
 

Zápis z jednání členské schůze ZO VOS FF UP  
dne 16. 3. 2011 

 
Přítomni: 
 
za ZO VOS FF UP 
20 členů - viz prezenční listina (počet členů 36, schůze byla usnášeníschopná) 
 
Hosté:  
pan děkan doc. Jiří Lach 
1 členka neakademické obce 
 
Program: 
 
1. Zahájení 

 
2. Schválení programu schůze  

 
3. Zpráva o činnosti ZO VOS FF UP v r. 2010 a změny ve složení výboru 

a) Prof. Sobotková informovala o změnách ve složení výboru a kontrolní  
 komise, dále o počtu členů ZO VOS FF: celkem 44, z toho 3 na mateřské dovolené a 
 5 v důchodu.  

Změny ve výboru: dosavadní předseda výboru ZO VOS – proděkan Mgr. Ondřej 
Kučera, vzhledem ke své funkci zůstal členem výboru, novou předsedkyní byla 
zvolena prof. M. Sobotková, která se stala i členkou Koordinační rady VOS UPOL. 
Paní dr. Bronislava Grygová a dr. Preissová-Krejčí ukončily své členství ve výboru 
(od 11. 3.). Výbor ZO VOS schválil jako svou novou členku paní Mgr. A. Gáborovou, 
která se stala předsedkyní Kontrolní komise. Členy KK jsou dále doc. Engelbrecht a 
dr. M. Gheorghe. Dne 31.8. 2010 proběhlo předání ekonomické agendy ZO VOS FF 
UP ing. Axmanem (odchod od důchodu) ing. Rajmonové, která byla jednohlasně 
zvolena ekonomkou ZO VOS FF UP.  

 
b) Od dubna 2010 pracuje Komise pro kulturní a sportovní vyžití 

zaměstnanců FF UP, složení komise: 
Ing. A. Wágnerová – zástupkyně ekonomického oddělení děkanátu, PhDr. L. 

Jakub – zástupce Akademického senátu FF UP, prof. M. Sobotková a Mgr. B. 
Macháčková za ZO VOS FF UP. Komise má dvě oblasti činnosti: 

I. schvalování poskytování půjček k překlenutí tíživé finanční situace, 
II. schvalování nepeněžitého čerpání z fondu pro zajištění kulturního a 

 sportovního vyžití zaměstnanců. 
 
c) Prof. Sobotková informovala o podpisu Dodatku č. 1 ke KS UP dne 16. 12. 

2010. Dokument je zavěšen na našich webových stránkách, hlavní body byly shrnuty 
v Žurnále č. 15 na str. 5. 

 
d) Dne 7. 3. 2011 byl děkanem FF a předsedkyní ZO VOS FF podepsán 

Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě FF, kde byla potvrzena výše tvorby SF na r. 
2011, a to oproti r. 2010 pouze ve výši 1,5%. Dále byl téhož dne podepsán Dodatek 
č. 1 k Oznámení o čerpání SF FF, na jehož základě bude zaměstnancům FF 
nabídnut nový benefit. Jedná se o možnost čerpání poukázek na stravování na 
polovinu měsíce (druhou polovinu se může zaměstnanec stravovat v menze) 
s podílem financování příspěvku částečně ze SF a částečně z provozních nákladů 
fakulty. K tomuto benefitu bude dojednán a podepsán dodatek č. 3 ke KS po 
podrobném jednání zástupců ZO VOS, zástupců EO a vedení fakulty. 



 
 
4. Zpráva o hospodaření ZO VOS FF v r. 2010 a zpráva revizní komise 

Mgr. Macháčková přednesla v zastoupení Mgr. Gáborové a ing. Rajmonové 
podrobné informace k 31. 12. 2010: 

 celkový příjem:    20.891,30 Kč 
 celkové výdaje:   13.009,00 Kč 
 stav účtu:    40.503,56 Kč 
 pokladna:              646,00 Kč 
 příspěvek od zaměstnavatele:   1.869,00 Kč 
 
5. Informace o výročním sjezdu ZO VOS 7. 2. 2011 v Praze 

PhDr. Prágerová: Každá ZO VOS obdržela přístupové heslo na web, kde 
budou materiály z jednání s ministerstvem a jinými státními orgány. 

Ekonomická situace svazu: trvale deficitní rozpočet, nutná změna, nebyl ale 
čerpán sociální fond. 
 Věcný záměr: příprava nového Vysokoškolského zákona (dále VŠ). Odbory - 
jediná struktura pro neakademické pracovníky, senát je nezastupuje. Diskuse: 
tříkomorový senát – vedení, akademici, neakademici - místo odborů. POZOR nový 
VŠ zákon: omezení úlohy senátů ve prospěch správních rad.  
 Byl znovu přednesen náš návrh na sloučení stávající VOS VŠ s 
Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství. 
 

 6.  Diskuse – různé 
  Děkan doc. Lach informoval o chystaném semináři Město, kraj, univerzita, 
kde se sejdou zástupci všech zúčastněných stran vč. politické reprezentace. Je třeba 
se také účinně zapojit do činnosti směřující proti přijetí návrhu nového VŠ, který počítá 
s omezením úlohy senátu ve prospěch správních rad a s financováním vysokého 
školství (školné, půjčky pro studenty).  
Dr. Šebela jako zástupce UP v Radě VŠ bude o postupu jednání informovat.  
  Děkan doc. Lach informoval dále o postupech při prodlužování pracovních 
smluv a výběrových řízeních pro akademické pracovníky (bude přítomen zástupce ZO 
VOS FF), dále o návrhu zřízení institutu emeritních profesorů. Podrobnější materiály 
budou naší ZO VOS zaslány a následně zveřejněny. 
  Dr. Šebela informoval o nabídce kina Metropol na vouchery (levnější 
vstupenky) pro zaměstnance FF, podrobnější informace bude zaslána a vyvěšena na 
našich webových stránkách. 
 
 7. Usnesení 
  Výroční členská schůze průběžnou aklamací schválila: 
- Zprávu o činnosti ZO VOS FF UP za r. 2010 
- Zprávu o hospodaření a Zprávu revizní komise ZO VOS FF UP za r. 2010 
- Způsob čerpání sociálního fondu, zejména benefit ve formě stravenek (viz bod 3 d)  

 
 
 
 
 
Zapsala dne 17. 3. 2011 
B. Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
 
Schválila 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. , předsedkyně ZO VOS FF UP 


