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Obsah: Tímto dodatkem č. 1 dochází k úpravě některých pojmů 
 v textu metodického pokynu rektora.   

Zpracoval: Právní oddělení UP  

Platnost: dnem 24. 11. 2014
Účinnost: dnem 26. 11. 2014

Rozdělovník: rektor, prorektorky a prorektoři, kvestor, kancléř, 
 děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult, 
                                         vedoucí zaměstnanci  CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP, 
 ASC UP, CPSSP, KA UP,
                              vedoucí zaměstnanci EO RUP, PMO RUP, ORV UP, PTO UP, 
  OVZ UP, OPDV UP, Archivu UP, 
  OPOP, OK,
                                   Právní oddělení UP,
                                        Oddělení interního auditu UP,
                                        Oddělení kontroly UP,
                                      Oddělení organizace a řízení UP.  



2  Metodický pokyn rektora UP č. B3-14/2

I. Úvodní ustanovení

Za účelem úpravy některých pojmů vydávám tento Do-
datek č. 1 k metodickému pokynu rektora UP č. B3-13/2-
MPR Pravidelné hodnocení zaměstnanců Univerzity Pa-
lackého v Olomouci (dále jen „metodický pokyn rektora“).

II. Předmět úpravy

1. V čl. 5 odst. 2 metodického pokynu rektora se nahrazu-
je pojem „pracovník“ pojmem „zaměstnanec“.

2. V čl. 7 odst. 5 metodického pokynu rektora se nahrazu-
je pojem „pracovník“ pojmem „zaměstnanec“.

3. V čl. 11 odst. 4 metodického pokynu rektora se zrušuje 
slovo „všech“.

4. V příloze č. 2 metodického pokynu rektora u tabulky 
č. 1 se nahrazuje pojem „vedoucí pracovník“ pojmem 
„vedoucí zaměstnanec“.

5. V příloze č. 2 metodického pokynu rektora u tabulky 
č. 1 v poznámce pod čarou se vypouští pojem „5 – vy-
nikající“.

6. V příloze č. 2 metodického pokynu rektora v tabulce 
č. 3 se nahrazuje pojem „obslužně provozní pracovník“ 
pojmem „obslužně provozní zaměstnanec“.

7. V příloze č. 2 metodického pokynu rektora u tabulky 
č. 3 se nahrazuje pojem „vedoucí pracovník“ pojmem 
„vedoucí zaměstnanec“.

8. V příloze č. 3 metodického pokynu rektora u tabulky 
Sebehodnocení se nahrazuje pojem „vedoucí pracov-
ník“ pojmem „vedoucí zaměstnanec“.

9. V příloze č. 4 metodického pokynu rektora se nahrazu-
je pojem „pracovník“ pojmem „zaměstnanec“.

III. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
rektorem UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění na úřední 
desce UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti.

Dodatek č. 1 k metodickému pokynu rektora UP
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Univerzity Palackého v Olomouci 

V Olomouci dne 24. 11. 2014 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., v. r.
rektor UP




