
 
Zápis z jednání členské schůze ZO VOS FF UP  

dne 11.6.2008 
 

Přítomni: 
za 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 
PhDr. Bronislava Grygová, PhD., 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 
Alena Vinklerová, člen ZO VOS 
Ing. Miroslav Axman, člen ZO VOS 
 
 
Hosté: 38 zástupců akademické obce a THP pracovníků 
 
Program: 
 

1. Zahájení, seznámení s programem – Mgr. Kučera 
 

2. Informace o založení ZO VOS FF UP v Olomouci, o cílech činnosti, jako jsou např.: 
 - vyjednávání o kolektivní smlouvě v rámci celé UP 
 - konkrétní úkoly na FF – popis pracovní činnosti zaměstnanců 
 - čerpání sociálního fondu 
 - čerpání dovolených 
 - příspěvky na stravné – stravenky 
 - zprůhlednění udělování osobního ohodnocení a odměn 
 - vytvoření informačního systému pro ZO VOS FF UP (portál) 
 
3. Diskuse 
 - PhDr. Pořízka: využití členských příspěvků, kontrola hospodaření ZO VOS, zajištění 
právní pomoci ze strany VOS Praha, jednání ZO VOS s vedením a katedrami – nutné 
nastavení pravidel 
 - prof. Sobotková: využití fin.prostředků sociálního fondu, zlepšení komunikace 
s vedením, otázka odměn – kompetence vedení kateder 
 - doc. Machala: nutnost nastavení pravidel pro financování kateder, jednání 
s vedením, zprůhlednění procesů, na FF panuje nepříznivá atmosféra vůči odborům 
(zejména vedení) – úkol přesvědčit zaměstnance o smysluplnosti jejich činnosti 
 - Mgr. Prágerová: povinnosti vedení vůči ZO VOS, právo odborů na informovanost, 
vznášení podnětů zaměstnanců a jejich řešení za pomoci ZO VOS 
 - doc. Šaradín: nedostatečná komunikace ze strany vedení vůči zaměstnancům, 
neinformuje se o probíhajících reformách, potřeba komunikačních kanálů (portál, 
Žurnál) 
 



- doc. Engelbrecht:: ZO VOS může dát podnět na akademický senát ohledně 
slíbených schůzek s akademickou obcí ze strany děkana  
- doc. Novák: odbory mají své místo, vedení má s odbory spolupracovat a 
respektovat jejich činnost 

 
4. Hlasování 
Hlasování se zúčastnili pouze přihlášení členové ZO VOS FF v počtu 29. 
 
Výbor ZO VOS FF: 7 členů   pro:   22 
      proti:      0   
      zdrželo se:    7 
 
Kontrolní komise: 3 členové  pro:   26 
      proti:    0 
      zdrželo se:      3 
 
Hlasování o výši členských příspěvků: 
Po diskusi byl odsouhlasen příspěvek ve výši 45,- Kč měsíčně (formou srážky ze 
mzdy).    
      pro:  29 
      proti:     0 
      zdrželo se:    0 
 
Hlasování o zásadách hospodaření: 
Do příští členské schůze nebudou prostředky ZO VOS FF UP čerpány. 
      pro:  29 
      proti:     0 
      zdrželo se:    0 
 
5. Různé 
- Zápisy z jednání budou rozesílány jednotlivým členům ZO VOS elektronicky. 
V budoucnu se uvažuje o jejich uložení na portálu FF. 
-  Nesplněné úkoly budou v rámci kontrolní činnosti uvedeny v zápisech s konkrétní 
odpovědností. 
- Termíny členských schůzí jsou navrženy na středu v 15.00 hod. s tím, že jejich 
přesný termín bude vždy v dostatečném časovém předstihu oznámen. 
- Následující členská schůze se uskuteční na přelomu září a října 2008, přesný 
termín bude oznámen v prvním týdnu září 2008. 
 
 
6. Poděkování, závěr – Mgr. Kučera. 
 
 
 
Příloha:  prezenční listina zakládajících členů ZO VOS FF UP 
  jmenný seznam členů výboru a kontrolní komise ZO VOS FF UP 
 
 
Zapsala. 
B. Macháčková 


