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

za rok 2010 
 

�innost výboru  
 
� L. P�ech se za naši ZO ú�astnil I. výro�ní konference VOS v únoru 2010. 
� T. Halenka a L. P�ech zastupovali naši ZO v zasedáních Koordina�ní odborové rady 

UK, která projednávala zejména prodloužení kolektivní smlouvy, úpravu vnit�ního 
mzdového p�edpisu univerzity (spravedlivé odm��ování na jednotlivých fakultách 
UK) a úpravu podmínek pro �erpání sociálního fondu na UK (p�ísp�vek na stravenky, 
stravování d�chodc�, náhrada nemocenské za první t�i dny nemoci, p�ísp�vek na 
�innost KOR a odborových organizací). 

� T. Halenka se dvakrát ú�astnil p�ímého jednání zástupcu KOR s vedením UK o 
rozší�ení možností pro �erpání sociálního fondu na UK. 

� �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�. Vzhledem 
k výši ne�erpaných prost�edk� byl od poloviny do konce r. 2010 zvýšen m�sí�ní 
p�ísp�vek ze sociálního fondu na penzijní p�ipojišt�ní a životní pojišt�ní zam�stnanc� 
na 1500 K�.  

� 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 sledoval postup rekonstruk�ních prací v jednotlivých 
budovách, zejména obnovu vn�jšího plášt� na budov� v Troji.  

 
� �len�m ZO vystavena potvrzení o zaplacení �lenských p�ísp�vk� za rok 2010 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/, informa�ní portál 
http://www.socialnidialog.cz/ a p�ipravované stránky http://www.odbory-online.cz/ 
s aktuálními a praktickými informacemi pro zam�stnance a odborá�e (právní 
poradenství, BOZP) ad. 

 
 



�lenská základna 
 

� �lenská základna stagnovala, k 31.12.2010 m�la ZO 126 �len� zam�stnanc�, 20 
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 podvojné ú�etnictví (ve zjednodušeném rozsahu). 

K 31.12.2010 �inilo vlastní jm�ní ZO 262 971,77 K�. 
� ZO hospoda�ila v lo�ském roce s hospodá�ským výsledkem 21 384,98 K� (náklady 

79 712,80 K�, výnosy 101 097,78 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 2011 nezvyšovat. 

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

� Odm�na za zpracování ú�etnictví v rámci DPP dle rozpo�tu schváleného na minulé 
sch�zi byla 3000 K�. 

� V�tší �ást volných prost�edk� byla v pr�b�hu roku opakovan� vedena na 
termínovaných ú�tech u �eské spo�itelny. Úroková míra na TV pro právnické osoby 
se v lo�ském roce držela na nízké úrovni a zhodnocení vkladu (cca 260 tis. K�) je 
proto jen 918 K�. 

  
 

Kulturní a spole�enské akce 
 

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

- jarní zájezd do Jarom��ic n. Rokytnou a Nové �íše (duben 2010, ú�ast 42 
osob) 

- adventní zájezd do Vídn�  (prosinec 2010, ú�ast 47 osob) 
            Výbor ZO d�kuje Doc. Rotterovi za tuto záslužnou �innost, otev�enou pro všechny 

pracovníky fakulty a jejich rodinné p�íslušníky. 
� V prosinci 2010 výbor ZO spolu s vedením fakulty uspo�ádal tradi�ní setkání 

s d�chodci – bývalými zam�stnanci MFF v prostorách bufetu na Karlov�. Pozváno 70, 
ú�ast 20 d�chodc�, z rozpo�tu ZO v�novány dárkové balí�ky á 200 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 2011 
 

�innost výboru  
 

� Aktivní ú�ast p�edsedy VZO na II. výro�ní konferenci VOS dne 7.2.2011. Materiály 
konference (zpráva výboru VOS a KK VOS, zpráva o hospoda�ení za r. 2010 a návrh 
rozpo�tu na r. 2011) budou zve�ejn�ny na webu naší ZO. 

� Ú�ast na plánovaných aktivech a školeních po�ádaných VOS. 
� Podpora aktivní role Koordina�ní odborové rady UK, p�edb�žná jednání o prodloužení 

Kolektivní smlouvy a další 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. Jednání o využití sociálního fondu na fakult� podle aktuální ekonomické 
situace fakulty. 

� Získávání nových �len� ZO, zejména z �ad mladých pracovník�. Ve spoluráci 
s výborem VOS p�ipraví výbor informa�ní leták pro zájemce o vstup do fakultních 
odbor�.  

� 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. 

 
Hospoda�ení 

 
� Na rok 2011 výbor ZO odhaduje p�íjmy 93 000 K� a výdaje 73 660 K� p�i op�tovné 

organizaci dvou poznávacích zájezd�, váno�ního setkání d�chodc� a pr�m�rného 
po�tu �len� 123. Koordina�ní odborová rada vede jednání s vedením UK o p�ísp�vku 
na �innost odbor� (kolektivní vyjednávání) ze sociálního fondu. Výše p�ísp�vku pro 
jednotlivé fakulty ani ú�el nebyly dosud definovány, proto s tímto p�ísp�vkem 
v návrhu rozpo�tu nepo�ítáme. 

� Navrhujeme zachovat pro rok 2011 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�). 

� Odm�na za vedení ú�etnictví plánována 3000 K�. 
� Dle nám�t� �lenské sch�ze možnost využití �ásti p�edpokládaných p�íjm� r. 2011 

v �ástce do 10 000 K�. 
� Na rozdíl od naší ZO hospoda�í VOS s každoro�ním vysokým deficitem na úkor svého 

finan�ního majetku. Do po�átku roku 2012 (konání dalšího sjezdu VOS) m�li 
diskutovat jaké stanovisko mají zaujmout a prosazovat delegáti ZO na jednáních 
orgán� VOS ohledn� financování �innosti a výhledu existence VOS.    



P�íloha – stav a p�ehled �erpání sociálního fondu  
na MFF UK 

 
Rok 2008 
Z�statek fondu k 1.1.2008    2.399.336,- K� 
P�ísp�vek do fondu za rok 2008   6.296.129,- K� (2% z objemu vypl. mezd) 
�erpání za r. 2008    4,297,032,- K�           
- z toho :   penzijní p�ipojišt�ní   4.062.600,- K� (357 zam�stnanc�) 

životní pojišt�ní   120.650,- K� (11 zam�stnanc�)   
úroky z p�j�ek na bydlení  63.782,- K� (7 zam�stnanc�)   
jiné ú�ely - sociální výpomoc 50.000,- K� (1x) 

Z�statek fondu k.31.12.2008     4.398.433,- K� 
 

Rok 2009 
Z�statek fondu k 1.1.2009            4.398.433,- K�  
P�ísp�vek do fondu v r.2009       6.998.867,- K� (2% z objemu vypl. mezd)  
�erpání za r. 2009              4.380.420,- K�  
- z toho : penzijní p�ipoj.   4.168.600,- K� (�erpalo 356 zam�stnanc�)  
              životní pojiš.       86.400,- K� (�erpalo   9 zam�stnanc�)  
             úroky na bydlení    125.420,- K� (�erpalo  14 zam�stnanc�)  
Z�statek k 31.12.2009        7.016.880,- K�  
 
Rok 2010 
Z�statek fondu k 1.1.2010            7.016.880,- K�  
P�ísp�vek do fondu v r.2010       7 398 tis. K� (2% z objemu vypl. mezd)  
�erpání za r. 2010              5 921 tis. K� 
- z toho : penzijní p�ipoj.   5 536 tis. K� (�erpalo 375 zam�stnanc�)  
              životní pojiš.         179 tis. K� (�erpalo   14 zam�stnanc�)  
             úroky na bydlení      206 tis.  K� (�erpalo  19 zam�stnanc�)  
Z�statek k 31.12.2010        8 494 tis. K� 
 
Rok 2011 
Odhad tvorby v roce 2011 -  cca polovi�ní oproti roku 2010, tj. asi 3.7 mil. K� (1% z objemu 
vypl. mezd). 


