
Zápis z jednání ZO VOS FF s děkanem FF doc. Lachem dne 7. 6. 2010 

 

Děkan FF UP pan doc. PhDr. Jiří Lach, Ph. D., M. A. 
Přítomny za ZO VOS FF:  
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. – předsedkyně 
Mgr. Bronislava Macháčková – místopředsedkyně 
 
 
1. Předsedkyně ZO VOS FF paní prof. Sobotková informovala pana děkana o rozrůstající se 
členské základně ZO VOS FF – celkem 44 členů, z toho 3 na mateřské dovolené. 

2. Změny ve výši jednotlivých položek návrhu čerpání SF FF na r. 2010. Pan děkan byl 
informován a schválil. ZO VOS FF navrhuje doplnit Komisi pro čerpání SF o ing. 
Wágnerovou (za ekonomické oddělení). Pan děkan ing. Wágnerovou osloví a požádá ji, aby 
se jednání komise účastnila jako pověřený zástupce děkanátu. Projednáno a pí Ing. 
Wágnerová souhlasila. 

3. Postup při schvalování půjček ze SF. ZO VOS FF navrhuje do smlouvy přidat klauzuli o 
odpovědnosti (potvrzení pravdivosti uvedených údajů a precizaci sankcí v případě neplnění, 
jištění a splátkový kalendář). Pan děkan dává podnět odborům, aby podaly návrh na právní 
oddělení UP – tato smlouva by měla být vypracována jednotně pro celou UP. 

4. Organizační zajištění při akcích pořádaných s příspěvkem ze SF pro všechny 
zaměstnance FF. Návrh ZO VOS, aby administrativně zajišťovala katedra / pracoviště, které 
o příspěvek požádají. V případě finančních operací bude na návrh pana děkana zajišťovat p. 
Paráková, sledování čerpání příspěvku pro všechny zaměstnance bude zajišťovat 
pracovnice děkanátu (pan děkan navrhuje a požádá p. Kopečnou). 

5. Informování pana děkana o podpoře naší ZO VOS při snaze o sloučení VOS 
s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Projednáno předběžně s dr. 
Klapalem ze ZO VOS PdF UP; Cílem: lepší vyjednávací pozice v nastalé nové situaci – 
otázka financování VŠ, školného apod. Pan děkan by viděl možnost školného jako reálnou 
až po odzkoušení systému půjček, zde bude podporovat tlak odborů na vytvoření fungujícího 
mechanismu. Dále se bude snažit o zprůhlednění čerpání stipendijního fondu na FF a 
případnou možnost využití jeho části na sociální případy studentů. 

6. Vyslovení podpory ZO VOS vedení FF při jednáních s katedrami o zaměstnávání 
akademických pracovníků. Otázka tzv. „souběhu starobního důchodu s příjmem z výdělečné 
činnosti“ u zaměstnanců nad 65 let svého věku, který vznikl před 1. 1. 2010; návrhu na 
ukončení takového pracovního poměru, ale v případě dalších opatření k zajištění 
vyrovnaného rozpočtu kateder, musí předcházet jednání vedoucích kateder s každým 
pracovníkem (obdobně o tom viz zápis z porady vedoucích kateder 26. 5. „nutno projednat 
se všemi na katedrách – pracovníci by měli souhlasit“).  

7. Vyslovení podpory ZO VOS vedení FF při zavádění opatření potřebných pro finanční 
úspory s tím, že případné změny dotýkající se práv zaměstnanců budou řešeny za účasti 
zástupců ZO VOS FF. Otázka propouštění zaměstnanců v tíživé životní situaci, případná 
možnost finančního příspěvku ze SF. 

8. Pan děkan informoval zástupce ZO VOS FF o jednání s katedrami, které jsou v červených 
číslech. Potřebná opatření jsou v kompetenci vedení těchto kateder, pokud nebude docházet 
k řešení, bude nutno jednat z pozice děkana. 



9. Pan děkan dává podnět odborům, aby znovu požádaly o vypracování katalogu činností a 
pracovních pozic (popisů pracovních činností) na úrovni celé UP a na to navazující katalog 
pro FF. 

10. Pro lepší vzájemnou informovanost se zástupci ZO VOS FF a pan děkan shodli na 
vhodnosti schůzek podle potřeby. Paní Mgr. Zavičáková bude na ZO VOS zasílat zápisy 
z jednání kolegia děkana a vedoucích kateder. Realizováno během jednání.  

Zapsala dne 7. 6. 2010 
B. Macháčková, v. r. 
 


