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MZDOVÝ P EDPIS
MENDELOVY ZEM D LSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN
ze dne 22. kv tna 2009
ást první
Úvodní ustanovení
lánek 1
Rozsah p sobnosti
1. Tento mzdový p edpis vychází:
a) ze zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon (zákon o vysokých
školách), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon"),
b) ze zákoníku práce . 262/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,
c) z Interního katalogu prací Mendelovy zem d lské a lesnické univerzity v Brn (dále jen „Interní katalog
prací“),
d) z Katalogu prací podle povolání a stup , zpracovaného Ministerstvem práce a sociálních v cí v letech
1993 až 1996 (dále jen „Katalog prací“), ve zn ní pozd jších zm n.
2. Tento mzdový p edpis upravuje poskytování mzdy a ostatní pen žní pln ní související se zam stnáním,
zjiš ování a používání pr m rného výd lku pro pracovn právní ú ely zam stnanc Mendelovy zem d lské
a lesnické univerzity v Brn (dále jen „univerzita“).
3. Poskytování odm n za práce konané na základ dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r se použijí
ustanovení tohoto mzdového p edpisu p im en . Obsah doklad týkajících se dohod o pracích konaných mimo
pracovní pom r, v etn podmínek výplaty, stanoví interní p epis univerzity.
4. Poskytování náhrad mzdy a náhrad odm ny z dohody o pracovní innosti v dob prvních 14 dn pracovní
neschopnosti (karantény) se ídí ustanovením §192 až §194 zákoníku práce a interním p edpisem univerzity.
5. Na poskytování mzdy rektora se nevztahují l. 3 až 16. Mzda rektora je stanovena ministrem školství, mládeže
a t lovýchovy.
6. Zam stnavatelem je univerzita. Pravomoc rozhodovat v pracovn právních v cech jménem univerzity jako
zam stnavatele stanoví zákon, statut, opat ení rektora, nebo individuální delegování pravomoci (dále jen
„zam stnavatel“).
7. Zam stnancem je fyzická osoba definovaná obecn závazným právním p edpisem.
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lánek 2
Obecná ustanovení
1. Zam stnanci p ísluší za vykonanou práci mzda. Mzdou se rozumí pen žitá pln ní poskytovaná
zam stnavatelem zam stnanci za vykonanou práci. Za mzdu se nepovažují pln ní poskytovaná v souvislosti se
zam stnáním, a to náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady a odm na za pracovní pohotovost.
2. Mzdové formy odm ování:
a) mzdový tarif,
b) osobní p íplatek,
c) p íplatek za výkon funkce,
d) smluvní mzda,
e) odm ny,
f) další mzda,
g) zvláštní p íplatky ( l. 7 až 10 a l. 14).
3. Odm ování podle odstavce 2 písm. a) až c) jsou obsaženy ve mzdovém dekretu, který zam stnavatel
vystavuje p i uzav ení pracovního pom ru a každé zm n , která má vliv na výši pen žitých pln ní v n m
obsažených.
4. Odm ování podle odstavce 2 písm. d) až g) a pln ní poskytovaná v souvislosti se zam stnáním (zejména
náhrada mzdy, odstupné a odm na za pracovní pohotovost) a mzda p i výkonu jiné práce jsou p iznávány podle
tohoto mzdového p edpisu.
5. Smluvní mzdu stanovuje rektor na základ zd vodn ného návrhu p íslušného vedoucího zam stnance.
Smluvní mzda se m že poskytnout jen výjime n , pokud zam stnanec vykonává mimo ádn významnou
a odpov dnou práci, kterou nelze ocenit formou mzdy podle odstavce 2 písm. a) až c). V tomto p ípad se
nepoužijí ustanovení l. 3 až 7 a l.15. Smluvní mzda se vždy sjednává na dobu ur itou a obsahuje stimula ní
prvek definovaný ve smlouv . Další podmínky poskytnutí smluvní mzdy jsou uvedeny ve smlouv .
6. Tv r í volno se akademickému pracovníku poskytne na jeho žádost v souladu s § 76 zákona v délce 6 m síc
jedenkrát za sedm let, nebrání-li v tom závažné okolnosti týkající se pln ní vzd lávacích úkol pracovišt .Tv r í
volno je po vyjád ení p íslušného vedoucího pracovišt oprávn n ud lit d kan a editel vysokoškolského ústavu.
D kan m, editeli vysokoškolského ústavu a akademickým pracovník m celoškolských pracoviš ud luje tv r í
volno rektor. Tv r í volno lze poskytnout zejména v souvislosti s p ípravou habilita ní práce, v decké nebo
obdobné publikace, jejíž vydání by bylo v zájmu fakulty, vysokoškolského ústavu nebo univerzity.
7. Akademickému pracovníku m že být poskytnuto tv r í volno nejd íve po 6,5 leté pedagogické praxi na
univerzit ; výjimku na fakultách ud luje d kan, na vysokoškolském ústavu editel, v p ípad d kan , editele
vysokoškolského ústavu a akademických pracovník celoškolských pracoviš rektor. Akademický pracovník
m že požádat o kratší tv r í volno, avšak bez možnosti jeho dalšího ud lení v období 7 let po skon ení tv r ího
volna.
8. Po dobu erpání tv r ího volna nenáleží akademickému pracovníkovi osobní p íplatek a p íplatek za výkon
funkce. Akademický pracovník není povinen docházet na pracovišt , plnit své pracovní povinnosti a jeho
vedoucí mu není oprávn n ukládat pracovní úkoly. Doba erpání tv r ího volna je považována za výkon práce
s místem výkonu práce stanoveném p ed poskytnutím tv r ího volna.
Výsledkem práce je spln ní podmínek stanovených pro poskytnutí tv r ího volna uvedených v rozhodnutí
d kana, editele vysokoškolského ústavu nebo rektora o poskytnutí tv r ího volna. V p ípad nespln ní
podmínek stanovených pro poskytnutí tv r ího volna není akademickému pracovníkovi po nástupu do práce
p iznán osobní p íplatek.
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ást druhá
Odm ování zam stnanc fakult, vysokoškolského ústavu, rektorátu, celoškolských
pracoviš a Správy kolejí a menz
lánek 3
Mzdové t ídy, stupn a tarify
1. Pro akademické pracovníky je výše m sí ních mzdových tarif p i stanovené týdenní pracovní dob 40,00
hodin v jednosm nném pracovním režimu ur ena v rozmezí 5 mzdových t íd a 3 mzdových stup , s výjimkou
poslední mzdové t ídy, kde jsou 4 mzdové stupn . Pro neakademické pracovníky je výše m sí ních mzdových
tarif p i stanovené týdenní pracovní dob 40,00 hodin v jednosm nném pracovním režimu, 38,75 hodiny ve
dvousm nném pracovním režimu a 37,50 hodiny ve t ísm nném a nep etržitém pracovním režimu ur ena
v rozmezí 9 mzdových t íd a 6 mzdových stup . Za azení do mzdových t íd je ur eno složitostí, odpov dností a
namáhavostí vykonávané práce, s p ihlédnutím ke spln ní požadovaných kvalifika ních p edpoklad . Za azení
do mzdových stup je ur eno délkou zapo itatelné praxe, s výjimkou d lnických profesí, za azených do
mzdových t íd 1 a 2.
2. Stupnice mzdových tarif jsou obsaženy v p íloze . 1.
3. Pokud má zam stnanec sjednán zkrácený pracovní úvazek, je mu mzdový tarif p iznán v pom rné výši.
Zam stnanci, který vykonával práci pouze ást m síce, p ísluší jen pom rná ást mzdového tarifu.
4. Délka zapo itatelné praxe pro akademické pracovníky je po ítána následovn :
T . A1 – praxe se po ítá ode dne získání vysokoškolského vzd lání ukon eného v bakalá ském nebo
magisterském studijním programu,
T . A2 – praxe se po ítá ode dne získání vysokoškolského vzd lání ukon eného v magisterském studijním
programu,
T . A3 – praxe se po ítá ode dne získání v decké kvalifikace vyjád ené tituly Ph.D., Dr., nebo v deckou
hodností CSc.,
T . A4 – praxe se po ítá ode dne získání kvalifikace vyjád ené titulem docent,
T . A5 – praxe se po ítá ode dne získání kvalifikace vyjád ené titulem profesor.
Akademický pracovník musí pro za azení do mzdové t ídy, p ípadn p i její zm n , doložit doklady o spln ní
kvalifika ních p edpoklad stanovených Interním katalogem prací.
5. Délka zapo itatelné praxe pro neakademické pracovníky se po ítá na základ
estného prohlášení
zam stnance, ve kterém zam stnanec uvede veškeré údaje o vykonávaných innostech rozhodných pro její
stanovení. Posouzení druhu praxe a rozhodnutí o rozsahu jejího zápo tu v estném prohlášení je v pravomoci
p íslušného vedoucího zam stnance a nelze je bezd vodn m nit. Zapo itatelná je i praxe v oboru vykonávaná
na základ dohod o pracovní innosti, byly-li odm ny z nich plynoucí jediným zdrojem p íjmu a praxe v oboru
vykonávaná jako osobou samostatn výd le n innou. Pro zápo et doby jsou u dohod uzav ených s jiným
zam stnavatelem rozhodná data uvedená v estném prohlášení zam stnance, u dohod uzav ených s univerzitou
doklady o výplat odm n z nich plynoucích uložené v archivu univerzity. P i zm n pracovního za azení nebo
pracovišt m že p íslušný vedoucí zam stnanec praxi hodnotit znovu.
Do doby rozhodné pro délku zapo itatelné praxe p íslušné mzdové t ídy zapo te zam stnavatel dobu:
a) praxe v oboru pro výkon požadované práce pln ,
b) jiné praxe v závislosti na mí e jejího využití pro výkon požadované práce v rozsahu nejvýše dvou t etin,
c) výkonu vojenské základní (náhradní) a civilní služby v rozsahu stanoveném obecnými p edpisy pro
výkon vojenské základní (náhradní) a civilní služby,1)
d) mate ské a další mate ské, nebo rodi ovské dovolené nebo trvalé pé e o dít nebo d ti v rozsahu
odpovídajícím délce mate ské a další mate ské, nebo rodi ovské dovolené platné v dob této pé e,
nejvýše však v rozsahu šesti let,
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e) studijního pobytu, interní v decké aspirantury nebo studia v doktorském studijním programu, a to
u každého z nich v rozsahu nejvýše t í let,
f) osobní pé e o dlouhodob zdravotn postižené nezletilé dít nebo d ti, které vyžadovaly mimo ádnou
pé i, pokud nebyly umíst ny v ústavu pro takové d ti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a to
v etn doby zapo tené podle písmene d).
Z doby zapo itatelné praxe zam stnavatel ode te u zam stnance za azeného do:
a) t etí až tvrté mzdové t ídy, který nedosáhl úplného st edního vzd lání
1. 2 roky, dosáhl-li jen st edního odborného vzd lání,
2. 4 roky, dosáhl – li jen základního vzd lání,
s výjimkou d lnické profese;
b) páté mzdové t ídy
1. 1 rok, dosáhl-li jen úplného st edního vzd lání,
2. 3 roky, dosáhl-li jen st edního odborného vzd lání,
3. 5 rok , dosáhl-li jen základního vzd lání;
c) šesté mzdové t ídy
1. 1 rok, dosáhl-li jen vyššího odborného vzd lání,
2. 3 roky, dosáhl-li jen úplného st edního vzd lání,
3. 5 rok , dosáhl-li jen st edního odborného vzd lání;
d) sedmé a vyšší mzdové t ídy
1. 2 roky, dosáhl-li vysokoškolského vzd lání získaného v bakalá ském studijním programu,
2. 3 roky, dosáhl-li jen vyššího odborného vzd lání,
3. 5 rok , dosáhl-li jen úplného st edního vzd lání.
6. Postup zam stnanc do vyšších mzdových stup

je uskute ován pomocí informa ního systému automaticky.

7. V p ípad pracovního volna bez nároku na náhradu mzdy poskytnutého z d vodu p ekážek v práci na stran
zam stnance, trvajícího déle než 6 kalendá ních m síc , s výjimkou pracovní neschopnosti, mate ské a další
mate ské, nebo rodi ovské dovolené, p eruší zam stnavatel p ipo ítávání dn praxe, a to od prvého dne
nep ítomnosti. Výjimku z tohoto opat ení lze u init v p ípad povolení volna bez nároku na náhradu mzdy
k výkonu odborné práce pro jinou právnickou osobu v tuzemsku i v zahrani í. Zapo tení navrhuje p íslušný
vedoucí zam stnanec.
lánek 4
Za azování zam stnanc do mzdových t íd
1. Pro za azení zam stnance do mzdové t ídy je rozhodující druh vykonávané práce, který je popsán v pracovní
náplni nebo v obecném popisu profesí obsaženém v Interním katalogu prací p i sou asném spln ní kvalifika ních
p edpoklad . Kvalifika ní p edpoklady pro za azování zam stnanc do mzdových t íd stanoví Interní katalog
prací. O za azení zam stnance do mzdové t ídy rozhoduje zam stnavatel na návrh p íslušného vedoucího
zam stnance.
2. Akademickému pracovníkovi s v deckou kvalifikací vyjád enou v deckou hodností „doktor v d“ se zvyšuje
mzdový tarif o 7 %.
lánek 5
Osobní p íplatek
1. Zam stnavatel m že zam stnanci poskytnout osobní p íplatek až do výše 75 %, a jedná-li se o zam stnance,
který je vynikajícím, všeobecn uznávaným odborníkem a vykonává práce za azené do mzdových t íd
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7. až 9. a A2. až A5. až do výše 150 % mzdového tarifu posledního mzdového stupn p íslušné mzdové t ídy, do
které je zam stnanec za azen.
2. P iznávání osobního p íplatku je podmín no dosahováním velmi dobrých pracovních výsledk nebo pln ním
v tšího rozsahu pracovních úkol . Každá z t chto podmínek p edpokládá srovnání pracovních výsledk
zam stnance nebo rozsahu jeho pracovních úkol s pracovními výsledky nebo rozsahem pracovních úkol
ostatních zam stnanc . Z toho d vodu nelze osobní p íplatek p iznat zam stnanci p i prvním vzniku pracovního
pom ru. Vymezení doby, po jejímž uplynutí lze nov nastupujícímu zam stnanci p iznat osobní p íplatek,
navrhuje p íslušný vedoucí zam stnanec. Stejná zásada platí p i opakovaném pracovním pom ru uzavíraném na
stejný nebo jiný druh práce, uplynula-li od skon ení posledního pracovního pom ru s univerzitou doba delší než
6 kalendá ních m síc . Je-li p ijímán vynikající odborník, za azený ve mzdových t ídách 8. a 9. a A3. až A5., lze
jeho odbornost ocenit poskytováním osobního p íplatku až do výše 150 % mzdového tarifu posledního
mzdového stupn p íslušné mzdové t ídy již ode dne nástupu.
3. P i p echodu zam stnance na jiné pracovišt univerzity nebo na jiný druh práce lze p iznaný osobní p íplatek
zachovat. P i návratu zam stnance zejména z mate ské nebo rodi ovské dovolené posoudí p íslušný vedoucí
zam stnanec zm nu pracovních podmínek. Nedošlo-li k podstatným zm nám, p izná osobní p íplatek v p vodní
výši. Zm nily-li se pracovní podmínky natolik, že je nutno prov it jejich zvládnutí, platí stejné pravidlo jako p i
uzavírání prvního pracovního pom ru.
4. Osobní p íplatek se p iznává pen žní ástkou, je uveden ve mzdovém dekretu, o jeho poskytování rozhoduje
zam stnavatel na základ písemného návrhu p íslušného vedoucího zam stnance. Pokud má zam stnanec sjednán
zkrácený pracovní úvazek, je mu osobní p íplatek p iznán v pom rné výši. Zam stnanci, který vykonával práci
pouze ást m síce, p ísluší jen pom rná ást osobního p íplatku.
5. P íslušný vedoucí zam stnanec je povinen pr b žn hodnotit d vody, které vedly k p iznání osobního
p íplatku pod ízených zam stnanc . V p ípad , že dojde ke zm nám, které by mohly mít vliv na výši p iznaného
osobního p íplatku, m že navrhnout jeho zm nu. V p ípad rozhodnutí zam stnavatele o snížení nebo odejmutí
již p iznaného osobního p íplatku je p íslušný vedoucí zam stnanec povinen toto rozhodnutí bez odkladu
zam stnanci sd lit. Zam stnanec m že žádat od p íslušného vedoucího zam stnance od vodn ní této zm ny.
6. P i stanovení výše osobních p íplatk musí zam stnavatel vycházet z reálných možností objemu finan ních
prost edk , které má k dispozici.
7. Rozhodnutí o p iznání, zvýšení, snížení, p ípadn odejmutí osobního p íplatku nabývá ú innosti nejd íve
v den, kdy bylo u in no.
lánek 6
P íplatek za výkon funkce
1. Zam stnanc m p ísluší podle náro nosti a rozsahu práce m sí ní p íplatek za výkon funkce ve výši ur ené
p ílohou . 2 mzdového p edpisu.
2. P íplatek za výkon funkce náleží zam stnanci po dobu výkonu funkce. Pokud má zam stnanec sjednán
zkrácený pracovní úvazek, náleží mu p íplatek za výkon funkce v pom rné výši. Zam stnanci, který vykonával
funkci pouze ást m síce, p ísluší pom rná ást p íplatku. Zam stnanci vykonávajícímu funkci na více stupních
ízení náleží jen jeden p íplatek za výkon funkce, a to nejvyšší z nich.
3. Výši p íplatku za výkon funkce stanoví zam stnavatel na návrh p íslušného vedoucího zam stnance a nebo
p ímo bez návrhu vedoucího.
lánek 7
P íplatek za zastupování
1. Zam stnanci zastupujícímu vedoucího zam stnance na vyšším stupni ízení náleží p íplatek za zastupování,
jestliže se jedná o zastupování v plném rozsahu innosti, které trvá déle než ty i týdny a zastupování rozši uje
pracovní povinnosti zastupujícího zam stnance. P íplatek za zastupování se poskytuje i v p ípad , není – li místo
vedoucího zam stnance do asn obsazeno. Za dobu rovnající se ty em týdn m a kratší p íplatek za zastupování
nenáleží. V takovém p ípad m že být p iznána odm na. Vzájemné zastupování zam stnanc , kte í nejsou
vedoucími a nebyl jim p iznán p íplatek za výkon funkce, lze ocenit poskytnutím odm ny, p ípadn úpravou
výše osobního p íplatku. Jestliže je zam stnanci poskytován p íplatek za zastupování, nep ísluší mu sou asn
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p íplatek za výkon funkce. P íplatek za zastupování nenáleží zam stnanci, pro kterého povinnost zastupovat
vedoucího zam stnance na vyšším stupni ízení vyplývá z pracovní smlouvy nebo je sou ástí jeho povinností
vyplývajících z vedoucí funkce, kterou zastává.
2. P iznání p íplatku za zastupování navrhuje p íslušný vedoucí zam stnanec. P íplatek za zastupování se
poskytuje ve výši ur ené zam stnavatelem v rámci rozp tí p íplatku za výkon funkce stanoveného pro
zastupovaného vedoucího zam stnance. P íplatek náleží zam stnanci po celou dobu zastupování. Pokud má
zastupující zam stnanec sjednán zkrácený pracovní úvazek, náleží mu p íplatek za zastupování v pom rné výši.
Zam stnanci, který vykonával práci pouze ást m síce, p ísluší pom rná ást p íplatku.
lánek 8
P íplatek za výkon práce ve ztíženém pracovním prost edí
1. P íplatek za výkon práce ve ztíženém pracovním prost edí se poskytuje v souladu se zvláštními p edpisy2) ve
výši 10% základní sazby minimální mzdy, nejmén ve výši 6 K za hodinu.
2. P íplatek za výkon práce ve ztíženém pracovním prost edí náleží za dobu výkonu práce v uvedeném prost edí.
lánek 9
P íplatek za no ní práci
1. P íplatek za no ní práci náleží zam stnanci za dobu výkonu práce konanou mezi 22. a 6. hodinou3).
2. Za hodinu no ní práce p ísluší zam stnanci pracujícímu v noci p íplatek ve výši 20 % jeho pr m rného
hodinového výd lku.
3. Na pracovištích s no ní práci den pracovního klidu za íná hodinou odpovídající nástupu sm ny, která
v pracovním týdnu nastupuje podle rozvrhu sm n jako první.
lánek 10
P íplatek za práci v sobotu a v ned li
Za dobu výkonu práce v sobotu a v ned li náleží zam stnanci p íplatek. Výše p íplatku za hodinu je ve výši 25
% jeho pr m rného hodinového výd lku.
lánek 11
Mzda a náhradní volno za práci p es as
1. Prací p es as je práce konaná zam stnancem na p íkaz zam stnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou
týdenní pracovní dobu (40,00 hodin v jednosm nném, 38,75 hodiny ve dvousm nném a 37,50 hodiny ve
t ísm nném a nep etržitém pracovním režimu). U zam stnanc s kratší pracovní dobou je prací p es as práce
p esahující stanovenou týdenní pracovní dobu, dle v ty první.
2. Za hodinu práce p es as p ísluší zam stnanci vedle dosažené mzdy p íplatek za práci p es as ve výši 25 %
jeho pr m rného hodinového výd lku, a jde-li o práci konanou ve dnech nep etržitého odpo inku v týdnu a ve
svátek, p íplatek za práci p es as ve výši 50 % jeho pr m rného hodinového výd lku, pokud se zam stnavatel se
zam stnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo p íplatku. Po et hodin náhradního volna se rovná
po tu hodin práce p es as. Náhradní volno se poskytne zam stnanci nejpozd ji do konce kalendá ního m síce
následujícího po výkonu práce p es as.
3. Jestliže v souvislosti s konáním práce p es as vzniknou zam stnanci p i cest do/z místa výkonu práce nebo
pravidelného pracovišt výdaje, je povinen zam stnavatel zam stnanci tyto výdaje uhradit formou cestovní
náhrady4).
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lánek 12
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za práci ve svátek
1. Za hodinu práce ve svátek p ísluší zam stnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve
svátek, které mu je poskytnuto nejpozd ji do konce kalendá ního m síce následujícího po výkonu práce ve
svátek. Za dobu erpání náhradního volna p ísluší zam stnanci náhrada mzdy ve výši pr m rného výd lku.
Zam stnavatel se m že se zam stnancem dohodnout na poskytnutí p íplatku k dosažené mzd ve výši
pr m rného výd lku místo náhradního volna.
2. Je-li práce ve svátek sou asn prací p es as, p ípadn prací konanou v sobotu nebo v ned li, jsou nároky
soub žné.
lánek 13
Odm ny
1. Odm ny se vyplácejí zam stnanc m ve výplatním termínu za m síc, ve kterém byly p iznány za trvání
pracovního pom ru nebo nejpozd ji v nejbližším výplatním termínu po jeho skon ení.
2. Odm ny mohou být poskytnuty za úsp šné pln ní mimo ádného nebo zvláš významného pracovního úkolu.
O poskytnutí odm n rozhoduje zam stnavatel na základ písemn zd vodn ného návrhu p íslušného vedoucího
zam stnance. O poskytnutí odm ny prorektor a d kan za úsp šné pln ní mimo ádných nebo zvláš
významných úkol na fakult rozhoduje rektor. Odm ny se poskytují za práce konané v období ne delším než
jedno kalendá ní tvrtletí.
3. Odm nu k ocen ní pracovních zásluh p i dovršení 50 let v ku zam stnance p iznává zam stnavatel na návrh
p íslušného vedoucího zam stnance. Výše odm ny m že init až 50 % m sí ního mzdového tarifu, p i stanovení
její výše se zohlední délka p sobení na univerzit a kvalita pln ní pracovních úkol . Odm na se vyplácí nejd íve
ve výplatním termínu za m síc, ve kterém došlo k dosažení jubilea zam stnance, nejpozd ji ve výplat za m síc
prosinec kalendá ního roku, v n mž bylo jubilea dosaženo.
4. Odm nu p i prvém odchodu do d chodu po nabytí nároku na starobní nebo plný invalidní d chod lze
poskytnout zam stnanci, jestliže dochází ke skon ení pracovního pom ru v souvislosti s jeho odchodem do
d chodu, a to i p i skon ení pracovního pom ru ke dni bezprost edn p edcházejícímu dni vzniku nároku na
d chod. Odm nu p iznává zam stnavatel na návrh p íslušného vedoucího zam stnance. Výše odm ny m že init
až 100 % m sí ního mzdového tarifu; p i jejím stanovení se zohlední délka p sobení zam stnance na univerzit
a kvalita pln ní pracovních úkol . Odm na se vyplácí ve výplatním termínu za m síc, ve kterém došlo ke
skon ení pracovního pom ru zam stnance.
5. Odm ny uvedené v odstavcích 3 a 4 lze p iznat zam stnanci, jehož pracovní pom r na univerzit trval
nep etržit nejmén 12 kalendá ních m síc , ve kterých odpracoval nejmén 130 dn . Za odpracovaný se
považuje den, v n mž zam stnanec odpracoval nebo erpal dovolenou v rozsahu v tším, než je polovina jeho
sm ny nebo nepracoval proto, že na jeho obvyklý pracovní den p ipadl svátek.
lánek 14
P íplatek za rozd lenou sm nu
Rozd lenou sm nou se rozumí sm na, ve které je na ízené souvislé p erušení práce. Souhrn dob p erušení práce
musí init alespo 2 hodiny. Do doby p erušené práce se nezapo ítává p estávka na jídlo a oddech poskytnuta
podle zákoníku práce5) Zam stnanci, který pracuje v rozd lené sm n , se poskytuje p íplatek ve výši 50,- K za
každou rozd lenou sm nu. P íplatek za rozd lenou sm nu není závislý na rozsahu pracovního úvazku. P íplatek
za rozd lenou sm nu navrhuje p íslušný vedoucí zam stnanec.
lánek 15
Další mzda
1. Další mzda za vykonanou práci náleží zam stnanci v každém pololetí kalendá ního roku, pokud v n m
odpracuje alespo 80 dn na univerzit v témže nebo bezprost edn navazujícím pracovním pom ru, neskon í-li
tento v prvním pololetí p ed 31. kv tnem nebo p ed 30. ervnem (bude-li podmínka po tu odpracovaných dn
(
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spln na až v ervnu), a ve druhém pololetí p ed 30. listopadem nebo p ed 31. prosincem, (bude-li podmínka
po tu odpracovaných dn spln na až v prosinci). Za odpracovaný den se považuje den, v n mž zam stnanec
odpracoval nebo erpal dovolenou na zotavenou nebo erpal náhradní volno za práci p es as nebo za práci ve
svátek v rozsahu v tším, než je polovina jeho sm ny nebo nepracoval proto, že na jeho obvyklý pracovní den
p ipadl svátek.
2. Další mzda je vyplácena ve výši ur eného procenta ze mzdy náležející zam stnanci podle mzdového dekretu.
Výši procenta stanoví rektor do jednoho m síce po schválení rozpo tu univerzity pro p íslušný kalendá ní rok.
P i zm nách rozpo tových zdroj b hem kalendá ního roku m že rektor výši ur eného procenta zm nit. Další
mzda je splatná v nejbližším výplatním termínu po vzniku nároku na ni.
lánek 16
Odm na za pracovní pohotovost
1. Pracovní pohotovostí je dohodnuté omezení možnosti zam stnance libovoln naložit s volným asem.
Podmínkou pracovní pohotovosti je p edpoklad výkonu neodkladné práce mimo rámec pracovní doby
zam stnance. V rámci dohodnuté pracovní pohotovosti m že zam stnavatel zam stnanci pohotovost na ídit.
Pracovní pohotovost m že být pouze na jiném dohodnutém míst , odlišném od pracoviš zam stnavatele.
2. Za hodinu pracovní pohotovosti p ísluší zam stnanci odm na ve výši 15 % jeho pr m rného hodinového
výd lku, jde-li o den pracovního klidu, ve výši 25 % jeho pr m rného hodinového výd lku.
3. Pracovní pohotovost, p i které nedojde k výkonu práce, se nezapo ítává do pracovní doby. Za výkon práce
v dob pracovní pohotovosti p ísluší zam stnanci mzda; nep ísluší však odm ny uvedené v odstavci 2. Výkon
práce v dob pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu ( l. 11 odst. 1 ) je prací p es as.
4. Jestliže v souvislosti s výkonem práce v dob pracovní pohotovosti vzniknou zam stnanci p i cest do/z místa
výkonu práce nebo pravidelného pracovišt výdaje je povinen zam stnavatel zam stnanci tyto výdaje uhradit
formou cestovní náhrady6).
lánek 17
Odstupné
1. Zam stnanci, u n hož dochází k rozvázání pracovního pom ru výpov dí danou zam stnavatelem z d vod
uvedených v § 52 písm. a) až c) a e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž d vod , náleží p i skon ení
pracovního pom ru odstupné ve výši trojnásobku jeho pr m rného m sí ního výd lku. Zam stnanci, u n hož
dochází k rozvázání pracovního pom ru výpov dí danou zam stnavatelem z d vod uvedených v § 52 písm. d)
zákoníku práce nebo dohodou z týchž d vod , p ísluší p i skon ení pracovního pom ru odstupné ve výši
dvanáctinásobku pr m rného výd lku. Odstupné je splatné ve výplatním termínu za m síc, ve kterém došlo ke
skon ení pracovního pom ru.
2. Pokud zam stnanec, kterému bylo vyplaceno odstupné, uzav e s univerzitou pracovn právní vztah p ed
uplynutím po tu m síc rovnající se po tu násobk pr m rných výd lk , z nichž byla odvozena výše
odstupného, od skon ení p edchozího pracovního pom ru, je povinen vrátit odstupné v pom rné ásti. Pom rná
ást se ur í podle po tu kalendá ních dn od nového nástupu do zam stnání do uplynutí doby podle p edchozí
v ty od skon ení p edchozího pracovního pom ru.
lánek 18
Mzda p i p evedení na jinou práci
Jestliže byl zam stnanec p eveden z d vod uvedených v § 41 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 4 a 5 zákoníku práce
(p evedení zam stnance, který pozbyl podle léka ského posudku možnost konat dosavadní práci, p evedení
zam stnance, který nesmí konat práci pro pracovní úraz, nemoc s povolání nebo pro ohrožení touto nemocí,
p evedení t hotné zam stnankyn , zam stnankyn , která kojí a zam stnankyn do devátého m síce po porodu,
která nesmí konat dosavadní práci, p evedení z d vodu karantény, p evedení z d vodu odvracení mimo ádné
události nebo jiné hrozící nehody, p evedení z d vodu prostoje, který zam stnanec nezavinil nebo p erušení
práce z d vod nep íznivých pov trnostních vliv ) na práci, za niž p ísluší nižší mzda, náleží mu ode dne
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p evedení doplatek ke mzd do výše pr m rného výd lku dosahovaného p ed p evedením. Doplatek je
poskytován po celou dobu p evedení na jinou práci.
lánek 19
Splatnost a výplata mzdy a náhrady mzdy
1. Mzda je splatná po vykonání práce v kalendá ním m síci následujícím po m síci, ve kterém nárok na ni
zam stnanci vznikl.
2. Mzda a se vyplácí zam stnanci v eské m n , zp sobem dohodnutým v pracovní smlouv , jinak v pracovní
dob a na pracovišti ve stanovených pravidelných výplatních termínech, které zam stnavatel po projednání
s odborovou organizací vyhlásí pro kalendá ní rok. P ipadne-li výplatní termín do období erpání ádné dovolené
zam stnance, musí mu být mzda vyplacena v mimo ádném termínu p ed nástupem dovolené, pokud
se zam stnanec se zam stnavatelem nedohodnou jinak. Mimo ádný termín výplaty dohodne zam stnanec
s odd lením mzdové ú tárny. P i skon ení pracovního pom ru poskytne zam stnavatel zam stnanci na jeho
žádost v den skon ení pracovního pom ru p im enou zálohu na mzdu splatnou za m sí ní období a zbývající
ást mzdy mu vyplatí v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy následujícím po dni skon ení pracovního
pom ru. Nem že-li se zam stnanec z vážných d vod dostavit k p evzetí výplaty mzdy vyplácené v pen žní
hotovosti, je mu odeslána na adresu jeho trvalého bydlišt , p ípadn na adresu zam stnancem p edem ur enou,
následující pracovní den na náklad a nebezpe í univerzity. Zam stnanec m že k p ijetí mzdy písemn zmocnit
jinou osobu.
Na základ ujednání v pracovní smlouv nebo na žádost zam stnance je zam stnavatel povinen mzdu poukázat
na sv j náklad a nebezpe í na jeden ú et zam stnance u banky nebo pobo ky zahrani ní banky nebo spo itelního
i úv rního družstva v eské republice a to nejpozd ji v pravidelném termínu výplaty.
3. Splatnost náhrad mzdy a náhrad odm ny u dohody o pracovní innosti za pracovní dny (svátky) v období
prvních 14 kalendá ních dní do asné pracovní neschopnosti nebo karantény se ídí sm rnicí zam stnavatele.
4. Splatnost odm n s dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r je uvedena ve formulá ích
zam stnavatele, pop . se ídí sm rnicí zam stnavatele.
lánek 20
Srážky ze mzdy a náhrady mzdy
Srážky ze mzdy a náhrady mzdy m že zam stnavatel provést v souladu se zákoníkem práce7) nebo na základ
dohody o srážkách ze mzdy.
lánek 21
Pr m rný výd lek pro pracovn právní ú ely
1. Pr m rný výd lek pro pracovn právní ú ely zjiš uje zam stnavatel z hrubé mzdy zú tované zam stnanci
k výplat v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Pokud není dále stanoveno jinak, je
rozhodným obdobím p edchozí kalendá ní tvrtletí. Pr m rný výd lek se zjiš uje k prvnímu dni následujícího
kalendá ního m síce. P i vzniku zam stnání v pr b hu p edchozího kalendá ního tvrtletí je rozhodným obdobím
doba od vzniku zam stnání do konce kalendá ního tvrtletí. Jestliže zam stnanec v rozhodném období
neodpracoval alespo 21 dn , používá se místo pr m rného výd lku pravd podobný výd lek. Pravd podobný
výd lek se zjiš uje z hrubé mzdy, které by zam stnanec z ejm dosáhl. Pr m rný výd lek se zjiš uje jako
pr m rný hodinový výd lek. Má-li se zjiš ovat pr m rný m sí ní výd lek, postupuje se podle zákoníku práce8).
2. Pro zjiš ování pr m rného výd lku se po ítají veškerá mzdová pln ní poskytnutá v rozhodném období
s výjimkou další mzdy. Další mzda vyplácená za m síc kv ten ( erven) je jednou polovinou zahrnuta do hrubé
mzdy p i zjiš ování pr m rného výd lku pro 3. tvrtletí a druhou polovinou do hrubé mzdy p i zjiš ování
pr m rného výd lku pro 4. tvrtletí téhož roku. Další mzda vyplácená za m síc listopad (prosinec) je jednou
polovinou zahrnuta do hrubé mzdy p i zjiš ování pr m rného výd lku pro 1. tvrtletí a druhou polovinou do
hrubé mzdy p i zjiš ování pr m rného výd lku pro 2. tvrtletí roku následujícího. Do hrubé mzdy se pro ú ely
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zjiš ování pr m rného výd lku zahrne v rozhodném období pom rná
odpracované dob .

ást mzdy úm rn

odpovídající

3. Vykonává-li zam stnanec práci v n kolika pracovn právních vztazích s univerzitou, posuzuje se mzda
v každém pracovn právním vztahu odd len .

ást t etí
Odm ování zam stnanc vysokoškolských statk
lánek 22
Mzdové formy a jejich uplat ování
1. Mzda poskytovaná zam stnavatelem za vykonanou práci podle
vysokoškolských statk v následujících mzdových formách:

l. 2 se p iznává zam stnanc m

a) m sí ní mzdový tarif,
b) osobní p íplatek,
c) p íplatek za vedení a zastupování,
d) zvláštní p íplatky ( l. 27 až 29),
e) prémie a odm ny,
f)

asová mzda,

g) výkonnostní p íplatek,
h) úkolová mzda,
i) podílová mzda,
j) smluvní mzda.
Mzdové formy uvedené v písmenech f) až
d lnických profesí.

i) jsou uplat ovány p edevším p i odm ování zam stnanc

2. editeli vysokoškolského statku stanoví mzdu rektor zpravidla formou smluvní mzdy, ve které jsou vymezeny
i podmínky poskytnutí smluvní mzdy.
3. Vedoucím a technickohospodá ským zam stnanc m ur ených organiza ním ádem p íslušného
vysokoškolského statku m že být stanovena smluvní mzda. Podmínky jejího poskytnutí se uvedou ve smlouv
uzavírané vždy na dobu ur itou. Smluvní mzda v t chto p ípadech zahrnuje základní mzdu, jež je ur ována
p im en k mzdovým formám uvedeným v odstavci 1 písm. a) až d) a pohyblivou složkou mzdy se stimula ní
funkcí odpovídající mzdové form uvedené v odstavci 1 písm. e).
4. V rámci tohoto mzdového p edpisu stanoví editel vysokoškolského statku svým písemným rozhodnutím
(výnosem) zp sob uplatn ní mzdových forem uvedených v odstavci 1 s ohledem na specifika pracoviš ,
pracovních proces a prací, s ohledem na ú innou stimulaci pracovních výsledk zam stnanc a v rámci rozsahu
mzdových prost edk ro ního finan ního plánu statku.
lánek 23
Mzdové t ídy a tarify
1. Mzdové tarify jsou ur eny pro 12 mzdových t íd vymezených složitostí, odpov dností a namáhavostí
vykonávané práce, s p ihlédnutím ke spln ní kvalifika ních p edpoklad .
2. Pro každou mzdovou t ídu je vymezen interval, v jehož rámci zam stnavatel stanoví zam stnanci mzdový tarif
podle p i výkonu práce uplat ovaných pracovních zkušeností a dovedností získaných d ív jší praxí zam stnance
a s p ihlédnutím k délce zapo itatelné praxe. Na ur ení délky zapo itatelné praxe se vztahuje
l. 3
odst. 5 až 7.
3. Stupnice m sí ních mzdových tarif p i stanovené pracovní dob 40,00 hodin v jednosm nném pracovním
režimu, 38,75 hodiny ve dvousm nném pracovním režimu, 37,50 hodiny ve t ísm nném a nep etržitém
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pracovním režimu týdn a stupnice hodinových mzdových tarif p i odm ování v asové mzd jsou uvedeny
v p íloze . 3 mzdového p edpisu.
lánek 24
Za azování zam stnanc

do t íd

1. Zam stnavatel sjednává se zam stnancem druh vykonávané práce v pracovní smlouv . Vykonávaná práce je
popsána v pracovní náplni, která vychází z charakteristiky povolání a práce obsažené v Katalogu prací.
2. Pokud zam stnanec odm ovaný za vykonanou práci m sí ním mzdovým tarifem má sjednán zkrácený
pracovní úvazek a nebo nevykonává práci celý m síc, p ísluší mu jen pom rná ást mzdového tarifu.
3. Zam stnanc m odm ovaným za vykonanou práci v asové mzd je tato mzda p iznávána:
a) hodinovým mzdovým tarifem vykonávané práce, anebo
b) hodinovým mzdovým tarifem osobní mzdové t ídy.
Hodinový mzdový tarif osobní mzdové t ídy se uplatní, dochází-li u zam stnance k astému st ídání pracovních
inností za azených do r zných mzdových t íd a práci vykonanou v r zných mzdových t ídách lze obtížn
evidovat. Mzdový tarif osobní mzdové t ídy m že být též stanoven mzdovým tarifem p evážn vykonávané
práce.
lánek 25
Osobní p íplatek
1. Zam stnavatel m že zam stnanci poskytnout osobní p íplatek až do výše 70 %, a jedná-li se o zam stnance,
který je vynikajícím, všeobecn uznávaným odborníkem a vykonává práce za azené v 10. až 12. mzdové t íd až
do výše 100 % horní hranice intervalu mzdového tarifu mzdové t ídy, do které je zam stnanec za azen.
2. Jestliže v rámci uplat ovaných mzdových forem je stimulace výsledk práce zam stnance založena p edevším
na prémiích, odm nách nebo výkonnostních p íplatcích, stanovuje se výše osobního p íplatku též s ohledem na
tyto formy mzdy.
3. Pokud má zam stnanec odm ovaný m sí ním mzdovým tarifem sjednán zkrácený pracovní úvazek anebo
nevykonával práci celý m síc, p ísluší mu pom rná ást osobního p íplatku.
4. Na p iznávání osobních p íplatk se podle forem odm ování zam stnanc vysokoškolských statk p im en
vztahuje též l. 5 odst. 2 až 7.
lánek 26
P íplatek za vedení a p íplatek za zastupování
1. Vedoucím zam stnanc m p izná zam stnavatel podle náro nosti a odpov dnosti práce m sí ní p íplatek za
vedení ve výši ur ené v p íloze . 4 tab. 1 mzdového p edpisu.
2. D lník m, kte í jsou pov ení organizováním práce a dalšími úkoly p i ízení pracovní skupiny, ve které sami
pracují (vedoucí pracovní ety), p ísluší za vedení pracovní skupiny p íplatek za vedení dle po tu vedených
zam stnanc ve výši ur ené v p íloze . 4 tab. 2 mzdového p edpisu.
Podmínkou pro poskytnutí p íplatku za vedení je písemné vymezení úkol a odpov dnosti p i vedení skupiny
v pracovní náplni zam stnance.
3. Na p iznání p íplatku za zastupování vedoucího zam stnance se vztahuje l. 7.
lánek 27
P íplatek za výkon práce ve ztíženém pracovním prost edí
1. P íplatek za výkon práce ve ztíženém pracovním prost edí se poskytuje podle l. 8.
2. editel vysokoškolského statku v rozhodnutí (výnosu), vydaném ve smyslu l. 22 odst. 4, stanoví pro p íslušná
pracovišt a práce zp sob a podmínky uplatn ní odstavce 1.
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lánek 28
P íplatek za no ní práci, za práci v sobotu, v ned li a ve svátek, za práci p es as,
za práci ve sm nném a nep etržitém pracovním režimu
1. P íplatky za no ní práci, za práci v sobotu, v ned li a ve svátek, za práci p es as, za práci ve sm nném
a nep etržitém pracovním režimu se poskytují:
a) p íplatek za no ní práci podle l. 9,
b) p íplatek za práci v sobotu a ned li podle l. 10,
c) p íplatek za práci ve svátek podle l. 12,
d) p íplatek za práci p es as podle l. 11.
2. editel vysokoškolského statku v rozhodnutí (výnosu), vydaném ve smyslu l. 22 odst. 4, stanoví pro
pracovišt a zam stnance vykonávající práci ve sm nném a nep etržitém pracovním režimu p íplatek za práci
v tomto režimu.
lánek 29
Odm na za pracovní pohotovost
1. Pracovní pohotovost je omezení možnosti zam stnance libovoln naložit s volným asem tím, že v dob
pracovní pohotovosti musí být p ipraven k výkonu práce. Pracovní pohotovost m že být pouze na jiném
dohodnutém míst odlišném od pracoviš zam stnavatele. Výše odm ny se ur í dle l. 16 odst. 2.
2. Pokud je zam stnanec v dob pracovní pohotovosti povolán k výkonu práce, p ísluší mu mzda za práci
a nikoliv odm na za pracovní pohotovost. Výkon práce v dob pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní
pracovní dobu je prací p es as.
3. Jestliže v souvislosti s výkonem práce v dob pracovní pohotovosti vzniknou zam stnanci p i cest do/z místa
výkonu práce nebo pravidelného pracovišt výdaje je povinen zam stnavatel zam stnanci tyto výdaje uhradit
formou cestovní náhrady (viz. Sm rnice o poskytování cestovních náhrad).
lánek 30
Prémie a odm ny
1. Zam stnavatel m že p iznat zam stnanci prémie za spln ní stanovených úkol a cíl , zpravidla vymezených
ur itými ukazateli množství a kvality výsledk zam stnancem vykonávané práce anebo ukazateli výsledk
zam stnancem ízené organiza ní složky statku.
2. Za zvlášt úsp šné pln ní stanovených pracovních úkol a za úsp šné spln ní mimo ádného nebo zvlášt
významného pracovního úkolu m že být zam stnavatelem p iznána cílová nebo mimo ádná odm na. O jejím
poskytnutí rozhoduje zam stnavatel na základ písemného návrhu p íslušného vedoucího zam stnance.
3. Odm ny k ocen ní pracovních zásluh p i dovršení 50 let v ku zam stnance a p i prvním skon ení pracovního
pom ru po p iznání invalidního d chodu nebo po nabytí nároku na starobní d chod lze p iznat podle l. 13
odst. 3 až 5.
lánek 31
Odstupné, mzda p i p evedení na jinou práci
1. Na vyplácení odstupného p i rozvázání pracovního pom ru se vztahuje

l. 17.

2. Na poskytování mzdy p i p evedení na jinou práci se vztahuje l. 18.
lánek 32
Splatnost a výplata mzdy a náhrady mzdy, srážky ze mzdy a náhrady mzdy,
pr m rný výd lek pro pracovn právní ú ely
1. Na splatnost a výplatu mzdy a náhrady mzdy se vztahuje
2. Na srážky ze mzdy a náhrady mzdy se vztahuje l. 20.
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3. Na ur ení pr m rného výd lku pro pracovn právní ú ely se vztahuje

l. 21.

ást tvrtá
P echodná a záv re ná ustanovení
lánek 33
P echodná ustanovení
1. Uvádí-li tento mzdový p edpis pojem bakalá ský, magisterský nebo doktorský studijní program, rozumí se jím
i formy a stupn vysokoškolského vzd lání podle d ív jších p edpis vyjad ující jím na rove postavenou
úrove vysokoškolského vzd lání.
2. Platnost všech osobních p íplatk , p íplatk za výkon funkce, p íplatk za vedení a p íplatk za zastupování
bude ukon ena k 30. ervnu 2009. Osobní p íplatky, p íplatky za výkon funkce, p íplatky za vedení a p íplatky
za zastupování budou nov stanoveny k 1. ervenci 2009 podle pravidel tohoto mzdového p edpisu.
lánek 34
Záv re ná ustanovení
1. Opat ení týkající se mzdy, nebo náhrady mzdy a ostatních pen žních pln ní souvisejících s pracovn právním
vztahem k univerzit mohou nabýt ú innosti nejd íve dnem, kdy byla u in na.
2. Získání odborné kvalifikace a vzd lání u cizích státních p íslušník je p edložení doklad osv d ující
odbornou zp sobilost pro výkon zam stnání v originálním zn ní nebo jeho ú edn ov ené kopii spolu s ú edn
ov eným p ekladem do eského jazyka.
3. Zam stnavatel je povinen seznámit zam stnance nejpozd ji do jednoho m síce ode dne nabytí ú innosti tohoto
mzdového p edpisu s jeho obsahem a umožnit zam stnanc m do n j nahlížet, v etn Interního katalogu prací
a Katalogu prací.
4. Údaje o mzd , nebo náhrad mzdy a ostatních pen žních pln ních souvisejících s pracovn právním vztahem
jednotlivých zam stnanc k univerzit požívají ochrany osobních údaj . Zam stnanci, kte í jakýmkoliv
zp sobem pracují s t mito informacemi, jsou vázáni ml enlivostí. Porušení této povinnosti je porušením právních
p edpis vztahujících se k zam stnancem vykonávané práci.
5. Mzda podle tohoto mzdového p edpisu se poskytne poprvé za m síc ervenec 2009.
6. Tento mzdový p edpis byl projednán s odborovou organizací univerzity a schválen podle § 9 odst. 1 písm. b)
zákona Akademickým senátem univerzity dne 18. kv tna 2009.
7. Tento mzdový p edpis nabývá ú innosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a t lovýchovy.
8. Tento mzdový p edpis ruší mzdový p edpis ze dne 19. února 2007 registrovaný Ministerstvem školství,
mládeže a t lovýchovy pod. j. 2200/2007-30, ve zn ní zm n a dopl k .
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., v. r.
rektor
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P íloha . 1
k Vnit nímu mzdovému p edpisu univerzity
Stupnice mzdových tarif pro akademické pracovníky
podle mzdových t íd a stup v K m sí n ,
p i stanovené týdenní pracovní dob 40,00 hodin v jednosm nném pracovním režimu,
pro odm ování zam stnanc fakult, vysokoškolského ústavu, celoškolských pracoviš a rektorátu
Stupe

Zapo it.
praxe

1
2
3
4

do 5 let
do 10 let
nad 10 let
nad 15 let

MZDOVÉ T ÍDY
A1
15 000
16 000
17 000

A2
18 000
19 000
20 000

A3
24 000
25 000
26 000

A4
31 000
32 000
33 000

A5
35 000
36 000
37 000
38 000

Stupnice mzdových tarif pro neakademické pracovníky
podle mzdových t íd a stup v K m sí n ,
p i stanovené týdenní pracovní dob 40,00 hodin v jednosm nném, 38,75 hodiny ve dvousm nném a 37,50
hodiny ve t ísm nném a nep etržitém pracovním režimu pro odm ování zam stnanc fakult,
vysokoškolského ústavu, celoškolských pracoviš , rektorátu a kolejí a menz

Stupe

Zapo it.
praxe

1
2
3
4
5
6

do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
do 25 let
nad 25 let

MZDOVÉ T ÍDY
1
9000
9000
9000
9000
9000
9000

2
10700
10700
10700
10700
10700
10700

3
11300
11800
12300
12900
13400
13900

4
12700
13400
14000
14600
15200
15800

14

5
13700
14700
15700
16600
17500
18400

6
15800
16800
17800
18800
19800
20800

7
18000
19100
20200
21300
22400
23500

8
20800
22000
23200
24400
25600
26800

9
24200
25800
27400
29000
30500
32000
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P íloha . 2
k Vnit nímu mzdovému p edpisu univerzity
P íplatky za výkon funkce
Funkce

Rozmezí p íplatku v K

prorektor, kvestor, d kan

6.000–17.000

prod kan, tajemník fakulty, tajemník vysokoškolského ústavu

3.000–10.000

editel vysokoškolského ústavu, editel vysokoškolského statku a
editel Správy kolejí a menz

3.000–15.000

vedoucí odboru a odd lení rektorátu a celoškolských pracoviš , který
ídí více útvar

2.000–6.000

vedoucí ústav a ostatních pracoviš

ídící 1 až 15 osob

1.000–5.000

vedoucí ústav a ostatních pracoviš

ídící 16 až 30 osob

1.500–6.000

vedoucí ústav a ostatních pracoviš

ídící více než 30 osob

2.000–7.500
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P íloha . 3
k Vnit nímu mzdovému p edpisu univerzity
Stupnice mzdových tarif
podle mzdových t íd pro odm ování zam stnanc vysokoškolských statk
a) mzdový tarif m sí ní v K p i stanovené pracovní dob 40,00 hodin v jednosm nném, 38,75 hodiny ve
dvousm nném, 37,50 hodiny ve t ísm nném a nep etržitém pracovním režimu
b) mzdový tarif hodinový p i stanovené týdenní pracovní dob 40,00 hodin
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P íloha . 4
k Vnit nímu mzdovému p edpisu univerzity
P íplatky za vedení u zam stnanc vysokoškolských statk

Tab.1
Funkce

Rozmezí p íplatku v K

vedoucím úsek a samostatných hospodá ských st edisek
vedoucím ostatních organiza ních útvar

1.500–4.000
800–2.500

Tab.2
Po et vedených zam stnanc

P íplatek v K

3 až 5

400

6 až 10

600

11 až 15

800

15 a více

1.000
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