
Zápis ze zasedání valné hromady spolku Rozalio

Datum a místo konání: 5. září 2020 v Sedlištích u Kostelce nad Černými Lesy
Svoláno: výborem spolku, a to:
- elektronickou  pozvánkou  dva  týdny  před  zasedáním  prostřednictvím  newsletteru  všem  členům

s platnou a funkční e-mailovou adresou;
- pozvánkou zveřejněnou dva týdny před zasedáním na www.rozalio.cz.

Průběh zasedání valné hromady

Zahájení a ověření usnášeníschopnosti

Zasedání zahájila předsedkyně Martina Suchánková a předala slovo Dagmar Sláčalové, která zasedání
vedla a prováděla zápis.

Zasedání se zúčastnilo 9 osob: osm řádných členů, z toho čtyři členové výboru, a jeden přidružený člen.

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

Schválení programu

Valná hromada schválila následující program jednání:

1. Představení výroční zprávy 2019
2. Shrnutí plnění úkolů na rok 2020
3. Změna textu o spolku Rozalio
4. Vytvoření plánů na rok 2021
5. Volná diskuze, další body plynoucí ze zasedání
pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0

Průběh zasedání

1. Představena výroční zpráva 2019

2. Shrnutí plnění úkolů na rok 2020

Dagmar Sláčalová shrnula plnění úkolů výboru, které zadala valná hromada na zasedání v roce 2019, a
seznámila tak valnou hromadu s úkoly, které byly splněny, odloženy či zrušeny a z jakých důvodů.

3. Změna textu o spolku Rozalio

Z diskuze vyplynul následující text:



Spolek ROZALIO

 Sdružujeme především rodiče, a to laiky i odborníky.
 Usilujeme o změnu systému očkování směrem ke svobodné volbě a individuální zodpovědnosti.
 Zprostředkováváme informace o možnostech očkování s důrazem na minimalizaci rizik.
 Podporujeme rodiče v jejich kompetencích s ohledem na zdravý vývoj dětí, pomáháme jim 

zorientovat se v jejich právech a povinnostech.
 Prosazujeme změny v  české  legislativě,  aby reflektovala  současné  potřeby společnosti  a  zároveň

respektovala svobody a práva občanů.

Valná hromada hlasovala o schválení tohoto textu:
pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0
Výsledek: návrh byl přijat

4. Vytvoření plánů na rok 2021

4.1 Výbor Rozalia dotvoří informační leták, zadá tisk a vytvoří interaktivní letáček na webu.
pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0
Výsledek: návrh byl přijat

4.2 Výbor Rozalia opět zahájí přípravy natáčení videí.
pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0
Výsledek: návrh byl přijat

4.3  Výbor  Rozalia  bude  pracovat  na  legislativních  změnách  systému  očkování  skrze  další
otevřené zákony.
pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0
Výsledek: návrh byl přijat

5. Volná diskuze a další body plynoucí ze zasedání

Rozalio bude apelovat na Ministerstvo zdravotnictví, aby konalo své povinnosti. V letošním roce je silně
zanedbává – dosud nevytvořilo prováděcí právní předpis k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným
očkováním, nevyřídilo minimálně jedno odvolání proti udělení pokuty za nesplnění povinnosti očkování,
neodpovědělo na otevřený dopis Rozalia z května letošního roku. 

Dále  přítomné  zajímá,  jak  je  v  praxi  používán  nový  výkon  pro  PLDD,  kterým  hlásí  zdravotním
pojišťovnám, zda bylo či nebylo dítě naočkováno. Tuto problematiku je třeba zmapovat a popsat.

Opět  se  diskutovalo  o  výsledcích  členství  v  České  ženské  lobby.  Předsedkyně  Martina  Suchánková
přítomné seznámila se spoluprací a také s tím, že v danou chvíli probíhalo hlasování o přijetí stanoviska
k ČŽL ve věci přijímání dětí bez řádného očkování do předškolních zařízení.



Dagmar Sláčalová spolu s  Martinou Suchánkovou následně poděkovaly  přítomným a zasedání
ukončily.

Vypracováno dne 10. září 2020

…………………………………………….       ……………………………………………………
Martina Suchánková, předsedkyně spolku Dagmar Sláčalová, zapisovatelka

…………………………………………………..
Správnost zápisu kontroloval: Richard Janda, člen spolku


