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Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 3. 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 
Mgr. Kristýna Solomon, 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 

 
Omluveni: 
Prof. Dr. Wilken Engelbrecht, člen KK 
doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., člen výboru 
 

 
1. Schválení zápisu z minulé schůze 
Výbor ZO VOS FF UP jednohlasně schválil zápis ze schůze 6.5. 2022. 
 
2. Setkání s děkanem FF UP 
Dne 1. 6. 2022 se předseda a místopředsedkyně ZO setkali s děkanem FF UP a 
proděkanem pro organizaci a jednali s nimi o třech bodech: (i) valorizace mezd, kde 
dospěli k vzájemné shodě, že valorizace by měla proběhnout již k 1. 7. 2022 bez 
ohledu na obstrukce ohledně rozpočtu UP; (ii) struktura sociálního fondu (SF) – ZO 
VOS informoval o jednání s RUP, která směřují ke sjednocení SF na UP; (iii) navýšení 
příspěvku na stravné – zde ZO VOS navrhuje navýšení na 200 Kč, protože je to 
nejvýhodnější forma okamžitého navýšení, která je výhodná pro zaměstnance i 
zaměstnavatele a vzhledem k současné situaci by měla být použita okamžitě. 
 
3. Valorizace mezd na FF UP 
Předseda ZO informoval o jednáních AS FF UP, který schválil rozpočet a děkan FF UP 
tedy může začít modelovat valorizaci mezd v regresivní podobě, jak přislíbil. ZO FFUP 
vyzve děkana FFUP, aby navrhovanou valorizaci předložil a ZO informoval (dle §278, 
odst. 2, Zákoníku práce – 262/2006 Sb.). K tomuto bodu se vyjádřil doc. Šaradín, který 
je názoru, že ve vyjednávání o valorizaci mohla být strategie podmiňování schválení 
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rozpočtu valorizací úspěšnější. Výbor z postupu děkana vzhledem k tomuto názoru 
vyvodí důsledky pro svoji budoucí strategii. 
 
4. Sociální fond UP (SF) 
Předsednictvo ZO informovalo výbor o probíhajících jednáních o SF na úrovní RUP, 
která vedou ke sjednocení SF pro všechny součásti UP. Tato jednání si stanovila 
pravidla a konečný termín zhruba na září 2022. Dále byl výbor informován o čerpání 
a pravidlech, jakož i o dohledu nad SF na LF UP a FNOL. 
 
5. Nábor a propagace VOS 
Někteří zaměstnanci FF UP projevili zájem o přehledné informace o činnosti ZO VOS. 
Pro tento účel předsednictvo osloví tyto zájemce a informace projednané na schůzi 
výboru zpracuje do formy letáku a prezentace. Dále bude také odborovou činnost 
propagovat v připravované kampani za spravedlivé financování humanitních a 
sociálně vědných fakult v ČR. 
 
6. Povinnosti ZO VOS FF UP vůči Rejstříkovému soudu 
Předsednictvo ZO VOS FF UP informovalo členy výboru o povinnostech (jednak o 
ohlašovacích a také komunikačních) vůči rejstříkovému soudu. Pro aktualizaci složení 
výboru ZO VOS jeho členové vyplní přiložený formulář a do příští schůze, jejíž datum 
bude stanoveno, tento formulář opatří ověřeným podpisem (např. na České poště – 
služba Czechpoint). Následovně budou informace o činnosti a složení ZO VOS FF UP 
na rejstříkovém soudu předsednictvem aktualizovány. 
 
Datum další schůze výboru byl stanoven na čtvrtek 16. června v 9.30 na obvyklém 
místě v K10@1.31. 
 
 
Zapsala dne 3. 6. 2022 
Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
 
 
 
Schválil  
František Kratochvíl, MA, Ph.D., předseda ZO VOS FF, v.r.  


