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Zápis z jednání členské schůze ZO VOS FF UP dne 19. 5. 2022 

 

1. Zahájení a schválení programu členské schůze 

Počet členů ZO VOS FF UP přítomných na schůzi: 24.  

Hosté: proděkan Mgr. Vladimír Polách, Ph.D. 

 tajemnice ing. Andrea Wágnerová  

 vedoucí personálního a mzdového oddělení ing. Iva Ulmanová 

 
  

Schůze se konala prezenčně a zároveň byla přímým přenosem streamována na web.  
 

Program: 

1. Zahájení 

2. Přehled členské základny ZO VOS FF UP v roce 2021 (Mgr. Bronislava 

Macháčková) 

3. Zpráva o hospodaření ZO VOS FF UP a zpráva revizní komise za rok 2021 

(Mgr. Anna Gáborová) 

4. Informace z jednání s vedením UP a FFUP – valorizace mezd, sociální fond, 

kolektivní smlouva (František Kratochvíl, ing. Andrea Wágnerová) 

5. Osobní účet zaměstnance FF a možnosti jeho čerpání (Mgr. Branislava 

Macháčková, Ing. Andrea Wágnerová) 

6. Různé, diskuse 

7. Usnesení a závěr jednání 

Hlasování schvalující program: 

Pro:  21; Proti: 0; Zdrželo se: 3. 
 

 

2. Přehled členské základny ZO VOS FF UP v roce 2021 

Mgr. Macháčková informovala o stavu členské základny v roce 2021. Celkem nyní 

členská základna čítá 56 členů a členek, z toho jsou 2 na rodičovské dovolené a jedna 

členka je kmenově na CMTF. Složení je následující: 60% akademických pracovníků a 

40% ostatních zaměstnanců. V celkovém počtu všech zaměstnanců FF je naše ZO VOS 

zastoupena 11%.  

 
 

3. Zpráva o hospodaření ZO VOS FF UP a zpráva revizní komise za rok 2021 

Kontrolu provedla a zprávu, jejíž plné znění je v příloze, přečetla předsedkyně KK Mgr. 

Gáborová. Za rok 2020 činily příjmy na účtu 64.900,88 Kč a výdaje 22.062,00 Kč. Výdaje 

byly vynaloženy odvodem za členy ZO VOS do centrální organizace VOS. Konečný 

zůstatek na účtu k 31. 12. 2021 činil 162.811,52 Kč, v pokladně 569,00 Kč.  

 



Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Křížkovského 511/10 | 771 47 Olomouc 

www.ff.upol.cz 

 

4. Informace z jednání s vedením UP – valorizace mezd, sociální fond, kolektivní 

smlouva 

Výbor ZO VOS FF UP formálně požádal děkana FF UP o valorizaci mezd plošně o 5 tis. 

Kč, s tím, že u zaměstnanců, kde ani takto nebude dosaženo minimální zaručené mzdy, o 

částku vyšší.  

Ing. Wágnerová informovala shromážděné o přípravách rozpočtu FF UP, který je již 

předložen ke schválení Akademickému senátu FFUP. Zároveň již probíhá modelování 

valorizace tak, aby byly mzdy navýšeny podle degresivního modelu, jak o tom také 

informoval písemně pan děkan. 

Na otázku, proč k valorizaci FF UP nepřistoupila dříve, když některé jiné části UP tak již 

učinily, reagoval proděkan Polách, který informoval shromážděné, že FF UP se drží 

rozpočtového provizoria a nemá takové rezervy jako jiné části UP. Dále informoval, že 

celkové navýšení rozpočtu FFUP na rok 2022 bude zhruba 7%, což je zhruba polovina 

současné míry inflace (14,2%).  

Ing. Wágnerová informovala shromážděné, že valorizaci mezd akademických pracovníků 

je možno provést v rámci současných tarifů (tarify jsou definovány jako rozpětí), ale u 

ostatních zaměstnanců jsme vázáni vnitřním mzdovým předpisem, který je platný pro 

celou UP a definuje mzdový základ přesně. Z jednání s kvestorkou vyplývá, že se 

valorizace mezd na UP připravuje. Do doby, než k ní dojde, proběhne v případě ostatních 

zaměstnanců na FF formou osobních příplatků a bude hrazena z rozpočtů jednotlivých 

pracovišť a kateder. 

Dr. Kratochvíl informoval shromážděné, že ZO VOS FFUP požádala o informace o 

mzdách na UP následujícím způsobem:  

Vysokoškolský odborový svaz Základní odborová organizace 1521 Filozofická 

fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se sídlem Křížkovského 512/10, 779 00 

Olomouc, IČ: 751 43 82 zastoupená předsedou Dr. Františkem Kratochvílem 

(email: frantisek.kratochvil@upol.cz) žádá rektora UP, pana Prof. MUDr. Martina 

Procházku, Ph.D. o poskytnutí informací podle Zákona č. 106/1999 Sb. o přehled 

mezd (včetně osobního ohodnocení, příplatků za vedení a odměn) anonymně a 

průměrně dle kategorií vykonávaných prací pro všechny organizační jednotky UP 

(tj. fakulty, centrální jednotky a univerzitní zařízení). Tyto informace budou použity 

k jednání o kolektivní smlouvě, valorizaci mezd a struktuře tarifních mezd na UP. 

 

V další diskusi byli přítomní informováni Ing. Wágnerovou o stavu a čerpání Sociálního 

fondu FFUP, který je využíván ve vyšší míře díky možnostem čerpání v osobním účtu. 

K tomuto bodu pokračovala diskuse v bodě 5 níže. 

Dr. Kratochvíl informoval shromážděné, že jednání o společném Sociálním fondu na 

úrovni RUP začnou tento měsíc. Dále popsal své frustrace z pomalého postupu jednání o 

kolektivní smlouvě UP a katalogu prací. 

Doc. Šaradín uvedl, že data, která budou získána pro základ jednání o kolektivní smlouvě, 

musí být použita v jednání tak, aby byl zaručen důstojný příjem (v této chvíli 34 tis. Kč). 

 

5. Osobní účet zaměstnance FF - benefity pro zaměstnance 

Osobní účet zaměstnance FF je čerpán častěji, než tomu bylo v předchozích letech, 

nicméně se zdá, že mnozí zaměstnanci ještě o tomto benefitu neví. Proto jsme ve 

spolupráci s děkanátem připravili dvojjazyčný informační leták Benefitů zaměstnanců 

FFUP, který informace o osobním účtu také zahrnuje. Přítomným členům bylo znovu 

objasněno, že osobní účet je omezen do maximální výše 3 tis. Kč a nečerpané prostředky 

tedy nenarůstají. 
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Dále byl znovu zopakován způsob čerpání, který je bohužel stále omezen pouze na 

kulturní a sportovní vyžití zaměstnance, ale nedovoluje čerpání ve prospěch rodinných 

příslušníků, jiných potřeb, nebo jiným než nepeněžním způsobem. Ing. Wágnerová 

upřesnila, že tato omezení vyplývají ze současné směrnice o čerpání SF na UP. Proto 

bude rozšíření způsobů čerpání zařazeno na pořad brzkých jednání s RUP. 

 

6. Různé, diskuse 

Do této části programu byly zařazeny dva body.  

Jako první byl prezentován podnět zaměstnanců Katedry psychologie, kteří naléhavým a 

podrobně podloženým způsobem poskytují důvody pro neodkladnou valorizaci mezd. 

Celé znění jejich podnětu je přiloženo k tomuto zápisu a členové ZO VOS se s jeho 

obsahem ztotožňují. 

Jako druhý bod byl prezentován podnět ohledně výše příspěvku zaměstnavatele na 

stravování, který je ve současné době asi polovina reálných výdajů a ZO VOS se též 

ztotožňuje s obsahem tohoto podnětu a apeluje na zaměstnavatele o racionální navýšení 

řečeného příspěvku. 

 

7. Usnesení a závěr: 

Členská schůze schvaluje: 

1. zprávu o stavu členské základny,  

2. zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise 

 
Hlasování: 

Pro:  19; Proti: 0; Zdrželo se: 5. 

 

 

 

 
 

Zapsala dne 19. 5. 2022 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 

 

Schválil 

František Kratochvíl, MA, Ph.D., předseda ZO VOS FF  

 

 

Přílohy 

1. Zpráva o hospodaření ZO VOS FF UP a zpráva revizní komise za rok 2021 

2. Přehled čerpání Sociálního fondu FF UP  

3. Podnět zaměstnanců Katedry psychologie k valorizaci mezd 

 


