
 
Zápis z jednání členské schůze ZO VOS FF UP  

dne 16.10.2008 
 
 

Přítomni: 
 
za ZO VOS FF UP 
18 členů (viz prezenční listina) 
 
Hosté: 7 členů akademické obce, THP pracovníků, zástupců RUP a jiných fakult 
 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
 
2. Schválení a doplnění programu (vypuštění bodu 5) 
 
3. Podrobné informace o činnosti ZO VOS FF UP 

a) k 16.10.2008 má ZO VOS FF UP celkem 36 členů 
b) informace o činnosti a dokumenty jsou zavěšeny na portále UP – bude 

vytvořena struktura stránek ve spolupráci se správcem stránek a ZO VOS RUP 
c) ZO VOS FF poskytuje pomoc všem zaměstnancům při řešení 

problematických otázek ve vztahu k zaměstnavateli (vč.právní pomoci zajištěné VOS 
Praha) 

d) vysvětlení postupu vedení při vyplácení rozdílu tarifní mzdy – navýšení o 
míru inflace za loňský rok, na většině pracovišť již bylo zpětně provedeno formou 
odměny. Předseda požádal o informaci, ne kterých pracovištích ještě provedeno 
nebylo. 

- prof.Sobotková: na pracovišti katedry slavistiky (polonistika) není dostatek 
informací, jaké mzdové tarify zde platí, kolik fin.prostředků má katedra k dispozici – na 
svoje otázky nedostávají od vedení odpověď 

- dr.Slámová: na výplatní pásce nelze rozeznat, zda již bylo vyplaceno 
- doc.Engelbrecht: byl vydán příkaz, aby všechna pracoviště výplatu provedla 
- Mgr. Jakub: inflace byla vyšší než 2,8% - upřesněno Mgr. Kučerou, že vyšší 

inflace byla v letošním roce 
- prof.Sobotková: kdy budeme přizváni k jednáním o mzdových tabulkách a 

dalších otázkách na celouniverzitní úrovni – doplnila Mgr.Macháčková: dle informace 
dr.Klapala (předsedy celouniverzitní odb.organizace) proběhlo zatím jednání pouze 
mezi ním a p.rektorem, na další jednání budou přizváni také zástupci všech ZO VOS 
na UP 

 
4. Přijetí 2 nových členů ZO VOS FF UP – celkem je k dnešnímu dni 38 členů 
 
 
 
 
 



5. Aktuální úkoly ZO VOS FF UP 
 a) čerpání sociálního fondu: Ing. Axman informoval o výši prostředků 

sociálního fondu na FF UP:  stav k 1.1.2008  2.327.000,- Kč 
    nárůst k 30.9.2008  1.269.000,- Kč 
    čerpáno:              15.000,- Kč 
    penzijní připojištění         253.000,- Kč 
    zůstatek k 30.9.2008 3.329.000,- Kč 
  
Mgr. Kučera informoval o jednání pracovní komise v pondělí 13.10.2008: celkem  je 

na FF 385 zaměstnanců,  z toho čerpá na penzijní připojištění 254, kdo se nepřihlásil, 
může čerpat jinak – viz návrh směrnice děkana k čerpání soc.fondu na FF UP 
(příloha). 

 - Mgr. Prágerová: při čerpání 400,- Kč/měs. zůstává přebytek – doplnil 
Mgr.Kučera: zůstává jako rezerva mj.na bezúročné půjčky (na FF do výše 50.000 se 
splatností 3 let)  - viz návrh směrnice děkana k čerpání soc.fondu na FF UP (příloha). 

  - Bc.Gyuránová: jak je to s jubilei? Doplnil Mgr.Kučera: je součástí návrhu 
kol.smlouvy, zatím pouze k 50.narozeninám a 1.odchodu do důchodu, max. částka 
15.000,- Kč. 

 - Mgr.Macháčková: musí se na konci roku znovu žádat? Doplnil Mgr.Kučera: 
pokud běží příspěvek na penz.připojištění, tak vše zůstává i v následujícím roce – 
požádat je nutno pouze při změně způsobu čerpání. Pokud zaměstnanec čerpá jinak, 
je třeba upřesnit, zda bude vybírat na Vital Pass nebo na Relax Pass. 

 - dr.Gheorghe: při jubileu si musí zaměstnanec sám žádat? Doplnil 
doc.Engelbrecht: na děkanátě vede tyto záznamy sekretářka nebo může požádat 
vedoucí katedry. Upřesnil Mgr.Kučera: bude dáno v kol.smlouvě, mělo by být 
automaticky bez žádání. 

 - Bc.Gyuránová: návrh odměny i při jiných příležitostech, jako např.dárci krve 
 
Z diskuse vyplynul návrh členské schůze aby se ke stávajícím jubilejím (50 let, 

odchod do důchodu) přidalo ještě dosažení zlaté Jánského plakety, deset let v 
zaměstnaneckém poměru o úvazku 0,7 a vyšším. 

 
 b) kolektivní smlouva – návrh: vychází z minulé členské schůze, ZO VOS uvítá 

další náměty. Návrh vychází z celouniverzitní kol.smlouvy, jejíž platnost by skončila až 
po schválení smlouvy nové. Mgr.Kučera upozornil na některé body: bod 3 Materiální a 
organizační zabezpečení činnosti odborů – do výše cca 10.000,- Kč/rok bylo schváleno 
pokrytí z prostředků děkanátu (k dnešnímu dni nebyl SPP prvek vytvořen), cca 2.000,- 
Kč/rok budou náklady pokryty z prostředků ZO VOS FF. Ode dnešního dne je možno 
čerpat finanční prostředky z účtu ZO VOS FF na úhradu příspěvku za členy ZO VOS 
FF na VOS Praha.  
Dále Mgr.Kučera upozornil na body 6,8,10 (zaměstnanost, prac.místo, prac.poměr), 
bod 17 (hodnocení zaměstnanců) a bod 22 – Vybavení pracovišť hyg. a zdrav. 
potřebami.  Zde se rozvinula diskuse – např.lékárničky nejsou nikde, snad jen na 
hlavní vrátnici, teplá voda na pracovištích není zajištěna, v přízemí předního traktu u 
stud.oddělení jsou pouze 3 dámská WC a žádné není uzamykatelné (zaměstnankyně 
stojí frontu se studentkami). 

 
 c) mzdová tabulka – bylo diskutováno  při debatě o kol.smlouvě 
 
 



6. Diskuse o aktuálních úkolech ZO VOS FF UP – viz bod 5. 
 
7. Různé:  

Stravování – velká nespokojenost s kvalitou a velikostí porcí – po zdražení. 
Požadavek, aby byla provedena kontrola. Mgr.Jakub otevře tento bod na zasedání 
Akademického senátu UP 19.11.2008, kde budou zástupci SKM. Vedení FF by mělo 
objasnit, na jaký účel jdou peníze, které si nevybere zaměstnanec jako příspěvek na 
stravování v případě, že nechodí na obědy do menzy.  
Dále požadavek na vedení FF, aby umožnilo zaměstnancům zvolit, zda si budou 
vybírat obědy v menze nebo ve formě stravenek, jako mají ostatní fakulty (např.CMTF, 
PF) – nejen v případech uvedených v návrhu kol.smlouvy v bodě 25 a –c. 
 
Otázka 4 týdnů dovolené namísto dosavadních 5 a nových mzdových tabulek, které 
mají snížit reálné mzdy starším zaměstnancům: 
Mgr.Macháčková předala informace od dr.Klapala, že od p.kvestorky vzešel návrh 
v tomto znění, nicméně stále platí současná kol.smlouva a na jednání dr.Klapala 
s p.rektorem bylo upřesněno, že dovolená bude jako doposud 5 týdnů a nové mzdové 
tabulky nemohou v žádném případě znevýhodňovat starší zaměstnance. Vše bude 
předmětem jednání, na které budou pozváni zástupci všech ZO VOS na UP.  
 
Dr.Gheorghe vyslovila požadavek, aby termín schůze byl vždy dán alespoň 14 dní 
předem.  Doplnil Mgr.Kučera: pozvánka byla poslána tentokrát pouze týden předem 
proto, že vedení FF opět neumožnilo rozeslání všem zaměstnancům hromadným e-
mailem – čekalo se na vyjádření p.tajemnice a p.děkana. Nakonec bylo rozesláno 
pouze členům ZO VOS FF a na sekretariáty kateder FF.  
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala dne 16.10. 2008 
B. Macháčková, místopředsedkyně  ZO VOS FF UP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


