
 Zpráva o �innosti  
Základní odborové organizace p�i MFF UK  

za rok 2008 
 

�innost výboru  
 
��L. P�ech a M.Pospíšil se za naši ZO ú�astnili sjezdu VOS v únoru 2008. 
��L. P�ech se ú�astnil aktivu p�edsed� ZO v �ervnu 2008, na kterých výbor VOS vedle 

diskuse aktuálních problém� zorganizoval setkání se zástupci �MKOS, a RVŠ. Byly 
zde diskutovány zejména problémy kolektivního vyjednávání, stavu na Ministerstvu 
školství a spolupráce s ním, opožd�ní p�ípravy opera�ních program� a jeho dopad na 
VŠ ad., problém privatizace univerzitních nemocnic a p�ipravovaných protestních 
akcích. 

��T. Halenka zastupoval naši ZO v zasedáních Koordina�ní odborové rady UK, která 
projednávala zejména prodloužení kolektivní smlouvy a úpravu vnit�ního mzdového 
p�edpisu univerzity. 

���lenové výboru udržovali pravidelný neformální styk s vedením fakulty a 
Akademickým senátem MFF UK.  

��Neformální jednání s vedením fakulty o využití soc. fondu na fakult�. Na náš popud 
byl na ja�e 2008 vedením fakulty rozší�en okruh zam�stnanc� zp�sobilých �erpat 
prost�edky tohoto fondu.  

��Fakulta odbory pravideln� informuje o stavu BOZP a PO, pracovních úrazech, 
provád�ných kontrolách ad. a p�edkládá k vyjád�ení vnit�ní dokumenty, které se týkají 
této problematiky. Výbor ZO sleduje postup rekonstruk�ních prací v jednotlivých 
budovách, zejména p�ípravu obnovy vn�jšího plášt� na budov� v Troji.  

��V �ervnu 2008 výbor ZO informoval �leny o chystané protestní stávce po�ádané 
�MKOS proti privatizaci univerzitních nemocnic a za zrušení regula�ních poplatk� ve 
zdravotnictví. P�ímou ú�ast �len� na výbor ZO neorganizoval, rovn�ž vedení VOS 
zastává na jednáních �MKOS spíše zdrženlivé stanovisko. Výbor ZO podpo�il 
protesty akademické obce UK proti chystanému zp�sobu privatizace  univerzitních 
nemocnic. 

 
���len�m ZO vystavena potvrzení o zaplacení �lenských p�ísp�vk� za rok 2008 pro 

snížení základu z dan� z p�íjmu. K vyzvednutí na mzdovém odd�lení MFF. 
��V provozu internetové stránky ZO http://www.mff.cuni.cz/vnitro/odbory/home.html, 

na kterých jsou dostupné základní informace o ZO, zápisy, odkazy na r�zné pracovn�-
právní materiály a zákony,  informace o �innosti,  pozvánky a jiné aktuality. L. P�ech 
je podle pot�eby dopl�uje. Hledáme �lena ZO, který by se údržb� a aktualizaci t�chto 
stránek mohl v�novat pravideln�. Upozor�ujeme rovn�ž na webové stránky VOS 
http://vos.cmkos.cz/. 

 
 

�lenská základna 
 

���lenská základna se zmenšuje, k 31.12.2008 m�la ZO 128 �len� zam�stnanc�, 30 
d�chodc�. 

��Výbor op�t vyzývá jednotlivé �leny ZO VOS, aby se na svých pracovištích snažili  
individuáln� oslovovat mladší zam�stnance a získávat je pro aktivní �lenství v ZO. 



  
Hospoda�ení 

 
��V minulém roce vedla naše ZO na podvojné ú�etnictví (ve zjednodušeném rozsahu). 

K 31.12.2008 �inilo vlastní jm�ní ZO 208 291,05 K�. 
��ZO hospoda�ila v lo�ském roce s hospodá�ským výsledkem 28 111,73 K� (náklady 68 

184,60 K�, výnosy 96 296,33 K�), o tyto prost�edky bude navýšeno vlastní jm�ní 
organizace. 

��Zam�stnanci platí �lenský p�ísp�vek 40K�/m�sí�n�, výbor navrhuje tuto �ástku pro 
rok 2009 nezvyšovat. 

��Ro�ní �lenský odborový p�ísp�vek d�chodc� �iní 100 K�. Pro další rok doporu�uje 
výbor stejnou výši. 

��V souladu s rozpo�tem schváleným na minulé sch�zi byla vyplacena odm�na za 
vedení ú�etnictví v rámci DPP ve výši 2500 K�. 

��V�tší �ást volných prost�edk� byla v pr�b�hu roku opakovan� vedena na 
termínovaných ú�tech u �eské spo�itelny. 

  
Kulturní a spole�enské akce 

 
��Doc. Rotter (KFNT) zorganizoval pod záštitou ZO dva tématické poznávací zájezdy 

- jarní zájezd do Litomyšle a Nových Hrad� (duben 2008, ú�ast 39 osob) 
- adventní zájezd do Horní Lužice  (prosinec 2008, ú�ast 48 osob) 

��V prosinci 2008 výbor ZO spolu s vedením fakulty uspo�ádal tradi�ní setkání 
s d�chodci – bývalými zam�stnanci MFF tentokrát v prostorách bufetu na Karlov�. 
Pozváno 64, ú�ast 31 d�chodc�, z rozpo�tu ZO v�novány dárkové balí�ky á 150 K�, 
ob�erstvení hrazeno z rozpo�tu d�kana.  

��Výbor ZO zprost�edkovával d�chodc�m vstupenky na koncerty po�ádané fakultou 
v Karolinu a informace o tématických zájezdech. 

  

 



Plán práce  
Základní odborové organizace p�i MFF UK  

na rok 2009 
 

�innost výboru  
 

��Aktivní ú�ast na XIX. sjezdu VOS dne 3.2.2009. Výbor navrhuje volbu dvou delegát� 
na XIX. sjezd VOS ve složení (L. P�ech,  T. Halenka nebo M. Pospíšil). P�edb�žné 
materiály sjezdu (zpráva výboru VOS a RK VOS, zpráva o hospoda�ení za r. 2008 a 
návrh rozpo�tu na r. 2009) budou zve�ejn�ny na webu naší ZO. 

��Podpora aktivní role Koordina�ní odborové rady UK, p�edb�žná jednání o prodloužení 
Kolektivní smlouvy a p�ípadná jednání o efektivním a spravedlivém využití 
existujícího sociálního fondu s UK.   

��Hájení zájm� �len� ZO vzhledem k zam�stnavateli, zlepšování pracovního prost�edí a 
odm��ování. Vyšší pozornost chceme v�novat zejména nadcházející vým�n� vn�jšího 
plášt� budovy KO Troja. Jednání o využití sociálního fondu na fakult� a o možnostech 
rozší�ení okruhu osob oprávn�ných p�ijímat p�ísp�vek k d�chodovému p�ipojišt�ní 
nebo soukromému životnímu pojišt�ní a p�ísp�vku na úroky u p�j�ek na bydlení. 

��Získávání nových �len� ZO, zejména z �ad mladých pracovník�.  
��Podchycení pracovník� MFF odcházejících do d�chodu v naší databázi (dle zájmu).  
��Údržba a aktualizace webových stránek ZO. 

 
Kulturní a spole�enské akce 

 
��Ve spolupráci M. Rotterem uspo�ádání tradi�ního jarního a podzimního tématického 

zájezdu. 
��Informace d�chodc�m (fakultní koncerty, tematické zájezdy ad.)  
��Uspo�ádání váno�ního setkání s d�chodci ve spolupráci s vedením MFF. 
��Podle zájmu odborá�� možnost spolupo�ádání „mikulášské“ pro d�ti zam�stnanc� 

MFF.  
 

Hospoda�ení 
 

��Na rok 2009 výbor ZO odhaduje p�íjmy 96 000 K� a výdaje 73 500 K� p�i op�tovné 
organizaci dvou poznávacích zájezd�, váno�ního setkání d�chodc�, mikulášské a 
pr�m�rného po�tu �len� 128. 

��Navrhujeme zachovat pro rok 2009 výši m�sí�ního �lenského p�ísp�vku 40 K� pro 
zam�stnance a  ro�ní p�ísp�vek d�chodc� 100 K�. 

��P�edpokládáme op�t zakoupení dárkových balí�k� pro p�edváno�ní setkání d�chodc� 
(cca 6000 K�). 

��V p�ípad� spolupo�ádání „mikulášské“ pro d�ti zam�stnanc� MFF možnost p�ísp�vku 
nap�. na drobné dárky (do 3000 K�). 

��Dle nám�t� �lenské sch�ze možnost využití �ásti p�edpokládaných p�íjm� r. 2009 
v �ástce do 10 000 K�. 

��Vzhledem k v�tší administrativní náro�nosti nového ú�etnictví výbor zvažuje i 
možnost jeho vedení externí ú�etní. 

��Transparentní hospoda�ení s finan�ními prost�edky ZO. 


