
 
 

Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 12. 11. 2012 
 

 
 
 
Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., Mgr. Anna Gáborová, ing. Milena Rajmonová, Mgr. Ondřej 
Kučera, Mgr. Bronislava Macháčková 
 
 
1. Prof. Sobotková informovala o aktivu předsedů VOS v Praze dne 8. 11. 2012. Přítomen byl 
náměstek MŠ Tomáš Hruda – zmínil témata: profilace VŠ, autonomie VŠ, transparentní financování. 
Znovu bylo diskutováno sloučení s ČMOS – otázka výše členských příspěvků.  
 
2. Prof. Sobotková informovala o jednání s prorektorem Malackou a zástupci VOS UP, výsledkem je 
dodatek č. 3 ke KS UP. Z původně projednávaných 3 dnů na doléčení byly ustanoveny 3 dny 
dovolené navíc pro neakademické pracovníky UP (viz příloha). Veškeré dokumenty jsou rovněž 
zavěšeny na webu ZO VOS FF. 
 
3. Prof. Sobotková poděkovala ing. Rajmonové za dosavadní práci pro naši ZO VOS při příležitosti 
jejího odchodu do důchodu. Do stavu členů naší ZO VOS byla dnešním dnem přijata p. Hana 
Růžičková, která převzala od ing. Rajmonové funkci hospodářky ZO VOS FF. Počet členů se tímto 
nezměnil a zůstává na čísle 33 celkem, dále 4 členky jsou na mateřské dovolené a celkem 8 odešlo 
do důchodu.  
 
4. Výbor děkuje ing. Wagnerové za vypracování přehledu čerpání SF. Z tabulky vyplývá, že se příjmy 
a výdaje ustálily a zvolená metodika čerpání je v pořádku. 
 
5. Výbor ZO VOS FF navrhuje, aby od léta 2013 (resp. 1. 9. 2013) byly stravovací poukázky vydávány 
všem zájemcům o tento druh stravování na celý měsíc, neboť vzhledem k rekonstrukci budov na ul. 
Křížkovského a stěhování všech kateder a administrativy by bylo velmi náročné zajistit stávající 
kontrolu vydávání na polovinu pracovních dní v měsíci.  
 
5. Mgr. Macháčková informovala o organizaci plánovaného zájezdu do Vídně dne 10. 12. 2012. Je 
naplněn celý autobus zaměstnanci všech fakult UP i RUP. Zaměstnanci FF mají možnost čerpat 
příspěvek ze SF do výše 450,- Kč. 
 
6. Mgr. Macháčková navrhla pro členy ZO VOS FF, kteří se v letošním roce zúčastnili společné akce 
s podporou ze SF FF (výjezd mimo Olomouc), finanční příspěvek na dopravu ve výši 200,- Kč. 
Jmenný seznam všech účastníků vytvoří Mgr. Macháčková po vyžádání podkladů od ing. Wagnerové 
a peníze proti podpisu předá ve spolupráci s p. Růžičkovou. 
 
7. Plánovaný termín výroční členské schůze byl stanoven na čtvrtek 21. 3. 2013 v zasedací místnosti 
děkanátu.  
 
 
Zapsala dne 12. 11. 2012 
B. Macháčková, v. r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila:  
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., v. r.  
předsedkyně výboru ZO VOS FF 


