
 
Zápis z jednání členské schůze ZO VOS FF UP  

dne 14. 3. 2012 
 

Přítomni: 
 
za ZO VOS FF UP 
18 členů - viz prezenční listina (počet členů 33, schůze byla usnášeníschopná) 
 
Hosté:  
děkan doc. Jiří Lach 
1 člen akademické obce 
1 členka neakademické obce 
 
Program: 
 
1. Zahájení a schválení programu schůze  

 
2. Zpráva o činnosti ZO VOS FF UP v r. 2011 

a) Prof. Sobotková přednesla zprávu o činnosti a informovala o počtu členů  ZO  
 VOS FF: celkem 33, z toho 4 na mateřské dovolené a 7 v důchodu.  

V komisi pro sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců FF došlo ke změně:  
doc. Kysučan nahradil dr. Jakuba (již není členem AS). 

 
b) Prof. Sobotková informovala o podpisu Dodatku č. 4 ke KS FF dne 24. 2. 2012. 

Od 1. 3. 2012 dochází k navýšení ceny stravovací poukázky na 70,- Kč, přičemž ze SF je 
hrazeno 7,- Kč a z provozních prostředků fakulty 28,- Kč. Celkem tedy 35,- Kč stejně jako na 
jeden oběd v menze UP. Dokument je zavěšen na našich webových stránkách. 

Dále byly vedením FF schváleny pro neakademické pracovníky 2 dny pracovního 
volna na doléčení, avšak po upozornění kvestora UP je třeba tento benefit sjednotit pro 
všechny součásti UP. Prof. Sobotková byla pověřena k jednání v této věci na KOR VOS UP.  

 
3. Zpráva o hospodaření ZO VOS FF v r. 2011  

Ing. Rajmonová přednesla podrobné informace k 31. 12. 2011 
Účet u banky (Poštovní spořitelna) 
počáteční zůstatek k 31. 1. 2011   40.503,56 Kč 

 celkový příjem      18.278,39 Kč 
 celkové výdaje     14.400,00 Kč 
 konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2011 44.381,95 Kč 
 Pokladna 
 počáteční zůstatek k 31. 1. 2011             646,00 Kč  
 celkový příjem       6.500,00 Kč 
 celkové výdaje       2.425,00 Kč  
 příspěvek od zaměstnavatele:              0,00 Kč 
 konečný zůstatek v pokladně k 31. 12. 2011   4.721,00 Kč  
 
4. Zpráva revizní komise – přednesla Mgr. Gáborová. Všechny pokladní doklady a      

 účetní operace byly zkontrolovány a shledány bez závad. Kontrolu provedla dne 14. 2. 2012 
 Mgr. Gáborová – předsedkyně Revizní komise a dr. Gheorghe – členka Revizní komise. 

 
5. Informace o XX. výročním sjezdu ZO VOS 15. 2. 2012 v Praze 

Ing. Rajmonová shrnula nejdůležitější body. Dokument byl rozeslán všem členům ZO 
VOS FF a také vyvěšen na webové stránky odborů.  

 
 6.  Diskuse – různé 
  Mgr. Kučera doplnil k diskutovanému sloučení VOS a ČMOS pracovníků školství – 
 bylo by vhodné co nejrychleji obě organizace sloučit vzhledem k situaci ve školství a v celé 
 společnosti, abychom mohli všemi zákonnými prostředky ovlivnit jednání a závěry MŠMT a 
 vlády ČR. Otázka je výše příspěvků, která je stanovena procentuálním podílem ze mzdy, je 
 tedy mnohem vyšší než naše fixně stanovená částka. Ovšem je třeba vzít v potaz, že takto 



 vložené prostředky se ČMOS díky možnosti lépe vyjednávat a vyvíjet tlak na MŠMT a vládu 
 vracejí. Bude nutné, aby zástupce UP ve výboru VOS Praha vyvíjel v tomto duchu podporu 
 našich návrhů (dr. A. Staněk).   
 
  Děkan doc. Lach rovněž podpořil myšlenku sloučení VOS s ČMOS a poukázal na 
 rozdíly ve výši normativu na studenta: zatímco u ZŠ a SŠ normativ stoupá, u VŠ kontinuálně 
 klesá. Dále informoval o aktivitě děkanů filozofických fakult, kteří budou po prodloužení 
 akreditace PF ZUČ proti rozhodnutí AK žádat premiéra o odstoupení ministra Dobeše.  
 Viz web http://www.upol.cz/aktualita/clanek/vyzva-dekanu-filozofickych-fakult-odvolani-
 ministra-skolstvi-josefa-dobese/ 
 
 
  Doc. Engelbrecht se dotázal na podmínky vydávání stravovacích poukázek. Mgr. 
 Kučera upřesnil, že nárok má každý zaměstnanec s úvazkem od 0,4, z jehož mzdy se tvoří 
 SF. Dále byla diskutována nová výše ceny stravování v menze UP, kde je od 1. 3. 2012 cena 
 pro zaměstnance (vč. příspěvku zaměstnavatele 35,- Kč) vyšší, než pro cizí strávníky. Přitom 
 kvalita a množství jídla je nesrovnatelně horší, než u obědů nabízených v restauracích. Prof. 
 Sobotková byla pověřena k jednání o této otázce na KOR UP, datum bylo navrženo v týdnu 
 po 19. 3. 2012. Děkan rovněž podpořil a přednese uvedené téma na Kolegiu rektora 21. 3. 
 2012 k řešení, také doc. Kysučan bude požádán, aby uvedený problém byl přednesen na 
 jednání v AS.  
 M. Dadáková doplnila o informaci, že kredit do menzy lze nabíjet stravenkami, a tudíž se dá 
 oběd v menze pořídit v podstatě s dvojnásobnou slevou. Mgr. Kučera odpověděl, že 
 požadavku výdeje stravenek na celý měsíc nelze bohužel vyhovět, byl by to cca 1 mil. Kč 
 navíc z rozpočtu fakulty.  
 
  Děkan doc. Lach dále informoval, že budou vypsána nová VŘ na pozice vedoucích 
 kateder a že byla dokončena transformace ICV tak, že všem stávajícím zaměstnancům byla 
 zajištěna práce. 
 
  Mgr. Kučera informoval o plánované rekonstrukci Křížkovského 10, která započne na 
 jaře 2013. Je podán projekt i na Křížkovského 12 a 14, průběh rekonstrukcí bude podle toho, 
 zda projekt získáme.  

              Mgr. Gáborová nabídla zajištění vstupenek na FLORU (divadelní nebo květinovou) 
všem zaměstnancům podle jejich zájmu.  

  
 7. Usnesení 
  Výroční členská schůze průběžnou aklamací schválila: 
- Zprávu o činnosti ZO VOS FF UP za r. 2011. 
- Zprávu o hospodaření a Zprávu revizní komise ZO VOS FF UP za r. 2011. Oba originály 

jsou přiloženy. 
- Pověření prof. Sobotkové k jednání na KOR VOS UP a na úrovni rektorátu ve věci 

stravování zaměstnanců a dále ve věci poskytnutí placeného volna při krátkodobé nemoci.  
 
 
 
 
 
Zapsala dne 15. 3. 2012 
Mgr. B. Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
 
Schválila 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., předsedkyně ZO VOS FF UP 


