
 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 8 | 771 47 Olomouc  

www.upol.cz 

Zápis z kolektivního vyjednávání rektora Millera a KOR UP 

ve čtvrtek 20. 12. 2018 od 14:00 hodin v pracovně rektora 

 

Účast 

- zastoupení zaměstnavatele: 
rektor UP prof. Miller - osobně 
prorektor UP prof. Lach – osobně  

 
- zastoupení odborů: 

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

Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně - osobně 
ZO VOS PřF UP: RNDr. Milan Fňukal, PhD, předseda - osobně 
ZO VOS PdF UP: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D., předseda – osobně 
ZOVOS FTK UP: RNDr. Svatopluk Horák – předseda, osobně  
ZO VOS RUP:  Ing. Simona Sigmundová, předsedkyně – osobně  
ZO VOS SKM UP: Anna Vodrážková, předsedkyně – nepřítomna z důvodu PN 
MO OSZSP LF UP:  doc. MUDr. Světlana Brychtová, Ph.D., pověřena - nepřítomna 

 

Program: Vnitřní mzdový předpis UP a Katalog prací 

Diskuse  

Doc. Šaradín: v souvislosti s ekonomickou situací v ČR a zvyšováním mezd se na UP podařilo navýšit 
mzdy AP, je ale třeba řešit situaci i pro ostatní zaměstnance (THP), a to od 1. 1. 2019.  

Rektor: Nebyl informován děkany fakult, že by s nimi jednaly odborové organizace o této otázce. Nemůže 
nic v této věci udělat, neboť nezná rozpočet na příští rok. Dle statistiky má data o průměrné mzdě THP na 
fakultách: 32.000 a na RUP: 34.300, což je nad republikovým průměrem. 

Doc. Šaradín: Na FF jednání s děkanem proběhlo, v této otázce je vstřícný návrhu na navýšení mzdy pro 
THP od 1. 1. 2019. 

Dr. Krákora: Jednání s děkankou proběhlo, navýšení u AP, pro ostatní zaměstnance se plánuje navýšení 
formou odměn či osobního ohodnocení. 

Dr. Fňukal: Na PřF jednání neproběhlo. 

Dr. Horák: Na FTK oficiálně nejednali, děkan je vstřícný, někteří THP odmítli podepsat nové mzdové 
výměry, kde klesnou o 1 třídu níže. Děkan čeká, jak dopadne jednání na ostatních fakultách. 

Rektor: Požaduje stanoviska děkanů – žádá doc. Šaradína o projednání na fakultách, na nichž nejsou 
odborové organizace (PAF, CMTF, FZV). Na LF projedná s děkanem sám. 

Doc. Šaradín: Souhlasí s projednáním na ostatních fakultách. Průměrná výše mzdy ale není objektivním 
měřítkem. Tím by byl jistě medián. 

Dr. Horák: Proces měl být obrácený – nejdříve se mělo jednat na fakultách. Pokud se po Novém roce zjistí, 
že jedna nebo dvě fakulty na navýšení mezd pro THP nebudou mít finance – jak se bude řešit? 

Mgr. Macháčková: Navýšením mzdových tarifů pro AP od 1. 1. 2019 díky rozdělení mzdové tabulky, kterou 
odbory na UP schválily s podmínkami, a nenavýšením tarifů pro THP dochází k nerovnoměrné situaci, je 
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porušena koheze a vyvolává to nepříznivé nálady mezi zaměstnanci, kdy je jedna skupina zvýhodněna 
proti druhé.   

Rektor: k žádnému navýšení mezd pro AP nedochází. Naopak na RUP bude mít 40 % THP od Nového 
roku navýšenu mzdu – zvýšením osobního ohodnocení. Navrhuje vyčkat do konce ledna, kdy již budou 
známa čísla nového rozpočtu, a poté dále jednat. 

Ing. Sigmundová: Průměr není pro tento účel vhodný, na výběru statistické metody hodně záleží. Taky by 
bylo dobré, kdybychom napříště mohli dostat podklady pro takováto tvrzení předem nebo aspoň na stůl při 
jednání.  

Prorektor: Vedení UP má k dispozici čísla, kolik by dělalo v rozpočtu navýšení mzdového tarifu pro THP 
na jednotlivých jednotkách (o 5, 10 a 15 %). Fakulty musí mít vyrovnaný rozpočet.  

Doc. Šaradín: nelze čekat déle než do konce ledna – navrhujeme další jednání. Do té doby projedná 
s děkany výše uvedených fakult.  

Ing. Sigmundová: Je třeba postupovat dle ZP. Zřejmě při tvorbě nového VMP byl opomenut fakt, že u 
nejnižší mzdové třídy došlo přeřazením k poklesu tarifní mzdy o 200 Kč, k čemuž zřejmě došlo 
nedopatřením, protože ke snížení tarifů v žádné ze mzdových tříd zásadně dojít nemělo; týká se to 
uklízeček a vrátných. Rovněž se musí tabulka upravit vzhledem k výši minimální mzdy od 1. 1. 2019.  

Rektor: Po projednání na fakultách zváží další možnosti, připraví s kvestorem pozměněnou metodiku 
financování. Souhlasí s termínem dalšího jednání v lednu. Dále žádá jednotlivé ZO VOS o předání počtu 
členů. 

 

 

Závěr: 

- Doc. Šaradín projedná s děkany CMTF, FZV a PAF otázku mezd pro THP. 
- V lednu proběhne další jednání o zvýšení mzdových tarifů pro THP na UP.  

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 20. 12. 2018 
Mgr. B. Macháčková v. r. 
 
Schválili: 
doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., předseda KOR UP, v. r. 


