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 Zápis z jednání ZO VOS FF UP s děkanem FF dne 24. 6. 2021 
 

 

Přítomni: 

- zastoupení zaměstnavatele: 

děkan prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. 

tajemnice ing. Jiřina Menšíková 

 

- zastoupení odborů: 

Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.,  předseda 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně  

 

 

Po přivítání přítomných děkanem bylo bezprostředně přistoupeno k jednání. 

 

1) Otázka. stravenkového paušálu 

Některé součásti UP uzavřely samostatný dodatek KS ke stravenkovému paušálu, KOR se snaží 

řešit komplexně. Na základě několika urgencí směrem k RUP je nyní připraven a v procesu 

připomínkování dodatek č. 7 KS. Pokud nebude schválen do 15. 7. 2021, uzavře ZO VOS 

samostatný dodatek pro FF.  

 

2) Otázka valorizace mezd 

Na základě požadavku ZO VOS FF byl dle sdělení p. tajemnice vytvořen přehled – meziroční 

srovnání příjmů zaměstnanců FF za rok 2019 v relaci na 2020 (viz zápis z 21. 1. 2021). Děkan byl 

informován a p. tajemnice sdělila, že všem „ostatním zaměstnancům“ (OZ zavedeno po dohodě 

s vedením UP místo nepřesného THP) mzda o částku inflace byla dorovnána. ZO VOS však tyto 

podklady neobdržela. Do 15. 7. 2021 budou výboru ZO VOS předány. 

Dr. Kučera dále nastolil otázku mezd lektorů – asistentů a odborných asistentů, kteří jsou pod 

minimální zaručenou mzdou. Děkan a tajemnice připraví rozklad a porovnání s jinými fakultami 

do 15. 9. 2021. Děkan pak prodiskutuje s vedoucími kateder a navrhne řešení, ovšem katedry si 

musí umět samy rozpočet v této oblasti vybalancovat. 

Děkan je dále na úrovni jednání s ostatními děkany a rektorem připraven vznést téma financí na 

UP z pohledu relativity přístupu – zatímco na některých fakultách je zásadní otázka financí 

v rozmezí stovek tisíců, na jiných se pohybuje na úrovni milionů. 

 

3) Rozpočtové provizorium 

Dr. Kučera informoval o usnesení č.6: AS FF UP s výhledem dlouhodobého rozpočtového 

provizoria žádá pana rektora, aby provedl příslušná rozpočtová opatření k zajištění rozpočtového 

hospodaření v souladu s čl. 40 Statutu UP, které zohlední aktuálně platnou metodiku dělení 

příspěvků a dotací, a umožní všem součástem UP čerpat částky, které odpovídají této metodice a 

nikoliv částkám vyplývajícím z pravidel rozpočtového provizoria (tj. poskytnutého příspěvku a 

dotace ze státního rozpočtu a dotace na specifický výzkum předchozího kalendářního roku).  

Usnesení č. 8 : AS FF UP s výhledem dlouhodobého rozpočtového provizoria žádá pana děkana, 

aby provedl příslušná rozpočtová opatření k zajištění rozpočtového hospodaření analogicky s čl. 40 
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Statutu UP, které zohlední aktuálně platnou metodiku dělení příspěvků a dotací v rámci 

decentralizovaného rozpočtu FF UP, a umožní všem pracovištím FF UP čerpat částky, jež 

odpovídají této metodice a nikoliv částkám vyplývajícím z pravidel rozpočtového provizoria.  

Dr. Kučera dále informoval, že katedry jsou momentálně v očekávání finančních pravidel a velkém 

stresu, bylo by tedy vhodné situaci řešit navrhovaným opatřením děkana. 

Děkan jde na schůzku s rektorem 25. 6. 2021, kde si potvrdí čísla, která již předběžně děkani fakult 

obdrželi, a poté bude možno namodelovat rozpočet FF i za současného stavu provizoria, které 

zřejmě potrvá minimálně do podzimu 2021. Paní tajemnice je připravena takto postupovat a děkan 

bude poté jednat s jednotlivými vedoucími kateder, aby byl finanční plán na 2021 vytvořen 

rozumně včetně plánované rezervy. 

 

 

Závěrem dr. Kučera znovu ocenil a poděkoval za přístup vedení FF k zaměstnancům a vždy 

konstruktivní a plodná jednání se zástupci odborů. Rovněž děkan vyslovil poděkování za korektní 

přístup odborů ke společným jednáním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 24. 6. 2021 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 

 

Schválil 

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

 


