
 
 

Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP  5. 3. 2015 
 
 

Přítomni: 
doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., Mgr. Veronika Prágerová, Ph.D., Mgr. Anna Gáborová, Hana 
Růžičková, Valerie Vejmolová, Mgr. Bronislava Macháčková  
 
1. Zahájení: seznámení přítomných s programem jednání. 
 
2. Přehled čerpání SF – podklady od ing. Menšíkové. Čerpání probíhá dle nastavených pravidel 
uspokojivě a navyšuje se finanční rezerva. 
 
3. Pohyb zaměstnanců – podklady od p.Bátkové. Za rok 2014 odešlo z FF celkem 103 zaměstnanců 
a bylo přijato 70 nových. K této otázce domluvena schůzka doc. Šaradína a Mgr. Macháčkové s p. 
Bátkovou na pondělí 9. 3. 2015 v 13:30 hod. P. Bátková připraví výstupy ještě za leden a únor 
2015. 
 
4. Mgr. Gáborová navrhla otevřít debatu k přípravě dodatku ke KS FF ohledně možnosti vyplatit ze 
SF jednorázově finanční částku v dohodnuté výši zaměstnanci nad 50 let, kterému byla dána 
výpověď ze zaměstnaneckého poměru na FF z organizačních důvodů (návaznost na již dříve 
diskutovanou otázku ageismu – propouštění starších zaměstnanců). 
 
5. Příprava výroční členské schůze ZO VOS FF, která proběhne ve čtvrtek 19. 3. 2015 od 15:00 
hod. v zasedací místnosti děkanátu: 
- bude distribuována pozvánka všem zaměstnancům FF, a to jak mailem, tak v tištěné podobě na 
katedry, kde budou shrnuty aktivity odborů a přínosy jejich činnosti pro zaměstnance, dále bude 
informace zahrnuta do Sdělení děkana (zajistí Gáborová a Macháčková) 
- pan děkan se z účasti omluvil, budou připraveny písemné dotazy k jeho rukám předem, abychom 
na schůzi mohli tlumočit jeho vyjádření a to zejména k otázkám valorizace platů, počtu 
zaměstnanců placených z provozních nákladů na FF. 
- vzhledem k často nepodloženým spekulacím, které se týkají chodu a činnosti, financování a 
budoucího směřování FF, by bylo vhodné, aby vedení fakulty o těchto problémech uspořádalo 
setkání akademické obce a pracovníků fakulty 
- jako hosté budou pozváni zástupci vedení FF, pan rektor – zároveň jako člen naší ZO VOS FF, 
pan prorektor Kučera, předsedkyně KOR VOS UP paní Sigmundová, vedoucí PMO RUP paní 
Barnetová 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 6. 3. 2015 
B. Macháčková, v. r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválil: 
doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. 
předseda ZO VOS FF UP 


