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Zápis z jednání KOR UP 

v pátek 25. 10. 2019 od 8:30 hodin v učebně 2.12 

 

Účast 

KOR UP:  doc. PhDr. Pavel Šaradín, předseda – nepřítomen, omluven 
ZO VOS FF UP: Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., předseda – osobně 

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 
ZOVOS FTK UP: RNDr. Svatopluk Horák, předseda – osobně  
ZO VOS RUP:  Ing. Simona Sigmundová, předsedkyně – osobně  
ZO VOS SKM UP: Jitka Fantulová, předsedkyně – osobně 
MO OSZSP LF UP:  doc. MUDr. Světlana Brychtová, Ph.D., pověřena - nepřítomna 

 

Před zahájením jednání předal ing. Kolář, místopředseda ZO VOS PřF, písemné zplnomocnění předsedou ZO 

VOS PřF dr. Fňukalem k zastupování uvedené ZO při jednání KOR, ke kolektivnímu vyjednávání a k řešení 

otázek, které mají ve svém důsledku dopad na všechny zaměstnance UP (viz příloha č. 1).  

 

1. Koordinační odborová rada  

Na UP byla KOR ustanovena dne 16. října 1998 s delegováním pravomocí ke kolektivnímu vyjednávání 

s vedením UP a k řešení těch otázek,  které mají ve svém důsledku dopad na všechny zaměstnance UP. Dne 

2. 11. 1998 pověřil Výbor VOS v souladu se Stanovami VOS (článek 10 odst. c) Koordinační radu VOS 

Univerzity Palackého, zastupovanou předsedou ZO VOS Fakulty pedagogické PaedDr. V. Klapalem  a RNDr. 

A. Havigerem, CSc., kolektivním vyjednáváním dle ustanovení zákona č.2/1991 Sb. ze dne  4. 12. 1990 

s představiteli této univerzity v záležitostech týkajících se zaměstnanců univerzity (viz příloha č. 2).  

Toto pověření platnosti nepozbylo a v souladu se Stanovami VOS jsou k dnešnímu datu členy KOR všechny 

ZO VOS působící na UP, tj. na těchto součástech UP: PdF, FF, RUP, PřF, FTK, FZV, SKM (viz příloha č. 3).  

 

2. Jednací řád KOR  

Diskutován návrh vypracovaný Ing. Kolářem ve spolupráci s Mgr. Šperkovou. Po provedení úprav v čl. I bod 1, 

čl. IV bod 1 a bod 5 bylo přistoupeno k veřejnému hlasování dle čl. 10 bod 6c Stanov VOS s tímto výsledkem:  

 

Celkem přítomno členů/ek KOR s právem hlasovacím:  7  

Pro:        7 

Proti:        0 

Zdržel/a se hlasování:      0 

 

Usnesení č. 1: Jednací řád KOR (viz příloha č. 4) byl schválen.  
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3. Volba nového předsednictva KOR 
Předseda KOR doc. P. Šaradín požádal - vzhledem ke svému velkému pracovnímu a časovému vytížení - o 
uvolnění z funkce, a to mailem dne 22. 10. 2019. Bylo tedy přistoupeno k tajné volbě nového předsedy a 
místopředsedy KOR. Navrženi byli tito kandidáti (v abecedním pořadí): 
 
Kolář Ondřej 
Krákora Pavel 
Kučera Ondřej 
 
KOR navrhla skrutátorky Ing. Sigmundovou a Mgr. Macháčkovou. Navržené souhlasí. 
 
Výsledek hlasování: 

Celkem přítomno členů/ek KOR s právem hlasovacím:  7  

Pro:        7 

Proti:        0 

Zdržel/a se hlasování:      0 

 

Skrutátorkami pro tajné hlasování o předsedovi a místopředsedovi KOR byly zvoleny Ing. Sigmundová 

a Mgr. Macháčková. 
 
KOR přistoupila ke hlasování o předsedovi KOR. 
 
Výsledek hlasování: 

Celkem přítomno členů/ek KOR s právem hlasovacím:  7  

 
Kolář Ondřej pro: 0 proti: 0 zdrželo se: 7 
Krákora Pavel pro: 0 proti: 0 zdrželo se 7 
Kučera Ondřej pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 0 
  

Usnesení č. 2: KOR zvolila předsedou Mgr. Ondřeje Kučeru, Ph.D. 

  

 
KOR přistoupila ke hlasování o místopředsedovi KOR. 
 
Výsledek hlasování: 

Celkem přítomno členů/ek KOR s právem hlasovacím:  7  

 
Kolář Ondřej pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 0 
Krákora Pavel pro: 0 proti: 0 zdrželo se: 7 
Kučera Ondřej pro: 0 proti: 0 zdrželo se: 7 
  

Usnesení č. 3: KOR zvolila místopředsedou Ing. Ondřeje Koláře 

  

 

Skrutátorky potvrdily platnost všech odevzdaných hlasů a výsledky voleb: 

 

- Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. byl zvolen předsedou KOR. 

- Ing. Ondřej Kolář byl zvolen místopředsedou KOR. 
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4. Postup při vyjednávání kolektivní smlouvy 

Nově zvolený předseda KOR dr. Kučera poděkoval za důvěru a navrhl pro postup ve vyjednávání KS schůzku 

s vedením UP.  

Ing. Sigmundová doplnila, že vedení doposud nereagovalo ani na první návrh úprav, které KOR provedl v 

konceptu kolektivní smlouvy zpracované p. Mgr. Černohouzem, právníkem UP. Informace chybí, p. Mgr. 

Černohouz nemá oprávnění k samostatnému jednání s odbory.  

Stále tu zůstává nedořešená záležitost se zpožděným vyplacením mezd po navýšení tarifů letos v dubnu. Podle 

podrobného rozboru nebyl postup vedení UP správný, neexistovala jednotná metodika a každá součást to 

provedla v mnoha případech jinak. 

Ing. Kolář – není to kompetence součástí, ale vedení UP.  

Dr. Krákora upozornil na velké rozdíly v tarifech pro AP, a to i mezi fakultami. 

Ing. Sigmundová se zúčastní workshopu na VOS Praha, kde se bude diskutovat dodržování ZP na VŠ vč. 

otázek ohodnocení práce a mzdových tabulek.  

Dr. Kučera navrhne jednání s pror. Lachem v co nejkratším možném termínu některý pátek, abychom se ve 

vyjednávání KS posunuli kupředu.  

5. Různé 

Ing. Kolář upozornil na nepřipravenost implementace nové spisové služby. Dochází k navýšení administrativy i 

nákladů (lidi, materiál, zařízení), neboť nejde výlučně o elektronické zpracování, ale souběžně i papírovou 

formu. Rovněž termín na konci roku je zvolen nevhodně, lépe by bylo v únoru po uzávěrce. Optimálně však až 

po řádném odzkoušení a sladění s ostatními systémy, jako je např. SAP. 

Dr. Kučera navázal – obdobně se jeví pokus zavést elektronickou evidenci docházky pro AP.  

Dr. Horák doplnil, že nelze přesně vykazovat pracovní výkon AP ve formuláři docházky podle nařízené 

metodiky, prakticky jde o navádění k nepravdivému výkaznictví, a proto děkan FTK svým nařízením tento 

postup zrušil a evidence docházky probíhá jako doposud, tj. odráží skutečnost, která obstojí v konfrontaci 

s aktuálním rozvrhem.  

Dr. Kučera upozornil na fungování výdejny menzy na RUP, kde jsou vzhledem k možnosti stravování i studentů 

velké fronty. Zaměstnanci tak nemají možnost v určené ½ hodinové pauze oběd stihnout. Návrh na vyhrazení 

např. první půlhodiny pouze pro zaměstnance byl již dříve rektorem zamítnut.  

 

 
 
 

Olomouc 25. 10. 2019 
Zapsala Mgr. B. Macháčková v. r. 
Schválili: Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., předseda KOR UP, v. r. 


