
 
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 18.1. 2010 

 
 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., doc. Ing. Jaromír 
Novák, CSc.  Mgr. Veronika Prágerová,  Mgr. Ondřej Kučera, Ing. Miroslav Axman, Mgr. 
Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., PhDr. 
Bronislava Grygová, Ph.D., 
 
1. Stav čerpání sociálního fondu a akcí v rámci kulturního a sportovního vyžití zaměstnanců 
FF – bude znám po uzávěrce, která proběhne 20.1.2010. Mgr.Macháčková požádá EO o 
přehled čerpání a konečný stav financí, získané údaje předá výboru  a KK ZO VOS FF. 
 
2. Výroční konference VOS v Praze dne 11.2.2010 se za naši ZO VOS zúčastní 
prof.Sobotková a doc.Novák. Návratku zašle ing.Axman v termínu do 22.1.2010. 
 
3. Na dotaz ohledně vykazování členství odborářek na mateřské dovolené nebylo do 
dnešního dne z VOS Praha odpovězeno. Na telefonický dotaz p.Svobodová sdělila, že musí 
zjistit a dodá informaci co nejdříve. 
 
4. Ing.Axman informoval o stavu účtu naší ZO VOS FF k 31.12.2009: 
- účet u Poštovní spořitelny  32.621,26 Kč 
- pokladna (hotovost)     1.477,- - Kč 
 
5. Výroční členská schůze se bude konat začátkem března – 3. nebo 4.3.2010, termín bude 
vyhlášen do 18.2.2010. 
Návrh bodů na jednání (mimo další agendu): 

- Zřízení dětského koutku (pro děti zaměstnanců i studentek), hrazení ze sociálního 
fondu a stipendijního fondu. Ing.Axman a Mgr. Prágerová zjistí technické podmínky. 

- Změna Kolektivní smlouvy – čl. 15 Odměny při životních a pracovních výročích 
- Sociální fond a jeho čerpání. 
- Kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců – příspěvky ze SF. 

Případné jiné náměty na jednání prosíme zaslat na mailovou adresu: 
bronislava.machackova@upol.cz.  
 
6. Další předložené návrhy na sportovní a kulturní vyžití budou moci být zpracovány až po  
vyhodnocení aktivit v r.2009 (dle sdělení EO se finanční uzávěrka ještě zpracovává).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 19.1. 2010 
B. Macháčková, místopředsedkyně  ZO VOS FF UP 
 


