
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 13 12. 2010 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc , Manuela Eugenia Gheorghe D.Phil.Oxon.,  Mgr. Anna 
Gáborová, Mgr. Ondřej Kučera, Mgr. Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
ing. Milena Rajmonová, doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., PhDr. Veronika 
Prágerová,  
1. Paní prof. Sobotková přivítala přítomné a informovala o jednáních KOR VOS 
s prorektorem Malackou a rektorem Mašláněm o dodatku ke KS, který bude podepsán ve 
čtvrtek 16. 12. 2010. Hlavní diskuse proběhla k čl. 12 – tvorba SF na r. 2011, kde bude 
uvedena tvorba SF v minimální zákonné výši s tím, že každá fakulta UP si může upravit 
podle interních podmínek. Na FF navrhujeme tvorbu SF ve výši 1,5% místo dosavadních 2% 
Pan děkan učinil závazný slib, že finanční prostředky takto získané nebudou použity na 
sanování kateder s dluhem. Mimo jiné bude dále v dodatku KS UP uvedeno, že mzdové 
tarify nebudou navyšovány. 
 
2. Mgr. Kučera informoval o probíhajících opatřeních ke zlepšení finanční situace kateder, 
které jsou dlouhodobě v mínusu. Tento deficit bude muset být sanován z rezervy, která se 
tímto bohužel celá vyčerpá. Informoval také, že se chystají opatření, aby se neopakovaly 
deficity kateder, a to KAA, KBH, KGN. Jako základ k dalšímu postupu budou sloužit popisy 
pracovních činností. 
 
3. Ing. Rajmonová se bohužel jednání nemohla zúčastnit, ale pověřila Mgr. Macháčkovou 
k projednání otázky vedení jednoduchého účetnictví za předchozí období. Ing. Axman se 
s ing. Rajmonovou domluví na potřebném postupu a doplnění pokladní knihy. 
 
4. Mgr. Macháčková navrhla pro členy ZO VOS FF, kteří se v letošním roce zúčastnili 
společné akce s podporou ze SF FF, finanční příspěvek na dopravu ve výši 100,- Kč. 
Jmenný seznam všech účastníků vytvoří Mgr. Macháčková po vyžádání podkladů od ing. 
Wágnerové a peníze proti podpisu předá ve spolupráci s ing. Rajmonovou. 
 
5. Výbor ZO VOS FF navrhuje, aby se nevyčerpané prostředky ze SF převáděly vždy 1 rok, 
což bude zakotveno v dodatku k Návrhu čerpání SF FF UP. Dále si výbor ZO VOS FF 
dovoluje požádat vedoucí účetní EO ing. Wágnerovou o přehled čerpání SF za r. 2010 a 
zůstatek finančních prostředků, aby mohl být stanoven postup čerpání pro r. 2011. Komise 
pro čerpání SF se nemusí scházet osobně kvůli každému návrhu jednotlivých pracovišť, 
pokud podmínky zůstávají stejné – stačí schválit elektronicky. 
 
6. Počet členů ZO VOS FF je po odchodu 3 zaměstnanců do důchodu celkem 41, z toho 3 
členky na mateřské dovolené a 2 členové odešli na jinou fakultu. Mohou však zůstat členy 
naší ZO VOS FF. 
 
7. Výbor ZO VOS FF si dovoluje požádat pana děkana o vytvoření finančních podkladů pro 
návrh, aby všichni zaměstnanci FF měli možnost čerpat 50% měsíčně stravovací poukázky a 
50% bylo na obědy v menze, jelikož v současné situaci, kdy bude docházet ke snížení 
pracovních úvazků a další redukci platů, by tato možnost byla pro zaměstnance jistou formou 
zmírnění negativních dopadů. Ostatní fakulty tuto možnost svým zaměstnancům poskytují a 
na FF se takto mohou stravovat jen zaměstnanci v závislosti na vzdálenosti svých pracovišť 
od menzy. Toto řešení navrhujeme také v souvislosti se sníženou tvorbou SF na r. 2011 ve 
výši pouze 1,5%. 
Zároveň si výbor ZO VOS FF dovoluje požádat pana děkana o jednání ohledně dodatku ke 
KS v souvislosti se stanovením výše tvorby SF na r. 2011, a to v průběhu měsíce ledna. 
 
8. Termín výroční členské schůze je předběžně stanoven na půlku března 2011 (16. 3. 2011) 
 
Zapsala dne 13. 12. 2010 
B. Macháčková, v.r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila:  
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., v.r.  
předsedkyně výboru ZO VOS FF 


