
 
 

Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 4. 10. 2011 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., Mgr. Anna Gáborová, Mgr. Ondřej Kučera, ing. Milena 
Rajmonová, Mgr. Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., Manuela Eugenia Gheorghe D.Phil.Oxon, 
PhDr. Veronika Prágerová 
 
 
1. Mgr. Kučera informoval o zrušení vrátnice na Wurmově 7 a zrušení pracovního místa 
vrátné. Současné zaměstnankyni bylo nabídnuto přeřazení na novou pozici uklízečky ve  
Wurmově 14, kterou však zaměstnankyně odmítla. Výbor ZO VOS souhlasí se stanoviskem 
zaměstnavatele a převedení na novou pozici považuje za vhodné i bez souhlasu 
zaměstnankyně. 
 
2. Ing. Rajmonová informovala o kroku Poštovní spořitelny – změně typu účtu z Postkonta na 
nový typ účtu ERA pro neziskové organizace s tím, že výše poplatků a úrokové sazby 
zůstávají nezměněny.   
 
3. VOS Praha požaduje vyjádření k návrhu nového VŠ zákona – byly vypracovány 
připomínky za celou fakultu, které ZO VOS podporuje s jedinou výhradou, a to ve stanovisku 
k placení školného. Zde je názor výboru odlišný, protože vidí ve školném mnoho problémů 
především pro sociálně slabší studenty. 
 
4. VOS Praha organizuje dne 20. 10. 2011 na PF UP Olomouc seminář s názvem 
Společenská odpovědnost organizací. Pozvánka byla rozeslána všem členům ZO VOS FF a 
v případě zájmu bude potvrzena účast za naši organizaci do 7. 10. 2011. 
 
5. Výbor ZO VOS FF si dovoluje požádat paní tajemnici o souhrnnou informaci o stavu 
čerpání stravenek dle Dodatku č. 3 ke KS FF UP za účelem parciálního vyhodnocení, a to o 
informaci o počtu čerpaných stravenek a výši finančního čerpání z jednotlivých zdrojů. 
 
6. Mgr. Macháčková informovala o plánovaném zájezdu do Vídně v termínu 12. 12. 2011 pro 
všechny zaměstnance FF; v tomto případě je možnost čerpat příspěvek do výše 450,- Kč na 
zaměstnance ze SF FF UP. Letáček bude rozeslán všem zaměstnancům s tím, že do 25. 10. 
2011 je třeba závazně nahlásit počet účastníků a zaplatit 400,- Kč. Výbor ZO VOS prosí 
pana děkana o pověření pracovnice, která by vybírala hotovost. Organizaci s CK zajistí Mgr. 
Macháčková. Kapacita je celý autobus, tj. 47 míst. Stav čerpání příspěvku ze SF sleduje 
podle středisek ing. Wagnerová; v rámci středisek je veden přehled čerpání jednotlivými 
zaměstnanci a každé pracoviště má i přehled o svém celkovém čerpání těchto příspěvků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 4. 10. 2011 
B. Macháčková, v.r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila:  
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., v. r.  
předsedkyně výboru ZO VOS FF 


