
Zápis ze zasedání valné hromady spolku Rozalio

Datum a místo konání: 1. září 2018 v Sedlištích u Kostelce nad Černými lesy
Svoláno: výborem spolku, a to:
-  elektronickou  pozvánkou  rozeslanou  sedm  týdnů  před  zasedáním  prostřednictvím  červnového
newsletteru všem členům s platnou a funkční e-mailovou adresou,
- následně dvakrát  ve formě upozornění s dokumentací k zasedání,
- prostřednictvím červencového newsletteru,
- pozvánkou zveřejněnou šest týdnů před zasedáním na www.rozalio.cz.

Průběh zasedání valné hromady

Zahájení a ověření usnášeníschopnosti

Zasedání zahájila Dagmar Sláčalová v zastoupení místopředsedkyně spolku Petry Janouškové, která také
zasedání předsedala a prováděla zápis jednání.

Zasedání se zúčastnilo sedm osob, z toho jeden host, jeden přidružený člen a pět řádných členů (celkem
hlasovalo šest řádných členů, jeden v zastoupení), z toho dvě členky výboru a jedna členka výboru, která
byla zastoupena (zplnomocněna Petrou Janouškovou) Dagmar Sláčalovou, jejíž zastoupení přijala valná
hromada jednohlasně před zahájením zasedání. Členská schůze tak byla usnášeníschopná.

Během několika  týdnů  před  zasedáním se  členové  mohli  vyjadřovat  k  programu,  navrhovat  změny
či vznášet námitky. Této možnosti využilo prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky celkem 13 členů.
Jejich vyjádření byla na zasedání prezentována.

Prezenční listina a další dokumenty týkající se zasedání jsou uloženy v sídle spolku.

Schválení programu

Členská schůze schválila následující program jednání:

1. Návrhy změn stanov
2. Předložení výroční zprávy 2017
3. Shrnutí plnění úkolů na rok 2018
4. Diskuze, návrhy a schválení úkolů pro rok 2019
5. Hlasování o přijímání možných dotací z Norských fondů
6. Členství Rozalia v ČŽL a EFVV

pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0
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Průběh programu

1. Změna stanov projednána a odhlasována v následujících bodech:

1.1 Hlasování o změně věty ve stanovách: „Valnou hromadu tvoří všichni  řádní členové spolku.“
pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0
Výsledek: návrh přijat v plném znění.

1.2 Členové - příznivci mohou být účastni zasedání valné hromady.
pro: 5, proti: 0, zdrželo se: 1
Výsledek: návrh přijat v plném znění.

1.3 Členové – příznivci se mohou vyjadřovat na zasedání valné hromady.
pro: 5, proti: 0, zdrželo se: 1
Výsledek: návrh přijat v plném znění.

1.4 Zasedání valné hromady je veřejné.
pro: 0, proti: 4, zdrželo se: 2
Výsledek: návrh zamítnut. Z diskuze k tomuto bodu vyplynula otázka, zda může být přítomen host,
která byla předmětem následujícího hlasování.–

1.5 Zasedání valné hromady je neveřejné, ale může být přítomen host zasedání.
pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0
Výsledek: návrh přijat v plném znění.

1.6 Funkční období předsedy se zvyšuje ze dvou na tři roky.
pro: 0, proti: 5, zdrželo se: 1
Výsledek: návrh zamítnut. Z debaty k tomuto bodu vyplynuly další otázky, o nichž valná hromada
následně hlasovala.

1.7 Volba členů výboru je tajná.
pro: 5, proti: 0, zdrželo se: 1
Výsledek: návrh přijat v plném znění.

1.8 Předsedu a místopředsedu volí výbor ze svého středu.
pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0
Výsledek: návrh přijat v plném znění.

1.9 Čestného člena spolku může navrhnout kdokoliv.
pro: 5, proti: 0, zdrželo se: 1
Výsledek: návrh přijat v plném znění.

1.10 O přijetí čestného člena rozhoduje výbor.
pro: 5, proti: 0, zdrželo se: 1
Výsledek: návrh přijat v plném znění.
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1.11 Schválení hodnot Rozalia (po diskuzi dokument upraven, hlasovalo se o upravené verzi)
pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0
Výsledek: návrh přijat se změnami, celé platné znění dokumentu v příloze č. 1

1.12 Doplnění bodu do stanov: „Člen ctí hodnoty spolku.“
pro: 1, proti: 4, zdrželo se: 1
Výsledek: návrh zamítnut. Odůvodněno tím, že ne všichni členové mohou souhlasit a ctít všechny
hodnoty. Důležitější je, že souhlasí s cíli a činností spolku.

1.13  Řádný  člen  spolku  může  hlasovat  o  bodech  zasedání  valné  hromady  předem
prostřednictvím e-mailu.
pro: 1, proti: 4, zdrželo se: 1
Výsledek:  návrh  zamítnut. Odůvodněno  možnou  vysokou  administrativní  zátěží  a  také  tím,
že mnoho bodů se na zasedání valné hromady mění.

1.14 Řádný člen může na zasedání valné hromady vyslat svého zástupce, kterému poskytne
plnou moc. Tato plná moc musí být předložena před zasedáním.
pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0
Výsledek: návrh přijat v plném znění.

1.15 Členství ve spolku může být zrušeno také na návrh výboru, o kterém rozhoduje valná
hromada.
pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0
Výsledek: návrh přijat v plném znění.

2. Předložena výroční zpráva

3.  Dagmar Sláčalová shrnula plnění  úkolů výboru,  které výboru zadala valná hromada
na zasedání v roce 2017. Při diskuzi o jednotlivých úkolech vyplynuly úkoly na rok 2019.

4.  Hlasování o úkolech na rok 2019 (příloha č.  2).  Hlasovalo se o jednotlivých úkolech
následovně:

4.1 Výbor Rozalia v roce 2019 vytvoří interaktivní online brožuru, ke které vytvoří tištěný
leták s body.  Bude vycházet  ze  stávajícího oranžového letáčku, kdy k jednotlivým bodům
vytvoří odpovědi, které si zájemce rozklikne právě na webu Rozalia.
pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0
Výsledek: návrh přijat

4.2 Výbor si sám zvolí z nesplněných úkolů na rok 2018, které úkoly splní v roce 2019.

pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0
Výsledek: návrh přijat

4.3 Výbor vytvoří platformu pro efektivnější komunikaci mezi členy spolku.

pro: 0, proti: 6, zdrželo se: 0
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Výsledek: návrh zamítnut. Odůvodněno vysokou administrativní zátěží a také tím, že podobnou
funkci může plnit vytvořená facebooková skupinka či skupina na Google Groups.

4.4 Výbor bude tvořit zápisy ze svého zasedání, které zašle řádným členům spolku.
pro: 4, proti: 1, zdrželo se: 1
Výsledek: návrh přijat

5. Spolek ROZALIO může žádat o finanční podporu z Norských fondů.
pro: 3, proti: 1, zdrželo se: 2
Výsledek: návrh nebyl přijat, ani zamítnut. Výbor Rozalia má z proběhlé diskuze za úkol získat více
informací o Norských fondech a možnostech využití a případně na dalším zasedání valné hromady toto
předložit.  Výbor  má  dále  za  úkol  zvážit  další  možnosti  financování,  např.  z  dotací  Ministerstva
zdravotnictví.

6. Členství v České ženské lobby (ČŽL)
pro: 3, proti: 2, zdrželo se: 1
Výsledek:  návrh  nebyl  přijat,  ani  zamítnut.  Vzhledem k  tomu,  že  členy  již  jsme,  i  nadále  jimi
setrváme a o členství se může znovu hlasovat na příštím zasedání valné hromady. Do té doby má výbor
za úkol řádně zdůvodnit členům spolku členství v ČŽL, předložit plány a na příštím zasedání představit
výsledky spolupráce.

7. Členství v European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV)
pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0
Výsledek:  návrh přijat, Rozalio zůstává členy EFVV. Zároveň z diskuze vyplynulo, že výbor spolku
vyšle zástupce spolku na zasedání EFVV konající se ve dnech 19. - 21. října 2018.

Vypracováno dne 5. září 2018

……………………………………………………
Dagmar Sláčalová, předsedající zasedání a zapisovatelka

……………………………………………………
Martina Suchánková, předsedkyně spolku

…………………………………………………..
Správnost zápisu kontrolovala: Marie Maříková, místopředsedkyně spolku
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Příloha č. 1

Hodnoty Rozalia
(předloženo a schváleno valnou hromadou v roce 2018)

Hodnoty  spolku  jsou  důležité  při  naplňování  jeho  cílů.  Orgány  spolku  jsou  povinny  brát  spolkové
hodnoty v úvahu při každém svém rozhodování tak, aby se jejich činnost nedostala s hodnotami spolku
do rozporu.

Respekt a ohleduplnost
Rodiče a další zájemce o informace týkající se vakcinace a systému očkování respektujeme, nevytváříme
strach, nekritizujeme, nehodnotíme, ale snažíme se pochopit jejich situaci a názory.

Podpora
Poskytujeme široké spektrum informací a podporujeme samostatné rozhodování rodičů v péči o zdraví
jejich dětí. Klientům věnujeme dostatečný čas a nasloucháme jim.

Důvěryhodnost
Všechna svá vyjádření  se  snažíme mít  podložená,  pomáháme zohledňovat  důležitá  kritéria,  negativa
i pozitiva. Jsme dlouhodobě konzistentní ve svých názorech a cílech. Jsme upřímní.

Loajalita
Hájíme a ctíme zájmy těch, kteří se na náš spolek obrátí se žádostí o pomoc, radu či podporu. Mohou
se spolehnout, že jejich žádost přijmeme, pokusíme se jim vyjít vstříc a budeme diskrétní.

Umírněnost
Snažíme se spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami, a vytvořit tak komunikační most mezi rodiči
a státními institucemi.

Základní principy spolku:
• zdraví

• bezpečnější očkování (s minimalizací rizik)
• ověřené a dostupné informace
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