
 
 

Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP  24. 11. 2014 
 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., Mgr. Anna Gáborová,  
Hana Růžičková, Valerie Vejmolová, Mgr. Bronislava Macháčková  
 
1. Zahájení: seznámení přítomných s programem jednání. 
 
2. Doc. Šaradín informoval o průběhu jednání vedení fakulty se zaměstnancem katedry historie ve 
věci pracovně-právní. Záležitost byla projednána s ZO VOS FF a zaměstnanci byla v souladu 
s předpisy předána výpověď. Zaměstnanec se obrátil na ZO VOS a byla mu nabídnuta schůzka, na 
kterou nereflektoval. Nyní dává zaměstnanec na vědomí ZO VOS svůj nesouhlas s tím, že podnikne 
další právní kroky. 
 
3. Prof. Sobotková se dotázala na činnost KOR, neboť na webových stránkách ZO VOS RUP 
nejsou k dispozici žádné informace ani zápisy z jednání. Doporučení: vyvěsit na webové stránky 
veřejné dokumenty tak, aby mohli být informováni nejen členové odborů, ale všichni zaměstnanci.  
Doc. Šaradín sdělil, že na prozatím jediné schůzce KOR byl projednán návrh zvýšení platových 
tabulek ve vztahu ke zvýšení minimální mzdy. Navýšení bude u všech platových tříd. Snahou 
předsedkyně KOR ing. Sigmundové je, aby tato změna proběhla pokud možno již k 1. 1. 2015, což 
ale vzhledem k procesu schvalování a podepisování zřejmě není reálné, nicméně do konce 
1.čtvrtletí již ano. 
 
4. Na základě požadavků a dotazů nejen odborářů, ale i dalších zaměstnanců FF výbor ZO VOS 
pověřuje předsedu doc. Šaradína k jednání na KOR o valorizaci mezd, která nebyla na UP 
realizována vzhledem k ekonomické krizi od roku 2010 (viz dodatek KS UP č. 1 a 2). Vzhledem 
k navýšení mezd státních zaměstnanců o 3.5% navrhujeme valorizaci ve stejné výši. 
 
5. Výbor ZO VOS pověřuje doc. Šaradína k jednání s vedením fakulty o přihlášení se naší fakulty 
k trendům běžným na západních univerzitách v oblasti lidských práv a rovných příležitostí. Tato 
problematika spadá na Úřadu vlády pod ministra Dienstbiera. Ve společnosti převažuje v poslední 
době zjevný trend nahrazování starších pracovníků (nad 50 let) mladšími bez možnosti nabídnout 
původním zaměstnancům jakoukoli pracovní příležitost. Takové situaci chceme předejít. 
 
6. ZO VOS FF pořádá adventní zájezd do Vídně a Krakowa dne 8. 12. 2014 s jednotnou cenou pro 
všechny zaměstnance UP s tím, že zaměstnanci FF mohou čerpat na tuto cestu příspěvek ze SF FF.  
Dále bude členům ZO VOS FF, kteří se zúčastnili v roce 2014 společné kulturní či sportovní akce 
s výjezdem mimo Olomouc, vyplacen příspěvek na cestovné ve výši 200,- Kč. 
 
7. Předběžný termín konání výroční členské schůze ZO VOS FF je čtvrtek 19. 3. 2015. 
 
 
 
 
Zapsala dne 24. 11. 2014 
B. Macháčková, v. r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválil: 
doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. 
předseda ZO VOS FF UP 


