
Zápis ze zasedání KOR UP dne 7. dubna 2017 

Účast 
Ing. Simona Sigmundová (RUP), předsedkyně - osobně přítomna 
doc. Mgr. Pavel Šaradín (FF) - osobně přítomen 
Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. (PdF) - omluvil se 
doc. RNDr. Zbynek Janečka, Ph.D. (FTK) - omluvil se 
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. (PřF) - osobně přítomen 
Anna Vodrážková (SKM) - osobně přítomna 
Mgr. Bronislava Macháčková (FF) - osobně přítomna 

 

1. Úvod, schválení programu 

2. Kolektivní vyjednávání o navýšení mzdových tarifů na UP (změna VMP) 

- rozdělení tarifů: AP - ostatní zaměstnanci, 

- souvislost s novým katalogem tzv. typových pozic.  

3. Stravovací poukázky / příspěvek na stravování 

4. Příprava volba nového předsedy a místopředsedy KOR 

 
Rozdělení tabulek tarifních mezd. Děkani byli vyzváni, aby se vyjádřili - za FF připomínkovala 
vedoucí PaM pí Bátková a mimo to uvedla, že nevyhovuje navrhovaný katalog typových pozic, se 
kterým personalistky už nyní pracují při zařazování nových zaměstnanců. 
 
Vnitřní mzdový předpis – má se rozvolnit systém osobních příplatků a odměn. Projednávalo se na 
AS (zápisy) v prosinci – viz důvodová zpráva (pror. Kučera). 
Dále se tam projednávaly stravenky – návrh na zrušení neprošel, jedná se o benefit pro 
zaměstnance a pro UP snižuje základ daně. Některé fakulty odmítají, že na to nemají:  
- na PŘF kvůli 2 katedrám je nižší hodnota stravenek,  
- pokud lze mít 100 Kč stravenky na FF, kde jsou rovněž některé katedry neziskové, je třeba 

hledat konsensus i na jiných fakultách, 
- menza je ztrátová. 
Byl vyzván rektor, aby se zvýšil příspěvek na menzu na zaměstnance tak, aby nebyl menší než na 
stravenky = sjednocení pro celou UP na stravenkách v hodnotě 100 Kč s tím, že nebude navyšován 
požadavek na vyšší cenu stravenky, 100 Kč je maximum. 
 

KOR navrhuje sjednocení stravenek na 100 Kč a odpovídající navýšení příspěvku na jídlo v  menze. 

 
Mzdové tarify – KOR navrhuje, aby vždy po schválení rozpočtu vstoupil KOR do jednání s vedením 
UP o plošné valorizaci o 2 %, nejméně však o výši inflace na daný rok vždy od 1. 7. daného roku, 
letos tedy od 1. 7. 2017, a dále žádá valorizaci každý rok nejméně o 1% - jak bylo jednáno loni. 
Dále KOR požaduje do doby rozdělení mzdových tabulek valorizaci mezd o zbylá 3%, jak bylo 
jednáno loni. 
 
Jednací řád KOR – předs. ing. Sigmundová rozešle a bude se schvalovat per rollam. Ve funkci 
předsedkyně končí, na nového předsedu navržen doc. Šaradín (FF), na funkci místopředsedy dr. 
Krákora (PDF). Ke své kandidatuře se vyjádří písemně (stačí mailem na simona.sigmundova@upol.cz). 
 
 
 
 
 
 
Dne 7. 4. 2017 zapsala Mgr. Bronislava Macháčková (v. r.). 
Dne 11. 4. 2017 schválila Ing. Simona Sigmundová (v. r.). 

https://www.ff.upol.cz/nc/kontakty/vizitka/empid/19419/
mailto:simona.sigmundova@upol.cz

