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Zápis z jednání
Koordinační odborové rady MU
ze dne 8. dubna 2009
(jednání podle č. 5 odst. 7 Jednacího řádu Koordinační odborové rady Masarykovy univerzity)

zúčastnili se:
RNDr. Luboš Bauer, CSc., Hana Bochořáková, Zdeňka Filová, doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc., PhDr. Jiřina Novotná,
Ph.D., PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

USNESENÍ
Koordinační odborové rady Masarykovy univerzity
ze dne 8. dubna 2009
V rámci projednání návrhu směrnice rektora "Poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti", postoupeného zaměstnavatelem dne 30. března 2009, předkládá KOR
MU následující připomínky a návrhy:
(1)

Název

Název "Poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti" a text čl. 1 vyvolává
dojem, že se norma vztahuje jen na zaměstnance v pracovním poměru (nikoliv na zaměstnance pobírající odměnu z dohody).
(2)

čl. 1

Vypustit slovo „zaměstnance“ nebo jinak upravit srozumitelnost a jednoznačnost věty.
(3)

čl. 2 odst. 2

Vypustit celý odstavec.
Odůvodnění:
Text odstavce je nesrozumitelný. Netýká se náhrady mzdy nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě), nýbrž náhrady za ztrátu na výdělku v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (což §§ 192 až 194 ZP neupravují). Uvedení § 374 ZP (případná ztráta na důchodu, která
není škodou) je v této souvislosti nesmyslné.

(4)

čl. 2 odst. 5

Odstavec je zcela nadbytečný.
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(5)

čl. 3 odst. 1

Vypustit: „, případně kvalifikovaný kontrolor agentury zajišťující tento typ kontrol (na základě obchodní smlouvy uzavřené s MU)“. ... „nebo kontrolorovi“ ... „nebo kontrolor“.
Odůvodnění:
KOR MU považuje sjednávání kontroly s agenturou za nevhodné pro akademické prostředí a domnívá se, že
kontrola by měla být plně v kompetenci fakult a dalších součástí MU. Dále se KOR domnívá, že prostředky,
případně vynaložené na úhradu služeb agentuře, může MU využít smysluplnějším způsobem.

(6)

čl. 5

Slovní spojení „dohody o pracovní činnosti“ by mělo být nahrazeno „dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr“. V poslední větě je nejasné, co je míněno „průměrnou délkou
směny“, a to ani ve vztahu k opatření rektora č. 1/2009 „Organizace pracovní doby na Masarykově univerzitě“.
KOR MU vyjadřuje zájem, aby náhrady mzdy nebo odměny z dohody o pracovní činnosti
při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) byla v budoucnosti dohodnuta v kolektivní
smlouvě namísto jednostranného stanovení zaměstnavatelem.

zapsal a za správnost: P. Kubáček
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