
OBNOVENÍ ČINNOSTI ODBORŮ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UP V OLOMOUCI 

 

Posláním odborů je prosazování a ochrana mzdových, pracovních a životních 

podmínek a práv zaměstnanců. 

Nově založená Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu Filozofické 

fakulty UP v Olomouci (dále jen ZO VOS FF UP) svolává členskou schůzi, která se bude 

konat ve středu 11. června 2008 ve 14:00 hod. ve Velké učebně FF UP, Křížkovského 10, 

přední trakt. 

 

Dlouhodobé cíle ZO VOS FF UP 

 Chránit oprávněné zájmy zaměstnanců 

 Zastupovat zájmy zaměstnanců vůči vedení fakulty 

 Zlepšit komunikaci v rámci Filozofické fakulty - mezi vedením a zaměstnanci (např. 

přijímání stížností zaměstnanců a jejich projednávání s vedením fakulty) 

 Usilovat o zlepšení pracovních podmínek na pracovištích 

 Usilovat o zlepšení platových podmínek všech!!! zaměstnanců fakulty 

 Poskytovat bezplatnou právní pomoc zaměstnancům (VOS má k disposici 

kvalifikované právníky) 

 

Aktuální úkoly 

Vstoupit do vyjednávání o kolektivní smlouvě na fakultě.  

Návrh obsahu kolektivní smlouvy:  

 vytvoření popisu pracovní činnosti všech zaměstnanců 

 podrobný popis výhledu a možností čerpání sociálního fondu 

 formální zakotvení způsobu setkávání vedení fakulty a ZO VOS FF UP 

 způsob nařizování čerpání dovolených 

 příspěvky na stravování 

 pravidla udělování osobních ohodnocení zaměstnancům fakulty 

 způsob stanovování a přidělování prostředků na odměny 

 Vytvořit provozně-technické zázemí ZO VOS FF UP 

 Vytvořit informační systém a postup pro zaměstnance fakulty ve věcech: 

a) možnosti podání stížnosti prostřednictvím ZO VOS FF UP, 

b) nároků plynoucích z pracovního poměru a postupů při prosazování 

těchto nároků, 

c) možností a způsobů právní ochrany zaměstnance. 

 



Program členské schůze ZO VOS FF UP dne 11. června 2008 

 Zahájení schůze 

 Schválení a doplnění programu 

 Podrobné informace o založení ZO VOS FF UP 

 Způsob přijímání a evidence nových členů - přijetí nových členů 

 Schválení výše a způsobu výběru členských příspěvků 

 Volba členů výboru ZO VOS FF UP 

 Volba členů kontrolní komise ZO VOS FF UP 

 Schválení zásad hospodaření ZO VOS FF UP 

 Diskuse o aktuálních úkolech ZO VOS FF UP 

 Diskuse o stávce školských odborů 9. června 2008 

 Různé 

Všechny zaměstnance fakulty zveme k účasti na první členské schůzi a k členství v nově 

založené organizaci. 

 
Zakládající členové ZO VOS FF UP: 
 

Mgr. Ondřej Kučera, předseda ZO VOS 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředseda ZO VOS 

Eva Gyuránová, ekonom ZO VOS 

Doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., člen ZO VOS 

Alena Vinklerová, člen ZO VOS 

Mgr. Veronika Prágerová, člen ZO VOS 

Ing. Pavlína Grigárková, člen ZO VOS 

Jitka Loutocká, člen ZO VOS 

Soňa Marcinková, člen ZO VOS 

Ing. Miroslav Axman, člen ZO VOS 

 
PhDr. Bronislava Grygová, PhD., člen ZO VOS 
  


	Dlouhodobé cíle ZO VOS FF UP

