MENDELOVA ZEM DELSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN
Ur eno: všem organiza ním sou ástem univerzity

Brno 8. prosince 2008
j.: 3654/2008-981

Dopln k . 6
ke Kolektivní smlouv
uzav ené mezi
Mendelovou zem d lskou a lesnickou univerzitou v Brn
a
odborovými organizacemi Vysokoškolského odborového svazu MZLU v Brn ,
uzav ený na základ kolektivního vyjednávání v souvislosti s kontrolou pln ní Kolektivní smlouvy za rok 2008.
l. 1
Oddíl B. Personální záležitosti a pracovn právní vztahy, bod 10., dosavadní text se zrušuje a nahrazuje
novým textem ve zn ní:
„Dovolená na zotavenou akademických pracovník univerzity iní 8 týdn za kalendá ní rok. Dovolená na
zotavenou neakademických zam stnanc fakult, vysokoškolského ústavu, celoškolských pracoviš a rektorátu
iní 5 týdn za kalendá ní rok. Pro rok 2009 bylo na základ kolektivního vyjednávání dohodnuto prodloužení
dovolené na zotavenou u neakademických zam stnanc fakult, vysokoškolského ústavu, celoškolských pracoviš
a rektorátu. V roce 2009 mají tito zam stnanci nárok na 6 týdn dovolené za kalendá ní rok. P ed uplynutím roku
2009 bude univerzitou vyhodnoceno erpání prodloužené dovolené neakademických zam stnanc , v etn
vyhodnocení p ípadných provozních problém univerzity, a to jako podklad ke kolektivnímu vyjednávání pro rok
2010.
Dovolená na zotavenou zam stnanc vysokoškolských statk a Správy kolejí a menz iní 5 týdn za kalendá ní
rok. editelé vysokoškolských statk a editelka Správy kolejí a menz jsou oprávn ni kolektivn vyjednávat o
možnosti prodloužení dovolené na zotavenou za kalendá ní rok 2009.
Dobu erpání dovolené v kalendá ním roce ur uje univerzita podle rozvrhu erpání dovolené. P i stanovení
rozvrhu erpání dovolené vychází z nárok zam stnanc v kalendá ním roce, s p ihlédnutím k provozním
pot ebám univerzity a k oprávn ným zájm m zam stnance. Rozvrhy erpání dovolené musí být vypracovány
nejpozd ji do konce m síce b ezna kalendá ního roku.“
1.

2.

Oddíl B. Personální záležitosti a pracovn právní vztahy, bod 12., dosavadní text poslední v ty se zrušuje
a nahrazuje novým textem ve zn ní:
„Univerzita bude po ádat v rámci volné kapacity odborných pracoviš , ústav a podle pot eb pracoviš univerzity
kurzy obsluhy výpo etní techniky, jazykové kurzy a další odborné kurzy, na nichž umožní ú ast všem zájemc m
z ad zam stnanc , nebrání-li tomu pracovní d vody a získané znalosti jsou pot ebné pro výkon práce na
univerzit .“
3.

Oddíl C. Sociální oblast, odstavec III. Ostatní sociální služby, bod 3. Stravování, první odstavec, dosavadní
text poslední v ty odstavce se zrušuje a nahrazuje textem ve zn ní:
„Zam stnanci, kte í se stravují ve stravovacích za ízeních univerzity, provád jí úhradu ob d pouze
bezhotovostní platbou“.
4. P íloha a/ KS dosavadní odkaz na www stránky univerzity se nahrazuje textem
„ – zve ejn ný na www stránkách univerzity Úvodní stránka / Informace o univerzit
a další vnit ní p edpisy podle zákona . 111/1998 Sb.“
5.

/ Ú ední deska / Statut

P íloha b/ KS Zásady pro provozování a organizování podnikové rekreace na univerzit , písmeno h),
druhá v ta se zrušuje.

Ú innost dopl ku je od 1. 1. 2009.

……………………………………………..
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
rektor MZLU v Brn

l. 2

….……………………………………………
Prof. Ing. Jan Mare ek, DrSc.
pov ený zástupce KOR VOS MZLU v Brn

