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 Zápis z jednání ZO VOS FF UP s proděkanem FF Molnárem dne 4. 12. 2020 
 

Přítomni: 

- zastoupení zaměstnavatele: 

proděkan dr. Ondřej Molnár 

 

- zastoupení odborů: 

dr. Ondřej Kučera, předseda 
Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně  

 

1) Proděkan tlumočil názor vedení FF, že vzhledem k obtížnosti letošního roku v souvislosti 

s epidemickou situací chtějí zaměstnancům poděkovat za zvládnutí této situace a práci odvedenou ve 

ztížených podmínkách, a to formou jednorázové odměny pro všechny zaměstnance s pracovním 

úvazkem min. 0,5 a výše. Nikoli však ve finanční podobě, ale ve formě nepeněžní – formou FlexiPassů 

v hodnotě: 

 

a) 2.000 Kč (v SF zbude do dalšího roku 6 114 000  Kč) 

b) 3.000 Kč (v SF zbude do dalšího roku 5 664 000 Kč) 

 

2) Dr. Kučera upozornil na skutečnost, že je třeba vždy zvažovat čerpání SF s ohledem na jeho tvorbu 

a zůstatek tak, aby se při nadměrném čerpání momentálně poskytované navýšené benefity nemusely 

případně v nadcházejících letech snižovat. To ale v případě této jednorázové odměny nehrozí a také je 

při čerpání SF zachován princip jednotného přístupu ke všem zaměstnancům - jak akademickým, tak 

neakademickým. Tudíž vyslovuje souhlas s variantou b, tzn. poukázky FlexiPass v hodnotě 3.000 Kč 

pro všechny zaměstnance FF UP s min. pracovním úvazkem 0,5 a výše. 

 

Zápis z jednání bude po odsouhlasení většinou členů výboru ZO VOS FF per rollam předán vedení FF 

k umožnění realizace shora uvedeného procesu.  

 

Zapsala dne 4. 12. 2020 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 

 

Schválil 

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

 

 

Hlasování per rollam  o poukázkách FlexiPass v hodnotě 3.000 Kč pro všechny zaměstnance FF UP: 

 

počet členů výboru: 6  pro:   6 

     proti:   0 

     zdržel se:  0 

 

počet členů KK: 3  pro:   3 

     proti:   0 

     zdržel se:  0 


