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ust. § 5 odst. 2 zákona

Vážená odborová organizace,
s 'využitím V~i ppdané~o podnětu ze dne 2-D.5.2009, jež' jste podali na zam'ěstnavatele
Masarykova univerzita se sídlem, Žerotínovo nám. 9,601 77 Brno, IČ: 005 43 411 (dálejen
"kontrolovaná osoba"), byla provedena kontrola Oblastním inspektorátem práce pro
Jihomoravský kraj a Zlínský kraj (dále jen "inspektorát práce") Kontrola byla provedena dle
kompetencí a v rozsahu právních předpisů uvedených v ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona
Č. 25112005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o inspekci
práce").
Při provádění kontroly se kontrolní orgán zaměřil na dodržování povinností vyplývajících
z pracovněprávních vztahů a právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému
odborovému orgánu práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích.
Při kontrolní činnosti inspektorát práce postupuje a vychází z předložených dokladů
kontrolované osoby a z obsahu podání stěžovatele, včetně zjištěných skutečností a s využitím
možnosti dotazovat se zaměstnanců a zástupce odborů kontrolované osoby bez přítomnosti
dalších fyzických osob.
Kontrolovaná osoba předložila doklady o systému odměňování v rámci celé Masarykovy
univerzity, který v rámci organizace zařazuje pracovníky do mzdových tříd, předpis uvádí
i systém funkčních příplatků. Další kritéria, jejichž vypracování je plně v kompetenci organizace
včetně stanovenI těchto kritérií, jež by v rámci organizace určovala systém' rozdělení' ·
nenárokových složek mzdy (výkonnostní příplatek, odměna, příplatků za náročnost) a posouzení
hodnoty práce, která by určovala hodnocení a odměňování ve výše uvedené oblasti, kontrolovaná
osoba v rámci kontroly nepředložila. Poskytování nenárokové složky tj. příplatku
k důchodovému pojištění je stanoven pravidly pro penzijní pojištění vydanými organizací.
Organizace doložila způsobu projednávání a komunikace s odborovou organizací a zaměstnanci.
Na tomto způsobu se dohodla odborová organizace se zaměstnavatelem.
Na základě zjištění u kontrolované osoby byl zpracován protokol. Kontrolovaná osoba
zabezpečila, aby se nedostatky neopakovaly.

Současně upozorňujeme,

že inspektorát práce není nadřízeným orgánem zaměstnavatelů, není
o platnosti či neplatnosti právních úkonů a následně zajistit či vymáhat
individuální a kolektivní nároky vyplývající z pracovněprávních vztahů. Podáním podnětu
k provedení kontroly si nezajišťuje podatel .řešení v rámci pracovněprávního vztahu
a kolektivního vyjednávání. Veškeré nároky vyplývající z pracovněprávního vztahu je možno
účinně uplatnit pouze u příslušného soudu.
oprávněn činit závěry

S pozdravem

{~ro

Oblastní inspektorát p~áce,
Jihomoravský kraj a Zhnsky kraj
Milady Horákové 3
658 60 BRN O

i)

f.

Antonín V ~ta
vedoucíodbo inspekce

