v místě a od zprostředkovatele dle vlastního 
výběru v hodnotě 5.000,-Kč vyhrává p. Křikava Roman – tram DPP. 

1. cena -   zájezd k moři v termínu v místě a od zprostředkovatele dle vlastního 
výběru v hodnotě 10.000,-Kč vyhrává p. Červinka Filip – metro DPP. 

 

• Proběhla volba Prezidenta Odborové rady. Jediným kandidátem byl 
p. Zabloudil. Právo volit VOR využilo přítomných 35 členů, kteří jej 
v tajné volbě, většinou hlasů (69%), zvolili na následující rok. 

• Předseda ROH předal cenu jubilantce pí Věře Suché. 

• Zástupce revizní komise p. Reich předal cenu nejlepšímu náboráři za 
rok 2019 p. Vl. Válkovi ze Žižkova (balík bezlepkových produktů). 

• V bezplatné tombole byly vylosovány různé ceny pro příchozí na 

Konferenci v celkové hodnotě 10.000,-Kč. Mezi nejcennější předměty 

patřil nový set top box, meteostanice, uherák, karton Plzně, různé obrázky, celá 

řada polévek,  koření a jídel z Vitany, předměty do kuchyně, atp. Bezplatné 

tomboly se tradičně účastní každý náš člen, který na Konferenci přijde. 

• Závěrem Konference schválila tyto Usnesení:  Usnesení číslo 1: 

Konference schválila závěrečnou zprávu o hospodaření Odborové rady 

za rok 2019 a o provedené Revizi. Usnesení číslo 2:  Konference schválila 

návrh rozpočtu OR pro rok 2020. Usnesení číslo 3: Konference schválila 

výsledky voleb do Vedení Odborové rady na období od Konference 2020 

do Konference 2021. Usnesení číslo 4: Konference schválila výsledky 

voleb do funkce prezidenta Odborové rady na období od Konference 

2020 do Konference 2021. Usnesení číslo 5: Konference ukládá Vedení 

Odborové rady pokračovat v dosavadní činnosti, zvyšovat členské 

výhody, připravovat atraktivní volnočasový program, dbát na dodržování 

zákonů a práv našich členů, prosazovat navyšování mezd a benefitů, i 

zlepšování pracovního zázemí, na pracovištích, u všech zaměstnavatelů, 

kde Odborová rada působí.  Usnesení číslo 6: Konference bere na 

vědomí výsledky losování výher hlavních cen z losovacího bubnu (viz 

seznam výše). Usnesení číslo 7: Konference bere na vědomí, že 

přítomným členům na Konferenci, byly vylosovány v bezplatné tombole 

různé dárkové předměty s nižší i vyšší hodnotou v celkovém objemu 10 

tisíc Kč a z otočného bubnu byly vylosovány ceny za 18.500 Kč.        –JZ- 



  


