
 
 

Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 9. 2. 2012 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., Manuela Eugenia Gheorghe D.Phil.Oxon, Mgr. Anna Gáborová, 
ing. Milena Rajmonová, Mgr. Ondřej Kučera, Mgr. Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., PhDr. Veronika Prágerová 
 
 
1. Výbor ZO VOS na podnět paní tajemnice k čerpání SF a novému dodatku ke KS FF navrhuje dvě 
následující varianty dohody: 
a) tvorba SF bude realizována ve výši 1,5% z objemu mezd a metodika pro tvorbu rozpočtu a čerpání 
SF zůstane ve stávající podobě, 
b) tvorba SF bude realizována ve výši 1% a příspěvek na stravovací poukázky bude plně hrazen 
z provozních prostředků fakulty s tím, že podmínka tří odpracovaných let bude nahrazena formulací „o 
stravenky může požádat každý zaměstnanec, z jehož mzdových nákladů je tvořen sociální fond“. 
Vzhledem k tomu, že docházelo ke zvýšenému vydávání stravenek v rozporu s uzavřenou a platnou 
dohodou (dodatek č. 3 ke KS z 21. 3. 2011), bude na základě jednání zástupců ZO VOS FF 
s vedením fakulty uzavřen dodatek nový, v pořadí čtvrtý, který vejde v platnost dnem podpisu oběma 
stranami. V dodatku dále navrhujeme zakotvit ustanovení, aby počet poskytnutých stravovacích 
poukázek na měsíc odpovídal polovině předpokládaných odpracovaných dnů a případný počet 
neodpracovaných směn (dovolená, pracovní neschopnost apod.) se odpočítal z druhé poloviny 
stravovacích poukázek určených na stravování v menze. Tím se děkanátu zjednoduší administrativa 
spojená s výpočtem celkového čerpání za stravné. Navrhovaná změna je vhodná i proto, že se 
nepotvrdil předpoklad překročení výše čerpání příspěvku na stravování ze SF FF, takže ani toto 
opatření nebude mít ekonomický dopad na chod fakulty.   
Termín jednání s panem děkanem je předběžně navržen na středu 22. 2. 2012 v 10 hod. Schůzky 
se zúčastní prof. Sobotková a Ing. Rajmonová. 
2. Výbor ZO VOS dále navrhuje, aby byl do dodatku ke KS č. 4 zanesen také bod o možnosti 
poskytnutí tří pracovních dnů na tzv. „nemocnost“, tedy doléčení v případě nemoci bez nutnosti 
čerpat nemocenskou.  
3. Předběžný termín konání výroční členské schůze je středa 14. 3.  2012 s přislíbenou účastí pana 
děkana, v případě kolize se zasedáním AS nebo jinou akcí bude přesunuto na čtvrtek 15. 3. Návrh 
programu bude zaslán výboru k doplnění. 
4.  
a) Prof. Sobotková informovala o zasedání KOR VOS UP, z něhož mj. vyplynulo, že ostatní fakulty 
nemají dosud popisy pracovních činností. Na FF jsou pro akademické pracovníky, je třeba je rovněž 
vytvořit pro administrativu – výbor ZO VOS navrhuje, aby pan děkan o popisech pracovní činnosti 
jednal na úrovni UP, neboť tyto popisy měly být vytvořeny centrálně (tímto úkolem byla před časem 
pověřena prorektorka Horáková).    
b) Ing. Rajmonová byla pověřena, aby na celostátním sjezdu VOS v Praze 15. 2. 2012 vyslovila 
podporu s nesouhlasným stanoviskem UK v Praze k chystanému VŠ zákonu, ačkoli vedení UP slovy 
rektora Mašláně, avšak bez mandátu AS a vedení fakult UP v Olomouci takovýto postoj nezaujímá.  
c) Mgr. Kučera informoval o chystané celouniverzitní akci, diskusi o reformě vysokých škol, která se 
uskuteční v aule FF dne 28. 2. 2012 za přítomnosti náměstka ministra školství pro výzkum a vysoké 
školy prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., bývalého rektora UK v Praze (v letech 2000-2006). Průběh 
diskuse bude vysílat Radiofórum ČRo1 dne 28. 2. 2012. Jedno z chystaných témat je např. „My vám 
nic nedlužíme, vy nám ano“; pro zajímavost uvádíme, že podle chystaného návrhu školného bylo 
vypočítáno, že poslanci a senátoři dluží cca 50 mil. Kč, prezident Klaus dokonce cca 2 mil. Kč.  
d) Je třeba zvýšit informovanost studentů a více je zaangažovat v procesu chystané reformy vysokého 
školství i diskusi o ní.  
5. Nabídka školení VOS – zvážíme vhodnost, případně vyhledáme školení, které svým programem 
bude řešit problematiku VŠ a bude hrazeno z příspěvku fakulty na činnost odborů. 
6. Revize financí bude provedena do výroční členské schůze – ing. Rajmonová a členky revizní 
komise Mgr. Gáborová a dr. Gheorghe. 
 
Zapsala dne 10. 2. 2012 
B. Macháčková, v.r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila:  
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., v. r.  
předsedkyně výboru ZO VOS FF 


