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Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 20. 1. 2021 
 

Přítomni: 
 

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

Hana Růžičková, ekonomka 

PhDr. Veronika Sejkorová, Ph.D., členka výboru 

Mgr. Anna Gáborová, předsedkyně kontrolní komise  

prof. Dr. Willken Engelbrecht, člen kontrolní komise 

Valerie Vejmolová, členka kontrolní komise 

 

1. Na základě schváleného zákona o stravenkovém paušálu vyvstala na UP a potažmo 

na FF otázka, zda budou zaměstnanci preferovat nadále stravenky, nebo příspěvek 

zaměstnavatele na stravování do mzdy. 

Prof. Engelbrecht: vzhledem k tomu, že situace na UP není jasná – zda budou 

všechny součásti postupovat jednotně, nebo si každá rozhodne samostatně, navrhuje, 

aby se u stravenek zatím zůstalo 

Dr. Kučera upozornil na to, že pokud bude stravenkový paušál zahrnut do mzdy, 

podléhá exekuci, což by mohlo být pro některé nízkopříjmové zaměstnance FF téměř 

likvidační. 

V. Vejmolová  upozornila dále na slevové poukázky, které bývají přiloženy ke 

stravenkám, což je přidaným benefitem ke stravenkám. 

 

Výbor ZO VOS FF UP proto navrhuje zůstat u stravenek a dává hlasovat: 

Celkem přítomných členů výboru a KK:  7 

Pro:       7 

Proti:       0 

Zdržel se:      0 

 

2. Výbor ZO VOS FF bere na vědomí odstoupení dr. Bernátka z výboru ke dni 31. 1. 

2021 na základě jeho písemného vyjádření ze dne 4. 12. 2020 (příloha).  

Dále ke dni 30. 6. 2021 odstupuje z výboru ZO VOS FF dr. Sejkorová a vzhledem 

k ukončení PP jí bude k tomuto datu rovněž ukončeno členství v ZO VOS FF.  

V diskusi o náhradnících bylo navrženo několik dalších kandidátů, kteří budou 

osloveni v následujících dnech. 

 

3. Počty členů VOS na UP – Mgr. Macháčková zpracovává aktuální tabulku. Po 

verifikaci ji umístí na web. Největší ZO VOS se na UP stala CATRIN s celkovým 

počtem 75 členů. 
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4. Otázka dorovnání inflace za rok 2020. Nesrovnalosti v postupu výpočtu, kdy dle 

kvestora odměny za rok 2020 pokryly inflaci a tedy zaměstnancům nemá být nic 

dorovnáno. Výpočet je ale třeba provádět porovnání celkového příjmu za rok 2019 a 

2020 a nárůst by měl činit min. výši inflace, tedy 2,8%. otázka bude diskutována 

s děkanem FF na jednání zástupců ZO VOS dne 21. 1. 2021 a rovněž na jednání KOR 

a následně KOR s vedením UP. 

 

5. Otázka elektoronizace procesů – zaměstnankyně SO byly např. školeny na 

možnost používání elektronických podpisů, nicméně prozatím by se jednalo zřejmě 

pouze o AP a další postup v této otázce nebyl učiněn. Bylo by velmi vhodné se 

posunout např. s elektronickou formou potvrzení o studiu apod. A to nejen vzhledem 

k současné situaci, kdy studenti tato potvrzení potřebují, originál si nemohou 

vyzvednout a skeny na úřadech nebývají přijímány. 

 

6. Dr. Sejkorová informovala o SW vhodném na tlumočení VoiceBoxer. Licence se 

bude kupovat na zkušební provoz. Dr. Sejkorová bude komunikovat s prod. 

Molnártem, aby oslovil katedry ohledně případného zájmu. 

 

7. Výroční členská schůze: předběžný termín bude zřejmě možno vzhledem 

k epidemické situaci naplánovat nejdříve na květen. Jedním z bodů bude mj. i 

možnost benefitu pro členy ZO VOS FF formou FlexiPassů, neboť jak informovala 

ekonomka p. Růžičková stav účtu k 31. 12. 2020 činí 119.972 Kč a žádné výdaje se 

v loňském roce nerealizovaly. Otázka termínu předání FlexiPassů: na prázdniny nebo 

na Vánoce? Dále z členské základy přišel podnět na vánoční benefit pro odboráře ve 

formě např. dárkového předmětu. 

 

 

Usnesení: 

1. Výbor ZO VOS FF jednohlasně schválil stanovisko zůstat u stravenek, 

nepřecházet na stravenkový paušál. 

2. Výbor ZO VOS FF pověřuje předsedu k jednání s vedením FF o dorovnání 

inflace za rok 2020. 

3. Výbor ZO VOS FF pověřuje dr. Sejkorovu k jednání s prod. Molnárem o 

možnostech využití SW na tlumočení VoiceBoxer. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 20. 1. 2021 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 

 

Schválil 

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


