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Zápis  
z  pracovní porady zaměstnavatele se zástupci KOR  
konané  dne 8.března 2002, Centrum VUT v Brně 

 
 
 
 
 
 
Účastníci : zástupci KOR - za FAST, FEKT,  FIT, FSI,  FP,  KMB, Re, FCH, FA. 
                  Zástupci zaměstnavatele : Ing. Jaromír  Pěnčík, kvestor, JUDr. Bohuslav Šauer, vedoucí  

zaměstnaneckého odboru. 
                  Přizváni : Ing. Žáková, ved. ekonomického útvaru Kolejí a menz VUT v Brně. 
 
 

Program :  
1. Návrh kolektivní smlouvy na roky 2002 - 2003. 
2. Informace o mzdovém a personálním vývoji na VUT v roce 2001. 
3. Různé. 
 
 
Ad1) KOR předložila návrhy na změny písemně. Zaměstnavatel předložil návrh nové kolektivní 
smlouvy na období 2002 až 2003. Předložený návrh a změny předložené KOR byla předmětem 
projednání. 
• V úvodním konstatování (smluvní strany) doplněno FEKT a FIT, příp. doplnit o přesné znění 

rektorátu.  
• Článek 12 "Dovolená na zotavenou". Závěr diskuse k tomuto bodu : Doplnit o ustanovení 

upravující dovolenou (způsob výpočtu) u nepřetržitého provozu v 12ti hodinových směnách. 
• Článek 17 "Zdravotní péče". Článek doplnit o ustanovení obsahující výčet předpisů, které se 

vztahují k závodní zdravotní péči. 
• Článek 19 "Závodní stravování ". Po obsáhlé diskusi k tomuto článku účastníci jednání souhlasili  

s úpravami navrženými zaměstnavatelem s tím, že 
- v bodě třetím bude věta druhá uvedena na nový řádek, 
- v KS nebude definován pojem "hlavní jídlo", 
- do článku bude zařazen bod čtvrtý upravující stravování zaměstnanců na Technické 2 (zřídit, v 

souladu s plánem investic, samostatnou jídelnu pro zaměstnance s termínem do 1.9.2002). 
• Článek 21 "Základní úprava podmínek odměňování", bod 1(změna) a body 8 a 9 (nové body). Bez 

připomínek. 
• Článek 23 "Mzdové příplatky, mzda za práci přesčas a ve svátek, odměny", bod tři (doplnění). Bez 

připomínek. 
• Článek 24 "Odstupné". Účastníci jednání souhlasí s tím, aby zaměstnavatel měl možnost se 

dohodnout se zaměstnancem na dřívějším skončení pracovního poměru, tj. skončit dohodou 
pracovní poměr dříve, než uplyne výpovědní doba z tohoto důvodu (z důvodu organizačních 
změn), při zvýšení zákonného nároku na odstupné. Vzhledem k tomu, že odstupné lze zvýšit o 
násobky (celé) průměrného výdělku, zaměstnavatel předložený návrh upraví. 

• Část VII "Závěrečná ustanovení". Závěr k tomuto bodu : Do závěrečných ustanovení promítnout 
možnost nahrazení stávající KS novou, a to  v průběhu platnosti stávající, bude-li pro tento postup 
vážný důvod a dohodnou-li se na tom smluvní strany. 

 
Upravená návrh (verse II) bude ke konečnému odsouhlasení zaslána předsedovi KOR, Ing. B. 
Zmekovi, CSc. 
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Ad 2) O personálním a mzdovém vývoji na VUT v roce 2001informoval kvestor VUT Ing. J. Pěnčík. 
Písemné informace obdržela rovněž KOR.  K informaci nebyly připomínky. 
 
Ad 3) Různé. 
Předseda KOR Ing. B. Zmek uvedl, že mzdová účtárna rektorátu odmítá akceptovat doklady, které 
předkládají zaměstnanci a které se týkají daňových úlev (snížení základu daně) z důvodu účasti 
zaměstnance na penzijním připojištění se státním příspěvkem. 
Ved. zaměst. odboru JUDr. B. Šauer konstatoval, že s největší pravděpodobností nejde o penzijní 
připojištění, ale o životní pojištění. Pojistné smlouvy týkající se životního pojištění nejsou vždy z 
hlediska požadavků zákona koncipovány přesně a zaměstnankyně mzdové účtárny měly nejasné a 
neúplné pojistné smlouvy konzultovat na finančním úřadě. Na základě stanoviska finančního úřadu 
potom jednat se zaměstnancem. 
Závěr : Předseda KOR Ing. B. Zmek bude informovat kvestora Ing. J. Pěnčíka nebo ved. zaměst. 
odboru JUDr. B. Šauera o konkrétních případech v zájmu jejich prošetření a objektivizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  JUDr. B. Šauer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Bohuslav Zmek, CSc.                                                                                Ing. Jaromír Pěnčík 
          předseda KOR                                                                                                 kvestor 


