
Zápis z jednání zástupců ZO VOS FF s vedením FF dne 7. 12. 2018 
 
 
Přítomni: 
 
děkan FF Z. Pechal 
proděkan pro organizaci FF O. Molnár 
tajemnice FF J. Menšíková 
vedoucí PaM FF I. Ulmanová 
předseda ZO VOS FF O. Kučera 
místopředsedkyně ZO VOS FF B. Macháčková 
členka výboru ZO VOS FF V. Sejkorová 
 
1. Zahájení 
Děkan FF zahájil jednání – v návaznosti na proběhnuvší jednání KOR s vedením UP. 
 
2. Mzdy 
Dr. Kučera: informoval o stanovisku rektora – k navýšení tarifů ostatních zaměstnanců nemůže 
přistoupit, neboť nezná rozpočet na rok 2019. Rektor s navýšením tarifních mezd bude 
souhlasit  jen za předpokladu, že zároveň bude možné upravit (resp. snížit) osobní hodnocení 
zaměstnanců. Další jednání s pror. Lachem (v zastoupení rektora) proběhne ve dnech 19. 
nebo 20. 12. 2019.  
 
Děkan: v návaznosti na naše předchozí jednání souhlasí s navýšením mezd ostatních 
zaměstnanců FF o 10% tarifní mzdy s platností od 1. 1. 2019. Tato částka bude vyplácena 
v odměnách. Objem takto dohodnutých a vyplacených odměn bude sledován zvlášť. Jakmile 
bude znám rozpočet UP, bude FF dále reagovat dle vývoje jednání s vedením UP ohledně 
navýšení tarifních tabulek.  
 
Dr. Sejkorová: připomněla již diskutovanou otázku asistentů a lektorů na katedrách, kterým by 
ani po avizovaném navýšení pro AP nenarostla mzda o min. 10%. Dle sdělení tajemnice se 
jedná o pár jednotlivců – bude řešeno společně se mzdami pro THP. Potvrdila ing. Ulmanová.  
 
Děkan: stanovisko vedení FF a ZO VOS FF je v souladu a od 1. 1. 2019 dojde tedy k výše 
uvedenému navýšení mezd ostatních zaměstnanců. Pokud by došlo v jednotlivých případech 
k nesrovnalostem či pochybnostem, je děkan připraven řešit tyto záležitosti individuálně. 
 
Dr. Kučera: ZO VOS FF souhlasí s přeformulováním navrhovaného dodatku č. 8 ke KS do jiné 
formy závazného dokumentu. Dále vyjadřuje poděkování vedení FF a především děkanovi za 
korektní a vstřícný přístup k řešení mzdové otázky na FF. 
 
 
 
 
 
zapsala dne 7. 12. 2018 
B. Macháčková, v. r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválil: 
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. 
předseda ZO VOS FF UP 


