Dodatek č.1
ke kolektivní smlouvě uzavřenédne 31. 3. 2009
Univerzita Palackého v olomouci (dále jen ,,zaměstnavatel..nebo ,,UP.o),
zastoupená rektorem prof. RNDr. Miroslavem Mašláněm, CSc.
se sídlemKřÍžkovského8. 77147 Olomouc, lč e1-9sgsgz
na stranějedné,
a
zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci,
zastoupeníKoordinační odborovou radou Univerzity Palackého (dále jen ,,KoR UP..)
organizacemi Vysokoškolskéhoodborovéhosvazu (dále jen ,,Zo,,):
a záů<|adními
o

Zo VoS Pedagogické
fakulty UP se sídlemŽižkovonám. 5, olomouc, evid.č.1541,
ZastoupenáPhDr. Paeddr. Václavem Klapalem' Ph.D.'
o Zo oS ZaSP Lékařskéfakutty IJP se sídlemHněvotínská3, Olomouc, evid. č.220443-3805'zastoupenáMUDr. ZdeňkemHložkem,Ph.D.
o Zo VoS Přírodovědecké
fakulty UP se sídlemtÍ.17.Iistopadu12, Olomoucoevid. č.
1582,zastoupenáRNDr. Miloslavem Zánodným,
o Zo VoS Fakulty tělesnéku|tury IJP se sídlemtř. Míru 115,O|omouc,evid. č.1590'
zastoupenáRIYDr. SvatoplukemHorákem'
o Zo VoS Správy kolejía menzUP se sídlemŠmeralova12, Olomouc, evid. č.1581,
zastoupenáAnnou Vodrrížkovou'
o Zo VoS Rektorátu UP se sídlem Biskupské nám. 1, olomouc, evid. č. 1599'
zastoupenáIng. Mgr. Martinem Miillerem'
o Zo VoS FilozoÍickéfakulty UP se sídlemKřížkovského10, O|omouc,evid. č.1521'
zastoupenáprof. PhDr. Marií Sobotkovou,CSc.
na stranědruhé,
lzavirají vsouladu sustanovenímčlánku 15 odst.3 kolektivní smlouvy uzavřenédne 31.3.
2009 dodatek č. l v tomto znéni:

ČHnek1
KolektivnísmlouvauzavŤená
dne 31. 3, 2009se měnítakto:
1. V článku3 odstavec2 se věta druhá nahrazujevětou,k1erázni:,,KoR UP spolurozhodujeo
vydávrínía změnách pracovníhořádu, vnitřníhomzdovéhopředpisu a katalogu funkcí a
profesípro zaÍazovríní
do mzdovýchtříd...
2. V článku3 odstavec2 se slova ,,zákonikpráce,,nahranljíslovy ,,zákonač.26212006Sb.'
předpisů(dálejen ,,zákoníkpráce,,),,.
zákoníkpráce,ve zněrrípozdějších
práce...
3. V članku3 odstavec4 se zkratka,,ZP,,nahran$eslovy,,zákoníku

4. V článku 6 odstavec 1 se slova ,,zákona o vysokých školách.. nahrarují s|ovy ,,zákona č.
I1|lI998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákona o
vysokých školách)...
5. Včlánku 6 odstavec 2 se za větu první doplňujídalšívěty, kteréznějí: ,,Pracovnípoměr
ostatních(neakademických) zaměstnancůse sjednává v souladu s ustanovením$ 39 zákoníku
práce. Podmínky stanovenéprávními předpisy ve větě první a druhé, upravující sjednaní
pracovního poměru na dobu určitou, jsou dále upraveny ustanovením odstavce 3 tohoto
článku...
6. Članek 6 odstavec 3 zní: ,,Tímto ujednáním kolektivní smlouvy |ze v souladu
s ustanovením$ 39 odst. 4 zákoníku práce sjednatpracovnípoměr na dobu určitoutaké:
a) zvÍtžnýchprovozních důvodůna straně zaměstnavateles akademickým pracovníkemnebo
ostatním(neakademickým) zaměstnancem'a to na dobu:
o rnýkonu práce v konkrétním projektu, na který jsou poskytoviíny účelově vázané
prostředky, jejichž poslqrtování je vymezeno jak časově, tak druhem pracovních
aktivit,
. pracovní činnosti související srea|izací studijního programu' výzkumnou činností
nebo závěreěnou disertačníptací, která je omezena na období akademického roku
nebo na období výuky vakademickém roce, ato takéjde-li o studentadoktorského
studijníhoprogramu'
b) z důvodůspočívajících
ve zvláštnipovaze práce zaměstnances ostatním(neakademickým)
zaměstnancem'a to na dobu:
o prací, jejíchž ýkon je sezónní, tj. závis|ý na době topné sezóny, ptovozováni
ubýovacích a stravovacích zaŤízenív době akademického roku nebo na době
provozoviínísportovních zaŤízení
v letnímobdobí...
7. v článku 8 odstavec 2 se slova ,,který je přílohou Vnitřního mzdového předpisu UP..
nahrazuji slovy ,,IďeÚ můžebyt přílohou Vnitřního mzdovéhopředpisu UP...
8. V ělánku 8 odstavec 3 se věta poslední a částky Kč/měsíc nahrazují ,,Pro stanovenou
týdennípracovnídobu 40 hodin, 37,5 hodiny ve třísměnnéma nepřetržitémpracovnímrcžimu
a 38,75 hodiny ve dvousměnnémpracovním režímuje sjednrínanejniŽšíuroveň zaruěené
mzdy ve mzdových tarifech mzdovÝch tříd I až 13 takto:
mzdovátřída
Kč/měsíc
mzďovátŤíďa Kč/měsíc
1
8.000
7
12.440
2
8.470
13.780
8
3
15.260
8.890
9
4
9.170
10
16.890
5
10.150
11
18.710
6
rL240
20.700
t2
13
22.930.*
9. V članku8 odstavec 10 se věta druhá a třetí nahrazuji větou: ,,Smluvní strany se dohodly,
Že sohledem na výrazná restrikÍivníekonomická opatření vroce 2010 a 201l nebudou
mzdovétarify v roce 20|I zvyšovárry.,,
l0. Včlrínku 11 odstavec 5 se věta druhá atřetí se nahrazujívětou,,Poukázky se mohou
poskýovat všem zaměstnancům příslušnésoučásti UP, jestliže o tom roáodne vedoucí
zaměstnanec součásti' který může stanovit ďa|šíná|ežitosti a úpravu reŽimu stravování
v souladu s příslušnýmiprávními předpisy a touto kolektivní smlouvou...

11. v článku12 odstavec2 se za slova ,,naUniverzitě Palackéhov olomouci.. doplňujíslova
,,(dáletakéjen,,směrnice rektora..)...
12.V článku12 se za odstavec2 vkJádánový odstavec3,|<tetýzni:
,,3. Smluvní strany se dohodly, že pro rok 2011 bude tvorba sociálního fondu přizpůsobena
aktuální ekonomické situaci v rámci tvorby rozpočtůsoučástíUP a rozpoěfu UP samotné.
Zaměstnavatelse zavazuje tvořit sociální fond vroce 2011 alespoň vminimální zákonné
výši...
Dosavadníodstavec3 se označujejakoodstavec4.
13. V článku12 se doplňujíodstavce5 a 6,|<teré
znějí:
,,5. o poslqrtnutí příspěvku ze sociálního fondu zaměstnanci spolurozhoduje se
zaměstnavatelem(součástíUP) příslušnáZo. o způsobuspolurozhodovaníse zaměstnavatel
(součástUP) a příslušnáZo písemně dohodnou. NepůsobíJi na příslušnésoučástiodborová
organizace, spoluroáoduje se zaměstnavatelem nejméně tříčlenná komise s|ožená ze
zaměstnancůsoučásti;pravidla pro spolurozhodovánízaměstnanců,výběr a jmenování členů
komise a jednání komise zabezpeěuje zaměstnavatel po projednaní s KoR UP. Dohoda o
spolurozhodovríní zaměstnavatele (součásti UP) a příslušné Zo a pravidla pro
spoluroáodování zaměstnavatele a zaměstnanců součásti UP budou vydany do 60
kalendářních dnů od podpisu tohoto dodatku č. 1 oběma stranami a stávají se nedílnou
součástíoznámenípodle článku 6 odstavce 1 směrnice rektora.
6, oznámení součásti UP o čerpánísociálního fondu včetně výše uvedených příloh se
zveřejňuje na weboých striínkáchUP, a to od doby účinnostipo celou dobu platnosti...

Clánek2
1. Směrnice rektora UP č-B3-08i4-SR ,,Pravidla tvorby aužitísociálního fondu naUniverzitě
Palackého v olomouci.. a metodický pokyn kvestorky UP č. B3-08i3-MPK ,,Postup při
poskytovánípříspěvků,darů anávratných bezuročnýchpůjčekze sociálního fondu Univerzity
Palackéhov olomouci.. budou upraveny do 60 kalendářních dnů od podpisu tohoto dodatku
č.1 kolektivní smlouw oběma stranami v souladu s výšeuvedenÝmi změnami v čl. 1 bodv 12
a 13.
2. Tento dodatek č. 1 kolektivní smlouvy ze dne 31. 3. 2009 se stává podpisem obou
smluvních stran pro smluvní strany závazný. Ujednání tohoto dodatku č. 1jsou závaznápto
kolektivní smlouvy uzavíranémezi zaměstnavatelem(součástíUP) a příslušnouZo, pokud se
dohodnou na uzavření vlastní kolektivní smlouvy na úsekusvépůsobnosti.
3. Tento dodatek č. 1 kolektivní smlouvy ze dne 3I. 3. 2009 je sepsán v 10 vyhotoveních
s povahou originálu, znichž zaměstnavatel obdrží2 vyhotovení, KoR UP 1 vyhotovení a
jednotlivéZo rovněžpo 1 vyhotovení.
4. KoR UP a zaměstnavatel seznámi zaměstnance se zněním tohoto dodatku č. 1 kolektivní
smlouvy ze dne3|.3.2009 nejpozdějído 15 dnůod jeho podpisu oběma smluvnímistranami.

čHnek3
Smluvnístranyse dohodly,žetentododatekč.1 kolektivnísmlouvyze dne3I. 3.2009 bude

vyhlášenv úplnémzněni kolektivní smlouvy.

V Olomoucidne 16.12.2010

prof.RNDr. Miroslav Maš
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o

PhDr. Paeddr..Václav Klapal, Ph.D.
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