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Hlavní témata roku 2022 
 
Kariérní řád 
Pokračovalo připomínkování Kariérního řádu na úrovni FSV. Výsledek je – zejména vzhledem 
k obavám z první verze – uspokojivý; za větší a stále přetrvávající problém považujeme jen pozici VP 
a částečně také L. Budeme se snažit situaci dále monitorovat a dávat podněty ke zlepšení pracovních 
podmínek pro všechny zaměstnance/kyně.  
 
Sociální benefity 
Od počátku roku 2022 předává zaměstnanec/kyně personálního oddělení při podepisování 
dokumentů souvisejících s daní z příjmu fyzických osob informační list o tom, jaké benefity uvedený 
zaměstnanec/kyně v uplynulém roce čerpal a jaké čerpat mohl. Tato změna vzešla z iniciativy 
odborové organizace.  
V souvislosti se zvyšujícími se cenami a cenami energií zvláště získaly dřívější diskuze nad možnou 
reformou zaměstnaneckých benefitů nový impuls. Podobu opatření děkana, která jsou v platnosti od 
1. října 2022, jsme intenzivně – písemně i telefonicky – připomínkovali. Vpodstatě všechny změny 
považujeme za vstřícné vůči zaměstnancům/kyním – pouze u úroků z hypoték, resp. zrušení 
věkového limitu, máme obavu z protežování starších zaměstnanců/kyň, kteří jsou typicky finančně 
zajištěni lépe než zaměstnanci/kyně mladší. 
 
Finanční prostředky pro vyučující studentů/ek se SVP 
Proběhla schůzka s proděkankou pro studium stran podnětu ohledně rozdělení finančních prostředků 
pro vyučující studentů/ek se SVP (připraveno v březnu 2020, urgováno v září 2020 a pak znovu 
v lednu 2021).  
 
Podpora při řešení problémů konkrétních zaměstnanců/kyň 
V roce 2022 jsme řešili dva problémy vzešlé z podnětu zaměstnanců/kyň. Jeden se podařilo vyřešit 
na základě jedné schůzky, řešení druhého trvalo několik týdnů. Na základě druhého podnětu jsme 
iniciovali obecnější diskuzi k systému odměňování na FSV.  
 
Spolupráce s odborovými organizacemi  
Průběžně konzultujeme s odborovými organizacemi působícími na UK různé problémy. Jednáme také 
o obnovení Koordinační odborové rady, která by byla partnerem pro jednání RUK. Zástupce výboru se 
účastní výročních schůzí VOS a ČMKOS. 
 
Práce odborů na různých fakultních platformách 
Eva M. Hejzlarová se účastní jednání Sociální komise AS FSV a rozšířených kolegií děkana, Michal 
Smetana se účastní jednání Legislativní komise AS FSV. V roce 2022 proběhla jedna oficiální schůzka 
s tajemníkem fakulty – řada problémů se nicméně řešila operativně telefonicky. 
 
 
Informovanost o odborech a jejich činnosti 



Na začátku roku jsme prezentovali činnost odborů na jednání AS FSV UK. Pokračovali jsme v rozesílání 
informací o odborech nově nastupujícím zaměstnancům/kyním jak v českém, tak v anglickém jazyce. 
Aktualizovali jsme webovou stránku o odborech a plánujeme spuštění její anglické verze.  
 
Složení členské základny 
Členská základna je stabilní, aktuálně je v odborové organizaci registrováno 19 osob – 10 žen 
a 9 mužů. Pokud bychom měli trend posledních tří let interpretovat, tak se odborová organizace vyvíjí 
k větší pestrosti. 
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Na rozdíl od jiných odborových organizací, se kterými jsme v intenzivnějším kontaktu, není 
bezprostředním tmelem a motorem zásadní nespokojenost s kroky vedení, ale spíše ideová 
sounáležitost. 
 
Složení výboru 
Členy/kami výboru zůstávají Olga Angelovská, Eva M. Hejzlarová, Jan Křeček, Vilém Novotný, Irena 
Reifová a Michal Smetana. Pozici předsedkyně zastává i nadále Eva M. Hejzlarová.  
 
Veřejný rejstřík 
Aktualizovali jsme údaje o ZO VOS 1124 ve veřejném rejstříku, odeslali jsme rovněž účetní závěrku. 


