
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP 24. 2. 2014 
 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., Mgr. Veronika Prágerová, Ph. D., Mgr. Anna Gáborová,  
Mgr. Bronislava Macháčková, Hana Růžičková, Valerie Vejmolová  
 
Program schůzky výboru ZO VOS: 

I. Zahájení: seznámení přítomných s programem jednání: informace z výroční konference VOS 
Praha, 12. 2. 2014, 

II. příprava výroční schůze ZO VOS 20. 3. 2014, program se stálými body+návrhy podle závěrů 
jednotlivých jednání, 

III.  různé.    
 
Ad I. Prof. Sobotková seznámila přítomné se závěry a úkoly, které vyplývají ze závěrů výroční 
konference VOS pro naši ZO VOS 1521: 
Z VÝROČNÍ KONFERENCE VOS KONANÉ 12. 2. 2014 V PRAZE   
vyplývají pro naši ZO VOS 1521 tyto úkoly:  
1. V souvislosti s poklesem členské základny spolupracovat s jednotlivými ZO příp. KOR v jednotlivých 
univerzitních městech při pořádání veřejných setkání se zaměstnanci veřejných vysokých škol. V naší 
ZO VOS pokles počtu členů odborů nezaznamenáváme. 
2. Informovat průběžně ZO VOS o spolupráci s MŠMT, sociálními partnery a dalšími subjekty pro 
posílení prestiže odborů.  
3.  Aktivně se podílet na přípravě novely vysokoškolského zákona a jejích případných modifikací, které 
připraví nové vedení ministerstva.  
4. Sledovat úpravy rozpočtu MŠMT a neprodleně informovat ZO VOS o úsporných opatřeních.  
5. Ve spolupráci s vedením ČMOS PŠ pokračovat v přípravě projektu budoucí integrace 
Vysokoškolského OS a ČMOS PŠ – na jaře 2015 proběhne sjezd VOS, který může o integraci jako 
jediný orgán rozhodnout – nutnost zahájit diskuse o sjednocení ihned. Předpokládá se změna stanov, 
společná evidence členů, členské příspěvky v diskusi: zachovat podle zvyklostí ZO VOS atd. (viz 
materiály z jednání Rady Odborové asociace školství – Praha 7. 1. 2014) 
Je nutná koordinace dalších aktivit při přípravě sjezdu ČMKOS, který se uskuteční v dubnu 2014, zde 
máme zástupce, člena výboru doc. A. Staňka (volby, obsahová příprava, např. doporučení 
prohlášení sjezdu k vzdělávacímu systému ČR – státní maturity atd.)   
6. Ve spolupráci s KOR a ZO zřídit pracovní komisi pro přípravu změn a doplnění stanov VOS 
(zohlednění integrace a důsledků účinnosti NOZ).  
 
Ad II. Příprava členské schůze: prof. Sobotková seznámila přítomné s informacemi,  
které se týkají blízké budoucnosti naší ZO VOS:  
7. Podílet se na vypracování pravidel pro vedení členské evidence v ZO VOS, která by byla v 
souladu s vedením členské evidence ve ČMOS PŠ a statutem ČMKOS, seznámit s nimi ZO VOS a 
získat ZO VOS pro spolupráci při plnění tohoto úkolu= naše nynější pravidla pro vedení členské 
evidence v ZO VOS jsou v souladu se stávajícími, platnými pro ZO VOS Vysokoškolského 
odborového svazu, pokud budou nutné změny, budou projednány se všemi členy naší ZO VOS.  
Konference ukládá všem ZO VOS:  
8. Uhradit členské příspěvky na činnost VOS na rok 2014 ve výši 230,- Kč za člena ZO VOS  
do 12. 4. 2014 na číslo účtu: 1934922329/0800 ČS, a.s. OP Praha 1. 
9. Pokračovat v plnění úkolů přijatých XX. sjezdem VOS, tj.:  
a) nejpozději do jednoho měsíce od podpisu kolektivní smlouvy nebo dodatku k ní zaslat  
kopii nebo odkaz na webové stránky sekretariátu VOS, tohoto způsobu zveřejnění budeme využívat 
i nadále,   
b) uveřejnit na vnitřních webových stránkách vysoké školy odkaz na kontakt se základní  
odborovou organizaci,  
c) využívat materiály postoupené výborem VOS k informování členů VOS a dalších  
pracovníků a k propagaci práce VOS – poslat všem odborářům, 



d) podávat návrhy na zajištění finanční rovnováhy rozpočtu VOS, finanční rovnováhu naší ZO VOS 
máme dlouhodobě zajištěnou, na totéž v měřítku centrálních orgánů nemáme vliv   
e) vyhledávat a připravovat kandidáty pro volby nového výboru na XXI. sjezdu VOS, navržen doc. 
Staněk, předseda KOR VOS UP,  
f) informovat výbor VOS o nových sociálních aktivitách určeným zaměstnancům VŠ (např. založení 
mateřské školy, dětského koutku, penzijního připojištění resp. jiného využití sociálního fondu) za účelem 
předání zkušeností dalším ZO VOS= všechno máme na webu+prof. Sobotková průběžně informuje 
na jednání KOR, totéž učiní při schůzce s novým rektorem prof. Millerem (organizuje předseda 
KOR doc. Staněk)  
g) zabývat se materiálem „Přijetí nového občanského zákoníku a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob (nabytí účinnosti dnem 1. 1. 2014); a vliv této nové právní 
úpravy na právní postavení a povinnosti odborových organizací" a ve spolupráci se sekretariátem VOS 
napravit chyby a nedostatky v plnění povinností tak, aby vše bylo uvedeno do souladu s novým 
Občanským zákoníkem;  
= u nás: obecné zásady nového občanského zákoníku a zákona č. 304/2013 Sb., viz školení 
vedoucích pracovníků, pí proděkanka Seitlová z hlediska zaměstnavatele. K dispozici je 
publikace Nový občanský zákoník a pracovní právo. Nakladatelství SONDY, s. r. o. 
 
Náměty do diskuse na členské schůzi ZO VOS 20. 3. 2014: 
Inspirace: závěry jednání členů KOR ze dne 18. 6. 2013, které se mohou stát obsahem diskuse 
na výroční členské schůze naší ZO VOS (zapsal doc. Staněk) 
„Kolektivní smlouva uzavřená dne 31. 3. 2009 ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 16. 12. 2010, č. 2 
ze dne 15. 6. 2011 a č. 3 ze dne 22. 10. 2012 je stále aktuálním dokumentem a není třeba jej 
zásadním způsobem měnit. Přesto jsou oblasti, kde je možné platnou KS dílčím způsobem 
aktualizovat: 

a) využití sociálního fondu na příspěvky zaměstnancům UP na náklady spojené 
s umístěním dětí v MŠ 

b) obecně otázky tvorby a využití sociálního fondu 
c) dovolená ostatních zaměstnanců UP (neakademických pracovníků) po roce 2013 
d) aktualizace mzdových tabulek“. 

 
Pracovní smlouvy pro docenty a profesory, Zákoník práce a praxe na některých vysokých školách. 
 
10. Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO VOS FF UP bude rozeslána mailem všem členům a na 
katedry, paní tajemnice bude požádána o rozeslání na všechny zaměstnance hromadným emailem. Vedení 
FF a panu rektorovi bude doručena písemná pozvánka samostatně. Organizační zabezpečení bude 
probíhat jako v předešlých letech. 
Konání výroční členské schůze ZO VOS FF UP: 
čtvrtek 20. března 2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu. 
 
Ad III. Různé 
Návrh na zakoupení určitého počtu vstupenek na jarní výstavu FLORA Olomouc, které by byly předány 
hostům účastnícím se výroční členské schůze ZO VOS FF UP na závěr jednání. O hodnotu vstupenky by 
se snížil limit 450,- Kč pro čerpání ze SF.  
 
 
 
 
 
Zapsala dne 24. 2. 2014 
B. Macháčková, v. r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila: 
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., v. r. 
předsedkyně výboru ZO VOS FF 
 


