
 

Zápis z jednání KOR UP 20. 11. 2017 

 
 

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. Vysokoškolský odborový svaz UP vítá prohlášení rektora, aby odbory sehrávaly aktivnější roli při 

prosazování zájmu zaměstnanců. 

 

2. V návaznosti na předešlé aktivity je potvrzena další schůzka KOR a vedení UP na úterý 21. 11. 

2017 od 13:30 hod. Stěžejním tématem jednání bude otázka návrhu rozdělení mzdových tabulek a 

termín vstoupení v platnost a účinnost nového VMP. 

 

3. S odvoláním na předešlé období vypracovala ing. Sigmundová chronologický přehled aktivit a 

jednání KOR UP s vedením UP, který bude základem pro jednání nastávající. 

 

4. KOR požaduje od vedení UP jednoznačnou informaci o časovém plánu a termínech vstoupení 

v platnost a účinnost nového VMP. Současně s tím byl kvestor požádán o přehled stavu finanční 

rezervy UP do konce roku 2017 a výhled na I.Q/2018 s tím, že dle původních jednání měl nový VMP 

vstoupit v platnost nejpozději od 1. 1. 2018. Jednání tedy KOR navrhuje založit na modelovém 

zobrazení finančního dopadu na rozpočet UP.  

 

5. Vzhledem k neustále se protahujícímu procesu schvalování nového VMP UP (dosud není stanoven 

žádný termín) navrhuje KOR navýšení stávající mzdové tabulky o 10% s výjimkou těch mzdových 

stupňů, kde by došlo ke kolizi s návrhem nového VMP (4. stupně mzdových tříd). Zde doje k úpravě 

směrem nahoru pouze do výše stanovené novým VMP. Tuto změnu navrhuje KOR provést dodatkem 

ke stávající Kolektivní smlouvě s podmínkou zachování stávajícího osobního příplatku tak, aby došlo 

k reálnému navýšení příjmu ze mzdy na UP všech zaměstnanců, a to od 1. 1. 2018 do doby, než vejde 

v účinnost nový VMP. Požadavek navýšení stávajících mezd vychází z tradiční úlohy odborů 

vyjednávat se zaměstnavatelem a aktivně hájit práva a zájmy všech zaměstnanců. 

 

6. Vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo k výrazným změnám v oblasti pracovně-právní, 

navrhuje KOR začít pracovat na nové KS pro další období. 

 

  

 

 

 

 

 

Zapsala dne 20. 11. 2017 

Mgr. B. Macháčková, v. r. 

Schválil: 

doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., v.r. 

předseda KOR VOS UP 

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

