
 
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 1. 6. 2010 

 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., Manuela Eugenia Gheorghe D.Phil.Oxon.,  Mgr. Ondřej 
Kučera, Ing. Miroslav Axman, PhDr. Veronika Prágerová, Mgr. Anna Gáborová,  
Mgr. Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., doc. Ing. J. Novák, CSc., doc. Dr. Drs. Wilken 
Engelbrecht, cand. litt. 
 
1. Paní prof. Sobotková přivítala účastníky schůzky a seznámila je s plánovanými body 
programu. 
 
2. Mgr. Macháčková a ing.Axman informovali o nových členech odborové organizace, 
celkem je k dnešnímu dni v naší ZO 44 členů, z toho 3 členky na mateřské dovolené. 
Předběžně jednáno s ing.Rajmonovou o možnosti práce ve výboru (místo odcházejícího 
ing.Axmana).  
 
3. Paní prof. Sobotková informovala o plánované schůzce s panem děkanem (pondělí 7.6. 
2010 ve 14 hod.). Dále byly diskutovány možnosti čerpání SF a organizace při zajišťování 
hromadných akcí pro všechny zaměstnance FF. Administraci je třeba přenést na jednotlivá 
pracoviště, zastřešení na ekonomický, případně personální útvar děkanátu (bude mj. 
navrženo panu děkanovi k projednání). Žádost o půjčku musí schválit vedoucí příslušného 
pracoviště, poté se postoupí komisi pro čerpání sociálního fondu FF UP. Výše zůstává 
20.000,- Kč s tím, že lze přidělit opakovaně. 
  
4. Dále byla diskutována otázka úklidu na pracovišti – dochází ke změně firmy (Harry 
Servis). V zájmu zajištění kvality pracovního prostředí a spokojenosti zaměstnanců byla 
zmíněna možnost podávání stížností na kvaltu práce této firmy (i anonymně), které vedení 
FF bude řešit. Smlouva s novou firmou byla sjednána na úrovni celé UP (statutární 
pravomoc). V případě problémů bude zahájeno jednání o možnosti uzavření smlouvy pro 
jednotlivé součásti UP (např. jen pro FF). 
 
5. Prof. Sobotková zmínila téma metodiky tvorby rozpočtu celé UP a na něj navazujícího 
rozpočtu FF v souvislosti se vznikem nové fakulty FZV a příspěvků jednotlivých fakult na její 
vznik a počáteční provoz. Otázkou zůstává, zda výše příspěvku na provoz této nové 
fakulty (mzdové náklady a provoz) nebyla příčinou prohloubení finančních problémů 
„starých“ fakult, mimo jiné jistě i FF UP.    
 
6. Mgr. Kučera podal podnět – sloučení VOS s Českomoravským odborovým svazem 
pracovníků školství. Tento záměr je třeba prosazovat, abychom měli lepší možnosti 
vyjednávání podmínek pro VŠ po vzniku nové vlády. Členové výboru ZO VOS FF se shodli 
na podpoře tohoto podnětu.   
 
7. Mgr. Kučera dále informoval o projektu fakultní školky – je podán projekt ESF v hodnotě  
7 mil. Kč, čeká se na konečné rozhodnutí vyšších instancí. Pokud projekt nebude schválen, 
vybudujeme vlastními náklady v prostorách bývalého bytu v zadním traktu FF alespoň koutek 
s hlídací službou (zahájení  provozu na jaře 2011). 
 
Zapsala dne 1.6. 2010 
B. Macháčková, v.r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila:  
Prof. Marie Sobotková, CSc., v.r.  
předsedkyně výboru ZO VOS FF 
 
 
 
 


