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Základní východiska
- zařazování do mzdových tříd vychází ze mzdového předpisu UK
- odpovědnost za zařazení do mzdových tříd nese ředitel IPS
Důvody změn
- je potřeba harmonizovat zařazení do mzdových tříd na straně jedné a vykonávané činnosti na straně
druhé
- je nutné reagovat na nové popisy práce v souvislosti s PRVOUK
- je nutné chránit zaměstnance před očekávanou zpřísněnou evaluací v souvislosti s rozšiřováním
smluv na dobu neurčitou na FSV
Komunikace změn
- změny byly diskutovány a projednány na schůzích širšího vedení IPS 28.11.2011 a 27.2.2012, a na
schůzích IPS 13.2.2012 a 29.3.2012
Návrh pravidel pro zařazování do mzdových tříd na IPS FSV UK
1) zaměstnanci IPS zařazení do PRVOUK budou zařazeni do mzdových tříd dle akademické
kvalifikace a budou vykonávat činnosti dle zařazení do mzdové třídy
2) zaměstnanci IPS nezařazení do PRVOUK budou přeřazeni do mzdových tříd L1 (bez habilitace) a
L2 (s habilitací a výše)
3) tarif u lektorů v přepočtu na celý úvazek bude o 1000,- CZK nižší než u akademických pracovníků
se stejnou akademickou kvalifikací

4) výjimku z pravidla č. 2 budou mít členové oborových rad účastnící se jejich zasedání a školící
doktoranda nebo doktorandy, kteří budou ve mzdových třídách AP2 (bez habilitace) a AP3 (s habilitací
a výše)

Implementace změn
- prosinec 2011 – vedoucí kateder shromáždily okruhy akademických pracovníků, kteří se hodlají
zapojit do PRVOUK
- 1.1.2012 - bylo pozastaveno automatické přeřazování tříd při zvyšování akademické kvalifikace
- září 2012 – po vytvoření rozpočtu IPS a v souvislosti s úpravami osobních příplatků zaměstnanců dle
publikační činnosti bude provedeno případné přeřazování do jiných mzdových tříd
- září 2012 – podíly lektorů na celkovém počtu úvazků kateder jsou zastropovány.

