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  Zápis z jednání ZO VOS FF UP s děkanem FF dne 15. 9. 2021 
 

 

Přítomni: 

- zastoupení zaměstnavatele: 

děkan prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. 

tajemnice ing. Jiřina Menšíková 

vedoucí pers. oddělení ing. Iva Ulmanová 

 

 

- 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 postupoval jednotně s ostatními děkany a v souladu 

s výsledkem jednání se zástupci ZO VOS FF dne 21. 1. a 24. 6. 2021. 

Dr. Kučera sdělil, že dle podkladů z několika pracovišť FF nebyla inflace dle tohoto postupu 

dorovnána, což  lze doložit konkrétním procentuálním poklesem příjmů za rok 2020 v porovnání 

s rokem 2019. Znovu zdůraznil, že úlohou odborů je bojovat za zajištění alespoň stagnace příjmů 

zaměstnanců, pokud není možný nárůst. Ale bohužel dochází k poklesu, pakliže není reflektována 

inflace.  

Tajemnice citovala přesné znění zápisu z 21. 1. 2021: „… ve vedení UP se domluvili na jednotném 

postupu: roční výše „inflačních odměn“ zaměstnance za rok 2020 musí  být minimálně ve výši 2,8 

% ročního mzdového tarifu (leden – prosinec 2019) ze zdroje 11 a 30.“ 

Dr. Kučera k tomu sdělil, že právě tento postup nebyl na FF realizován. Na rozdíl od např. PřF nebo 

FZV, kde ostatní zaměstnanci (OZ - neakademičtí pracovníci) obdrželi v lednu 2020 právě toto 

dorovnání formou jednorázové odměny. 

Děkan sdělil, že zřejmě došlo v této otázce k nedorozumění. Je třeba oddělit akademické 

pracovníky a ostatní zaměstnance, na čemž panuje se ZO VOS FF naprostá shoda. Rovněž tak lze 

nalézt shodu v potřebě navýšit mzdu lektorů – asistentů a odborných asistentů, kteří jsou pod 

minimální zaručenou mzdou – jak bylo diskutováno na minulém jednání 24. 6. 2021. 

Co se týká dorovnání inflace pro OZ, částka 2,8% z tarifu krát 12 by neměla být pro FF nijak 

likvidační, neboť stav financí je na FF dobrý. Děkan pověřil tajemnici, aby spočítala celkové 

náklady, které by bylo třeba vynaložit, kdyby přistoupil na návrh výkladu odborů k navýšení.  

Dále děkan opětovně sdělil, že dle dohody s děkany z prosince 2020 bylo postupováno jednotně, a 

to že průměrný mzdový tarif bude navýšen o 2,8%, tj. o míru inflace. Pokud odměny (a jiné 

nenárokové složky mezd) dosáhly 2,8% ( k průměrnému ročnímu tarifu) , jde o adekvátní navýšení, 

v opačném případě bude chybějící část  doplacena mimořádnou odměnou. Na setkání s ostatními 

děkany tuto záležitost ještě znovu prodiskutuje a ověří, jak na ostatních fakultách postupovali. Také 

požádal, aby byl informován o postupu jednání na úrovni KOR – vedení UP. 
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Dr. Kučera zopakoval, že tato mimořádná „inflační odměna“ je nad rámec ostatních obvyklých 

odměn, jelikož pouze takto může dojít k valorizaci celkového příjmu o inflaci.  

Dále děkana informoval, že jednání na úrovni KOR – vedení UP proběhne v pátek 17. 9. 2021 a o 

výsledku bude vedení FF informováno. 

K tomuto tématu je třeba se následně znovu sejít a uzavřít jej. ZO VOS navrhuje termín jednání do 

konce září 2021. 

 

  

 

2) Otázka zajištění ochranných pomůcek na začátek zimního semestru 

Dr. Kučera se dotázal paní tajemnice, jak budou zajištěny ochranné pomůcky na zahájení ZS 

akademického roku 2021/22. Paní tajemnice sdělila, že toto je v kompetenci proděkana Polácha. 

Dotaz tedy předá přímo jemu. Je třeba zajistit vše v souladu s nařízeními vlády ČR – ať už na 

katedrách, nebo při vstupu na fakultu. Diskutována otázka zřízení očkovacího centra přímo na FF. 

Odbory zřízení podporují jako jednu z cest k ukončení pandemie. Děkan je názoru, že pokud je 

očkovací centrum na LF, jeho zřizování na FF by nebylo účelné. 

 

 

 

 

 

Závěrem dr. Kučera poděkoval za čas, který vedení věnovalo prodiskutování zejména otázky 

valorizace mezd OZ. Konkrétní termín dalšího jednání nebyl stanoven. ZO VOS FF předpokládá, 

že bude dohodnut operativně, jakmile budou k dispozici podklady dle bodu 1, nejpozději však do 

konce září 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 15. 9. 2021 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 

 

Schválil 

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

 


