
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 13.3. 2009 
 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc.,  Mgr. Andrea 
Preissová Krejčí, Ph.D., Mgr. Ondřej Kučera, Ing. Miroslav Axman, Mgr. Bronislava 
Macháčková 
Omluveni:  
doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., doc. Ing. Jaromír Novák, CSc., Mgr. Veronika 
Prágerová,  PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D. 
 
1. Mgr. Kučera informoval  o jednání o kolektivní smlouvě na úrovni UP: 
- bylo vyjednáno navýšení tarifní mzdy o 2% (nikoli o celou výši inflace) – pokud nedojde ke 
snížení přísunu peněz od vlády 
- stravenky – je možno vyjednat v rámci FF 
- odbory musí schvalovat  mzdovou tabulku 
- nemocenská – nebyly vyjednány návrhy VOS (tzv. sick-days, placení prvních dnů 
nemocenské zaměstnavatelem) – VOS FF přistoupí na navýšení mzdy pouze o 2%, pokud 
bude veřejně deklarováno při podpisu kol.smlouvy, že tato záležitost bude řešena v r.2010 
- při zrušení pracovní pozice bude zaměstnanci vyplaceno odstupné ve výši 5 měsíců 
 
2. Mgr. Kučera informoval  o jednání o kolektivní smlouvě na úrovni FF: 
s pro.Šimkem byly učiněny závěry, které budou konkrétně formulovány v úterý 17.3.2009, 
poté bude následovat podpis za účasti širšího zastoupení 
Výbor VOS FF zplnomocňuje Mgr. Kučeru k vyjednání vydávání stravenek zaměstnancům 
FF dle volby – buď zvolí oběd v menze nebo jim budou na příslušný počet dní v měsíci 
vydány stravenky (jako mají na jiných součástech UP) 
 
3. Návštěvy smluvního lékaře: 
Zaměstnavatel má  ¨ze zákona právo nařídit zaměstnanci návštěvu smluvního lékaře, 
nicméně vedení FF nebude sankcionovat, pokud si zaměstnanec zvolí svého praktického 
lékaře, 
ZO VOS FF se domnívá, že zaměstnanec má právo na volbu lékaře v souladu se zákonem. 
 
4. Velký i malý senát vyjádřil podporu jednání – odborné diskusi k přípravě věcného záměru 
zákona o VŠ. 
Body: měření výkonu FF, otázka školného, otázka univerzitní samosprávy a změn ve 
struktuře řízení univerzit, financování soukromých VŠ s tím, že se tím sníží finance pro VŠ 
státní. 
Termín byl z časových důvodů přesunut na 25.3.2009 do auly od 16.30 hod. (po návštěvě 
M.Zemana). 
 
5. Členská schůze ZO VOS FF proběhne dne 31.3.2009 od 15.00 hod. ve velké učebně 
(přední trakt - pod aulou) – po odborné diskusi k věcnému záměru vlády a po ukončení 
jednání o kolektivní smlouvě na FF.  
 
Usnesení: 

1. Výbor ZO VOS FF UP souhlasí s body vyjednanými v rámci kolektivní smlouvy 
v rámci UP, pokud se bude při podpisu veřejně deklarovat, že otázka nemocenské se 
bude řešit v r.2010. 

2. Výbor ZO VOS FF UP souhlasí s navýšením tarifní mzdy pouze o 2%, pokud bude 
vyjednána volba  zaměstnance FF v otázce  způsobu stravování (buď oběd v menze 
nebo vydání stravenek). 

3. Výbor ZO VOS FF UP zve na odbornou diskusi k přípravě věcného záměru zákona o 
VŠ¨ dne 25.3.2009 od 16.30 hod. v aule.  

4. Výbor ZO VOS FF UP svolává členskou schůzi na úterý 31.3.2009 v 15.00 hod. do 
velké učebny (přední trakt – pod aulou).  

 
Zapsala dne 13.3. 2009 
B. Macháčková, místopředsedkyně  ZO VOS FF UP 


