Zpráva o činnosti Komise pro správu Podpůrného fondu v roce 2019
pro výroční konferenci svazu konanou 26. února 2020.
-předkládá Jaroslav Škaloud, předseda Komise pro správu podpůrného fondu-

V průběhu větší části roku 2019 bylo členy podpůrného fondu (dále PF) 22
základních organizací. Pouze 2 z nich zatím nečerpaly žádnou podporu. Dvě základní
organizace vstoupily do našeho svazu a PF teprve v minulých letech.
Koncem roku 2019 vstoupily dvě základní organizace do likvidace z důvodu,
že žádní její členové se nechtěli stát členy výboru. Jedná se o Orientální ústav Praha
8, který o žádnou podporu nežádal a Botanický ústav Průhonice, který v letech 2002
až 2017 obdržel pro své členy 7 podpor.
Komise PF se během roku 2019 sešla třikrát a poskytla dvě podpo ry:
příspěvek samostatně žijící ženě na rekonstrukci havarijního stavu topení v bytě a
matce samoživitelce s těžce nemocným dítětem na rehabilitační péči a léčebné
pomůcky.
Přehled o hospodaření s prostředky podpůrného fondu v roce 2019 a rozpočet
podpůrného fondu na rok 2020 jsou součástí zprávy o hospodaření Svazu a v návrhu rozpočtu
Svazu.
Od vzniku PF v roce 1991 komise PF obdržela 237 žádostí. Po dobu celé své
existence zamítla pouze 6 žádostí. V několika dalších žádostech upravila
požadovanou částku podpory.
V současné době podle nových kritérií schválených konferencí 2019 je
maximální výše jednorázové podpory 24.400 Kč a v roce 2020 bude zvýšená na
26.700 Kč.
Upozorňujeme na opomíjenou část naší členské základny, která tvoří v PF 20
procent. Jedná se o členy důchodce. Představitelé ČR tvrdí, že důchodcům stále
přidávají. Skutečnost je jiná. Za doby nepopulárního ministra financí Miroslava
Kalouska v letech 2010 až 2013 činil poměr průměrných důchodů k průměrné mzdě
44 %. V roce 2018 tento poměr činí pouze 39 %. Přitom o desítky procent se nejvíce
zdražily potraviny, bydlení, náklady na teplo a energie. Jedná se o komodity, které
jsou pro život nezbytné. To znamená, že ze současného důchodu se dá pouze přežívat
a ne žít. Vyskytne-li se v životě důchodců nějaká nenadálá událost, tak ji často
vlastními silami nemohou řešit. Nezáleží, zda se jedná o finančně náročnou léčbu,
náhlou invaliditu, havarijní situace v bydlení nebo jiné náhlé problémy.
Stejně zranitelnou skupinou jsou matky samoživitelky s malými dětmi.
Znovu, jako každoročně, připomínáme, že nejdůležitější je sledování sociální situace
svých členů ostatními členy odborové organizace. To se vztahuje na i odboráře důchodce, kteří
již nepracují. Většinou si potřební neuvědomí, že by mohli o pomoc požádat a často se
zdráhají z různých společenských důvodů žádost podat. Také se obávají závisti okolních

spolupracovníků. K podání žádosti často dojde až po důrazné pomoci ostatních členů včetně
výboru základní organizace. Proto jsme prováděli konzultační a poradenskou činnost s členy
výborů základních organizací, kde byla v průběhu let potřeba podpor nejčastější.
Základní organizace, které podpory čerpaly, snad mohou potvrdit, že
spolupráce s komisí PF byla vstřícná, rychlá a bezproblémová.
Na druhé straně je jasné, že žádosti o podporu musí obsahovat všechny
náležitosti, které zdůvodní potřebu podpory. K žádostem používejte nový
jednolistový formulář, mající dvě stránky. Formulář naleznete na webu našeho svazu
nebo o něj můžete požádat na sekretariátu.
Závěrem bych rád poděkoval členkám komise Marii Malé, Evě Hrachové a
Lence Adámkové za jejich záslužnou práci.

Přehled počtu členů v Podpůrném fondu:

Přehled počtu základních organizací v Podpůrném fondu:
Rok Počet ZO
1997
42
1998 40
1999
39
2000 35
2001
34
2002 33
2003
32
2004
32
2005
29
2006
26
2007 23
2008 23
2009
24
2010
22
2011 21
2012 20
2013 20
2014 20
2015 21
2016 22
2017 22
2018 22
2019 22

Počet členů
2 953
2 699
2 563
1 902
1 654
1 604
1 577
1505
1 369
1 290
1 100
1 032
1 008
927
878
809
739
696
684
688
644
644
637

Organizace, které vystoupily z podpůrného fondu od roku 2003:
Vystoupilo 11 ZO, z toho 6 ZO z důvodů ukončení činnosti.
Dvě ZO se spojily – Ústav geoniky AV ČR Ostrava a Ústav geoniky AV ČR Brno. Jedna
ZO se rozdělila – Kancelář AV ČR a Středisko společných činností AV ČR, Praha 1
Z PF vystoupily tyto ZO:
Praha 1
Slovanský ústav – 2005
Ústav státu a práva – 2005
Praha 4
Ústav živočišné fyziologie a genetiky – 2009; ZO ukončila činnost
Ústav fyziky atmosféry – 2010
Praha 6
Geologický ústav – 2005
Praha 8
Ústav fyziky plazmatu – 2007; ZO ukončila činnost
Ústav fotoniky a elektroniky – 2012; ZO ukončila činnost
Praha 9
Ústav teoretické a aplikované mechaniky – 2006
České Budějovice Ústav molekulární biologie rostlin – 2005; ZO ukončila činnost
Ústav ekologie krajiny – 2006; ZO ukončila činnost
Opava
Slezský ústav SZM – 2006; ZO ukončila činnost

Organizace, které vstoupily do podpůrného fondu:
1.12.2015
1.4.2016

ZO Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.
ZO Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Přehled o poskytnutých podporách z Podpůrného fondu OSPVV
k 31. 12. 2019

Komise pro správu podpůrného fondu poskytla celkem 230 mimořádných jednorázových
podpor a 1 půjčku.

Celkem bylo z Podpůrného fondu členům Svazu od roku 1991 do konce
roku 2018 vyplaceno 2 971 235,- Kč.

