
Vážení kolegové, 

dovoluji si vás touto cestou za odborovou organizaci AMU informovat o některých důležitých novinkách v 
pracovně-právní agendě v tomto roce.

Jak jistě víte, v tomto roce byla uzavřena nová kolektivní smlouva, kterou najdete na https://www.amu.cz/cs/
uredni-deska/ostatni-dokumenty/kolektivni-smlouva/. Text smlouvy a všechny změny se podařilo připravit 
díky mimořádně konstruktivní spolupráci mezi vedením AMU a výboru odborové organizace, čímž se 
zpožděním všem zúčastněným stranám mimořádně děkuji. Dospěli jsme tak je znění kolektivní smlouvy, o 
kterém si troufám tvrdit, že je na AMU nejlepší dohledné v historii. Smlouvu doporučuji prostudovat všem a 
dovolil bych si upozornit na některé její body. 

1) Po vzájemné shodě vedení AMU a ZO VOS AMU byly zásadně zvýšeny tarifní mzdy, přehled najdete na
poslední straně kolektivní smlouvy. Vedení AMU se zároveň zavázalo, že bude s pomocí nových 
softwarových nástrojů soustavně kontrolovat, zda-li celková mzda zaměstnanců dosahuje výše zaručené 
mzdy, která se každý rok proměňuje dle příslušného nařízení vlády. Dlouhodobým cílem odborové 
organizace je v tomto ohledu maximální převedení mzdy do tarifní (zaručené) části tak, aby další složky 
mzdy tvořily pouze její doplněk.

2) Po vzájemné dohodě vedení AMU s odbory byly upraveny podmínky pro ukončení smluv na dobu 
určitou. Dle současného znění kolektivní smlouvy bude zaměstnanci, kterému končí smlouva na dobu 
určitou, oznámeno, zda-li škola zamýšlí její prodloužení, nejpozději 3 měsíce před ukončení její platnosti.

3) AMU nově zřídila sociální fond, do kterého odvádí 1% ročních nákladů (viz č.5 KS) a jehož prostředky 
jsou využívány mimo jiné na některé zaměstnanecké benefity, mezi něž patří příspěvek na penzijní 
připojištění. 

4) AMU dále jako zaměstnanecký benefit nabízí zvýhodněný telefonní tarif a stravování, jehož max. cena 
byla stanovena na 80 Kč za jedno hlavní jídlo bez polévky a nápoje. O využití tohoto a dalších benefitů se 
můžete informovat u vedení jednotlivých fakult.

5) Kolektivní smlouva byla uzavřena v aktuálním znění na 3 roky.

Neváhejte se na odborovou organizaci obrátit kdykoliv, kdy budete potřebovat radu při jednání se 
zaměstnavatelem. Odbory jsou zde pro všechny akademické i ne-akademické zaměstnance AMU. V jednání 
s AMU zastupujeme hlas zaměstnanců, poradíme vám ve věcech vaší personální agendy, ukončování a 
prodlužování stávajících smluv, podmínek na pracovišti a dalších otázek, které vymezuje zákoník práce a 
kolektivní smlouva. Naším cílem je nacházet v případných sporech především konsensuální řešení.

Případně budeme rádi, pokud se přidáte mezi desítky stávajících členů odborů ze všech fakult AMU.

Za ZO VOS AMU

Martin Blažíček
Úřadující předseda výboru
martin.blazicek@famu.cz

Praha, 11. 11. 2019
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