
 
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 4. 2. 2013 

 
Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., Mgr. Anna Gáborová, Mgr. Ondřej Kučera, H. Růžičková,  
Mgr. Bronislava Macháčková 
 
1. Prof. Sobotková informovala o jednání KOR VOS UP, které se uskutečnilo 22. 1. 2013 a bylo 
vedeno novým jednomyslně zvoleným předsedou Mgr. Antonínem Staňkem, Ph. D., pracovníkem PdF 
v Olomouci, který zastává funkci 2. místopředsedy výboru VOS Praha. Z informací, které zástupcům 
fakult dr. Staněk sdělil, vyplynulo, že vedení UP má zájem na dalších jednáních.  
Hlavním tématem bude tvorba sociálního fondu a jeho vyrovnaný rozpočet, který je závislý nejen na 
objemu finančních prostředků, jež tvoří jeho základ, ale také na vnitřní strukturaci čerpání přijatého 1% 
limitu z objemu vyplacených mezd.  Při diskusi o tvorbě a čerpání SF na jednotlivých fakultách, kde 
jsou velké rozdíly např. ve výši příspěvku na penzijní připojištění, bylo za FF konstatováno, že máme 
rozpočet vyrovnaný, a rozhodně nesouhlasíme s návrhem, aby řádně hospodařící fakulty jakýmkoli 
způsobem doplácely na pracoviště, které nehospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Je třeba hledat pro ta 
pracoviště, která přečerpávají svůj sociální fond, nápravu ve změně strukturace jeho čerpání, např. 
snížením částky na penzijní připojištění. Další možností je sloučení pracovišť, která jsou univerzitními 
zařízeními, do jedné odborové organizace, aby se objem mzdových prostředků navýšil a 1% 
z vyplacených mezd se zvýšilo tak, aby i zde bylo čerpání sociálního fondu vyrovnané.  
Na další schůzce s vedením UP se bude také projednávat platnost navýšení 3 dnů dovolené pro 
neakademické pracovníky i na další rok a dále možnost valorizace mezd při zachování stávající 
zaměstnanosti.  
 
2. Mgr. Macháčková informovala o Výroční konferenci VOS konané 31. 1. 2013, kde byla 
odsouhlasena užší forma spolupráce s ČMOS PŠ (odbory ZŠ a SŠ) – zatím pro tuto formu spolupráce 
není vytvořen právní rámec, ale bude vytvořena Asociace pracovníků ve školství; časem by se měla 
připojit i věda. Předseda VOS ing. Barták sdělil, že VOS jednoznačně odmítl vyjádření ČMKOS, 
která před prezidentskými volbami za všechny odboráře vyhlásila podporu jednomu 
z kandidátů. VOS vydal prohlášení, že členové našeho svazu volí podle svého vlastního 
uvážení a v žádném případě nelze za nás hovořit o jednomyslné podpoře některého kandidáta. 
Následující informace se týkala dobré formy spolupráce MŠMT a vlády s VOS, protože náš svaz je 
vždy přizván k důležitým jednáním, mj. také k jednáním o novele VŠ zákona – za VOS UP se účastní 
předseda KOR VOS UP dr. Staněk. Naše VOS FF vykazuje velmi dobré výsledky: nezaznamenáváme 
pokles členů a evidenci a placení členských příspěvků máme v pořádku. K případnému navýšení 
počtu členů VOS FF může sloužit i prezentace projektu Odbory Plus, nabídka benefitního programu 
VOS Praha pro odboráře a ostatní pracovníky FF UP, jež bude součástí výroční členské schůze 
odborů, která se bude konat 21. 3. 2013 v aule FF UP od 15 hod. a na kterou jsou zváni všichni 
pracovníci FF UP. Důležitou informací je termín 31. 3. 2013, do kdy je třeba zaslat evidenční listy 
členů ZO VOS FF a členské poplatky ve výši 210,- Kč za člena/rok. 
 
3. Byla projednána žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu na bydlení. Podle KS ji lze 
poskytnout do výše 20.000,- Kč; tuto žádost lze ve zdůvodněných případech opakovat. ZO VOS FF 
nemá námitky s poskytnutím této bezúročné půjčky, je třeba se řídit rozhodnutím vedení FF a 
přihlédnout ke zdůvodnění žádosti.  
 
4. Mgr. Macháčková vyplatila proti podpisu členům ZO VOS FF, kteří se v loňském roce zúčastnili 
některé ze společných akcí s podporou ze SF FF s výjezdem mimo Olomouc, částku 200,- Kč jako 
příspěvek na cestovné. 
 
5. Výbor ZO VOS FF znovu navrhuje, aby od léta 2013 (resp. 1. 9. 2013) byly stravovací poukázky 
vydávány všem zájemcům o tento druh stravování na celý měsíc, neboť vzhledem k rekonstrukci 
budov na ul. Křížkovského a stěhování všech kateder a administrativy by bylo velmi náročné zajistit 
stávající kontrolu vydávání na polovinu pracovních dní v měsíci. Prosíme o vyjádření vedení FF a EO, 
aby bylo možno informovat členskou základnu i ostatní zaměstnance na výroční členské schůzi 
v březnu. 
 
6. Plánovaný termín výroční členské schůze je stanoven na čtvrtek 21. 3. 2013 v aule FF od 15:00 
hod. Pozvánka bude adresována všem zaměstnancům FF, neboť proběhne prezentace programu 
Odbory Plus (krátké představení viz bod 2. a příloha tohoto zápisu).  
 
Zapsala dne 4. 2. 2013 
B. Macháčková, v. r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila:  
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., v. r.  
předsedkyně výboru ZO VOS FF 


