
 
 

Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 17 5. 2011 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., Mgr. Anna Gáborová, ing. Milena Rajmonová,  
Mgr. Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., Manuela Eugenia Gheorghe D.Phil.Oxon, 
PhDr. Veronika Prágerová, Mgr. Ondřej Kučera 
 
 
1. Paní prof. Sobotková přivítala přítomné a rekapitulovala závěry z výroční členské schůze 
týkající se možnosti odběru stravovacích poukázek pro zaměstnance. Podle nového dodatku 
č. 3 ke KS byly s vedením FF dohodnuty podmínky rovné pro všechny zaměstnance, tedy 
možnost čerpat poukázky polovinu měsíce a druhou se stravovat v menze (v poměru k počtu 
v měsíci odpracovaných dnů). Zaměstnanci na ul. Vodární podali k rukám děkana žádost o 
výjimku s odůvodněním větší vzdálenosti od menzy. Vzhledem ke splnění zákonného 
nařízení, že zaměstnavatel poskytuje možnost stravy ve vlastním zařízení, jsou stravenky 
bonusem pro zaměstnance, které nemusí čerpat, pokud mu nevyhovují. Tím není nijak 
dotčena možnost stravování ve vlastním univerzitním zařízení, která platila před vyjednáním 
možnosti odběru stravenek, tudíž nelze tuto žádost o výjimku akceptovat. Zcela odlišná je 
situace u zdravotně postižených zaměstnanců, kteří čerpali poukázky na celý měsíc již dříve, 
a tato možnost zůstává pro ně nezměněna.  
Byl vzat v úvahu návrh, aby se finanční prostředky, které jsou ze SF vyhrazeny pro sportovní 
a kulturní vyžití zaměstnanců, přesunuly na stravování. Tato varianta bude zvážena a 
případně předložena k diskusi na další výroční členské schůzi, aby byl vzat v potaz názor 
všech, kteří mají zájem se k dané problematice vyjádřit. V září 2011 bude vyhodnocen 
průběžný stav odběru stravenek společně s EO. 
  
2. Byla podána informace o chystané demonstraci ČMKOS v Praze 21. 5. 2011, které se 
mohou zúčastnit všichni zájemci. Veškeré podklady byly všem členům ZO VOS FF včas 
předány. 
 
3. Paní prof. Sobotková informovala o průběhu výběrových řízení na vedoucí kateder, 
kterých se jako zástupce ZO VOS účastnila. 
 
4. Mgr. Gáborová informovala o zajištění vstupenek na Divadelní Floru. Zakoupeny a 
distribuovány byly v počtu cca 200 ks, a to pro zájemce jak z řad zaměstnanců, tak 
rodinných příslušníků. Náročná je především finanční stránka výběru peněz za vstupenky 
pro rodinné příslušníky, která byla opět ponechána na člence výboru ZO VOS Mgr. 
Gáborové. Tímto jí jménem všech kolegů děkujeme. 
 
5. Mgr. Macháčková informovala o nové člence ZO VOS dr. Mrozkové. Počet členů je 
k dnešnímu dni 44, z toho 3 na mateřské dovolené a 5 v důchodu. 
 
6. Mgr. Gáborová vznesla dotaz ohledně zaměstnaneckého poměru uklízeček na Konviktu. 
Jedná se o jejich nespokojenost s jednáním ve firmě Harryservis. Uvítaly by možnost přejít 
zpět pod UP. Tento dotaz bude vznesen na Mgr. Kučeru jako proděkana pro organizaci a 
řízení s prosbou o vyjádření. 
 
7. Ing. Rajmonová upozornila na fakt, že doposud neobdržela z VOS Praha informaci, jak má 
naše ZO VOS FF UP zaplatit členské příspěvky. Tuto povinnost jsme plnili vždy včas a 
řádně, Ing. Rajmonová proto zajistí další postup.      
 
 
 
Zapsala dne 17. 5. 2011 
B. Macháčková, v.r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila:  
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., v.r.  
předsedkyně výboru ZO VOS FF 


