
Zápis z jednání KOR UP 16. 2. 2018 

 
Přítomni: 
doc. Mgr. Pavel Šaradín (FF) – předseda 
Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. (PdF) – místopředseda 
Ing. Simona Sigmundová (RUP) 
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. (PřF) 
Mgr. Bronislava Macháčková (FF) 

 
1. Docent Šaradín zahájil jednání a požádal doktora Fňukala o zprávu z XXII. sjezdu VOS. 
 
2. Dr. Fňukal: Některé změny jsou ve Stanovách VOS - např. schválení hlasování per rollam, pravidla 

vyhlášení stávkové pohotovosti, vznik členství přijetím přihlášky.  
Dr. Krákora doplnil o informace od dr. Cingelové, která na sjezdu VOS zastupovala odborovou 
organizaci PdF UP. 
 

3. Jednací řád KOR:  Připravený návrh byl prodiskutován a upraven. V konečné podobě bude rozeslán 
tak, aby se dostal k projednání odborovými organizacemi, které se v KOR sdružují, před 
uspořádáním jejich výročních členských schůzích. Za tím účelem Ing. Sigmundová připojí rovněž 
koncept návrhu usnesení. 

 
4. Docent Šaradín:  

- UP požádala o právní posouzení návrhu nového VMP a připomínek advokátní kanceláří 
Holásek.  Právní oddělení UP připomínky posoudilo a vyhodnotilo - výsledek byl sdělen mailem 
připomínkujícím, ale ještě nebyl publikován v UPShare.  

- Dne 28. února 2018 se nezúčastní zasedání AS UP. Podle programu má AS projednat  
a schválit rozpočtové záležitosti, v legislativní rubrice také změnu stávajícího VMP a nový VMP. 
Bylo by vhodné před senátem rekapitulovat, na čem všem se vedení UP s odbory již dříve 
dohodlo, mj. také proto, aby AS neschválil něco, co s odbory nebylo projednáno a dohodnuto. 
Požádá proto pana doktora Janečku (FTK UP), aby zde vystoupil také v roli zástupce KOR 
s pověřením tlumočit stanovisko odborů působících na UP.  

5. Z diskuse vzešel návrh dvou usnesení, která byla přijata. 

Usnesení KOR UP 01/2018 

Prostřednictvím svého člena dr. Janečky informovat AS UP na jeho zasedání dne 28. 2. 2018 o 
dosavadních závěrech vyjednávání odborů s rektorem.  

! Zejména je potřeba upozornit AS UP na to, že odbory souhlasily s odložením účinnosti nového 
VMP od 1. září, příp. od 1. října 2018, avšak další odložení účinnosti VMP UP na  

1. leden 2019 vedení s odbory neprojednalo. 

! Protože účinnost nového VMP je spojena nejen s vytvořením dvou tarifních škál, ale především 
s navýšením tarifních mezd, s posunutím termínu jeho účinnosti mohou odbory souhlasit jen za 
předpokladu, že nejpozději k 1. září 2018 nabude účinnost další „technická novela“ VMP (v 
pořadí asi VIII. změna) spočívající  v navýšení tarifních mezd (od 1. 4. 2018 již navýšených min. 
o 10 %) na úroveň, která bude konvergovat k úrovni tarifních mezd podle přílohy č. 1 nového 
VMP účinného od roku 2019.  

! V rámci kolektivního vyjednávání na schůzce dne 21. 11. 2017 bylo s rektorem mj. dohodnuto 
rovněž to, že budou-li na vysoké školy alokovány přislíbené  3 miliardy, nedojde k  úpravě 
osobních příplatků ve smyslu jejich snížení.  

Usnesení KOR UP 02/2018  

KOR UP vyvolá schůzku s vedením fakult, a to za účelem ozřejmění stanovisek zúčastněných stran 
a dosažení konsenzu v oblasti odměňování zaměstnanců UP ve střednědobém výhledu. 
 

 
 
Zapsala dne 21. 2. 2018 Mgr. B. Macháčková  
Schválil: doc. Mgr. Pavel Šaradín, předseda KOR UP 

https://www.ff.upol.cz/nc/kontakty/vizitka/empid/19419/
https://www.upol.cz/nc/kontakty/vyhledavani/kontakt/empid/02126/

