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Zápis z jednání členské schůze ZO VOS FF UP dne 23. 3. 2017 

 

1. Zahájení a schválení programu členské schůze 

Počet členů ZO VOS FF UP přítomných na schůzi: 24 

Hosté: 10 (viz prezenční listina) 
 

2. Přehled členské základny ZO VOS FF UP v roce 2016 

Mgr. Macháčková informovala o mírném nárůstu členské základny v roce 2016. 

Celkem nyní členská základna čítá 42 členů. 1 členka nastoupila na rodičovskou 

dovolenou. 
 

3. Zpráva o hospodaření ZO VOS FF UP a zpráva revizní komise  

Kontrolu provedla a zprávu přečetla Mgr. Gáborová - viz příloha. 

Čerpání probíhá řádně dle nastavených pravidel, největší objem je v příspěvcích na 

penzijní připojištění (52 %). 
 

4. Informace z jednání o valorizaci mezd a navýšení hodnoty stravenek 

Předseda doc. Šaradín informoval o obdržených výstupech ze mzdového a 

personálního oddělení o průměrných mzdách na FF podle kategorií zaměstnanců za 

rok 2016, které se ve výsledku lišily, paní tajemnice doplnila, že bylo požádáno CVT 

o zpracování podkladu, který by obsahoval jednotné údaje.  

 

5. Vystoupení hostů 

- Děkan Lach pozdravil přítomné. 

- Prorektor Kučera sdělil k otázce vývoje mezd na UP, že rektor jedná s cílem 

nezadlužit UP plošným navýšením mezd, kvestor nyní pracuje na oddělení mzdových 

tabulek pro akademické a neakademické pracovníky. V současnosti existuje velké 

množství platových tříd a stupňů, mělo by dojít ke snížení jejich počtu a zjednodušení 

tak, aby ale nedošlo ke snížení reálných mezd. 

Tuto problematiku je třeba projednat s KOR, kde se jeví jako velká slabina 

neschopnost akčního jednání a tlaku na vedení UP. KOR se neschází a jeho činnost je 

za posledního půl roku téměř nulová. 

Debatovalo se o personálních otázkách v rámci KOR. 

 - Prof. Engelbrecht doplnil, že vzhledem k tomu, že nejsme jako SŠ a ZŠ zahrnuti do 

stejného způsobu financování, je otázka mezd na VŠ problematická, mzdy jsou velmi 

nízké. 

- Dr. Orság se domnívá, že vyjednávací pozice odborů není podložena dostatečně 

velkou základnou, přežívá zastaralý pohled na odbory. Česká konference rektorů 

(ČKR) by měla vyvíjet větší tlak na MŠMT ohledně financování VŠ, neboť platy 

v akademické sféře jsou srovnatelné např. s platy prodavaček v LIDLu. Zmínil rovněž 

mezifakultní solidaritu, kdy „bohatší“ fakulty přispívají na „chudší“. 
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- Prorektor Kučera – problém je také v oddělení VOS a odborů SŠ a ZŠ, neboť 

„úderná“ síla při prosazování požadavků např. vůči MF Babišovi je nesrovnatelná 

(případná stávka SŠ a ZŠ je v jiné rovině než stávka VŠ).  

- Prof. Machala  - každá politická strana slibuje zlepšit situaci ve školství jako svůj 

program, ale skutečně mohou něco udělat jen rektoři, ti však mají jiné priority.  

- Děkan Lach – s ostatními děkany poukazovali na nízké mzdové tabulky, problém je, 

že práci na akademické půdě nelze snadno kvantifikovat, je nutno udržet vyrovnaný 

rozpočet. 

- Dr. Prágerová – mzdy jsou na VŠ principiálně špatně nastavené, nevyhneme se 

srovnávání s pokladními v LIDLu, jedná se o neúctu k práci.  

- Prof. Machala – ČKR je složena ze všech rektorů, tedy i soukromých VŠ, které jsou 

s financemi ve zcela jiné rovině, a tedy se tento orgán neshodne na jednotném tlaku a 

nemá politickou sílu. 

- Doc. Šaradín – na velkém AS byl vysloven požadavek na podporu menzy, aby byla 

zisková. S tím souvisel požadavek na zrušení stravenek, který neprošel. Jedná se 

benefit pro zaměstnance a současně o prostředek daňové optimalizace, jak doplnil 

prorektor Kučera. Rektor byl vyzván k navýšení příspěvku menze. 

- Děkan Lach dodal, že on vždy hájil na setkáních děkanů stravenky za 100 Kč, které 

na FF poskytuje svým zaměstnancům. Jedná se o daňovou optimalizaci. 

 

6. Různé diskuse 

- Tajemnice Menšíková informovala stručně o tvorbě SF a benefitech poskytovaných 

zaměstnancům, největší část čerpání jde na příspěvek na penzijní připojištění. Ne 

všichni zaměstnanci výhody čerpají, zůstatek stále narůstá. Vedení se rozhodlo 

nabídnout další možnosti čerpání dle zájmu zaměstnanců, např. na sportovní aktivity 

v centru Baluo  (zařízení FTK), nebo navýšení příspěvku na penzijní připojištění ze 

400 na 700 Kč atp. Na podrobném rozpisu variant se pracuje. Pokud bude ZO VOS 

FF souhlasit, bude tento program dopracován a nabídnut zaměstnancům co nejdříve. 

- Prof. Machala – Baluo je kvalitní zařízení, ale nelze v něm uplatnit poukázky Vital 

Pass. P. tajemnice – profinancování zaměstnanců bude přímé, nikoli přes poukázky 

třetí strany. 

- M. Dadáková – jazyková příprava zaměstnanců byla sice nabídnuta, ale i přes 

okamžitou reakci se z kapacitních důvodů na mnoho zaměstnanců nedostalo, měla by 

se zvážit lepší organizace. P. tajemnice přednese na vedení a tento požadavek se bude  

řešit. 

- Mgr. Macháčková uvedla, že jako každoročně ZO VOS FF pořádá některé akce, a to 

nejen pro své členy, ale pro všechny zaměstnance, jako např. adventní zájezdy do 

Vídně, zajištění vstupenek na kulturní akce atp.  

Tedy i letos byla vyjednána sleva na vstupenky na jarní zahradnickou Floru ve výši 50 

% a je možné si je vyzvednout/zakoupit (1 je pro zaměstnance FF hrazena z ročního 

příspěvku ze SF, druhá v ceně 75 Kč) po skončení schůze.  

Vstupenky na Divadelní Floru bude mít Mgr. Gáborová připraveny 

k odběru/zakoupení (jak bylo uvedeno v mailu zaslaném všem zaměstnancům) dle 

požadavků zájemců v následujících dnech. 

Pokud by měl někdo z hostů nebo ostatních zaměstnanců zájem stát se členem ZO 

VOS FF, přihláška je na webových stránkách stejně jako veškeré dokumenty a zápisy 

ze schůzí. Měsíční příspěvek činí pouhých 45 Kč, což při ročním odvodu 400 Kč za 

člena do celostátního VOS znamená, že v pokladně je pouze minimální zůstatek. Bude 

třeba zvážit alespoň mírné navýšení členských příspěvků (v jiných ZO VOS jsou 

odváděny ve výši 1 % z měsíčního příjmu). Příspěvky jsou daňově odečitatelné. 
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7. Usnesení a závěr: 

1. Členská schůze pověřuje doc. Mgr. Pavla Šaradína, Ph.D., aby v rámci vyjednávání 

o zvyšování mezd a rozdělení mzdových tabulek pro akademické a neakademické 

pracovníky trval na původním návrhu, tzn. na zvýšení mezd všech zaměstnanců o 6 

%, a to od 1. července 2017. 

2. Členská schůze žádá o zprostředkování schůzky členů ZO VOS FF s rektorem prof. 

Millerem, a to do konce letního semestru akademického roku 2016/17. 

3. Členská schůze odsouhlasila zvýšení měsíčního příspěvku zaměstnanců FF UP na 

penzijní připojištění, resp. alternativně na  poukázky na relaxaci, kulturu a sport a 

vitamíny vč. využití služeb AC Balua UP ze 400 Kč na 700 Kč. 

 

K usnesení proběhlo hlasování následovně: 

Celkem přítomno členů ZO VOS FF:  22 

Pro:      22 

Proti:      0 

Zdržel se hlasování:     0 

 
 

Předseda ZO VOS FF UP doc. Šaradín se bude nadále podílet na jednání KOR a vedení 

univerzity, členové ZO budou průběžně informováni o jednání výboru ZO VOS na 

webové stránce. 

 
 

Zapsala dne 23. 3. 2017 

Mgr. B. Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 

 

Schválil 

doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. předseda ZO VOS FF  

 

 

Přílohy: 

- prezenční listina 

- zpráva o hospodaření ZO VOS FF UP  

 

 

 

 


