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Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 1. 10. 2021 
 

Přítomni: 
 

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

Hana Růžičková, ekonomka 

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

prof. Dr. Willken Engelbrecht, člen kontrolní komise 

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D., členka výboru – připojena on-line 

 

 

1. Dr. Kučera přivítal přítomné  a jako první bod dal ke zvážení změnu termínu 

výroční členské schůze. Původně zamýšlené datum bylo 21. 10., které ovšem 

vzhledem k dalším událostem na FF (volba děkana aj.) a rozvrhovým kolizím nebude 

možno dodržet. Nově navržený termín je čtvrtek 25. 11. 2021 od 15:00 hod. s tím, že 

bude pozván děkan a další zástupci vedení FF. Termín byl přítomnými akceptován a 

potvrzen, členská základna bude včas informována. 

 

2. Dr. Kučera informoval o výsledku jednání s děkanem, tajemnicí a vedoucí 

personálního oddělení FF ohledně valorizace mezd dne 15. 9. 2021. Jedním okruhem 

jsou mzdy OZ (ostatních zaměstnanců, tedy neakademických), druhým jsou mzdy 

asistentů, odborných asistentů a lektorů, které jsou pod minimální zaručenou mzdou. 

Dr. Solomon doplnila, že je obtížné na katedře udržet tyto zaměstnance, neboť raději 

odchází na ZŠ/SŠ, kde mají lepší výdělek. 

Prof. Engelbrecht tento názor podpořil s tím, že zejména na jazykových katedrách je 

tato situace na hraně a při odchodu těchto zaměstnanců nebude mít kdo učit.  

Dr. Jedličková je stejného mínění s tím, že odborný asistent má nižší mzdu než např. 

učitel/učitelka regionální mateřské školy a neodejde případně jen kvůli tomu, že má 

smlouvu na dobu neurčitou, jinak by na VŠ pokračovat ve své kariéře nechtěl. 

 

Výbor ZO VOS FF UP opakovaně žádá děkana o navýšení tarifů lektorů, asistentů a 

odborných asistentů tak, aby došlo v případě lektorů a asistentů k navýšení nad 

minimální zaručenou mzdu a v případě odborných asistentů k navýšení na úroveň 

průměrné mzdy v ČR. 

 

Výbor ZO VOS FF UP k tomuto bodu dává hlasovat: 

Celkem přítomných členek a členů výboru a KK:  5 

On-line připojených členek a členů:    1 

Pro:        6 

Proti:        0 

Zdržel/a se:       0 
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Výbor ZO VOS FF UP dále trvá na tom, aby docházelo každoročně k dorovnání 

inflace, a to ve mzdovém výměru zaměstnanců FF UP. 

 

Výbor ZO VOS FF UP k tomuto bodu dává hlasovat: 

Celkem přítomných členek a členů výboru a KK:  5 

On-line připojených členek a členů:    1 

Pro:        6 

Proti:        0 

Zdržel/a se:       0 

 

 

2.  Dr. Kučera dále informoval o projednání zajištění ochranných pomůcek (během 

schůzky s vedením FF), což vyplývá z nařízení vlády ČR. Respirátory jsou sice 

k dispozici na vrátnicích jednotlivých budov FF, ale informovanost chybí. 

 

Výbor ZO VOS FF žádá vedení FF, aby lépe informovalo zaměstnance o možnosti 

vyzvednutí ochranných pomůcek (respirátorů) na vrátnici všech budov FF. 

 

Výbor ZO VOS FF UP k tomuto bodu dává hlasovat: 

Celkem přítomných členek a členů výboru a KK:  5 

On-line připojených členek a členů:    1 

Pro:        6 

Proti:        0 

Zdržel/a se:       0 

 

 

3. Dr. Kučera sdělil stanovisko děkana k případnému zřízení očkovacího centra 

přímo na FF. Vzhledem k tomu, že je dostupné na LF, jej nepovažuje za účelné, 

ačkoli AS FF tento požadavek vedení FF předal.  

Dr. Solomon doplnila, že by zřízení takového centra nestálo FF žádné finanční 

prostředky, neboť pan rektor slíbil zajištění bezplatně. V takovém případě jeho 

zřízení na FF podporuje. Shodně se vyjádřili i ostatní s tím, že mezi studenty je 

většina neočkovaných a riziko nákazy je tedy zvýšené. 

 

Výbor ZO VOS FF žádá děkana o zřízení očkovacího centra v prostorách FF, a to 

především pro studenty. 

 

Výbor ZO VOS FF UP k tomuto bodu dává hlasovat: 

Celkem přítomných členek a členů výboru a KK:  5 

On-line připojených členek a členů:    1 

Pro:        6 

Proti:        0 

Zdržel/a se:       0 

 

 

4. Různé 

Dr. Solomon uvedla ze zkušeností z katedry, že v případě tíživé životní situace např. 

z důvodu vážné nemoci je sice možno čerpat bezúročnou půjčku ze SF do výše  
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20.000 Kč, nicméně tato pomoc není zdaleka dostatečná. UP jako největší 

zaměstnavatel v Olomouci by měla poskytovat svým zaměstnancům mnohem větší 

podporu. 

Dr. Kučera informoval o projednávání mj. sociálního fondu UP a jeho čerpání 

v rámci jednání KOR s vedením UP (pror. Papouškovou, Mgr. Kysučanovou z odd. 

lidských zdrojů a Mgr. Černohouzem z odd. právního dne 17. 9. 2021). Směrnice 

čerpání bude aktualizována a bude také navýšena pomoc zaměstnancům v případě 

tíživé životní situace. Z této směrnice pak může vycházet vnitřní norma FF. 

 

Výbor ZO VOS FF žádá děkana o rozšíření možností čerpání SF pro situace, kdy se 

zaměstnanec dostane do tíživé životní situace. 

 

Výbor ZO VOS FF UP k tomuto bodu dává hlasovat: 

Celkem přítomných členek a členů výboru a KK:  5 

On-line připojených členek a členů:    1 

Pro:        6 

Proti:        0 

Zdržel/a se:       0 

 

 

 

Usnesení: 

1. Výbor ZO VOS FF UP opakovaně žádá děkana o navýšení tarifů lektorů, 

asistentů a odborných asistentů tak, aby došlo v případě lektorů a asistentů 

k navýšení nad minimální zaručenou mzdu a v případě odborných asistentů 

na úroveň průměrné mzdy v ČR.  

2. Výbor ZO VOS FF UP trvá na tom, aby docházelo každoročně k dorovnání 

inflace, a to ve mzdovém výměru zaměstnanců FF UP. 

3. Výbor ZO VOS FF žádá vedení FF, aby lépe informovalo zaměstnance o 

možnosti vyzvednutí ochranných pomůcek (respirátorů) na vrátnici všech 

budov FF. 

4. Výbor ZO VOS FF žádá děkana o zřízení očkovacího centra v prostorách FF, 

a to především pro studenty. 

5. Výbor ZO VOS FF žádá děkana o rozšíření možností čerpání SF pro situace, 

kdy se zaměstnanec dostane do tíživé životní situace. 
 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 1. 10. 2021 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 

 

Schválil 

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


