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Vážená paní  

PhDr. Irena Reifová, Ph.D. 

místopředsedkyně výboru ZO VOS č. 1124 

Základní organizace VOS č. 1124 při FSV UK 

Fakulta sociálních věd UK 

Smetanovo nábřeží 6 

110 01 PRAHA 1   

 

        V Praze 7. listopadu 2019 

Č. j.: UKFSV/313362/2019 

Vážená paní místopředsedkyně, 

dovolte mi, abych Vás seznámil s usnesením Akademického senátu FSV UK č. 7, jež bylo 

jednomyslně přijato na zasedání AS FSV UK dne 5. listopadu 2019, a to v souvislosti 

s kauzou SBP IPS FSV UK a SBP, s.r.o., jež má devastující účinky na dobré jméno FSV 

UK, a která se týká vedení Vaší odborové organizace. „AS FSV UK se pozastavuje nad 

netransparentností činnosti odborové organizace FSV UK (Základní organizace VOS č. 

1124), vyzývá odborovou organizaci zaměstnanců FSV UK ke změně jejího zástupce 

v rozšířeném kolegiu děkanky FSV UK a požaduje transparentní zveřejnění její 

organizační struktury a informací o její činnosti,“ stojí v předmětném usnesení AS FSV 

UK.  

V rozpravě, která předcházela citovanému usnesení, se členky a členové AS FSV UK 

pozastavovali nad tím, že k poslední aktualizaci složení výboru ZO VOS na webových 

stránkách fakulty došlo v červnu 2014. Když jsem se včera dotázal dnes již bývalého 

předsedy výboru ZO VOS č. 1124 PhDr. Libora Stejskala, Ph.D., koho mám s usnesením 

AS FSV UK seznámit, když je složení výboru odborů utajováno před zaměstnanci FSV 

UK a akademickou obcí, dostalo se mi následující odpovědi: „Snad to pochopíte, ale 

musím se ohradit vůči Vámi použitému výrazu "utajené složení výboru". V žádném 

případě nemáme potřebu cokoli utajovat - tedy kromě seznamu členů odborové 

organizace, ale to je naprosto legální a legitimní praxe. Proto ani zápisy nemohou být 

vyvěšeny, neboť v nich je uveden seznam členů a přítomných členů na schůzích. 

Informace o složení výboru (a další aktuální informace) se na web nedostala z toho 

důvodu, že jsme od okamžiku přechodu na nový web nedokázali vyšetřit dostatek času na 

oslovení IT podpory, vysvětlení požadavku, poté výrobu nového obsahu pro web ZO, a 

nakonec kontrolu toho, zda se to podaří dotáhnout. V zápisech vidím, že jsme si tento úkol 

opakovaně ukládali několik posledních let - ovšem každému by mohlo být zřejmé, že při 
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regulérním pracovním vytížení není úplně snadné najít další hodiny na zcela 

dobrovolnický "koníček", jakým odborová organizace je.“ 

Ohradil jsem se proti ohrazení se PhDr. Libora Stejskala, Ph.D. i těmito slovy: „V 

návaznosti na Váš email nechápu, proč se ohrazujete proti použitému výrazu ´utajené 

složení výboru´, když jde o přiléhavé sousloví vystihující míru transparentnosti fungování 

vedení odborové organizace FSV UK ve vztahu ke všem zaměstnancům fakulty (když si 

již činí morální právo je zastupovat a hovořit jejich jménem). Jak jinak si vysvětlit 

skutečnost, že k poslední aktualizaci veřejně dostupných informací o organizační struktuře 

vedení ZO VOS UK FSV došlo na konci června roku 2014? Předpokládám, že následující 

část Vašeho emailu: ´V zápisech vidím, že jsme si tento úkol opakovaně ukládali několik 

posledních let - ovšem každému by mohlo být zřejmé, že při regulérním pracovním 

vytížení není úplně snadné najít další hodiny na zcela dobrovolnický „koníček“, jakým 

odborová organizace je“, je míněna jako pokus o vtip. Aktualizovat veřejně dostupné 

informace a kontakty na webových stránkách odborů FSV UK je na hodiny? Pokud by 

členky a členové AS FSV UK vyšli z logiky Vaší úvahy o ´nesnadném hledání času na 

zcela dobrovolnický 'koníček´, kterým je práce v AS FSV UK též, pak bychom zasedali 

tak možná jednou do roka, nikoliv jednou či dokonce dvakrát za měsíc (o schůzích 

předsednictva AS FSV UK ani nemluvě). Přijde mi však krajně nedůstojné přetahovat se o 

náročnost ´dobrovolnických koníčků´ na FSV UK.“ 

 

Vážená paní místopředsedkyně, 

vedení ZO VOS č. 1124 může pochopitelně namítat, že AS FSV UK nemá ve vztahu 

k odborům co přijímat žádná usnesení, ale s ohledem na to, že většina členů výboru byla 

zároveň jednateli SBP, s.r.o., která – soudě podle dosavadního šetření – parazitovala na 

dobrém jméně FSV UK, je taková námitka přinejmenším nepatřičná. Navíc citovaná 

korespondence s Vaším bývalým předsedou by měla vést k zamyšlení, zda chování vedení 

ZO VOS č. 1124, nepoškozuje dobré jméno odborového hnutí v ČR, které je tak potřebné 

k ochraně práv zaměstnanců, nikoliv velkopanského chování některých odborářek  

a odborářů.         

S pozdravem  

 

Václav Moravec 

předseda AS FSV UK 


