Dodatek č. 2
ke kolektivní smlouvě uzavřenédne 31.3. 2009
ve zněníjejíhododatku č.lze dne 16. 12.2010
Univerzita Palackého v olomouci (dále jen ,,zaměstnavatelo.nebo ,,UP.o),
zastoupená rektorem prof. RNDr. Miroslavem Mašláněm, CSc.
se sídlemKřížkovského8, 77147 Olomouc. tČ orqsqsqz
na stranějedné,
a
zaměstnanci Univerzity Palackéhov olomouci,
zastoupeníKoordinační odborovou radou Univerzity Palackého (dále jen ,,KoR UPoo)
a základními organizacemi Vysokoškolskéhoodborovéhosvazu (dále jen ,,Zo,,)z
o
o
.
o
.
o
o

Zo VoS Pedagogické
fakulty UP se síd|emŽižkovonám. 5, Olomouc,evid.č.1541,
ZastoupenáPhDr. PaedDr. Václavem K|apalem,Ph.D.'
Zo oS ZaSP Lékařskéfaku|ty UP se sídlemHněvotínská3, olomoucoevid. č.220443-3805'zastoupenáMUDr. ZdeňkemHložkemoPh.D.o
Zo VoS Přírodovědecké
fakulty UP se sídlemtÍ.|7.listopadu 12,Olomouc,evid. č.
1582'zastoupenáRIIDr. Mi|os|avemZá*odným'
Zo VoS F'akultytělesnéku|tury UP se sídlemtř. Míru 115,o|omouc, evid. č.1590,
zastoupenáPaedDr. Zbyňkem Janečkou,Ph.D.o
Zo VoS Spráry kolejía menz UP se sídlemŠmeralova12, olomoucoevid. č.1581,
zastoupenáAnnou Vodrážkovouo
Zo VoS Rektorátu UP se sídlem Biskupské nám. 1, Olomouco evid. č. 1599o
zastoupenáIng. Mgr. Martinem Miillerem,
Zo VoS FilozoÍickéfakulty UP se sídlemKřížkovského10, olomouc, evid. č.1521'
zastoupenáprof. PhDr. Marií Sobotkovou,CSc.

na straně druhé,

uzavirajívsouladu sustanovenímčlánku15 odst.3 kolektivnísmlouvy uzavřenédne 31.3.
2009 dodatekč.2 v tomto znění..

Clánek 1
Kolektivní smlouva uzavŤenádne 31.3'2009 ve zněnídodatkuč.7 ze dne 16. 12.2010 se
měnítakto:
1. V článku 8 odstavec 10 se věta druhá nahrazujevětou:,,Smluvní strany se dohodly, Že
s ohledem navýrazná restriktivníekonomická opatřeníV roce 2010 a 2011 nebudou mzdové
tarify v roce 2012 zvyšovány...
2. v ě|á|1ku8 odstavec l0 se doplňuje věta třetí, která zni: ,,Zaměstnavatelse vpřípadě
výraznézměny v ekonomické situaci zavazuje vstoupit neprodleně do jednání se zaměstnanci
Univerzity Palackéhov olomouci o tétoproblematice...

3. Článek 12 odst. 3 zni:
,,Smluvní strany se dohodly, že pro rok 2012 bude tvorba sociálního fondu přizpůsobena
aktuální ekonomické situaci v rámci tvorby rozpočtůsoučástíUP a rozpoětu UP samotné.
Zaměstnavatelse zavazuietvořit sociálnífond v rcce2012 ve výši 1olo...

Čhnek 2
1. Tento dodatek č. 2 kolektivní smlouvy se stává podpisem obou smluvních stran pro
smluvní strany závazný' Ujednání tohoto dodatku jsou závazná pro kolektivní smlouvy
uzavítanémezi zaměstnavatelem (součástíUP) a příslušnou Zo, pokud se dohodnou na
uzavŤenívlastní kolektivní smlouvy na úsekusvépůsobnosti.
2. Tento dodatek č. 2 kolektivní smlouvy je sepsán v 10 vyhotoveních s povahou originálu,
znichž zaměstnavatelobdrŽí2 vyhotovení' KoR UP 1 vyhotovení a jednotlivé Zo rovněžpo
1 vyhotovení.
3. KoR UP a zaměstnavatel seznámí zaměstnance se zněním tohoto dodatku kolektivní
smlouly nejpozději do 15 dnůod jeho podpisu oběma smluvnímistranami.

čbnek 3
Smluvní strany se dohodly, Žetento dodatek č.2ke kolektivní smlouvě uzavřenédne 31.3.
2009 ve znění jejího dodatku č. L ze dne 16. 12.2010 bude vyhlášen vúplném znění
kolektivní smlouvy.
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Zo VoS Přírodovědeckéfakulty UP se sídlemtÍ.I7,listopadu 12, olomouc' evid. č.
Í582, zastoupenáRNDr. Miloslavem Závodným,

ry'-

-'
E

Ú

I
I

L

.

Zo VoS Fakultytělesné
kulfury

zastoupenáPaedDr.ZbyňkemJ

se sídlemtř. Míru 115,olomouc, evid. č.1590'

Zo VoS Správy kolejía meÍ:zUP se síďem Šníeralova
tz( o
zastoupenáAnnou Vodrážkovou,
Zo VoS Rektorátu UP se sídlem Bi
zastoupenáIng. Mgr. Martinem Mtillerem,

evid. č. 1599'

Zo Vos Filozofickéfakulty UP se sídlemKříŽkovského10, olomouc, evid. č. l52|,
zastoupenáprof. PhDr. Mpní Sobotkoyou'CSc.
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