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Zápis z jednání výboru ZO VOS PřF 
v pondělí 10. 9. 2020 od 10:30 hodin v místnosti 4.032 

 
Členové výboru: 
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., předseda – přítomen  
Ing. Ondřej Kolář, místopředseda – přítomen 
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba – přítomen 
Elena Kučerová – přítomna 
Eliška Vrzalová – přítomna 
Věra Dostálová – přítomna 
 
Kontrolní komise: 
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. – přítomen  
Pavla Richterová – přítomna 
 
Jednání zahájil dr. Fňukal, který seznámil přítomné s děním ohledně vysokoškolského ústavu na 
Univerzitě Palackého v Olomouci.  
Ing. Kolář seznámil přítomné s probíhajícím jednáním ohledně nové kolektivní smlouvy, která byla 
zaslána dne 1. 9. 2020 Mgr. Černohouzovi, PO RUP. Odbory trvají zejména na doplnění inflační 
doložky. Další vyjednávání se očekává v říjnu.  
Paní Kučerová seznámila přítomné o stavu financí ZO VOS PřF ke dni 10. 9. 2020. Ke dni zasedání 
činila částka cca 55 tis. Kč. 
Byla diskutována možnost zaměstnaneckých půjček z finančních zdrojů ZO VOS PřF. V současné 
době jsou evidovány tři půjčky.  
Nové bezúročné půjčky budou podmíněny: 
 Výslovným písemným souhlasem zaměstnance se srážkami ze mzdy v domluvené výši, 

v max. délce 24 měsíců ode dne vzniku půjčky, formulář zajistí ing. Kolář 
 Maximální výše bezúročné půjčky byla stanovena na hodnotu 20 tis. Kč 

V letošním roce nebude udělen členům ZO VOS PřF roční bonus.  
Výbor ZO VOS PřF UP zaujímá k situaci s koronavirem COVID-19 následující stanovisko:  
Jako prevenci na ochranu zdraví zaměstnanců v pracovním procesu zaměstnavatel zajistí 
dezinfekci pracovišť, a to zejména při vstupu do budov, na jednotlivá pracoviště PřF UP a na 
všechny toalety. Zajištění proběhne dodáním dezinfekce na očistu rukou a dále zvýšeným úklidem 
a dezinfekční očistou dveří, klik, podlah. Odbory dále navrhují vedení fakulty, aby byla zvážena 
možnost dočasného směnného provozu uklízeček tak, aby v případě onemocnění nedošlo 
k omezení úklidu.  
Odbory navrhují dodání roušek/ respirátorů na ochranu pracovníků, kteří denně přichází do styku 
se studenty a zaměstnanci (jedná se zejména o administrativní pracovníky).  
ZO VOS PřF dále doporučuje dodržování bezpečné vzdálenosti min. 1,5 m při osobním kontaktním 
vyřizováním požadavků klientů/ studentů/ zaměstnanců. Jako vhodné řešení nastalé situace ZO 
VOS PřF navrhuje maximální redukci osobního kontaktu a přechod na vyřizování veškeré 
administrativní agendy bezkontaktně, tj. on-line formou elektronické cesty a telefonicky, a to do 
odvolání.  
 
 
Vypracoval:  Ing. Ondřej Kolář 
Schválil:  RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. 
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