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PřF
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celek

Materál umožňuje vznik ústavu, aniž by byla uzavřena mezi rektorem a PřF
tehnická dohoda o vzniku VŠ ústavu.

Nové navržené znění/úprava Vypořádání
ZO VOS Přírodovědecké
fakulty požaduje, aby technická
dohoda naplňující
„Minimální nepodkročitelné
požadavky PřF UPOL pro
Technická dohoda PřF je dosud v připomínkovacím řízení na PřF, není tedy možné v
technickou dohodu o
této chvíli zohlednit v připomínkovacím řízení. Požadavky fakult budou zohledněny po
vzniku VŠ ústavu“ byla
dokončení technické dohody.
uzavřena mezi rektorem a
děkany dotčených fakult
ještě před schválením
organizační změny zřízení
vysokoškolského ústavu.

VOS PřF UP v souvislosti s přípravou vzniku vědeckého centra vyzývá
všechny zainteresované strany, aby v maximální možné míře zohlednily
oprávněné zájmy stávajících zaměstnanců Přírodovědecké fakulty. ZO VOS
očekává, že vytvoření CIST zejména:
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a) nepovede ke zrušení žádných stávajících pracovních míst,
b) nebude provázeno u žádné kategorie zaměstnanců PřF snížením mezd,
c) nepovede ke zvýšení příjmových rozdílů mezi zaměstnanci na UP nad
současnou úroveň,
d) nepovede ke zvýšení poměru mezi odvody PřF UP na centrální jednotky a
příjmy rozpočtu PřF UP a
e) neztíží zaměstnancům PřF možnosti jejich kariérního růstu (např.
omezením přístupu k přístrojovému vybavení univerzity, zvýhodněním Ústavu
v grantové politice univerzity, apod.).

Garance rektora, že zřízení
Ústavu nepovede k důsledkům
vyjmenovaným v bodech a) e)

Tento požadavek v rozsahu písmen a) až c) nelze po rektorovi oprávněně požadovat.
Řešení pracovně-právních vztahů je zákonem daná kompetence děkana fakulty, a tedy
všechny body a) až e) jsou v rukou děkana fakulty a analogicky u pracovníků, kteří
budou v rámci VŠÚ tato kompetence bude příslušet kompetenci ředitele VŠÚ.
ad d) metodiku dělení financí na ÚP schvaluje AS UP, který je tedy garantem
vyváženého a kvalitního rozpočtování na UP

Předkládaný materiál předpokládá, že plánovaná organizační změna bude
projednána s odborovou organizací před účinností organizační změny.
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vysokoškolského
ústavu UP, 4 – článek
12
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Článek zcela ignoruje fakt, že na PřF fakticky působí 2 základní odborové
organizace Vysokoškolského odborového svazu: jedna s označením „základní
organizace Přírodovědecké fakulty“ sdružuje spíše nízkopříjmové
zaměstnance kateder, centrálních jednotek a několik členů z CRH a RCPTM,
druhá s označením „základní organizace Rektorátu UP“ pak spíše příjmově
nadprůměrné členy z CRH, RCPTM a několik členů z rektorátu. Sociální a
pracovně-právní zájmy obou organizací jsou přirozeně odlišné.

Materiál by měl jasně
deklarovat, že změna bude
Strukturální změny budou projednány s odborovými organizacemi jak na fakultních
projednána s oběma
úrovních, tak na rektorátní úrovni.
základními organizacemi VOŠ.

Závazek rektora, že metodika dělení příspěvků a dotací nebude v souvislosti
se vznikem nové jednotky upravována tak, aby zvýhodňovala nově vzniklou
součást, není vymahatelný a ani v čistě morální rovině k ničenu nezavazuje
rektora nového.

Najít jinou formu garance
přímo v části 1 materiálu.

Předložený materiál negarantuje splnění „Minimálních nepodkročitelných
požadavků PřF UP pro technickou dohodu o vzniku VŠ ústavu“

ZO VOŠ Přírodovědecké
fakulty požaduje, aby
jednoznačný závazek naplnění
„Minimálních
nepodkročitelných požadavků
PřF UP pro technickou dohodu
o
vzniku VŠ ústavu“ schválených
Technická dohoda PřF je dosud v připomínkovacím řízení na PřF, není tedy možné v
Akademickým senátem PřF
této chvíli zohlednit v připomínkovacím řízení. Požadavky fakult budou zohledněny po
UP dne 18.9.2019
dokončení technické dohody.
byl podle své povahy zahrnut
do Věcného záměru změny
Statutu UP, Věcného
záměru Statutu
vysokoškolského ústavu či do
Návrhu organizační změny zřízení vysokoškolského
ústavu."

Metodika dělení příspěvků a dotací je předkládána spolu s návrhem rozpočtu AS UP
ke schválení. Připomínka je tedy irelevantní.

