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Zápis z jednání členské schůze ZO VOS FF UP dne 1. 10. 2020 

 

1. Zahájení a schválení programu členské schůze 

Počet členů ZO VOS FF UP přítomných na schůzi: 6 (členové výboru a KK) 

Hosté: děkan FF prof. Pechal 

 vedoucí pers. a mzdového oddělení ing. Ulmanová 

 tajemnice ing. Menšíková - omluvena  
 

Schůze se konala vzhledem k aktuální epidemické situaci pouze v omezeném počtu a byla 

přímým přenosem streamována na web. 
 

2. Přehled členské základny ZO VOS FF UP v roce 2019 

Mgr. Macháčková informovala o stavu členské základny v roce 2019. Celkem nyní členská 

základna čítá 53 členů a členek, z toho jsou 2 na rodičovské dovolené a jeden má na vlastní 

žádost pozastavené členství. Složení je následující: 60% akademických pracovníků a 40% 

ostatních zaměstnanců. V celkovém počtu všech zaměstnanců FF je naše ZO VOS 

zastoupena 11%. V rámci UP je ZO VOS FF odborovou organizací s největší členskou 

základnou. 
 

3. Zpráva o hospodaření ZO VOS FF UP a zpráva revizní komise za rok 2019 

Kontrolu provedla a zprávu přečetla předsedkyně KK Mgr. Gáborová. 

Za rok 2019 činily příjmy na účtu 44.051,66 Kč a výdaje 48.344,00 Kč. Výdaje byly 

vynaloženy na vánoční benefit členům ZO VOS ve formě Flexipassu v hodnotě 500 Kč a 

odvodem za členy ZO VOS do centrální organizace VOS. Konečný zůstatek na účtu činí 

79.326,87 Kč, v pokladně 622,00 Kč.  

Čerpání probíhá řádně dle nastavených pravidel. 
 

4. Informace z jednání s vedením UP o nové KS a benefitech 

- Předseda dr. Kučera informoval o průběhu jednání KOR s vedením UP a s vedením FF. 

Ještě před vypuknutím covidu byla do konce února 2020 na žádost rektora uskutečněna 

jednání předsedy KOR s děkany všech fakult, kde nepůsobí ZO VOS, i s ředitelem FN o 

navýšení počtu dnů dovolené o 2 pro neakademické zaměstnance UP a o valorizaci mezd. 

Všechna jednání proběhla konsensuálně a navýšení dovolené pro neakademické 

zaměstnance bylo na celé UP realizováno od 1. 7. 2020 na 25 plus 5, tj. 30 dnů za rok. 

Otázka valorizace mezd byla bohužel odsunuta nejen situací kolem covidu, ale zejména 

situací na PŘF – bez komentáře. Jednání o nové KS probíhala i během letních měsíců, 

momentálně je předfinální verze v připomínkovacím procesu. Bohužel i do těchto jednání 

negativně zasahuje situace na PŘF. 

- Mgr. Macháčková doplnila informaci k benefitům: na základě připomínek ze strany FF 

je do novelizované vnitřní normy UP o pravidlech tvorby a užití sociálního fondu doplněna  
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formulace umožňující poskytnutí benefitů (nepeněžní formou) nejen pro zaměstnance, ale 

i pro rodinné příslušníky, a oblasti jsou rozšířeny z kulturních a sportovních aktivit i na 

dovolenou na zotavenou, ozdravné pobyty a dětské tábory. Jakmile norma UP vstoupí 

v platnost, bude možno novelizovat i směrnici o čerpání SF na FF ve smyslu výše 

uvedených pravidel.  

Dále Mgr. Macháčková informovala o novém benefitu pro zaměstnance FF, kde ve 

spolupráci s personálním oddělením a jmenovitě ing. Ulmanovou bylo založeno tzv. osobní 

konto zaměstnance. Zde bude každý rok možnost čerpat (nepeněžní formou) finanční 

příspěvek do výše 1.000 Kč, a to po dobu maximálně 3 let. Pokud nebude po uplynutí této 

doby benefit vyčerpán, bude převeden do společného budgetu a započne se další 3 leté 

období za stejných podmínek. Momentálně se možnost čerpání řídí stávajícími pravidly, 

po nabytí účinnosti nové normy UP a vnitřní směrnice FF budou možnosti rozšířeny, jak 

je uvedeno výše. 

- Předseda dr. Kučera požádal vedení FF o zpracování výhledu tvorby a čerpání SF na 3 

roky s tím, aby se momentálně poskytované navýšené benefity nemusely případně 

v nadcházejících letech snižovat. 

- Děkan prof. Pechal ubezpečil za vedení FF, že může vzhledem k dosavadnímu vývoji 

všem dohodnutým benefitům dostát. Nicméně se hovoří o sjednocení SF na celé UP a zde 

požádal o včasné informování, pokud by k tomu mělo dojít, neboť pak by mohla nastat 

situace pro FF i nevýhodná a bylo by třeba benefity přehodnotit.  
 

5. Vystoupení hostů 

- Děkan prof. Pechal sdělil, že právě probíhá jednání zástupců UP s KHS a pokud by mělo 

dojít k nějakým dalším opatřením v souvislosti s covidem, byla by sdělena po 12:00 hod. 
 

6. Různé - diskuse 
- Děkan prof. Pechal ocenil pravidelná setkání zástupců ZO VOS FF s vedením FF a 

konstruktivní přístup k řešení všech případně i sporných otázek, vždy se hledá cesta 

pozitivního řešení, nikoli komplikující překážky. 

- Dr. Kučera rovněž ocenil vstřícný přístup vedení FF a ochotu se vždy dohodnout na 

oboustranně akceptovatelných řešeních. 

Dále vyzval členy a členky ZO VOS FF i ostatní zaměstnance, kteří mají možnost sledovat 

stream z tohoto jednání, o zaslání podnětů či připomínek na mail Mgr. Macháčkové.  Po 

jejich vypořádání budou následně zapracovány do zápisu z jednání. 
 

8. Usnesení a závěr: 

 

1. Členská schůze schválila zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise. 

 

2. Členská schůze schválila zřízení osobního účtu zaměstnance s možností čerpání do výše 

1.000 Kč na 1 rok s maximální kumulací na 3 roky. 

 

Zápis byl rozeslán členské základně ZO VOS FF k připomínkování do 8. 10. 2020. 

K usnesení proběhlo hlasování per rollam. Schváleno 38 hlasy z 54. Dokument je 

zveřejněn na webové stránce ZO VOS FF. 

 
 

Zapsala dne 1. 10. 2020 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 

 

Schválil 

Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., předseda ZO VOS FF  


