
Zápis z jednání zástupců ZO VOS FF s děkanem dne 14. 3. 2018 
 
Přítomni: 
děkan FF Z. Pechal 
předseda ZO VOS FF P. Šaradín 
místopředsedkyně ZO VOS FF B. Macháčková 
členové výboru a KK: M. Bernátek, A. Gáborová, V. Vejmolová 
 
1. Doc. Šaradín představil ZO VOS a její činnost.  Rádi bychom spolupracovali na přátelské 
úrovni i do budoucna.  
 
2. V souvislosti s přípravou nového VMP, který má platit od 1. 9., resp. 1. 10. 2018, a 
plánovaným navýšením mezd od 1. 4. 2018 byl děkan dotázán na tuto problematiku. 
Děkan: FF je připravena v oblasti rozpočtu na navýšení mezd od 1. 4. 2018. Je zaručeno, 
že všem zaměstnancům bude mzda navýšena min. o 10%, v reálu je to více. Děkan rozdělí 
přidělené finance na jednotlivá pracoviště, nebudou se vytvářet nepřiměřené rezervy. 
Pracoviště dostanou do svých rozpočtů rovněž prostředky na fond odměn. 
Dle sdělení rektora bude nový VMP uveden v platnost až od 1. 1. 2019. Otázka případného 
snížení osobního ohodnocení nebo „pád“ pracovníka do nižší třídy při redukci počtu 
mzdových tříd – bude vždy řešeno individuálně a ve prospěch zaměstnance. Rovněž bude 
vždy projednáno v AS, s VK a s odbory. 
 
3. Doc. Šaradín upozornil na rozevírající se nůžky mezi mzdami akademiků a ostatních 
zaměstnanců, kteří nemají možnost účasti na projektech. Rovněž byla zmíněna otázka 
mezd sekretářek a panující rozdíly na jednotlivých pracovištích. Dále byl vysloven apel, aby 
nedocházelo ke genderovým rozdílům na pracovišti v otázce mezd. 
Děkan sleduje přehledy a srovnání, bude dbát na vybalancování. Ohledně genderové 
problematiky děkan dbá na rovnoprávnost i v otázce mzdového ohodnocení. Navrhne 
setkání pracovníků děkanátu, tedy personálního, ekonomického, zahraničního a studijního 
oddělení. Také se setká se sekretářkami, aby mohla být daná témata prodiskutována. Vždy 
se bude přihlížet na konkrétní situaci na daném pracovišti. Děkan rovněž  
 
4. Děkan byl pozván na výroční členskou schůzi ZO VOS FF příští čtvrtek 22. 3. 2018. Bude 
ale mimo Olomouc. Účast přislíbila dle svých časových možností paní tajemnice a vedoucí 
personálního oddělení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapsala dne 14. 3. 2018 
B. Macháčková, v. r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválil: 
doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. 
předseda ZO VOS FF UP 

https://www.upol.cz/nc/kontakty/vyhledavani/kontakt/empid/80035398/

