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Zápis z jednání členské schůze ZO VOS FF UP dne 7. 4. 2016 
 
1. Zahájení a schválení programu členské schůze 
Počet členů ZO VOS FF UP přítomných na schůzi: 17 
Hosté: 11 (viz prezenční listina) 
 
2. Přehled členské základny ZO VOS FF UP v roce 2015 
Mgr. Macháčková informovala o nárůstu členské základny v roce 2015 k dnešnímu 
dni o 5 členů. Celkem nyní členská základna čítá 41 členů. Do důchodu v loňském 
roce odešel 1 člen, 2 členky nastoupily na rodičovskou dovolenou a 3 zaměstnanci 
ukončili pracovní poměr na FF. 
 
3. Zpráva o hospodaření ZO VOS FF UP a zpráva revizní komise  
Zprávu přečetla p. Růžičková, kontrolu provedla Mgr. Gáborová - viz příloha. 
Doc. Šaradín dále shrnul přehled tvorby a čerpání SF FF a dal k nahlédnutí výstup 
zpracovaný tajemnicí ing. Menšíkovou. Čerpání probíhá řádně dle nastavených 
pravidel, největší objem je v příspěvcích na penzijní připojištění (61 %). 
 
4. Informace z jednání o valorizaci mezd a navýšení hodnoty stravenek 
Předseda doc. Šaradín informoval o jednáních KOR s vedením UP o valorizaci 
mezd. Původní návrh na 6% navýšení nebyl vedením UP akceptován a procenta byla 
snížena na hodnotu 3% bodů, o něž budou navýšeny mzdy všem zaměstnancům UP, 
a to zřejmě dříve, než bylo předpokládáno, tedy již od 1. 6. 2016.  
Od 1. 1. 2017 by mělo dojít k rozdělení mzdových tabulek pro akademické a 
neakademické pracovníky s tím, že trvá požadavek odborové organizace na navýšení 
valorizace pro neakademické pracovníky o další 3 %. Dle informací z vedení UP 
některé fakulty nemají pro uvedené navýšení dostatek financí (PDF, CMTF). Je 
třeba, aby odbory jednaly nejen s vedením UP, ale také přímo s děkany jednotlivých 
fakult, aby požadavek na valorizaci, která je přiměřená celkové situaci ve 
společnosti, byl směrem k vedení UP dostatečně akcentován. 
 
Dále doc. Šaradín informoval o úspěšném výsledku jednání o navýšení hodnoty 
stravenek na 100 Kč s příspěvkem 50 Kč od zaměstnavatele a o navýšení tvorby SF 
na 1,5 %. 
 
5. Vystoupení hostů 
Prorektor Kučera sdělil, že k rozdělení mzdových tabulek od 1. 1. 2017 vedení UP 
očekává písemné souhlasné stanovisko KOR, do něhož lze rovněž zapracovat i 
požadavek na následné zvýšení valorizace pro neakademické pracovníky o další 3 %. 
K tomuto bodu proběhlo hlasování – viz bod 1 usnesení. 
Celkem přítomno členů ZO VOS FF:  17 
Pro:      17 
Proti:      0 
Zdržel se hlasování:     0 
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6. Různé diskuse 
- P. Dadáková: vzhledem k meziročnímu nárůstu SF a letošnímu navýšení tvorby na 
1,5 % navrhla, aby byly navýšeny benefity poskytované zaměstnancům FF 
(příspěvek na penzijní připojištění, poukázky na sport a kulturu) a rovněž aby se 
zvýšila částka 450 Kč, kterou může zaměstnanec FF za rok vyčerpat formou 
příspěvku na společné sportovní či kulturní vyžití. 
K tomuto bodu proběhlo hlasování – viz bod 2 usnesení. 
Celkem přítomno členů ZO VOS FF:  17 
Pro:      17 
Proti:      0 
Zdržel se hlasování:     0 
 
- Dr. Prágerová vznesla dotaz na opakované uzavírání pracovních smluv na dobu 
určitou pro akademické pracovníky. 
Děkan objasnil kritéria hodnocení práce akademiků (vědecký a pedagogický výkon, 
stanovisko katedry), což má vliv na prodlužování smluv. 
P. Bátková doplnila: FF postupuje vždy dle ZP a VŠ zákona, tedy pracovní smlouvy 
uzavřené před 1. 1. 2012 lze prodlužovat bez omezení a nemusí tak být uzavřen 
poměr na dobu neurčitou. Pracovní smlouvy uzavřené po 1. 1. 2012 lze uzavírat max. 
3x na 3 roky, tedy opakovaně na dobu určitou lze prodloužit pouze 2x. 
Toto pravidlo je stále nedostatečně známé, ačkoli bylo vedením FF mnohokrát 
komunikováno. Děkan uvede zmíněné upřesnění do Sdělení děkana a bude rovněž 
vyvěšeno na web. 
- K této problematice doc. Šaradín zmínil obsah otevřeného dopisu děkanovi, kde 
akcentuje úlohu odborů na pracovišti jako prostředníka k udržení sociálního smíru. 
Tedy v případě momentální poměrně vyhrocené situace spojené s odchodem do 
důchodu některých akademiků navrhuje, aby probíhala mezi oběma stranami další 
jednání a případně místo emeritury jim byl nabídnut alespoň minimální úvazek tak, 
aby zůstali členy akademické obce. 
Děkan k tomu rozebral současnou situaci, která jej netěší a snaží se ji řešit mnoha 
jednáními. Navržená emeritura je na FF unikátní, neboť je spojena s měsíční finanční 
částkou 4 tisíce Kč, čehož by při uzavření minimálního pracovního úvazku nebylo 
dosaženo. Dále požádal odbory, aby pomohly vyvrátit mýtus o hranici pro odchod do 
důchodu 65 let, který není pravdivý, vždy se postupuje individuálně a v souladu se 
stanoviskem pracoviště. Rektor povede diskuse o „odcházení“, neboť generační 
obměna je nutná. Děkan dále požádal profesory na FF o návrhy, jak nynější situaci 
dle jejich názoru nejlépe řešit. 
- Mgr. Macháčková zmínila nedostatečnou informovanost o dění na FF směrem 
k zaměstnancům fakulty, neboť např. o mezinárodní konferenci katedry žurnalistiky 
informovala sice lokální média, ale nikoli kanály FF ani UP – až s dvoudenním 
zpožděním. Vedení FF sdělilo, že z katedry nebyly včas předány potřebné informace, 
zatímco katedra podala opačné stanovisko. Přinejmenším tedy vázne komunikace, 
čímž se fakulta i celá UP připravují o dobré PR směrem k široké veřejnosti. 
 
Mgr. Macháčková dále uvedla, že ZO VOS FF vyjednala slevu 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 60 Kč) po skončení 
schůze.  
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Vstupenky na Divadelní Floru bude mít Mgr. Gáborová připraveny 
k odběru/zakoupení (obdobně jak výše uvedeno) dle požadavků zájemců 
v následujících dnech. 
Dále bude členům ZO VOS FF proplacen příspěvek na cestovné ve výši 200 Kč pro 
ty, kteří se v loňském roce zúčastnili společné sportovní nebo kulturní akce 
s výjezdem mimo Olomouc. 
   
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 
neakademických pracovníků o další 3 %, a to od 1. ledna 2017. 
2. Členská schůze žádá o navýšení benefitů pro zaměstnance formou dodatku ke KS 
a k zásadám čerpání SF vzhledem k navýšení tvorby SF na 1,5%. 
 
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 http://www.ff.upol.cz/skupiny/zamestnancum/odbory/. 
 
 
Zapsala dne 8. 4. 2016 
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  
- otevřený dopis děkanovi 

 
 
Doplnění zápisu 26. 4. 2016: 
 
Děkan FF UP prof. Jiří Lach požádal o doplnění zápisu o tuto formulaci „ZO VOS 
FF UP bere na vědomí, že FF UP z popudu děkana J. Lacha s účinností od 1. dubna 
2016 navyšuje hodnotu stravenek pro zaměstnance fakulty na 100 Kč.“ Jelikož byla 
zaslána po konání členské schůze, nemohlo být o ní hlasováno. 
 
 


