
 
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 16.10. 2009 

 
 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., Mgr. Ondřej Kučera, Ing. Miroslav Axman, Mgr. 
Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., doc. Ing. 
Jaromír Novák, CSc., Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., PhDr. Bronislava Grygová, 
Ph.D., Mgr. Veronika Prágerová,   
 
1. Ing. Axman informoval o převodu účtu z Volksbank na Poštovní spořitelnu (levnější 
poplatky), které bude provedeno do konce měsíce října. Dispoziční právo bude mít 
ing.Axman a Mgr.Macháčková.  
 
2. Mgr. Kučera obdržel dva návrhy na kulturní a sportovní akce zaměstnanců FF. Zasedání 
komise proběhne v pondělí 19.10.2009 v 11.00 hod. za účasti ing.Wagnerové (děkanát), 
dr.Jakuba (AS) a Mgr. Kučery (VOS). 
 
3. Semináře k problematice pracovního práva, který se bude konat dne 12.11.2009 na PdF 
UP Olomouc, se za naši ZO VOS zúčastní ing.Axman, Mgr.Kučera a dr.Novotný. Přihlášku 
zašle Mgr.Macháčková v termínu do konce října.  
 
4. Vstupenky na muzikál KUDYKAM 21.11.2009 jsou k vyzvednutí u Mgr.Macháčkové. 
Příspěvek na dopravu ve výši 100,- Kč bude členům ZO VOS předán při převzetí proti 
podpisu. 
 
6. K iniciativě ZO VOS č.1431 (MUNI Brno – kontaktní osoba p.Pavle Kubáček) - odeslání 
otevřeného dopisu politickým představitelům, namířené proti zpětnému uzákonění nedávno 
zrušeného řetězení pracovních poměrů na dobu určitou u akademických pracovníků, se 
naše ZO VOS FF UP jednomyslně připojila. Mail odešle Mgr.Macháčková ihned. 
 
7. Mgr. Kučera informoval o návrhu vedení FF na změnu Kolektivní smlouvy v čl.15 Odměny 
při životních  pracovních výročích (viz příloha č.1). Navržený dodatek navyšuje možnou 
maximální výši částky při dovršení věku 50 let na 15.000,- Kč a tuto částku navrhuje rovněž 
při dovršení věku 60 let, a to s proplacením zpětně – účinnost od 1.10.2009.  
ZO VOS FF souhlasí s výplatou při dovršení 60 let, avšak maximální částka zůstane 5.000,- 
Kč (v obou případech, tedy i při dovršení 50 let). Ostatní ustanovení Kolektivní smlouvy 
zůstávají nezměněny. 
 
8. Mgr. Kučera informoval o mailu tajemnice ing.Menšíkové – hrazení nákladů spojených 
s očkováním proti chřipce (viz příloha č.2). Po konzultaci se smluvní lékařkou MUDr. Jitkou 
Bednářovou ZO VOS FF schvaluje proočkování zaměstnanců FF, které činí pro 1 osobu 
330,- Kč (možná odchylka v řádu deseti korun). Předběžná výše nákladů je tedy cca 
100.000,- Kč v případě očkování všech zaměstnanců FF: 
 
 
 
 
Zapsala dne 16.10. 2009 
B. Macháčková, místopředsedkyně  ZO VOS FF UP 
 


