MENDELOVA ZEMĚDELSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ
Doplněk č. 5
ke Kolektivní smlouvě
uzavřené mezi
Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně a odborovými organizacemi
Vysokoškolského odborového svazu MZLU v Brně, uzavřený na základě kolektivního
vyjednávání v souvislosti s kontrolou plnění Kolektivní smlouvy za rok 2007 a změnou
zákoníku práce platnou do 1.1.2008.
Čl. 1
1. Oddíl B. Personální záležitosti a pracovněprávní vztahy, bod 8., druhý odstavec,
poslední věta: číselné údaje 30 hodina 6 hodin se nahrazují údaji „40 hodin“ a „8
hodin“.
2. Oddíl C. Sociální oblast, odstavec III. Ostatní sociální služby, bod 3. Stravování,
první odstavec, dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem ve znění:
„Univerzita
umožní
zaměstnancům,
včetně
zaměstnanců
dislokovaných
organizačních součástí, závodní stravování. Za zaměstnance univerzity se považují
zaměstnanci, zaměstnaní na univerzitě na základě pracovní smlouvy. Zaměstnanci
mohou odebrat počet hlavních jídel odpovídající počtu jimi odpracovaných směn
v kalendářním měsíci. Za pracovní směnu se přitom pro tyto účely považuje směna
v délce alespoň 4 hodiny. Pokud je zaměstnanec poživatel plného invalidního
důchodu, lze mu umožnit závodní stravování i v případě pracovní směny kratší než 4
hodiny, a to na základě žádosti podané prostřednictvím základní odborové
organizace příslušnému vedoucímu zaměstnanci dle delegace pravomoci
v pracovněprávních věcech. Univerzita hradí provoz vlastních zařízení závodního
stravování. U jiných stravovacích zařízení bude poskytován smluvně dohodnutý
příspěvek na hlavní jídlo v souladu se zákonem č. 586/92 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Důchodcům a rodinným příslušníkům se umožní stravování za plnou
hodnotu stravenky. Zaměstnanci, kteří se stravují v závodní jídelně v areálu Černá
Pole, musí provádět úhradu za obědy pouze bezhotovostní platbou, a to ve smyslu
ustanovení rozhodnutí rektora č. 9/2002 ze dne 20.9.2002, č.j.1808/2002.
3. Oddíl D. Mzdová oblast, bod 1 za poslední větu odstavce se doplňuje další věta ve
znění: „Pro rok 2008 bylo dosaženo dohody o zvýšení mzdových tarifů stanovaných
mzdovou tabulkou Mzdového předpisu univerzity, a to ve výši 4,5%“.
4. Platnost stávající Kolektivní smlouvy se prodlužuje do 28.2.2014.
Čl. 2
Účinnost doplňku je od 1.6.2008. Účinnost zvýšení mzdových tarifů dle bodu 3. doplňku
je od 1.7.2008.
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