
 
 

Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 2. 3. 2012 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., Manuela Eugenia Gheorghe D.Phil.Oxon, PhDr. Veronika 
Prágerová, Mgr. Anna Gáborová, ing. Milena Rajmonová, Mgr. Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., Mgr. Ondřej Kučera 
 
 
1. Informace z XX. sjezdu VOS – bylo diskutováno sloučení s ČMOS, otázka výše členských 
příspěvků (0,7% čistého měsíčního příjmu). Ve výboru VOS máme zástupce Dr. Staňka z PDF – bude 
lepší informovanost. Zápis z jednání bude vyvěšen na webových stránkách VOS FF.  
 
2. Prof. Sobotková informovala o jednání s děkanem FF 22. 2. 2012, kde byly dojednány nové 
podmínky pro hrazení příspěvku na stravovací poukázky (viz Dodatek č. 4 ke KS FF). Dále byly 
děkanem schváleny 2 placené dny pracovního volna ze zdravotních důvodů pro neakademické 
pracovníky, toto je však třeba projednat na úrovni KOR, aby postup byl na celé UP shodný, jak na to 
upozornil kvestor UP. Výbor pověřuje paní profesorku Sobotkovou k jednání o tomto bodu s tím, že by 
bylo vhodné doplnit text návrhu o 1 den volna pro pracovníky, kteří mají 0,7 úvazku.  
 
3. Dále výbor pověřuje paní profesorku Sobotkovou k projednání na KOR výše nově kalkulovaných 
cen jídel v menze UP, která je v celkovém součtu vyšší pro zaměstnance UP, než pro cizí strávníky. 
Dr. Prágerová požádá pracovníky interního auditu o výstup z loňského roku, aby byly k tomuto jednání 
k dispozici další poklady.  
 
4. Výbor sděluje stanovisko, že vzhledem k nové výši ceny stravovacích poukázek z 60,- na 70,- Kč a 
navýšení příspěvku zaměstnance z 27,- na 35,- Kč je třeba, aby všichni zaměstnanci podepsali novou 
žádost o vydávání stravenek v případě, že o poukázky mají zájem, čímž vyjádří souhlas s touto 
změnou (aby se předešlo případným nedorozuměním při změněné výši srážky ze mzdy za odebrané 
stravenky). Dále je učiněn dotaz, komu se mají tyto nové žádosti předávat, jelikož personálním 
oddělením bylo sděleno, že nepotřebuje žádosti přebírat. V této souvislosti vyvstal další dotaz – pokud 
zaměstnanec odebere stravenky na polovinu měsíce a druhou polovinu nechodí do menzy, kam 
směřují finance ušetřené fakultou za neproplacení příspěvku 35,- Kč na jeden oběd v menze.  
 
5. Dr. Gheorghe se dotázala, zda hrazení příspěvku na stravovací poukázky, které se nečerpá ze SF 
(jedná se tedy o 28,- Kč na jednu poukázku) se hradí z rozpočtu katedry. V Dodatku č. 4 ke  KS FF je 
uvedeno, že se hradí z provozních nákladů fakulty. Jedná se o rozpočet katedry? Jak tedy probíhá u 
kateder, které jsou v „mínusu“? 
 
6. S bodem 5 souvisí další dotaz: jdou finance z RIVu kromě jednotlivců také na katedru a v jaké výši? 
Může tedy pracovník na projektu čerpat stravovací poukázky? 
 
7. Výroční členská schůze proběhne ve středu 14. 3. 2012 od 15.00 hod. v zasedací místnosti 
děkanátu. Občerstvení (chlebíček, zákusek, káva, minerálka) zajistí Mgr. Gáborová. Pozvánku vyvěsí 
a rozešle členům VOS FF a na katedry Mgr. Macháčková včetně zápisu z jednání XX. sjezdu VOS. 
Podrobnější program zašle prof. Sobotková k doplnění členům výboru a KK. 
 
Zapsala dne 2. 3. 2012 
B. Macháčková, v. r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila:  
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., v. r.  
předsedkyně výboru ZO VOS FF 


