
Zápis z jednání KOR UP 12. 10. 2018 

 
 
Přítomni: 
doc. Mgr. Pavel Šaradín (FF) – předseda 
Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. (PdF) - místopředseda 
Ing. Simona Sigmundová (RUP) 
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. (FF) 
Mgr. Bronislava Macháčková (FF) 

 
 
1. Docent Šaradín zahájil jednání a informoval o situaci v ZO VOS FF, kde došlo ke změně na pozici 

předsedy. Doc. Šaradín se k 1. 10. 2018 vzdal své funkce a novým předsedou byl zvolen dr. Kučera. 
 
2. Diskuse ohledně KOR a jednacího řádu: vzhledem k tomu, že na UP nepůsobí pouze ZO VOS 

jednotlivých součástí, ale existuje i MO OSZP ČR FNOL a LF UP, nebude se činnost KOR řídit 
jednacím řádem podle Stanov VOS, ale smlouvou o spolupráci odborových organizací působících 
u zaměstnavatele (dále jen smlouva). Koncept vytvořila ing. Sigmundová, která jej zašle předsedovi 
KOR doc. Šaradínovi a ten jej rozešle předsedům všech ZO VOS k připomínkování a projednání 
na úrovni ZO. Na LF bude zaslán doc.. Brychtové, která je zmocněna MO OSZP k jednání v rámci 
KOR UP – viz přiložený dokument, aby mohl být projednán a schválen i touto odborovou organizací. 
K podpisu smlouvy by se mohlo přistoupit na dalším jednání KOR, a to v pátek 9. 11. 2018 v 8:30 
hod (standardně v jídelně RUP). Žádáme všechny předsedy o součinnost a dostavení se 

k uvedenému jednání. 

 
3. Aktiv předsedů VOS na téma „Úskalí ZP na vysokých školách“ se koná v Praze v úterý 6. 11. 2018. 

Předběžná účast: ing. Sigmundová. 
 

4. Kolektivní smlouva – je předpřipravena na právním oddělení. Doc. Šaradín požádá o její aktuální 
verzi a rozešle na jednotlivé ZO k připomínkování. Projednání proběhne na zasedání KOR 9. 11. 
2018. 

 
5. Mzdy: doc. Šaradín je pověřen vyžádat od rektora finální verzi katalogu pro zařazování do 

pracovních pozic, jelikož na jeho odsouhlasení závisí účinnost nového VMP – od 1. 1. 2019. 
Vzhledem k tomu, že na UP nedocházelo ani po ukončení ekonomické krize v roce 2010 
k valorizaci mezd a jejich výše je tedy na UP zcela neodpovídající současnému růstu ekonomiky, 
žádá KOR o dorovnání tohoto schodku alespoň do výše inflace až do roku 2018. KOR je připraven 
k jednání s vedením UP o této otázce a pověřuje doc. Šaradína  jednak k vyžádání podkladů od 
kvestora UP (výše meziroční inflace v letech 2010 – 2018 ve vztahu k naprosté stagnaci mezd na 
UP), a dále k vyžádání termínu jednání s vedením UP ještě do konce října 2018. 

 

6. Z diskuse vzešel návrh usnesení, který byl schválen všemi přítomnými. 

 

1. Činnost KOR se bude řídit smlouvou o spolupráci odborových organizací působících u 
zaměstnavatele. Její podpis proběhne na příštím jednání KOR dne 9. 11. 2018. 

2. Kolektivní smlouva: doc. Šaradín vyžádá návrh jejího aktuálního znění, rozešle na ZO VOS, 
příp. také MO OSZP ČR FNOL a LF UP, a projednání proběhne na nejbližším zasedání KOR 
9. 11. 2018. 

3. Mzdy: Doc. Šaradín vyžádá: katalog pracovních míst (rektor), podklady k valorizaci mezd 
(kvestor) a termín schůzky s vedením UP k projednání mezd – do konce října.  

 
 
Zapsala dne 12. 10. 2018 Mgr. B. Macháčková  
Schválil doc. Mgr. Pavel Šaradín, předsedající KOR UP 

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

