
USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZO VOS FF UK ZE DNE 31. 1. 2023 

 

Členská schůze vyslechla:  

a) Informaci o personálních změnách ve výboru ZO VOS 

b) Informaci o schůzce výboru ZO VOS s paní děkankou dne 31. 1. 2023 

c) zprávu o činnosti ZO VOS za rok 2022 

d) zprávu o hospodaření a rozpočtu a zprávu kontrolní komise za rok 2021 

e) zprávu o hospodaření a rozpočtu za rok 2022 a zprávu kontrolní komise za rok 2022 

f) návrh rozpočtu na rok 2023 

g) návrh členů na výši poplatku za členství v případě doktorandů 1% z výše stipendia měsíčně 

h) návrh na čerpání odborových příspěvků v případě doktorandek a doktorandů ve výši 500,- 

Kč/rok, a 1000,- Kč/rok za každé dítě doktorandky/doktoranda 

i) výzvu výboru k podávání návrhů pro sestavení kandidátky do voleb nového výboru ZO VOS 

(volba proběhne v 1. pol. roku 2023) 

 

Členská schůze souhlasí: 

 

1) se zprávou o hospodaření a rozpočtu a zprávou kontrolní komise za rok 2021 

                                                 hlasování:      pro:  26            proti:   0           zdrželo se:  0 

 

2) se zprávou o hospodaření a rozpočtu a zprávou kontrolní komise za rok 2022 

                                            hlasování:      pro:  26            proti:   0           zdrželo se:  0 

 

3) s návrhem na výši poplatku za členství pro doktorandy/doktorandky 1% z výše stipendia 

měsíčně 

                                                hlasování:      pro:  26            proti:   0           zdrželo se:  0 

4) s návrhem na výši čerpání odborových příspěvků v případě doktorandů: ve výši 500,- Kč/rok 

za doktorandku/doktoranda, a 1000,- Kč/rok za každé dítě doktorandky/doktoranda 

                                                hlasování:      pro:  26            proti:   0           zdrželo se:  0 

5) s volbou nového člena Kontrolní komise Mgr. Niny Wančové, Ph.D. 

                                                hlasování:      pro:  24           proti:   0           zdrželo se:  2 

 

6) s návrhem rozpočtu ZO VOS na rok 2023 

                                                hlasování:      pro:  26            proti:   0           zdrželo se:  0 

 



Členská konference ukládá výboru ZO VOS FF UK: 

1) Projednat stávkovou pohotovost v rámci tzv. Olomoucké iniciativy a společné iniciativy 

filozofických fakult České republiky 

2) Rozeslat informační/náborový email o odborech prostřednictvím fakultního mailing-listu 

Zaměstnanci FFUK 

3) Ve spolupráci s KOR a ostatními fakultami projednat formu žádosti o přístupu 

k informacím o mzdách na jednotlivých fakultách a součástech UK 

4) Zohledňovat THP pracovníky při veškerém formulování požadavků na informace o výši 

mezd v jednotlivých mzdových třídách na Univerzitě Karlově a při souvisejících jednáních 

KOR 

5) Projednat v rámci KOR nově zveřejněná opatření kvestora UK, zejména, ale nejen 

opatření 10/2022 (Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových 

střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru Hostivař) 

6) Sledovat výsledky první vlny hodnocení zaměstnanců dle OD č. 17_2022 Hodnocení 

akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů na FF UK a zaujmout 

stanovisko za odbory 

7) Připravit volby do fakultního výboru ZO VOS 

 

Toto usnesení bylo odhlasováno:  

hlasování:  pro: 22   0 proti   zdrželi se: 4 

 

Za návrhovou komisi: 

Mgr. Ondřej Sýkora       Ondřej Bělíček 

 

V Praze dne 31. 1. 2023 
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