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Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 28. 6. 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 

Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D. - nově navržená členka výboru 

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D. - nově navržená členka výboru 

PhDr. Oldřich Břenek, Ph.D. - nově navržený člen výboru 

 

 

 

1. Dr. Kučera přivítal přítomné a informoval o odchodu dvou členů výboru. Z tohoto 

důvodu byli osloveni 3 kandidáti na nové členy výboru, kteří se krátce představili. 

Dr. Jedličková z katedry divadelních a filmových studií se dlouhodobě zabývá 

otázkou lidských práv a postavení žen mj. v kontextu akademické půdy. 

Dr. Břenek jako ředitel Centra jazykového vzdělávání působí jak v akademické sféře, 

tak jako OZ – „ostatní zaměstnanci“ (dohodnuté označení neakademiků místo 

nepřesného THP). 

Dr. Solomon z katedry germanistiky se zabývá postavením akademiček v ČR mj. 

v porovnání se západními zeměmi, kdy např. hrozí, že kvůli genderové 

nevyváženosti nebude možno čerpat EU projekty. 

 

Výbor ZO VOS FF UP navrhuje kooptovat dr. Jedličkovou, dr. Solomon a dr. Břenka  

a dává hlasovat: 

Celkem přítomných členů výboru a KK:  7 

Pro:       7 

Proti:       0 

Zdržel se:      0 

 

Všichni výše jmenovaní byli jednohlasně schváleni jako noví členové výboru ZO 

VOS FF UP. 
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2.  Dr. Kučera dále informoval o vyjednávání KOR s vedením UP o nové KS, kde 

bude zakotvena inflační doložka. Pro vyrovnání inflace za rok 2019 ve výši 2,8 % se 

vedou jednání jak na úrovni UPOL, tak na úrovni FF.  

Dne 24. 6. 2021 proběhlo jednání zástupců ZO VOS FF s děkanem a tajemnicí FF. 

Prvním bodem byl stravenkový paušál, který již  některé součásti UP zaměstnancům 

místo stravenek poskytují, nicméně je to v rozporu s KS. Některé součásti UP 

uzavřely separátní dodatek o stravenkovém paušálu. Na základě mnoha urgencí 

směrem k vedení UP je nyní v připomínkovacím procesu dodatek KS č. 7, který tuto 

otázku řeší. Pokud by nebyl uzavřen do 15. 7. 2021, uzavře ZO VOS FF rovněž svůj 

dodatek s tímto bodem.  

Dr. Solomon se dotázala na zdanění této částky ve mzdě – položka je nezdanitelná. 

Dr. Břenek upozornil na slevové poukázky, které byly u stravenek jako bonus – ty 

bohužel nyní již nebudou poskytovány.  

Nicméně v dodatku č. 7 KS odbory navrhují zakotvit příspěvek zaměstnavatele nikoli 

pevnou částkou 55 Kč, ale procenty = 55%, aby při změně výše hodnoty stravenek 

nebylo nutno znovu měnit příslušné dokumenty. 

Výbor ZO VOS FF UP s tímto návrhem souhlasí a dává hlasovat: 

 

Celkem přítomných členů výboru a KK:  10 

Pro:       10 

Proti:       0 

Zdržel se:      0 

 

Návrh byl jednohlasně přijat. 

 

 

Druhým bodem jednání zástupců ZO VOS FF s vedením FF bylo dorovnání inflace 

za rok 2019. Tajemnice sdělila, že přehled příjmů zaměstnanců je připraven a bude 

výboru poskytnut do 15. 7. 2021. Dle jejího sdělení byla všem zaměstnancům FF 

inflace dorovnána. Bude třeba prověřit na jednotlivých pracovištích a projednat na 

další schůzce výboru, která je předběžně plánována na začátek října 2021 – viz 

poslední bod zápisu. 

Dr. Kučera k tomuto tématu informoval, že valorizační doložka byla z KS vypuštěna 

v době krize 2009-10 a bohužel od té doby se ji nepodařilo do KS vrátit. Jednání o 

nové KS probíhají již několik let a nyní s novým vedením UP se doufejme posunou 

dále. 

Mgr. Macháčková informovala o urgencích směrem k personálnímu oddělení RUP o 

vydání směrnice rektora k čerpání sociálního fondu, který je již od loňského podzimu 

slibován. Na jeho základě teprve může FF vydat svoji směrnici, ve které bude 

zakotvena možnost čerpání tohoto fondu nejen pro zaměstnance, ale i jejich rodinné 

příslušníky (např. na dovolenou, dětské tábory apod.). Na FF má každý zaměstnanec 

od loňského roku zřízen tzv. „osobní účet“, z něhož může čerpat ročně do výše 1.000 

Kč s možností kumulace až po 3 roky. Pakliže si po 3 letech svůj příspěvek 

nevyčerpá, bude částka rozpuštěna do společného budgetu. Suma a její čerpání bude 

vizualizována na výplatnici zaměstnance. 

Dr. Solomon navrhuje, aby odměna při životním či pracovním jubileu nebyla 

v kompetenci vedoucí/ho pracoviště, ale personálního oddělení. A rovněž aby 

v Dodatku č. 4 ke KS č. III Odměny při životních a pracovních výročích byla 

vypuštěna formulace „ve výši do“ a částka byla vyplácena vždy v maximální výši. 
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Výbor ZO VOS FF UP s tímto návrhem souhlasí a dává hlasovat: 

 

Celkem přítomných členů výboru a KK:  10 

Pro:       10 

Proti:       0 

Zdržel se:      0 

 

Návrh byl jednohlasně přijat. 

 

Dále dr. Solomon upozornila na nerovnost při vyplácení odměny při životním či 

pracovním jubileu pro zaměstnance na rodičovské dovolené, kteří jsou 

diskriminováni, když tuto odměnu vůbec neobdrží. Navrhuje, aby tato odměna byla 

vyplácena i zaměstnancům na rodičovské dovolené. 

 

Výbor ZO VOS FF UP s tímto návrhem souhlasí a dává hlasovat: 

 

Celkem přítomných členů výboru a KK:  10 

Pro:       10 

Proti:       0 

Zdržel se:      0 

 

Návrh byl jednohlasně přijat. 

 

 

3. Dr. Kučera informoval o jednání AS FF a rozpočtovém provizoriu, které zřejmě 

potrvá do podzimu 2021. AS UP navrhuje rektorovi a AF FF navrhuje děkanovi 

přijmout organizační opatření tak, aby jednotlivá pracoviště mohla plánovat finance 

alespoň v rámcovém objemu. Děkan slíbil po jednání s rektorem tuto otázku 

projednat s vedoucími pracovišť. 

 

 

4. Dr. Kučera poděkoval dr. Sejkorové za dlouhodobou vynikající práci a veškeré 

aktivity v rámci ZO VOS a výboru. Dr. Sejkorová odchází na jiné pracoviště, nebude 

tedy již dále zaměstnancem UP. 

 

 

5. Předběžný termín jednání výboru ZO VOS FF je stanoven na pátek 1. 10. 2021 od 

9:00 hod. 

Předběžný termín výroční členské schůze je stanoven na čtvrtek 21. 10. 2021 s tím, 

že bude pozván nově zvolený děkan i další členové vedení FF. 

 

 

Usnesení: 

1. Výbor ZO VOS FF jednohlasně schválil kooptaci nových členů výboru: dr. 

Jedličkovou, dr. Solomon, dr. Břenka.  

2. Výbor ZO VOS FF jednohlasně schválil stanovení příspěvku zaměstnavatele 

na stravování nikoli pevnou částkou, ale v procentuálním vyjádření ve výši 

55 %. 
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3. Výbor ZO VOS FF jednohlasně schválil návrh změny formulace pro 

vyplácení odměny při životních a pracovních výročích v Dodatku č. 4 ke KS 

čl. III: vypuštění slov „až do výše“ a vyplacení vždy maximální částky. 

4. Výbor ZO VOS FF jednohlasně schválil návrh, aby odměna při životních a 

pracovních výročích byla vyplácena i zaměstnancům na rodičovské 

dovolené. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 28. 6. 2021 

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 

 

Schválil 

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


