
 
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 5.11. 2009 

 
 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt.,  doc. Ing. 
Jaromír Novák, CSc.,  Mgr. Veronika Prágerová,  Mgr. Ondřej Kučera, Ing. Miroslav Axman, 
Mgr. Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., PhDr. Bronislava 
Grygová, Ph.D., 
 
1. Dne 12.11.2009 se na PDF bude konat seminář k otázce pracovního práva organizovaný 
VOS Praha ve spolupráci s UP. Za naši ZO VOS FF se zúčastní Mgr. Kučera, Ing. Axman  a 
dr. Novotný, případně další členové dle zájmu. Bude vznesen mj. dotaz na situaci vzniklou 
na ZUČ Plzeň a na  aktivitu organizovanou odborovou organizací MUNI Brno ohledně 
úvazků akademických pracovníků na dobu určitou. 
 
2. Doc. Engelbrecht informoval o zasedání asociace děkanů FF, kterého se osobně 
zúčastnil. Byla diskutována otázka situace na ZČU Plzeň, vyslovena podpora AK při 
vyšetřování celé záležitosti. Naše ZO VOS se připojuje k této podpoře. 
 
3. Termín výroční členské schůze předběžně 17. nebo 18.2.2010.  
Agenda – body:  
- pracovní smlouvy na dobu určitou pro akademické pracovníky 
- situace na ZČU Plzeň 
- vytvoření předškolního zařízení pro děti zaměstnanců i pro studentky – možnost fakultní 
školky s případným spolufinancováním ze sociálního fondu, event.stipendijního fondu  
(využití prostor bytu na vnitřním nádvoří Křížkovského 10 se zahradou na hradbách)   
- otázka čerpání sociálního fondu (téměř žádné využití možnosti půjček) 
 
4. Z celkového počtu zaměstnanců FF je členů ZO VOS cca 10%. Je třeba zvážit možnosti 
další propagační činnosti – zejména osobní agitace s důrazem na aktivity odborů.  
Ze sociálního fondu se čerpají příspěvky na penzijní připojištění, poukázky na sport a kulturu, 
příspěvky na sportovní a kulturní akce, málo, resp.vůbec se nevyužívá možnost půjček. 
Kvestorka nereaguje na snahu o jednání vedoucí k navýšení půjček z 20.000,- na 50.000,- 
Kč. Bude znovu předložen návrh na jednání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 5.11. 2009 
B. Macháčková, místopředsedkyně  ZO VOS FF UP 
 


