
Všem �len�m 
Základní odborové organizace VOS 
UK MFF 
 
         V Praze dne 17.2.2010 
 

Zápis z výro�ní �lenské sch�ze Základní odborové organizace VOS p�i 
Matematicko-fyzikální fakult� UK v Praze. 
 
�lenská sch�ze se konala dne 17.2.2010 od 16.30 v posluchárn� M2 v budov� MFF UK, Ke 
Karlovu 3, Praha 2.  Pozvánka byla rozeslána všem �len�m ZO e-mailem. 
 
P�ítomní: 
8 �len� ZO VOS, všem za ú�ast d�kujeme. 
 
Program sch�ze: 
 

1. zpráva výboru ZO o �innosti a hospoda�ení za rok 2009 
2. zpráva o �innosti Koordina�ní odborové rady UK 
3. informace z vedení VOS a výro�ní konference p�edsed� ZO VOS 
4. schválení rozpo�tu ZO na rok 2010 
5. diskuse k �innosti výboru ZO a problém�m �lenské základny ZO  
6. r�zné 

 
 
Sch�zi �ídil p�edseda výboru ZO L. P�ech. 
 
 

1. L. P�ech zahájil sch�zi a seznámil ú�astníky s programem sch�ze, ke kterému nebyly 
vzneseny žádné p�ipomínky. 

2. L. P�ech p�ednesl zprávu výboru ZO o �innosti za rok 2009 (viz P�íloha). Sou�ástí 
zprávy byly vedle informací o vlastní �innosti výboru ZO i informace o stavu �lenské 
základny s výzvou k individuálnímu získávání mladších zam�stnanc� pro aktivní 
�lenství v ZO VOS. Dále zazn�ly informace o kulturních (zájezdy – doc. Rotter) a 
spole�enských (p�edváno�ní setkání s d�chodci) akcích a informace o �erpání 
sociálního fondu na fakult�.  Hospoda�ení ZO VOS je vyrovnané (na rozdíl od VOS 
jako celku, který je ztrátový). P�edložena byla zpráva o hospoda�ení  ZO VOS za rok 
2009 (viz P�íloha), která byla jednomysln� schválena. Pr�b�žné úkoly výboru se 
týkaly p�edevším kolektivního vyjednávání k formulaci dodatk� kolektivní smlouvy, 
resp. realizace n�kterých opat�ení na fakult� (otázky využívání sociálního fondu).  

3. Doc. Trka podal informace z vedení VOS, p�edevším o intervenci k navýšení rozpo�tu 
na VŠ, stejn� ale o�ekáváný výsledek pro r. 2010 je –8,7% r. 2009. Zárove� 
informoval o p�íprav� reformy terciárního vzd�lávání (VŠ) a zm�n rozd�lování dotace, 
do které se VOS snaží rovn�ž zasáhnout. 

4. T. Halenka informoval o �innosti Koordina�ní odborové rady UK v uplynulém 
období. KOR v rámci svých možností jednala o rozší�ení možností �erpání sociálního 
fondu a rovn�ž se zabývala otázkou vývoje mezd na jednotlivých fakultách. Byly 
vytvo�eny tabulky pro srovnání situace jednotlivých fakult a byl odstartován pokus 
získat p�íslušné podklady. Akceschopnost a úrove� vyjednávání s orgány UK se mírn� 
zlepšila. 



5. Revizor ZO M. Pospíšil informoval p�ítomné o provedené kontrole hospoda�ení ZO, 
p�i které neshledal žádné závady. Stav majetku a ú�etnictví odpovídá p�edložené 
zpráv� o hospoda�ení ZO. 

6. L. P�ech seznámil ú�astníky sch�ze s plánem práce a �innosti výboru ZO pro rok 
2009, p�edložen byl i plán rozpo�tu pro rok 2009 ve form� tabulky (viz P�íloha). 

7. Sch�ze schválila jednomysln� zprávu výboru o �innosti a hospoda�ení za rok 2009, 
plán práce a rozpo�et ZO na rok 2010. Odborové p�ísp�vky zam�stnanc� pro rok 2010 
z�stanou nadále ve výši 40 K�/m�sí�n�, d�chodci platí 100 K�/rok. 

8. L. P�ech navázal na svoji poznámku ke stavu �lenské základny obsaženou ve Zpráv� o 
�innosti s výzvou k individuálnímu získávání mladších zam�stnanc� pro aktivní 
�lenství v ZO VOS. Diskutován byl i náborový leták, který by mohl být distribuován 
p�i vy�izování formalit p�ijetí do pracovního pom�ru. K samotné �innosti výboru 
nebyly p�ipomínky, jak vyplývá z p�edloženého plánu práce, výbor ZO se pokusí 
zabezpe�it všechny b�žné úkoly. 

 
 
 
Zapsal:      

 
Tomáš Halenka  v.r. 
KMOP, tel. 22191 2514 
tomas.halenka@mff.cuni.cz 
 
 
 

 


