
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 21 2. 2011 
 

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 podpisu Dodatku č. 1 ke KS UP 
dne 16. 12. 2010. Dokument bude zavěšen na našich webových stránkách, hlavní body byly 
shrnuty i v Žurnále č. 15 na str. 5. 
  
2. Byly diskutovány varianty příspěvku na stravování formou poukázek. S odvoláním na 
dodatek č. 1 ke KS UP a nastavení pokud možno rovných podmínek pro všechny 
zaměstnance UP a také v rámci FF byl učiněn následující závěr: 
Zaměstnanci FF si budou moci zvolit stravování buď celý měsíc v menze, nebo 50% 
příspěvku si vybrat formou stravenek a 50% se stravovat v menze. Zvýšené náklady na 
stravování budou hrazeny ve výši 400.000,- Kč za rok ze sociálního fondu (SF), ten bude pro 
rok 2011 ve výši 1,5% (namísto 2%). Druhá část bude hrazena z prostředků FF. Tento návrh 
bude předložen panu děkanovi jako Dodatek č. 1 k Oznámení o čerpání SF FF na jednání 
(termín předběžně 7. 3. 2011). Nutné podklady pro přehled o čerpání SF za rok 2010 a návrh 
čerpání pro r. 2011 vytvoří na žádost Mgr. Macháčkové vedoucí ekonomického oddělení 
paní Ing. Tobolová. Na základě tohoto dokumentu bude rovněž stanovena výše příspěvku na 
osobu/rok ze SF na sportovní a kulturní akce pro r. 2011. 
Dále bude s panem děkanem projednán Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě FF, kde bude 
potvrzena výše tvorby SF na r. 2011, a to oproti r. 2010 pouze ve výši 1,5%. 
 
3. Mgr. Kučera informoval o pokračujícím procesu stanovení pravidel uzavírání pracovních 
smluv na dobu určitou, návrhu zřízení Klubu emeritních profesorů, podávání grantů a 
vypisování výběrových řízení na funkce vedoucích kateder po ukončení pracovnách smluv. 
Při výběrových řízeních bude přítomen zástupce ZO VOS.  
 
4. Výroční členská schůze ZO VOS FF UP proběhne ve středu 16. 3. t.r. od 15:00 hod. 
Předběžně je zajištěna učebna č.204 na Křížkovského 14 (nad knihkupectvím Studentcentra 
vedle Britské rady), poněvadž ostatní velké místnosti jsou v této době obsazené.  
Do programu výroční členské schůze ZO VOS FF UP budou zařazeny následující tematické 
okruhy jednání:   
- zpráva o činnosti za r. 2010 
- změny ve složení výboru 
- zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise 
- čerpání SF 
- informace o výročním sjezdu VOS Praha – kromě základních informací budeme jednat i o  
návrhu  sloučení stávající VOS VŠ s Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve 
školství. Naše ZO VOS by se tak stala součástí mnohem významnější organizace, jejíž hlas 
v dalších jednáních např. na vládní úrovni by byl mnohem významnější= hlasováním vyjádří 
přítomní členové ZO VOS svůj názor, který bude součástí usnesení výroční schůze,   
- diskuse – různé (např. otázka smluvního lékaře – iniciovat jednání, jejichž výsledkem by 
mohla být změna) – návrh zařadit do usnesení: VOS by měl požadovat změnu zákona, který 
stanovením smluvního lékaře zaměstnavatele popírá právo na volbu lékaře, úspora financí 
zaměstnavatele; jednání můžeme zahájit, avšak výsledek – vzhledem k různorodému 
charakteru pracovních činností i ve školství – nebude uspokojivý,  
- dalším okruhem k jednání – např. otázka hospodaření ztrátových kateder na FF a možnosti 
nápravy současného stavu ze strany kateder a také vedení FF (informace vyžádáme od 
pana děkana). 
Mgr. Macháčková pošle členům ZO VOS mail s požadavkem na předání návrhů, připomínek 
a podnětů k diskusi na výroční členské schůzi. 
 
Zapsala dne 21. 2. 2011 
B. Macháčková, v.r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila:  
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., v.r.  
předsedkyně výboru ZO VOS FF 


