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  Zápis z jednání ZO VOS FF UP s děkanem FF dne 13. 10. 2021 
 

 

Přítomni: 

- zastoupení zaměstnavatele: 

děkan prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. 

tajemnice ing. Jiřina Menšíková 

vedoucí pers. oddělení ing. Iva Ulmanová 

proděkan pro organizaci a řízení Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D. 

 

 

- zastoupení odborů: 

Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.,  předseda 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně  

 

 

Po přivítání přítomných děkanem bylo bezprostředně přistoupeno k jednání. 

 

1) Otázka valorizace mezd 

Děkan sdělil, že v otázce dorovnání inflace ověřil na jednání s děkany ostatních fakult, že 

postupovali jednotně a žádná fakulta nevyplatila zaměstnancům samostatné odměny v tomto 

duchu. Je toho názoru, že by se vždy mělo postupovat v rámci UP stejně. Prorektorka Papoušková 

bude s odbory mj. i v této věci dále jednat. Nicméně se v rámci nastíněné situace snaží najít cestu, 

jak na FF přispět ke zlepšení situace zejména ostatních zaměstnanců. 

Dr. Kučera zopakoval, že úlohou odborů je bojovat za to, aby reálné příjmy zaměstnanců kvůli 

inflaci neklesaly, což se bohužel děje, a to nejen u OZ, ale také u asistentů a lektorů, kterým se 

musí dorovnávat mzda na úroveň alespoň zaručené minimální mzdy. 

Dr. Molnár doplnil, že se takto mzdy dorovnávají a dotázal se, proč odborům nevadí rozdílné tarify 

pro AP na jednotlivých součástech UP.  

Dr. Kučera odpověděl, že samozřejmě tato otázka je v rozporu s postojem odborů na UP od začátku 

a probíhají mnohá jednání k VMP, který byl ovšem přijat za předešlého vedení UP. Jednání stále 

probíhají, avšak situaci se dořešit nepodařilo. 

Tajemnice sdělila, že pokles příjmů v roce 2020 byl zapříčiněn mj. pandemickou situací a 

v letošním roce by mělo dojít ke stabilizaci. Finanční situace FF je dobrá a děkan předá svému 

nástupci „zdravé“ finance.  

K tomu děkan doplnil, že vyhodnotil finanční situaci a jako i dříve se snaží i přes rozpočtové 

provizorium nalézt možnosti, jak finanční situaci zejména OZ zlepšit. Rozhodl se pro tyto 

zaměstnance pro mimořádnou předvánoční odměnu ve výši 20% z odměny každého zaměstnance 

s tím, že zejména dělnické profese bude posuzovat jednotlivě po jménech. Rovněž asistentky na 

katedrách obdrží mimořádnou odměnu na konci roku. 

Dr. Kučera navrhl, aby odměna nebyla v procentuální výši, ale fixní částkou, což bude mnohem 

spravedlivější. 

Děkan rovněž dohlédne na dorovnání mezd asistentů a lektorů tak, aby se necítili nekomfortně. 
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2) Otázka ochranných pomůcek a očkování 

Respirátory jsou k dispozici na vrátnicích všech budov FF – pro lepší informovanost bude tato 

skutečnost přednesena na poradě VK a uvedena v zápisu. 

Očkovací centrum – v Olomouci je jich dostatečný počet a zřízení dalšího v prostorách FF 

nepovažuje vedení za účelné.  

Dr. Kučera navrhuje studenty znovu alespoň hromadně informovat např. mailem s mapkou 

očkovacích center. 

Dr. Molnár doplnil, že taková informovanost již proběhla a studenti byli vyzváni k očkování 

vedením UP i rektorem, tudíž, ti kteří se chtěli naočkovat, tak již učinili.  

Tajemnice se vrátila k finanční situaci na FF a benefitům, které jsou na naší fakultě nejlepší z celé 

UP. Pokud to situace na konci roku dovolí, bylo by možné zaměstnancům dát opět jako další benefit 

Flexipassy – pokud s tím bude ZO VOS FF souhlasit. 

Dr. Kučera za to vedení poděkoval a sdělil, že odbory samozřejmě souhlasí za předpokladu, že SF 

bude čerpán vzhledem k jeho přiměřené stabilitě i do dalších let. Což paní tajemnice potvrdila. 

Dále bylo vedení informováno o plánované výroční členské schůzi ZO VOS FF dne 25. listopadu, 

kam jsou všichni srdečně zváni. Děkan přislíbil účast v rámci svých časových možností. 

 

Obě strany ocenily konstruktivitu diskuse a dobré výsledky vzájemných jednání vedených ve 

prospěch zaměstnanců FF. Díky dobrému hospodaření mohou být zaměstnancům fakulty 

poskytovány i benefity nad rámec KS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 13. 10. 2021 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 

 

Schválil 

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

 


