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Zápis 
z  pracovní porady zaměstnavatele se zástupci KOR 
konané  dne 17.června 2005, Centrum VUT v Brně.



Úèastníci :  èlenové KOR - za FAST, FCH, FEKT, Re a FP
                   Zástupci zamìstnavatele : Ing. Vladimír Kotek, zastupující kvestor dle plné moci, JUDr. Bohuslav Šauer, vedoucí  zamìstnaneckého odboru.
	

Program :
1.	Informace o mzdovém vývoji za I.pololetí roku 2005.
2.	Návrh na doplnění nebo změny mzdového předpisu.
3.	Různé.

Jednání zahájil Vladimír Kotek, zastupující kvestor dle plné moci. 

Ad 1) Informace o mzdovém vývoji za I.pololetí roku 2005.

Úèastníci jednání obdrželi analytickou tabulku zachycující vyplacené mzdy (vèetnì mzdových složek)  za 1-5m./2005, tj. prùmìrnou mzdu podle fakult (souèástí) a kategorií zamìstnancù. 
Analytická tabulka byla doplnìna o informaci o dosažené mzdì v roce 2004 a mzdì dosažené za 1.-5m. roku 2004 a za I.pololetí roku 2004.
Mzdový vývoj (pøi porovnání dosažená mzda za 1.-5.m.2004 a dosažená mzda za 1.-5.m. 2005) je pøíznivý, rozdíly v nárùstech èi zmìnách prùmìrné mzdy vyplývají ze mzdové politiky fakult a èasového užití mzdových prostøedkù na úèelových zdrojích.
Informaci o mzdovém vývoji vzali úèastníci na vìdomí.

Ad 2) Návrh na doplnění nebo změny mzdového předpisu.

Informaci o předpokládaných návrzích KOR týkající se úprav nebo změn mzdového předpisu VUT přednesl 
Ing. B. Zmek, CSc., předseda KOR. Uvedl , že KOR považuje
	za přiměřený nárůst tarifních mezd v příštím roce o 8% s tím, že jde o průměrné procento růstu (nárůst nemusí být jednotný, ale lze diferencovat mezi třídami i stupni) a úpravu realizovat k datu, kdy bude ekonomika roku 2006 zcela zřejmá, tj. obdobně jako v letošním roce k 1. dubnu.,

za vhodné upravit (zvýšit) příplatky za práci ve zdraví škodlivém prostředí a za práci v noci. 
Konkrétní návrhy v uvedených věcech předloží KOR písemně v září 2005. Dále stručně informoval o jednání předsedů ZV VOS v Praze a zdůraznil, že VOS nesouhlasí se snahami o sjednocení systému odměňování na VVŠ.

Ing. Vladimír Kotek, zastupující kvestor dle plné moci v této souvislosti
	rozebral současné informace o způsobu financování a hospodářském zabezpečení VVŠ v roce 2006. Tyto informace, zejména o předpokládaném vývoji koeficientu (normativu) pro úhradu nákladů na výuku studentů v roce 2006, nevytváří předpoklad pro nárůst tarifních mezd o 8%. Případná úprava tarifů by se od nárůstu normativu neměla odchylovat,
	upozornil na problémy, které v některých případech (odměňování zaměstnanců na VZ) vytváří limit stanovený pro výplatu osobního příplatku. Požádal KOR o  zvážení  event. úpravy  mzdového předpisu, která by omezení zrušila,
	rovněž upozornil na snahy o sjednocení systému odměňování na VVŠ a problémy, které by toto centrální opatření na školách (fakultách) vyvolalo.


Dále odpověděl na dotazy účastníků jednání směřující zejména k ekonomice školy a předpokládanému způsobu financování VVŠ.
Ing. Petráš (FP) uvedl, že v případě úprav tarifních mezd od 1.4. by nárůst měl být vyšší, tj. v tom případě považuje za odpovídající nárůst ve výši 11%. Většina přítomných členů KOR s tímto vyjádřením souhlasila, o návrhu však bude KOR dále jednat a stanovisko vyjádří ve svém písemném návrhu na úpravu a změny mzdového předpisu v září.

Ad 3) Různé.

Kvestor odpověděl na dotazy týkající se
	provozu na kolejích Mánesova. Zde se předpokládá jejich rekonstrukce a rovněž informoval, že jejich přechodné uzavření z tohoto důvodu nedopadne negativně na zaměstnance (omezení počtu zaměstnanců z tohoto důvodu),

určitých problémů vzniklých v souvislosti s rekreací zaměstnanců v zimním období na Ramzové. Problém (obtížný přístup v zimním období k objektům) je znám, ale jeho řešení není v současnosti jednoduché. Lze předpokládat, že v rámci  možností  i limitujících omezení bude problém postupně řešen,
	penzijního připojištění. Současná úprava užití dotace neumožňuje z těchto prostředků hradit příspěvky na penzijní připojištění a ziskové zdroje přijetí této politiky neumožňují,
	dalšího financování provozu kolejí a menz, tj. změn, které od podzimu do hospodaření kolejí a menz přinese poskytování příspěvku na ubytování přímo studentům.

Předseda KOR Ing. B. Zmek,CSc., informoval přítomné o aktuálním složení KOR – příloha zápisu.

















				

Zapsal : JUDr. Bohuslav Šauer







Ing. Bohuslav Zmek, CSc.                                                             Ing. Vladimír Kotek   
         předseda KOR                                                                zastupující kvestor dle plné moci                     

