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Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 6. 5. 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 
doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., člen výboru 
Mgr. Anna Gáborová, předsedkyně KK 
Valérie Vejmolová, členka KK 

Omluven: 
  prof. Dr. Wilken Engelbrecht, člen KK  

 
1. Organizace 
Dr. Kratochvíl přivítal přítomné a jako první bod informoval o výsledcích jednání na 
RUP s rektorem a prorektorkou Papouškovou dne 5. 4. 2022.  

a) Vedení KOR se vyjádřilo k situaci na Univerzitě a vleklému sporu mezi CATRIN 
a PŘF a urgovalo rychlé řešení situace. KOR nebude do jednání vstupovat. 

b) KOR představil panu rektorovi hlavní body činnosti převzaté od předchozího 
předsednictva, jmenovitě: (i) kolektivní pracovní smlouvu, (ii) valorizaci mezd, 
(iii) jednotný katalog prací a tarifní tabulky pro celou UP, (iv) sjednocení 
Sociálního fondu, (v) a požadavek k paní kvestorce o přehled mezd dle 
kategorií vykonávaných prací podle organizačních jednotek (tj. fakulty, 
centrální jednotky a univerzitní zařízení).  

c) KOR dále navrhl pravidelné schůzky s vedením UP, v zájmu dobré koordinace 
vztahů a řešení pracovních vztahů. 

 
2. Sociální fond 
KOR se sejde v blízké době s paní prorektorkou Papouškovou kvůli Sociálnímu fondu 
UP. KOR navrhuje sjednocení fakultních SF do jednotného fondu dle zákona a 
integraci všech druhů existujících benefitů. 
 
3. Valorizace mezd na UP 
Vzhledem ke stávající ekonomické situaci země a růstu cen, ZO VOS žádá, aby 
valorizace byla provedena bezodkladně. Vzhledem k tomu, že jiné části UP k ní již 
přistoupily, je nespravedlivé, aby FF UP kroky v této věci odkládala.  
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ZO VOS přijala jednotné usnesení, jehož text je uveden v bodě 7 níže. O tomto 
usnesení proběhlo hlasování a bylo schváleno všemi deseti přítomnými členy výboru 
ZO VOS a kontrolní komise. 
 

4. Výroční schůze ZO VOS 
ZO VOS svolává výroční členskou schůzi na čtvrtek 19. května 2022, která se bude 
konat v Zasedací místnosti Děkanátu FF UP. Zveme také srdečně vedení FFUP a rádi 
sdělujeme, že občerstvení bude zajištěno. 
 

5. Různé 
Pan doc. Šaradín otevřel diskusi k věci možných střetů zájmu, protože v této věci byla 
ZO VOS zmiňována na zasedání AS FF UP. Upozornil na skutečnost, že někteří členové 
výboru ZO VOS jsou zároveň vedoucími pracovníky na různých pozicích FF UP včetně 
proděkanských. Následovala debata, jakým způsobem se k případných konkrétním 
střetům vyhnout a zda je vhodné, aby vedoucí pracovníci zároveň byli členy výboru.  
Pracovníci, kterých se tato záležitost týká, následovně vyjádřili svoje postoje. Jakožto 
výkonní vedoucí pracovníci jsou často v ohnisku různých sporů mezi vyššími 
úrovněmi UP a zaměstnanci, a proto jsou členy odborů, protože pociťují, že odborová 
organizace jim poskytuje podporu a určitou míru ochrany.  
Zároveň ve svých vedoucích pozicích usilují o korektní a vstřícné pracovní vztahy. 
V případě možných osobních střetů zájmu se vyvarují jakéhokoliv hlasování nebo 
odborové činnosti.  
Předseda ZO VOS oceňuje tuto diskusi a navrhuje ke zvážení, zda by tato citlivá 
záležitost neměla být určitou agendou pro některého z členů výboru. K této 
záležitosti se vrátíme. 
 

6. Běžící případy na FFUP 
Dr. Kratochvíl také zmínil angažování členů výboru v interních záležitostech fakulty 
v rámci pracovně-právních vztahů, rozvázání pracovního poměru apod. V jedné 
záležitosti jsme dosáhli urovnání, které je vzájemně přijatelné pro danou katedru i 
zaměstnance a děkujeme za spolupráci vedení FFUP. V druhé záležitosti jednání 
pokračuje.  
 

7. Usnesení k valorizaci mezd na FF UP a Žádost o poskytnutí informací 
Žádáme paušální navýšení mezd o 5 000 Kč všem zaměstnancům FF UP. Toto 
navýšení by mělo být vyšší v případech, kdy tarifní mzda a minimální zaručená mzda 
se liší o více než tuto částku. 
 

Vysokoškolský odborový svaz Základní odborová organizace 1521 Filozofická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci se sídlem Křížkovského 512/10, 779 00 Olomouc, 
IČ: 751 43 82 zastoupená předsedou Dr. Františkem Kratochvílem (email: 
frantisek.kratochvil@upol.cz) žádá rektora UP, pana Prof. MUDr. Martina Procházku, 
Ph.D. o poskytnutí informací podle Zákona č. 106/1999 Sb. o přehled mezd (včetně 
osobního ohodnocení, příplatků za vedení a odměn) anonymně a průměrně dle 
kategorií vykonávaných prací pro všechny organizační jednotky UP (tj. fakulty, 
centrální jednotky a univerzitní zařízení). Tyto informace budou použity k jednání o 
kolektivní smlouvě, valorizaci mezd a struktuře tarifních mezd na UP. 
 



Vysokoškolský odborový svaz  
Základní odborová organizace 1521 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  
Křížkovského 512/10 | 779 00 Olomouc | IČ: 751 43 82 

 

Zapsala dne 6. 5. 2022 
Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
 

Schválil  
František Kratochvíl, MA, Ph.D., předseda ZO VOS FF, v.r.  


