Zápis z jednání výboru ZO VOS AF MENDELU

doc. RNDr. Petr Hrdlička, CSc.; Ing. Jiří Jandák, CSc.; Ing. Lucie Janečková; doc. Ing. Libor
Kalhotka, Ph.D.; Mgr. Jana Mecová; Bc. Vladimíra Perlová; Hana Pospíšilová (jako host); Přikryl Datum:
František; Michaela Tichá

Přítomni:

10.01.2019

Body jednání
1.

Kontrola úkolů

Jednání zahájila předsedkyně Ing. Janečková kontrolou úkolů. Doc. Kalhotka pracuje na tvorbě nových webových stránek ZO VOS AF MENDELU. Cílem je zvýšit
informovanost zaměstnanců o činnosti naší odborové organizace. Odkaz na stránky KOR VOS MENDELU: http://ipm.mendelu.cz/sluzby-pro-studenty-azamestnance/26819-odbory. Na úkolu Příprava nových zásad hospodaření ZO VOS AF MENDELU stále pracují všichni členové výboru. Do vytvoření a schválení
nových Zásad hospodaření bude pozastavena nabídka kultury, masáží, sportovních aktivit, apod. Doc. Hrdlička informoval členy výboru o proběhnuvší kontrole
hospodaření za rok 2018, kde bylo vše vpořádku. Nová informace: předsedkyně VOS AF MENDELU Ing. Janečková byla nově zvolena také předsedkyní KOR VOS
MENDELU. Tuto funkci převzala po Prof. Marečkovi.

Úkoly z minulého zasedání
CO:

DO KDY:

PLNĚNÍ:

04.12.2018 Janečková

Zaslat členům výboru platné zásady hospodaření v elektronické podobě za AF a zajištění zásad
z REK

ihned

splněno

04.12.2018 Janečková

Zaslat podklady na VOS - informace o navýšení mezd viz bod 6

ihned

splněno

04.12.2018 členové výboru Připravit návrhy změn zásad hospodaření

8.1.2019

probíhá

04.12.2018 noví členové

Převzít agendu spojenou s výkonem funkce ve výboru

průběžně

probíhá

04.12.2018 Kalhotka

Kontaktovat web mastera univerzity a fakulty, zjistit možnosti přístupu na web

ihned

splněno

Z:

KDO:

2. Informace z Kolegia rektora (KR)
Předsedkyně výboru Ing. Janečková předala výboru informace z jednání KR. Prorektorka Marková informovala o plnění vzdělávacího plánu. Proběhla krátká
diskuze ke kvestorem předkládanému návrhu směrnice „Zásady tvorby a správy rozpočtu pro rok 2019“ (bude projednáno Grémiem děkanů a AS MENDELU).
Prorektorka Janová s Ing. Klimešem (ředitel controllingu) představili návrh směrnice „Vnitřní kontrolní systém“. Prorektor Adam předložil k vyjádření návrh změn v
řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na MENDELU. K vyjádření byl opět předložen návrh nového mzdového předpisu a interního katalogu
prací. Zúčastnění se mimo jiné vyjádřili k některým sporným bodům, které v podstatě korespondují s připomínkami našeho VOS. Ing. Janečková požádala, zda by
předkládané dokumenty mohly být zasílány ve formátu revizí, aby bylo patrné, zda se připomínky zapracovaly. Kromě dotazů, v nichž panovala shoda, např. s
děkany, se naše předsedkyně dotazovala mimo jiné na zrušení mzdových stupňů a termín kolektivního vyjednávání. Nyní očekáváme ze strany vedení univerzity
jeho stanovení. Připomínky zpracované KOR zaslala v písemné podobě paní rektorce a paní prorektorce Janové. Pan kvestor Sádlík informoval KR o novém
benefitu pro zaměstnance MENDELU, kterým je zavedení stravenek. Stravenky mají vejít v platnost od 1.1.2019 a to pro zaměstnance s úvazkem 0,5 a vyšším.
Zaměstnanci obdrží bezkontaktní platební kartu, kam se budou načítat finanční prostředky za obědy, pokud zaměstnanec nepůjde na oběd do menzy a nebude
mít v evidenci docházky služební cestu. Hodnota jedné stravenky je 64.- Kč, z toho 35.- Kč je příspěvek zaměstnavatele a 29.- Kč bude zaměstnanci strženo ze
mzdy. Denní limit karty bude 500.- Kč a doba expirace - 15 měsíců od připsání prostředků na kartu (prostředky na kartě mají stejnou platnost jako papírové
stravenky, tedy od 1. října do 31. prosince následujícího roku. Prostředky se čerpají postupně od nejdříve nabitých, nevyčerpané prostředky koncem příslušného
roku propadají). Kartou bude možno platit v restauracích a obchodech, které jsou na seznamu firmy EDENRED: https://www.edenred.cz/. Dále se jednalo o
benefitu „Multisportka“, což je karta do sítě sportovních center na území ČR, kterou by si naši zaměstnanci mohli pořídit za zvýhodněnou cenu.

3. Tvorba nových Zásad hospodaření
Výbor pracuje na tvorbě nových Zásad hospodaření a zároveň na návrhu rozpočtu na letošní rok.

4. Revize odborových úseků z hlediska počtu členů
Z důvodu zlepšení a koordinace práce jednotlivých úseků, bude jejich struktura upravena tak, aby úsek měl dost členů a byl akceschopný.

5.

Příprava členské konference ZO VOS AF MENDELU

Výbor se dohodl na přípravě členské konference ZO VOS AF MENDELU, která bude svolána přibližně na konec února 2019. Na ní budou předloženy všechny
dokumenty viz bod 4. Členové předem obdrží pozvánku spolu s dokumenty, aby se mohli s jejich zněním seznámit.

6. Různé
Doc. Hrdlička upozornil na chybu v anglické verzi loga AF. Je na něm stále Faculty of Agronomy místo správného názvu Faculty of AgriSciences. Předsedkyně
Janečková upozornila na fakt, že vázne vyvěšování směrnic na webových stránkách univerzity. Vysvětlení k dotazům některých odborářů: potvrzení za zaplacení
odborových příspěvků se vydává za období od prosince předcházejícího roku do listopadu roku následujícího. V rámci různého uvedla Ing. Janečková, že je dobré
připomínat poslání odborů, což je především obhajovat zájmy zaměstnanců a bránit jejich práva v pracovněprávních vztazích. A je nutné si uvědomit, že
odborová organizace není v roli soupeře zaměstnavatele, ale jeho sociálním partnerem, který zastupuje všechny jeho zaměstnance a pomáhá vyvažovat jejich
vzájemný vztah.

Úkoly nové
CO:

DO KDY:

PLNĚNÍ:

Zřídit společný uživatelský prostor pro efektivní práci výboru (sdílení dokumentů a komunikaci
členů výboru ZO VOS AF)

15.1.2019

splněno

Provést revizi úseků

5.2.2019

trvá

10.01.2019 členové výboru Tvorba nových zásad hospodaření

5.2.2019

trvá

10.01.2019 Kalhotka

Tvorba nových webových stránek VOS AF MENDELU

průběžně

trvá

04.12.2018 noví členové

Převzít agendu spojenou s výkonem funkce ve výboru

průběžně

trvá

Z:

KDO:

10.01.2019 Kalhotka
10.01.2019

Janečková,
Přikryl

Zápis
04.12.2018 zapsala:
04.12.2018 verifikovala:

Michaela Tichá
Lucie Janečková
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