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Zápis z kolektivního vyjednávání prorektora Lacha a KOR UP 
v pondělí 11. 11.  2019 od 14:00 hodin v učebně 1.31 

 
Účast 
- zastoupení zaměstnavatele: 

prorektor UP prof. Lach – osobně  
ved. odd. řízení a rozvoje lidských zdrojů Mgr. Kysučanová - osobně  
právník RUP Mgr. Černohouz – osobně 

 
- zastoupení odborů: 

KOR UP:  Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., předseda – osobně 
ZO VOS FF UP: Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně - osobně 
ZO VOS PřF UP: ing. Ondřej Kolář, místopředseda - osobně 
ZO VOS PdF UP: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D., předseda - osobně  
ZO VOS FZV UP: Mgr. Andrea Šperková, předsedkyně – osobně 
ZO VOS FTK UP: RNDr. Svatopluk Horák, předseda – nepřítomen, omluven  
ZO VOS RUP:  Ing. Simona Sigmundová, předsedkyně – osobně  
ZO VOS SKM UP: Jitka Fantulová, předsedkyně – osobně 
 

- přizvaná další strana: 
MO OSZSP LF UP:  doc. MUDr. Světlana Brychtová, Ph.D., pověřena - nepřítomna 

 
 
Program: Vyjednávání o Kolektivní smlouvě  
1. Postup vyjednávání nové KS  

Dr. Kučera poděkoval zástupcům vedení UP za účast a navrhl, aby dnešní jednání bylo věnováno především 
ujasnění požadavků KOR a stanovení termínu dalšího postupu vyjednávání, tedy stanovení věcného záměru. 
Mgr. Černohouz: Koncept nové KS byl vytvořen a z cca 45 bodů (připomínek odborů k němu) jich mnoho čeká na 
verifikaci návrhu vypořádání (úsekem prorektora Lacha) od kvestora a rektora. Některé body bylo třeba upřesnit 
ze strany KOR, což bylo dle vyjádření dr. Kučery již učiněno (viz zápis z jednání KOR 25. 10. 2019), ale dle 
názoru Mgr. Černohouze není zcela jasná situace s odbory na LF. Situaci dořeší telefonátem s předsedou 
odborové organizace ve FN. Pror. Lach požádá rektora, aby se dotázal ředitele FN ohledně vyjasnění situace 
s odbory ve FN ve vztahu k UP. 
Prorektor: Čeká na vypořádání připomínek KOR od kvestora a rektora, bohužel ani po urgenci dosud neobdržel 
vyjádření. 
Mgr. Černohouz: Zašle příští týden KOR cca 10 požadavků dosud nevypořádaných pro nejednoznačnost 
požadavku ze strany KOR. Ohledně stravenek, délky dovolené, sick-days, pracovní pohotovosti, zkrácení 
pracovní doby se čeká na stanovisko kvestora a rektora. Tvorba a čerpání SF je zcela rozdílná na jednotlivých 
součástech UP – otázka na kvestora, aby pověřil tajemníky a ředitele zjištěním skutečné situace. 
Prorektor: Na minulém zasedání rektora požádal děkany o vyjádření ke shora uvedeným požadavkům, 
s některými by vedení UP mohlo souhlasit, s jinými nikoli. Čeká se na finalizaci zápisu. 
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Mgr. Kysučanová  má provedenou modelaci dopadů sick-days, ale nemá vyjádření kvestora.  

Dr. Kučera: dopady (sick-days, zkrácení pracovní doby…)  je třeba zjišťovat reálné náklady, nikoli provést 
mechanický přepočet. Je třeba požádat kvestora o vyjádření v zákonné lhůtě, což je podle zákona o kolektivním 
vyjednávání podle par. 8 odst 2. 7 dnů 

Ing. Sigmundová: Tvorba a čerpání SF rozdílné na UP je v rozporu se zákonem. Rektor může požádat 
prostřednictvím prorektorů o zjištění stávajícího stavu. 
Dr. Kučera: Navrhuje stanovení termínu dalšího jednání na pátek 6. 12. 2019 od 8:30 hod. Termín byl všemi 
stranami akceptován. 
 
2. Vnitřní mzdový předpis 

Dr. Kučera: Otázka účinnosti VMP, neboť byla podmíněna schválením Katalogu prací. Ten není dosud hotov. 
Upozorňuje na možné nebezpečí zpochybnění VMP v budoucnu. 
Ing. Sigmundová: Vedení UP svévolně porušuje dohody vyjednané s odborovou organizací na UP. Naposledy se 
jednalo o navýšení tarifů mezd THP. 
Mgr. Kysučanová:  Ujistila přítomné, že při červencovém zpracování doplatků do tarifů zpětně od 1. 5. 2019 
nedošlo k žádným rozdílům v mechanismu výpočtu. V CVT byl  do SAPu zaveden 1 algoritmus pro celou UP, na 
základě kterého byl zkalkulován doplatek pro zaměstnance dle pracovní doby odpracované v měsících květnu a 
červnu.  
Mgr. Černohouz: Prosil o to, aby se v budoucnu obě strany poučily a návrhy na změny mezd projednaly předem do větších 
podrobností s cílem předejít dalším sporům a nejasnostem při tvorbě normy i aplikaci v praxi. Přítomní souhlasili. 

Dr. Kučera: Pro VOS je klíčová otázka spravedlivého zvyšování mezd. Není úkolem VOS definovat, ve které 
složce mzdy či ze kterého zdroje k tomu dojde. 
 
3. Zřízení VŠ ústavu 

Prorektor: Informoval o zřízení nového VŠ ústavu. Pošle členům KOR potřebné poklady, aby bylo možno 
projednat s VOS na UP. Bude tím dotčen i VMP. 
 
 
 

Zapsala dne 11. 11. 2019 
Mgr. B. Macháčková v. r. 
 
Schválili: 
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., předseda KOR UP, v. r. 
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