
 
 

Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP  4. 3. 2019 
 

Přítomni: 
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., Mgr. Veronika Sejkorová, Ph.D., Mgr. Anna Gáborová, Mgr. Martin 
Bernátek, Ph.D., Valerie Vejmolová, Hana Růžičková, Mgr. Bronislava Macháčková  
 
1. Zahájení: seznámení přítomných s programem jednání. 
 
2. Předseda ZO VOS FF dr. Kučera shrnul průběh jednání KOR s vedením UP o navýšení tarifů pro 
THP zaměstnance: 
Prorektor Lach sdělil výsledek jednání rektora s děkany fakult – jsou ochotni navýšit tarify THP o  
4%. KOR požadoval podklady od vedení UP ohledně meziročního vývoje mezd, data nebyla 
kvestorem dodána v požadované struktuře. Předseda KOR doc. Šaradín požádal o relevantní data 
jednotlivé fakulty, prozatím KOR neobdržel žádné výstupy.  Ve čtvrtek 7. 3. 2019 následuje další 
kolo jednání KOR s rektorem. Požadavek navýšení tarifů THP min. o 9% (pakliže je psychologická 
hranice dvouciferných 10% pro vedení UP nepřekročitelná). Na výsledku jednání bude záviset další 
postup KOR. 
 
3. Dr. Sejkorová a Mgr. Gáborová navrhují  mediální kampaň – pro rozšíření povědomí o odborech 
a jejich činnosti na FF. Je připraven článek, který bude zveřejněn v Aspektu a Žurnálu UP a dále 
bude distribuován na výroční členské schůzi ZO VOS FF UP dne 21. 3. 2019. 
 
3. Příprava výroční členské schůze: 
- datum konání: čtvrtek 21. 3. 2019 od 15:00 hod. 
- místo konání: Křížkovského 12, místnost 1.09 (na nádvoří dole vlevo) 
- zajištění občerstvení: ekonomka ZO p. Růžičková 
- program: bude zveřejněn v předstihu s pozvánkou rozeslanou všem členům ZO VOS FF a na 
katedry; pozváno bude jako vždy i vedení FF 
- do programu bude začleněn i návrh na navýšení platby členských příspěvků ze stávajících 45 Kč 
na 100 Kč za měsíc (částka odečitatelná ze základu daně, na jiných fakultách se platí 1% ze mzdy) 
 
4. Zajištění vstupenek se slevou na jarní zahradnickou Floru (Mgr. Macháčková) – budou k dispozici 
na členské schůzi; a dále s příspěvkem ze SF na divadelní Floru 2019 (Mgr. Gáborová – květen 
2019). 
 
5 Výboru ZO VOS FF pověřuje Mgr. Macháčkovou vyžádáním podkladů od vedení FF v následujícím 
členění: 

- přehled čerpání SF za uplynulý rok 
- přehled pracovních a životních jubileí zaměstnanců FF 
- přehled pohybu zaměstnanců za rok 2018 a dále počtu zaměstnanců FF v jednotlivých 

mzdových třídách 
- s odvoláním na bod 9 KS FF UP (Vzájemná konzultace v oblasti zaměstnanosti a 

hospodaření) předložení rozpočtu fakulty pro daný rok před schvalováním AS FF 
- s odvoláním na bod 14 KS FF UP (Informace o čerpání prostředků na mzdy) přehled čerpání 

prostředků na mzdy strukturovaný týmž způsobem, jako při projednání rozpočtu dle čl. 9 KS 
FF UP - souhrnně za uplynulý rozpočtový rok 

 
 
 
 
Zapsala dne 4. 3. 2019 
B. Macháčková, v. r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválil: 
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. 
předseda ZO VOS FF UP 
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