
 
 

Zápis z jednání členské schůze ZO VOS FF UP  
dne 3.3.2010 

 
Přítomni: 
 
za ZO VOS FF UP 
19 členů - viz prezenční listina (počet členů 37, schůze byla usnášeníschopná) 
 
Hosté:  
pan děkan doc. Jiří Lach 
1 členka akademické obce 
 
Program: 
 
1. Zahájení 

 
2. Schválení programu schůze  

 
3. Zpráva o činnosti ZO VOS FF UP v r. 2009 

a) Mgr. Kučera informoval o plnění kolektivní smlouvy a podepsání dodatku 
č.1 (je zveřejněn v dokumentech na webu v záložce Odbory) 

-  tarifní mzdy byly navýšeny o 2,8% (inflace) 
- stravenky byly vyjednány alespoň pro vzdálená pracoviště, pro období, kdy 

nevaří menza, a pro případ rozvrhových kolizí (v současné situaci bohužel nelze 
stravenky zajistit plošně) 

- čerpání SF:  a)  půjčky zatím nebyly na FF využity, trvá úkol pokračovat 
v jednáních s kvestorkou, aby byla částka navýšena z 20.000 na 50.000 Kč 

   b) lze využít poukázky na sport a kulturu, pokud 
zaměstnanec nevyužívá příspěvku na penzijní připojištění  

   c) příspěvky na sportovní a kulturní akce – probíhaly 
zkušebně, návrh metodiky: pokud je akce organizována pro zaměstnance jedné 
katedry, pak bude příspěvek poskytnut 1x ročně, při organizaci akce pro všechny 
zaměstnance bude schvalovat komise do vyčerpání finančního limitu 

   d) pracovní a životní jubilea – odměny ze SF probíhají od 
1. 12. 2009 dle dodatku č. 1 ke KS – při zachování vyrovnanosti rozpočtu 

   d) fakultní školka – byl podán projekt, je podpora nového 
vedení FF, ZO VOS FF plně podporuje 

   e) informovanost – fungují webové stránky (přístup přes 
portál – vpravo odkaz Odbory), kam jsou zavěšovány veškeré dokumenty a zápisy 
z jednání, uvítáme zasílání podnětů, připomínek atd. od všech členů i nečlenů ZO VOS 
FF 

 
Plán činnosti na r. 2010: 
- podpora zřízení fakultní školky 
- navýšení limitu půjček ze SF z 20.000 na 50.000 Kč 
- metodika čerpání příspěvků na sportovní a kulturní akce 
- vyjednání stravenek – bohužel v současné situaci je stávající stav maximum 

 
 

4. Změny ve složení výboru ZO VOS FF 
Mgr. Kučera oznámil odstoupení z funkce předsedy (kolize s funkcí proděkana) – ve 

výboru zůstává, nový předseda bude zvolen na následující schůzi výboru. Dále 
z výboru odstupuje dr.Grygová (pracovní zaneprázdnění) a bude nahrazena           



Mgr. Gáborovou. O uvolnění z výboru rovněž požádala dr. Preissová-Krejčí (pracovní 
zaneprázdnění) – probíhá jednání s dr. Gheorghe. 

 
 
5. Zpráva o hospodaření ZO VOS FF UP v r. 2009 
 ing. Axman přednesl podrobné informace k 31. 12. 2009 
 celkový příjem:  21.609,54 Kč 
 celkové výdaje: 10.229,10 Kč 
 stav účtu:  32.621,26 Kč 
 pokladna:       1.477,- Kč  
 Za rok 2009 zaměstnavatel poskytl příspěvek ve výši 801,- Kč. 
 
6. Zpráva revizní komise 

Doc. Novák – potvrdil správnost údajů zprávy o hospodaření, počet členů ZO 
VOS FF je 37. 

 
7. Čerpání sociálního fondu 
Informaci podal Mgr. Kučera – viz bod 3   

   
8. Informace o výročním sjezdu ZO VOS 11. 2. 2010 v Praze 
Paní prof. Sobotková informovala o důležitých bodech jednání. FF UP nabídla pomoc 

při organizaci akcí v rámci projektu „Sociální dialog“, za niž může naše ZO VOS získat 
finanční příspěvek. 

Spolupráci s MŠMT je třeba zlepšit – aktuální bude po volbách. 
Zákon o terciárním vzdělávání – důležitá účast zástupců VŠ, participace na 

jednáních. 
Smlouvy s akademickými pracovníky na dobu určitou – momentální stav 

legislativního zmatku, různé právní výklady. Pan děkan informoval, že všechny fakulty 
UP žádají jednotný výklad, aby zákon nebyl diskriminační. Pan děkan bude jednat 
v rámci katedry politologie – pověří studenty, aby obešli zástupce do sněmovny a do 
senátu, abychom podpořili volbu těch, kteří budou schopni správně řešit. 

 
 
 9.  Diskuse – různé 
  Prof. Sobotková – ocenění pracovníka při pracovním nebo životním jubileu by 
mělo být slavnostním aktem, měl by být také informován vedoucí pracoviště. Pan 
děkan souhlasí. Úkol pro Mgr. Kučeru – zajistit, aby personální oddělení zasílalo tuto 
informaci vedoucím pracovišť. 
  Informace pana děkana o finanční situaci – v letošním rozpočtu chybí 7-8% 
oproti loňsku, FF je cca -5%. Nový ukazatel pro rozdělování v rámci VŠ. Metodika 
rozdělování financí v rámci UP se bude schvalovat 10. 3. 2010. 
  Fakultní školka – viz bod 3. ZO VOS FF plně podporuje tento projekt. 
  Bc. Gyuránová – návrh pro přidělování příspěvků na sportovní a kulturní akce 
v rámci tzv.“osobního účtu“ každého zaměstnance – může se kumulovat při 
nevyčerpání v daném roce, příspěvek bude vždy nehotovostní formou. ZO VOS 
souhlasí. Mgr. Kučera požádá EO o stanovisko. 
  Mgr. Gáborová navrhuje zakoupit určitý počet vstupenek na Divadelní Floru – 
pro případné zájemce. Dále návrh zakoupit vstupenky i na květinovou Floru. 
  Z důvodu nedostatku financí nebude omítka na budovách FF v dohledné době 
opravena, návrh nechat zarůst břečťanem – každý, kdo má možnost přinést sazeničky 
této rostlinky pro zvelebení nádvoří FF, je zdvořile žádán o příspěvek.  
   
 
 
 



 12. Usnesení 
  Výroční členská schůze průběžnou aklamací schválila: 
- Zprávu o činnosti ZO VOS FF UP za r. 2009 
- Zprávu o hospodaření ZO VOS FF UP za r. 2009 
- Zprávu revizní komise ZO VOS FF UP za r. 2009 
- Změny ve složení výboru ZO VOS FF 
- Způsob čerpání sociálního fondu  

 
Výroční členská schůze:  

- vyjadřuje podporu fakultě při zřízení fakultní školky, zejména podporu při podávání 
projektu ESF a zavazuje se vedení v záměru podporovat a také podpořit opatření 
pro trvalou udržitelnost projektu. 

- zavazuje výbor ZO VOS FF k vyjednání navýšení půjčky v tíživé životní situaci 
s paní kvestorkou na 50.000,- Kč 

- zavazuje výbor ZO VOS FF k vyjednání povinnosti vedení FF informovat o stavu 
tvorby a čerpání sociálního fondu 1x za ¼ roku s rozpisem na jednotlivé položky. 

- zavazuje výbor ZO VOS FF k vyjednání organizace slavnostního aktu u pana 
děkana při předání ocenění u příležitosti pracovního nebo životního jubilea. 

- zavazuje výbor ZO VOS FF k vyjednání zřízení tzv. „osobního účtu“ každého 
zaměstnance pro čerpání příspěvků na sportovní a kulturní akce ze SF 

 
 
 
 
 
Zapsala dne 3. 3. 2010 
B. Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
 
Schválil 
Mgr. Ondřej Kučera, odstupující předseda ZO VOS FF UP 


