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I. Úvodní ustanovení

V souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 ze dne 
16.12.2010 ke Kolektivní smlouvě uzavřené dne 
31.3.2009 mezi UP a zaměstnanci Univerzity Palac-
kého v Olomouci, zastoupenými Koordinační odbo-
rovou radou Univerzity Palackého (dále jen „KOR 
UP“) a základními organizacemi Vysokoškolského 
odborového svazu (dále jen „ZO“)

vydávám

tento Dodatek č. 1 ke směrnici rektora UP č. B3-08/4-SR 
– Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na Univer-
zitě Palackého v Olomouci. 

II. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se směrnice rektora UP 
č. B3-08/4-SR mění takto:

1. V ustanovení článku 3 odst. 1 do prvního od-
stavce za písmenem f) se vkládají do první věty 
za slova „kterou schvaluje vedoucí příslušné sou-
části“ slova „a příslušná ZO“. 

2. V ustanovení článku 3 odst. 1 se třetí odstavec 
za písmenem f) mění takto: „Výše příspěvku UP 
se stanoví v rozmezí od 100 Kč do 2000 Kč mě-
síčně. Pro jednotlivé roky stanoví výši příspěv-
ku každá součást UP a příslušná ZO v oznámení 
vždy nejpozději do 31. 3. běžného roku.“ 

3. Ustanovení článku 3 odst. 3 poslední věta se 
mění takto: „O výši a příjemci příspěvku spolu-
rozhoduje každá součást UP a příslušná ZO.“

4. Ustanovení článku 3 odst. 4 poslední věta se 
mění takto: „O výši a příjemci příspěvku spolu-
rozhoduje každá součást UP a příslušná ZO.“

5. V ustanovení článku 3 odst. 5, v odstavci za písm. 
b) se slova „si stanoví každá součást UP“ nahra-
zují slovy „stanoví společně každá součást UP 
a příslušná ZO.“ 
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 6. Ustanovení článku 3 odst. 6, věta první poslední-
ho odstavce se mění takto: „O formě poskytnu-
tí daru a jeho výši spolurozhodují součást UP 
a příslušná ZO.“

 7. V ustanovení článku 3 odst. 7 se na konci druhé-
ho odstavce za slova „rozhodnutí příslušné sou-
části UP“ vkládají slova „a příslušná ZO“.

 8. V ustanovení článku 4 odst. 5, věta první, se 
za slova „Poskytování příspěvku může zanik-
nout rozhodnutím rektora UP nebo vedoucích 
součástí UP“ vkládají slova „v součinnosti s pří-
slušnou ZO“. 

 9. Ustanovení článku 5 odst. 4, věta druhá, se za slo-
va „rozhodují vedoucí součástí UP“ vkládají slo-
va „ a příslušná ZO“. 

10. Ustanovení článku 5 odst. 4, věta třetí, se za slova 
„určují vedoucí příslušných součástí UP“ vkláda-
jí slova „a příslušná ZO“.

11. V ustanovení článku 6 odst. 1 se věta druhá mění 
takto: „O čerpání sociálního fondu do výše fi-
nančních prostředků vytvořených na vrub pří-
slušné součásti UP rozhoduje tato součást UP 
a příslušná ZO a podmínky čerpání včetně limi-
tů stanoví příslušná součást UP a příslušná ZO 
oznámením, které musí být v souladu s touto 
organizační směrnicía účinnou právní úpra-
vou.“

12. V ustanovení článku 6 odst. 1 se za větu dru-
hou nově doplňuje věta: „Oznámení o čerpání 
so ciálního fondu se zveřejňuje na webových 
stránkách UP, a to od doby nabytí účinnosti 
po celou dobu platnosti a účinnosti.“

13. Ustanovení článku 6 odst. 3, věta první, se mění 
takto: „O žádostech zaměstnanců o příspěvky 
rozhodují příslušní vedoucí součásti UP a pří-
slušná ZO společně.“

14. V ustanovení článku 6 odst. 4 se za slova „UP 
a součásti UP“ vkládají slova „ve spolupráci 
s příslušnou ZO“.
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15. V ustanovení článku 6 se vkládá nový odstavec 
5 tohoto znění: „O způsobu spolurozhodování 
se zaměstnavatel (součást UP) a příslušná ZO 
písemně dohodnou. Nepůsobí-li na přísluš né 
součásti odborová organizace, spolurozhoduje 
se zaměstnavatelem nejméně tříčlenná komise 
složená ze zaměstnanců součásti UP; pravidla pro 
výběr a jmenování členů komise a jednání komise 
zabezpečuje zaměstnavatel po projednání s KOR 
UP. Dohoda o spolurozhodování zaměstnavatele 
(součásti UP) a příslušné ZO a pravidla pro 
spolurozhodování zaměstnavatele (součásti UP) 
a příslušné ZO (resp. komise) jsou nedílnou 
součástí oznámení dle odst. 1 tohoto článku.“

16. V článku 6 se dosavadní odst. 5 nově označuje 
jako odst. 6, dosavadní odst. 6 se nově označuje 
jako odst. 7, dosavadní odst. 7 se nově označuje 
jako odst. 8, dosavadní odst. 8 se nově označuje 
jako odst. 9 a dosavadní odst. 9 se nově označuje 
jako odst. 10.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení směrnice rektora č. B3-08/4-
SR Pravidla tvorby a užití sociálního fondu 
na Univerzitě Palackého v Olomouci zůstávají 
beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 byl projednán s Koordinační 
radou odborových svazů UP.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho 
podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění na oficiálních internetových stránkách 
UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti.

V Olomouci dne 11. 7. 2011

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r.
rektor UP


