
Zápis z 11. sjezdu spolku Senioři ČR konaného dne 29. června 2022

Místo: Magistrát Hlavního města Praha
Čas začátku: 10:00
Čas zakončení: 15:00
Nepřítomen: zástupci Královehradeckého a Jihočeského kraje

Průběh zasedání:

1. Prezence
Mezi 9:00 a 9:50 hodin proběhla prezence delegátů sněmu a výdej hlasovacích lístků.
Delegátů s hlasovacím právem: 75

2. Slavnostní zahájení
V úvodu sjezdu zazněla státní hymna České republiky.

3. Schválení programu sjezdu delegáty
Program jednání schválen většinou delegátů bez připomínek.

4. Úvodní slovo předsedy, přivítání delegátů a hostů sjezdu.

5. Byli představeni řídící sjezdu. Jednalo se o MUDr. Vladimíra Drymla, Mgr. Ing. Petra 
Tojnara, Janu Ouředníčkovou a Ing. Oldřicha Pospíšila.

6. Předseda MUDr. Dryml navrhuje, aby sjezd mohl hlasovat aklamací.
Jednomyslně schváleno.

7. Byl schválen program sjezdu a jednací řád sjezdu aklamací.

8. Návrh na členy jednotlivých pracovních komisí sjezdu.

Návrhová komise
p. Kočálková
p. Ležner
p. Svobodová
Schválena aklamací.

Mandátová komise
p. Kňožková
p. Pinterová
p. Ptáčková
Schválena aklamací.

Volební komise
p. Bartáková
p. Novotná
p. Kališ



Schválena aklamací.

8. Zpráva předsedy o činnosti spolku za období 2017 – 2022.
Předseda popsal okolnosti vystoupení spolku z Rady Seniorů, okolnosti dotačního pochybení 
z roku 2016 a důvod přesunu sídla na Smíchov. Předseda seznámil členy s jednáním 
s jednotlivými ministerstvy a dalšími státními úřady v oblasti zájmů seniorů. Byl uveden stav 
petice za osvobození seniorů z placení televizního příspěvku.

9. Vystoupení hostů
Sjezd aklamací rozhodl o změně programu a umožnil vystoupení hostů sjezdu v tomto bodu 
programu z důvodu jejich časové vytíženosti. S proslovy vystoupili:
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová náměstkyně za ministerstvo práce a sociálních věcí, která 
omluvila nepřítomnost ministra Jurečky, který obhajoval změnu zákona o příspěvku na 
bydlení v Senátu.
Ing. Andrej Babiš, předseda hnutí ANO
Josef Středula, předseda odborových svazů
Luboš Olejár, prezident svazu pacientů

10. Zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise nemohla být přednesena z důvodu 
předčasného odchodu členů KRK.

11. P. Pechová přednesla Zprávu o hospodaření Spolku SČR.

12. Zpráva mandátové komise
Bylo nominováno 98 delegátů, přítomno 75 delegátů. Sjezd byl uznán usnášeníschopný 
podle stanov.

13. Návrhy změn Stanov spolku
Delegáti byli seznámeni s návrhy změn stanov spolku. Mgr. Jakub Hedl uvedl jednotlivé 
návrhy s komentářem, co mění na fungování spolku. Jednotlivé změny se nachází 
v přiloženém souboru.

Návrh č. 1
Hlasy: 24 pro, 32 proti, 10 zdržel se
Návrh nebyl schválen

Návrh č. 2
Hlasy: optická většina – schválen aklamací
Návrh byl schválen

Návrh č. 3
Hlasy: 44 pro, 12 proti, 10 zdržel se
Návrh byl schválen

Návrh č. 4
Hlasy: 2 pro, 73 proti
Návrh nebyl schválen



14. Volba prezidenta
Vzhledem ke změnám Stanov odsouhlasených sněmem došlo ke změně způsobu volby 
prezidenta – je volen dvoukolově celorepublikovým sjezdem. Na prezidenta kandidovaly 3 
uchazeči: Mudr. Vladimír Drymlm Jana Ouředníčková a Ing. Oldřich Pospíšil.

1. kolo voleb
Počet hlasů získaných jednotlivými kandidáty:
MUDr. Vladimír Dryml – 17 hlasů
Jana Ouředníčková – 33 hlasů
Jiří Pospíšil – 21 hlasů
Nevyplněných – 4 hlasů
Do druhého kola postoupili Jana Ouředníčková a Jiří Pospíšil.

2. Kolo prezidentské volby
Počet hlasů získaných jednotlivými kandidáty:
Jana Ouředníčková – 37 hlasů
Jiří Pospíšil – 25 hlasů
Nevyplněných – 13 hlasů

Jana Ouředníčková byla zvolena za prezidentsku spolku Senioř ČR., z.s.

15. Mgr. Ing. Petr Tojnar upozornil na nutnost, aby si spolky od příštího roku zřídily datovou 
schránku kvůli změně zákona.

16. Ústřední rada zvolila Výkonnou radu v následujícím složení:
p. Ing. Petr Tojnar  - víceprezident 
p. Jaroslav Jurák – viceprezident
p. Pavla Radová - členka
p. Kotas – člen
p. Kňožková – členka

17. Usnesení sjezdu
Schváleno aklamací.

Zápis zapsal: Mgr. Jakub Hedl


