
Zápis z členské schůze 
Odborová organizace FF UK konané dne 2. 3. 2017 

 
Přítomni: delegáti konference (viz prezenční listina), členové výboru 
 
Program: 
 

1. Volba návrhové a mandátové komise 
2. Zpráva o činnosti odborové organizace za uplynulé období 
3. Ustanovení 2 místopředsedů ZO VOS 
4. Diskuze (různé) 
5. Usnesení, závěr 

 
 
1. Volba návrhové a mandátové komise: 
 
Po úvodním přivítání všech účastníků konference předsedkyní Mg. Martinou Lukášovou byly 
navrženy a jednomyslně schváleny tyto komise: 

- Návrhová komise ve složení: Mgr. Jan Chromý Ph.D., doc PhDr. Jan Pelikán, CSc. 
- Mandátová komise ve složení: Mgr. Marc Niubo, Ph.D., prof. PhDr. Václav  

Horčička, Ph.D. 
 
2. Zpráva z usnesení za uplynulé období: 
 

Předsedkyně informovala členy o stanovení přepočtového koeficientu. Tento koeficient 
byl stanoven na celou dobu funkčního období nově zvoleného výboru (2017-2020). Koeficient 
pojednává o zastupitelnosti členů ZO VOS (jeden člen zastupuje určitý počet členů, proto aby 
byla schůze usnášení schopná. Každý přítomný člen zastupuje určitý počet nepřítomných členů. 
Při hlasování má pouze jeden hlas). Přepočtový koeficient byl stanoven na 1:10. 

Předsedkyně informovala o dodatcích nové kolektivní smlouvy, která je platná od 1. 12. 
2016. Tyto body dodatku byly vytvořeny fakultním výborem. Předsedkyně vyzvala přítomné 
členy o podání dalších návrhů dodatků ke kolektivní smlouvě na adresu doc. Radka Skarnitzla, 
Ph.D. (radek.skarnitzl@ff.cuni.cz) pro případné zapracování do návrhu. 

Dále Mgr. Lukášová podala informace z kontrol BOZP a PO probíhajících ve dnech 25. 
10. 2016 a 13. 12. 2016. Dne 25. 10. 2016 proběhla kontrola hlavní budovy náměstí Jana 
Palacha 2 a dne 13. 12. 2016 proběhla kontrola v Celetné 20, 2. patro. 

V dalším bodě informovala předsedkyně o poskytnutí nenávratné finanční výpomoci dle 
opatření rektora UK 26/2007 čl. 3 ve znění Opatření rektora č.26/2009, článek 3, odst. 2 dr. 
Natálii Rajnochové. 

Dále předsedkyně informovala o doručení žádosti ze dne 20. 1. 2017 o poskytnutí 
nenávratné finanční výpomoci dle opatření rektora UK 26/2007 čl. 3 ve znění Opatření rektora 
č.26/2009, článek 3, odst. 2, Mgr. Lukáše Vacka (syna prof. Jaroslava Vacka, který utrpěl těžký 
úraz na služební cestě v Indii, odkud byl nákladně hospitalizován leteckou ambulancí do České 
republiky). Jelikož dne 23. 1. 2017 prof. Jaroslav Vacek zemřel, nebylo možné žádost ve 
fakultním výboru odborové organizace projednat. Předsedkyně spolu s ostatními členy výboru 
navrhla jako řešení vzniklé situace napsat podpůrný dopis paní děkance, aby ze své pravomoci 
udělila panu Lukáši Vackovi mimořádnou finanční podporu, jelikož nebylo v důsledku úmrtí 
prof. Jaroslava Vacka emeritního děkana FF UK a prorektora UK dne 23. 1. 2017 možné 
vyhovět žádosti ze dne 18. 1. 2017 (doručené 20. 1. 2017).  



Dále informovala předsedkyně o setkání komise k fakultnímu bufetu s provozovatelem 
Startujeme o.p.s. dne 2. 1. 2017 a 6. 2. 2017. (Členové komise: tajemník fakulty, členka 
akademického senátu, předsedkyně odborové organizace, zástupkyně U3V a zástupkyně 
studentských spolků). 

Dále Mgr. Lukášová informovala o proběhnuvším výběrovém řízení na dodavatele 
stravenek pro FF UK konaném dne 6. 2. 2017. Do výběrového řízení byly přihlášeny 3 firmy. 
Vítězem se stala firma Edenred z důvodu nejlevnější nabídky (stávající Ticket restaurant). 

 
Účetní ZO VOS paní Vědunka Skálová přednesla zprávu o hospodaření za rok 2016 

(prezentace výsledků- výsledek hospodaření lehce přebytkový). Dále informovala o účetní 
uzávěrce za rok 2016.  

V dalším bodě představila paní účetní Skálová rozpočet na rok 2017.  
V dalším bodě přednesly členky kontrolní komise PhDr. Eva Vincejová, Ph.D. a PhDr. 

Jiřina Růžová zprávu kontrolní komise. Kontrolní komise prostudovala veškeré doklady ZO 
VOS za rok 2016. Předložené doklady splňovaly veškeré náležitosti účetního dokladu. Členky 
kontrolní komise požadovaly vysvětlení 2 plateb (doklad číslo B04, doklad číslo B39) od paní 
účetní Vědunky Skálové viz zpráva kontrolní komise. Dále adresovaly dotaz Mgr. Lukášové, 
proč přicházejí některé platby na účet za členy ZO VOS FF UK jednorázově v jedné větší částce 
a některé platby pod jménem. Předsedkyně odpověděla, že platby přicházející pod konkrétním 
jménem jsou platby zaměstnanců rektorátu UK. Další dotaz byl adresován celému výboru, zda 
neuvažují o změně finančního domu (poplatky za služby u stávajícího finančního domu jsou 
dosti vysoké). Členové výboru přislíbili vyhledat finanční dům s nejlepšími podmínkami pro 
vedení účtu ZO VOS. 
 Dále informovaly členky kontrolní komise o tom, že neobdržely od členů ZO VOS FF 
UK žádné dotazy ani podněty k řešení. 
Předsedkyně informovala přítomné o současném stavu účtu. 
             Dále byly stanoveny a jednohlasně odhlasovány odměny funkcionářů (předseda 2000 
Kč, místopředsedové 1 000 Kč, členové 500 Kč, sekretářka 500 Kč, účetní 850 Kč). 
             Dále bylo jednohlasně odhlasováno ponechání příspěvků na kulturní, sportovní a jiné 
aktivity pro členy ZO VOS ve stejné výši jako doposud (člen ZO VOS do 5 let: 1 000 Kč, člen 
ZO VOS nad 5 let: 2 000 Kč, děti členů do dovršení 15 let věku (včetně): 1 000 Kč). 
            Předsedkyně informovala přítomné o současném stavu účtu. 
            Předsedkyně informovala o podzimním setkání seniorů pořádaném v budově FF UK 
dne 30. 9. 2016. 

 
 3. Ustanovení 2 místopředsedů ZO VOS 
  

Navrhovaní kandidáti Doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., a PhDr. Mgr. Ondřej 
Vojtěchovský, Ph.D. vzešli z vnitřní volby výboru ZO VOS konané dne 16. 11. 2016. Tito 
místopředsedové budou oprávněni zastupovat předsedkyni v jednáních v případě její 
nepřítomnosti.  

 
4. Diskuze (různé) 

 
Mgr. Martin Hříbek Ph.D. navrhl zaslat dotaz právnímu odboru rektorátu ve věci 

Aplikace vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy na FF UK. 
 
 
 

 



5. Usnesení, závěr 
  
 Předseda návrhové komise Mgr. Jan Chromý, Ph.D. přednesl návrh usnesení schůze 
odborové organizace FF UK, o jednotlivých bodech bylo hlasováno, viz příloha zápisu usnesení 
členské schůze ZO VOS ze dne 2. 3. 2017. Usnesení konference bylo jednohlasně přijato. 
 
 
V Praze dne 2. 3. 2017 
 
Zapsala: Šárka Zámečníková 
 
 
 
 
 
Kontrola: Mgr. Martina Lukášová 
 


