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Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 16. 6. 2022 
 
 
Přítomni: 
 

František Kratochvíl, MA, Ph.D., předseda 
Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně  
Hana Růžičková, ekonomka 
Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D., členka výboru 
PhDr. Oldřich Břenek, Ph.D., člen výboru 
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., člen výboru 
Mgr. Anna Gáborová, předsedkyně KK 
Valérie Vejmolová, členka KK 
Prof. Dr. Wilken Engelbrecht, člen KK 

 
Omluveni: 
doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., člen výboru 
Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D., členka výboru  
 
Hosté: 
doc. Mgr. Jan Stejskal, MA, Ph.D., děkan FF UP 
Ing. Andrea Wágnerová, tajemnice FF UP 
 
1. Schválení zápisu z minulé schůze 
Výbor ZO VOS FF UP jednohlasně schválil zápis ze schůze 3. 6. 2022. 
 
2. Debata s děkanem FF UP o rozpočtu a valorizaci 
Děkan informoval o celkovém navýšení rozpočtu FF UP o 6.8% o schválení rozpočtu 
FFUP na rok 2022. Dále informoval o složitém postupu jednání o rozpočtu UP a 
případných následcích.   
Ohledně mzdové situace plánuje následující dva kroky. 

1. Z rezervy FFUP dostane každý zaměstnance s úvazkem 1.0 v červencové 
výplatě jednorázový bonus 16 tis. Kč, zaměstnanci s nižším úvazkem 
v poměrné výši. Náklady na tento krok jsou zhruba 9 mil. Kč včetně odvodů 
atd. 

2. Tarifní změny k 1. 7. budou podle následujících úvahy: (i) u AP dojde k 
navýšení tarifů, o OZ bude navýšení formou osobního ohodnocení, protože 
nelze měnit tarif. U všech bude navrženo provedení mírně degresivním 
způsobem. 

https://www.upol.cz/nc/kontakty/vyhledavani/kontakt/empid/02025/
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ZO apelovala na děkana na hospodárné využívání rezerv, které jsou pro tuto situaci 
vytvořeny a vysoká inflace je znehodnocuje. 
 
3. Přehled mezd na UP 
Předseda ZO informoval výbor, že obdržel od RUP přehled mezd dle žádosti. Výbor 
odhlasoval poměrem 8 pro, 1 zdržel, že nejprve zpracuje základní analýzu, než 
poskytne data dalším orgánům (jako je AS nebo EK AS).  
Výbor vytvořil Mzdovou pracovní skupinu (MPS) v následujícím složení: 

1. Tajemnice FF UP 
2. Členové výboru a kontrolní komise ZO 
3. Skupina také osloví další členy FF UP 

 
Členové MPS se seznámí s mzdovými daty a sejdou se k prvnímu jednání v pondělí 
27. června v 11 hodin dopoledne (po zasedání KOR, které je naplánováno na 9:00 
téhož dne).  
ZO VOS již kontaktovala ústředí VOS a požádala formálně o pomoc a případnou širší 
koordinaci v této záležitosti. 
 
4. Sociální fond UP (SF) 
Předsednictvo ZO informovalo výbor, že byla shromážděna aktuální data o SF na 
jednotlivých součástech UP. Tato data byla zaslána na VOS i na RUP a slouží k dalšímu 
jednání, které proběhne 16. června ve 13 hodin. 
 
5. Nábor a propagace VOS 
Předsednictvu se ukládá připravit na základě podnětů z minulé schůze obsah pro 
propagaci ZO VOS. 
 
6. Povinnosti ZO VOS FF UP vůči Rejstříkovému soudu 
Kolegové Kratochvíl, Kučera a Šaradín doloží ověřené podpisy pro rejstříkový soud. 
 
7. Stravenky 
ZO VOS apeluje na vedení FF UP, aby využívali fiskálně výhodné způsoby kompenzace 
a benefitů pro zaměstnance a zvážili navýšení příspěvku na stravné. Vedení FF UP i 
ZO VOS se shodli, že tyto úpravy mohou být provedeny v druhé polovině roku, dle 
aktuální potřeby. 
 
Datum další schůze výboru byl stanoven na pondělí 27. června v 13.00 na obvyklém 
místě v K10@1.31, ale bude ještě potvrzeno. 
 
 
Zapsala dne 16. 6. 2022 
Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
 
Schválil  
František Kratochvíl, MA, Ph.D., předseda ZO VOS FF, v.r.  
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