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Zápis z jednání členské schůze ZO VOS FF UP dne 21. 3. 2019 

 

1. Zahájení a schválení programu členské schůze 

Počet členů ZO VOS FF UP přítomných na schůzi: 21 

Hosté: 14 (viz prezenční listina) 
 

2. Přehled členské základny ZO VOS FF UP v roce 2018 

Mgr. Macháčková informovala o stavu členské základny v roce 2018. Celkem nyní členská 

základna čítá 47 členů, z toho jsou 3 na rodičovské dovolené. Složení je následující: 58% 

akademických pracovníků a 42% ostatních zaměstnanců. V celkovém počtu všech 

zaměstnanců FF je naše ZO VOS zastoupena necelými 11%. 

 

3. Zpráva o hospodaření ZO VOS FF UP a zpráva revizní komise za rok 2018 

Kontrolu provedla a zprávu přečetla Mgr. Gáborová - viz příloha. 

Čerpání probíhá řádně dle nastavených pravidel. 
 

4. Informace z jednání o valorizaci mezd  

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

Tarify byly na UP signifikantně navýšeny AP od 1. 1. 2019, ostatním zaměstnancům nikoli. 

Na základě vyjednávání s děkanem prof. Pechalem byla na FF i ostatním zaměstnancům  

navýšena mzda od 1. 1. 2019, a to formou odměny ve výši 10% z tarifní mzdy. Výsledkem 

jednání KOR s rektorem prof. Millerem je návrh na zvýšení tarifů ostatním zaměstnancům 

o 4% od 1. 5. 2019 s tím, že jednání ještě nejsou uzavřena – jak potvrdila i Mgr. 

Kysučanová za RUP. Na jedné z fakult ještě jednání probíhají. Ostatním zaměstnancům FF 

bude v případě navýšení tarifní mzdy o 4% nadále kompenzováno dalších 6% formou 

zvláštní mzdové složky. Děkan doplnil, že i na jednání AS FF byla tato kompenzace pro 

THP odsouhlasena a podpořena. Dále bude KOR pokračovat v jednáních s vedením UP o 

opětovném zavedení tzv. inflační doložky, neboť ta byla v době krize odbory vstřícně 

k vedení univerzity z KS vypuštěna a bohužel dosud její platnost není obnovena, ačkoli 

krize již dávno pominula. 

- Tajemnice Ing. Menšíková informovala o stavu a čerpání SF, který se díky projektům a 

zvyšování mezd daří navyšovat. Sdělila tudíž návrh děkana, aby byl všem zaměstnancům 

FF navýšen příspěvek na penzijní připojištění (nebo Flexi passy) ze současných 700 na 

1.200 Kč měsíčně.  

- Mgr. Macháčková v souvislosti s výše uvedeným nárůstem SF navrhla jako další možné 

využití zvýšení příspěvku na sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců ze současných 600 

na 1.000 Kč. 

- PhDr. Gyuránová navrhla, aby byl každému zaměstnanci zřízen „osobní účet“, kde by se 

nevyčerpané příspěvky ze SF mohly kumulovat a převádět do dalších let. Dále navrhla, 

aby byli členové odborů alespoň něčím motivováni oproti ostatním zaměstnancům – 

z finančních prostředků ZO VOS jim lze např. věnovat poukázku do knihkupectví apod. 
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- K osobnímu účtu paní tajemnice sdělila, že jsou zde legislativní a administrativní 

překážky, nicméně navýšení příspěvku na sport a kulturu na 1.000 Kč ročně na 

zaměstnance lze se souhlasem pana děkana potvrdit.  

- Mgr. Gáborová navrhla jako možnost dalšího čerpání stále rostoucího SF přispět např. na 

permanentky do Balua, abonentky do divadla, případně možnost poskytovat 

zaměstnancům příspěvek na dětské letní tábory. 

- Dr. Kučera navrhl možnost dalšího plošného benefitu – více mobilních dat, neboť 

v současnosti služby poskytované mobilním operátorem zaměstnancům UP jsou výhodné 

pouze na telefonování. Mgr. Kysučanová slíbila prověřit jako podnět za celou UP. Dr. 

Kučera dále vyzval k zaslání dalších podnětů na možné čerpání SF. ZO VOS je bude 

zpracovávat a případně projedná s vedením FF. 

 

5. Mediální kampaň 

- Dr. Sejkorová rozdala přítomným leták se shrnutím informací o činnosti odborů na FF 

formou rozhovoru, který vedla se současným předsedou a místopředsedkyní, jež jsou 

zároveň zakládajícími členy ZO VOS na FF. Apelovala na přítomné, aby šířili tyto 

informace na svých pracovištích, neboť větší členská základna je jistě výhodnější pro 

kolektivní vyjednávání v rámci tripartity. Naším cílem je mít alespoň 25% zastoupení 

odborářů v celkovém počtu zaměstnanců FF.  

- Dr. Bernátek doplnil, že budeme i nadále mediálně propagovat činnost odborů a zjišťovat 

zájmy zaměstnanců nejen pro zlepšení pracovních podmínek, ale i využití volného času. 

Navrhl buď formou prezentace a setkání se všemi zaměstnanci, nebo možná vhodněji 

písemně.  

 

6. Vystoupení hostů 

- Děkan prof. Pechal krátce pozdravil přítomné a potvrdil již výše uvedená stanoviska 

vedení FF. Konstatoval, že názorově je vedení fakulty s odbory v souladu a vztahy jsou na 

korektní bázi. Dr. Kučera ocenil vstřícný přístup vedení FF a ochotu se vždy dohodnout na 

oboustranně akceptovatelných řešeních.  

- Dr. Krákora – předseda ZO VOS PDF pozdravil přítomné a informoval o činnosti odborů 

na PDF. Zde je členský příspěvek 1% ze mzdy. Finance jsou použity např. k nákupu 

vstupenek do divadla nebo na koncerty, plavenek, zájezdům na muzikály, do sklípku apod. 

S vedením komunikují, vztahy nejsou nijak konfrontační. 

- Mgr. Šperková – předsedkyně ZO VOS FZV informovala o právě nově založené ZO na 

FZV. Jejich cílem je zlepšit pracovní prostředí a vztahy k THP zaměstnancům na fakultě. 

V současnosti mají 5 členů. 

- J. Fantulová – předsedkyně ZO VOS SKaM byla zvolena právě dnes místo dlouhodobě 

nemocné p. Vodrážkové. Mají 8 členů a 10 nových přihlášek. 

 

7. Různé - diskuse 

- Dr. Sejkorová doplnila jednu z výhod členství v odborech, a to je bezplatná právní pomoc. 

Mgr. Macháčková dodala, že již několik členů ZO tuto možnost využilo. 

- Mgr. Gáborová rozdala program na Divadelní Floru 2019 s tím, že 2 vstupenky si může 

každý zaměstnanec objednat přímo u ní (mailem) a budou hrazeny ze SF (odečteny 

z celkové sumy 1.000 Kč na rok). 

- Mgr. Macháčková informovala o možnosti zakoupení vstupenek na zahradnickou Floru 

2019 přímo u ní – 1 vstupenka z příspěvku ze SF (65 Kč) a dalších až 5 ks pro členy odborů 

rovněž s 50% slevou (tedy 65 Kč za kus), pro ostatní zaměstnance 1 (z příspěvku) + 1 za 

65 Kč. 
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8. Usnesení a závěr: 

 

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

 

2. Členská schůze schválila navýšení členského příspěvku ZO VOS ze stávajících 45 Kč 

na 100 Kč měsíčně od 1. 5. 2019. 

 

3. Členská schůze schválila zvýšení příspěvku ze SF na penzijní připojištění (ev. Flexi 

passy) ze současných 700 Kč na 1.200 Kč měsíčně pro každého zaměstnance od 1. 5. 2019. 

 

4. Členská schůze schválila zvýšení příspěvku ze SF na kulturní a sportovní vyžití 

zaměstnanců ze  600 Kč na 1.000 Kč na osobu pro rok 2019. Výše příspěvku 

v následujícím roce se bude vždy odvíjet od stavu tvorby a čerpání, resp. zůstatku SF. 

 

 

K usnesení proběhlo hlasování následovně: 

Celkem přítomno členů ZO VOS FF:  21 

Pro:      21 

Pro per rollam     5 

Proti:      0 

Zdržel se hlasování:     0 

 

 

 
 

 
 

Zapsala dne 28. 3. 2019 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 

 

Schválil 

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

 

 

Přílohy: 

- prezenční listina 

- zpráva o hospodaření a zpráva revizí komise ZO VOS FF UP za rok 2018 

 

 

 

 


