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Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 10. 2. 2022 
 

 

Přítomni: 
 

František Kratochvíl, MA, Ph.D., předseda 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně  

Hana Růžičková, ekonomka 

Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D., členka výboru 

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D., členka výboru  

PhDr. Oldřich Břenek, Ph.D., člen výboru 

Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., člen výboru 

doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., člen výboru 

Mgr. Anna Gáborová, předsedkyně KK 

prof. Dr. Wilken Engelbrecht, člen KK 

Valérie Vejmolová, členka KK 

 

1. Organizace 

Dr. Kratochvíl přivítal přítomné a jako první bod informoval o výsledcích jednání 

KOR dne 28. 1. 2022.  

a) Novým předsedou KOR byl zvolen dr. Kratochvíl z FF, místopředsedou Bc. 

Pejzl z LF.  

b) K řešení situace ve vztahu CATRIN a PŘF proběhne osobní schůzka se 

zástupci KOR, aby se spor nepřenášel nadále veřejně a nezhoršoval napětí 

v rámci UP a vedením obou zúčastněných subjektů. 

c) Podnět členky KOR ing. Sigmundové (RUP) k vedení UP o judikátu soudu 

k proplacení kompenzace za přestávku ve směnném provozu. Na UP nebylo 

propláceno a dle judikátu vzniká nárok na zpětné proplacení za 3 roky. Na FF 

se týká pouze vrátných – členové výboru je osloví na jednotlivých budovách 

a dodají seznam předsedovi k osobnímu projednání s děkanem FF. Dr. 

Kučera informoval, že judikát byl předán vedení UP. Nicméně na 

personálním a mzdovém oddělení RUP probíhá reorganizace, prozatím se k 

tomuto tématu nikdo z vedení nevyjádřil. 

 

2. Agenda KOR ohledně mezd na UP 

Jednání o KS bude pokračovat, dosavadní místopředseda ing. Kolář se bude ještě 

v této věci angažovat a předá postupně podklady novému vedení KOR. To bude mj. 

požadovat podklady ohledně mezd na UP, jak bylo předjednáno v prosinci 2021 

s kvestorkou. 

Doc. Šaradín doplnil, že je třeba požadovat podklady také v rámci FF a pak provést 

porovnání jednotlivých pracovišť. V rámci UP jsou velké rozdíly mezi jednotlivými  

 

https://www.upol.cz/nc/kontakty/vyhledavani/kontakt/empid/02025/
https://www.upol.cz/nc/kontakty/vyhledavani/kontakt/empid/09046/
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součástmi, ačkoli UP má formálně jedno IČO. Je třeba sledovat pay gap. Může 

zajistit v případě potřeby podporu p. Středuly z ČMKOS. 

Dr. Kučera a dr. Kratochvíl se shodují na nutnosti sledování poměru nejvyšších a 

nejnižších mezd, aby se neúměrně nezvyšoval, ale naopak snižoval. 

 

3. Valorizace mezd na UP 

Mgr. Macháčková připomněla dodatek č. 8 ke KS upravující valorizaci mezd na UP, 

který je již téměř rok připraven a byl předán vedení UP, nicméně stále nebylo 

dosaženo konce jednání. Stejná situace je se směrnicí o čerpání SF, kde dle nových 

pravidel bude možné čerpat SF i pro rodinné příslušníky a na další aktivity jako např. 

dovolenou či dětské tábory. 

Na to je navázána směrnice FF, která nemůže být inovována. 

Na FF je kromě SF pro zaměstnance zřízen ještě osobní účet s příspěvkem 1.000 Kč 

ročně a kumulací max. 3 roky (3.000 Kč).  

O benefitech pro zaměstnance FF bude připravena a zveřejněna přehledná informace. 

 

4. Výroční konference VOS 

Mgr. Gáborová se on-line zúčastnila výroční konference VOS – záznam je v linku  
https://youtu.be/gXMhmUC_1N8 

a od cca 1:10 hod. lze sledovat diskusi ohledně mezd. 

 

5. Bezpečnost práce a požární ochrana 

Dr. Kučera zmínil v rámci proškolení zaměstnanců o bezpečnosti práce potřebu 

nácviku evakuace v případě požáru, neboť teoretické školení je nedostačující. Je 

třeba „fire drill“, a to nejen pro zaměstnance, ale i studenty. 

 

6. Běžící případy na FFUP 

Dr. Kratochvíl také zmínil angažování členů výboru v interních záležitostech fakulty 

v rámci pracovně-právních vztahů, rozvázání pracovního poměru apod. 

 

7. Představení novému vedení FFUP 

Zástupci ZO VOS FF si dle časových možností domluví termín schůzky s vedením 

FF a rovněž tak nově zvolené vedení KOR se setká s vedením UP k projednání všech 

potřebných záležitostí, na úrovni UP zejména výše zmíněného dodatku č. 8 KS 

k valorizaci mezd, získání přehledu vývoje mezd a vydání směrnice o čerpání SF UP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 10. 2. 2022 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 

 

Schválil  

František Kratochvíl, MA, Ph.D., předseda ZO VOS FF, v.r.  

https://youtu.be/gXMhmUC_1N8

