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Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 1. 12. 2021 
 

 

Přítomni: 
 

Mgr. Ondřej Kučera, 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 

František Kratochvíl, MA, Ph.D., člen výboru 

Mgr. Anna Gáborová, předsedkyně KK 

Valérie Vejmolová, členka KK 

 

1. Dr. Kučera přivítal přítomné  a jako první bod se dotázal, zda všichni přítomní 

souhlasí se zněním zápisu z výroční členské schůze ZO VOS FF dne 25. 11. 2021. 

Všichni souhlasili, některé drobné úpravy byly již provedeny, zápis byl rovněž zaslán 

k revizi děkanovi a ing. Ulmanové. Může být rozeslán členské základně k hlasování 

per rollam. 

 

2. FlexiPassy pro členy z prostředků ZO VOS FF – budou objednány stejně jako 

předloni na UP a posléze naší organizaci přefakturovány tak, aby se stihly předat 

ještě před Vánocemi. 

 

3. Otázka odměn, které byly na výroční členské schůzi potvrzeny děkanem, a to ve 

výši 20% z koncoročních odměn pro každého zaměstnance, u nízkopříjmových 

profesí 40%. Návrh ZO VOS FF, aby byla odměna vyplacena v paušální výši, nebyl 

vedením FF akceptován. Děkan slíbil, že odměnu dostanou i zaměstnanci 

nákladových středisek, kde nebude dostatek financí na koncoroční odměny. 

 

4. On-line práce z domu: požadavek ZO VOS FF na vedení fakulty, aby byly 

vyčísleny úspory vzniklé touto formou práce z důvodu pandemické situace (náklady 

na energie, vodu, hygienické potřeby, úklid apod.) a návrh zvážit vyplacení 

jednorázové kompenzace zaměstnancům takto pracujícím formou jednorázové 

odměny. 

 

Výbor ZO VOS FF UP k tomuto bodu dává hlasovat: 

Celkem přítomných členek a členů výboru a KK:  9 

Pro:        9 

Proti:        0 

Zdržel/a se:       0 



Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Křížkovského 511/10 | 771 47 Olomouc 

www.ff.upol.cz 

 

 

5.  Dotaz na vedení FF, kdy budou na sekretariáty kateder distribuovány ochranné 

pomůcky, jak bylo uvedeno v zápisu z porady VK 24. 11. 2021. 

 

6. Dr. Kučera sdělil, že vzhledem k nominaci na funkci proděkana pro organizaci a 

řízení nově nastupujícím děkanem (od února 2022) rezignuje na funkci předsedy ZO 

VOS FF a navrhuje do této funkce dr. Kratochvíla. Současně se táže, zda někdo 

z přítomných má jiný návrh. Všichni přítomní tento návrh podpořili a dr. Kratochvíl 

krátce představil svou vizi o fungování odborů v případě, že by byl předsedou. 

 

Výbor ZO VOS FF UP k tomuto bodu dává hlasovat: 

Celkem přítomných členek a členů výboru a KK:  9 

Pro:        8 

Proti:        0 

Zdržel/a se:       1 

 

7. Různé 

- Dr. Kučera informoval o chystaném jednání v rámci KOR s vedením UP – pror. 

Papouškovou v pátek 3. 12. 2021, kde je prioritou valorizace mezd – návrh dodatku 

č. 8 ke KS s inflační doložkou byl již vedení UP zaslán a bude projednáván. Dalšími 

body je KS, Pracovní řád. 

- Jako bod na toto jednání dále dr. Kučera na návrh dr. Kratochvíla hodlá zařadit 

zastropování rozpětí mezd na UP (např. 5 :1), což je na zahraničních VŠ naprosto 

běžné. Zamezilo by se tak zcela absurdním rozdílům ve výši mezd na jednotlivých 

součástech UP a rovněž mezi zaměstnanci na jednotlivých součástech UP (AP vs. 

OZ). 

- Dalším bodem bude Gender Equality Plan a výsledky šetření – tento bod byl 

projednáván na  výroční členské schůzi ZO VOS FF 25. 11. 2021 (viz zápis). 

- Dr. Solomon společně s dr. Kratochvílem zmínili potřebu další propagace odborů 

na fakultě i celé UP. Bylo by vhodné k tomu využít sociální sítě a založit FB stránku. 

Dr. Kratochvíl si vzal praktické provedení a získání šikovného kolegy či kolegyně na 

tuto oblast za své. 

 

Usnesení: 

1. Výbor ZO VOS FF žádá vedení fakulty, aby byly vyčísleny úspory vzniklé 

fakultě díky on-line práci z domu některých zaměstnanců z důvodu 

pandemické situace (náklady na energie, vodu, hygienické potřeby, úklid 

apod.) a navrhuje zvážit vyplacení jednorázové kompenzace zaměstnancům 

takto pracujícím formou jednorázové odměny. 

2. Výbor ZO VOS FF UP se táže vedení FF, kdy budou na sekretariáty kateder 

distribuovány ochranné pomůcky, jak bylo uvedeno v zápisu z porady VK. 

3. Výbor ZO VOS FF po rezignaci dr. Kučery schvaluje do funkce předsedy ZO 

VOS FF dr. Františka Kratochvíla, MA, Ph.D. 
 

 

 

Zapsala dne 1. 12. 2021 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 

 

Schválil 

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


