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I.  

ZMĚNY 

VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU PRO NEAKADEMICKÉ PRACOVNÍKY  

MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

Článek 1 

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně se mění 
a doplňuje takto: 

1. V čl. 2 odst. 2 se písmeno n) zrušuje. 

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno n). 

2. V čl. 2 odst. 3 se písmeno c) zrušuje. 

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d). 

3. V čl. 17 se odstavec 2 zrušuje. 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.  

4. Článek 18 se zrušuje. 

5. V čl. 19 odst. 2 se slova „a další mzdy podle čl. 17 a 18“ nahrazují slovy „podle čl. 17“. 

 

Článek 2 

1. Tyto změny Vnitřního mzdového předpisu pro neakademické pracovníky Masarykovy 
univerzity v Brně byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně dne 7. června 2004. 

2. Tyto změny Vnitřního mzdového předpisu pro neakademické pracovníky Masarykovy 
univerzity v Brně byly podle § 4 odst. 3 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní 
pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění, a § 2 odst. 1 zákona č. 120/1990 Sb., 
kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, 
v platném znění, sjednány s Koordinační radou odborů Masarykovy univerzity v Brně dne  
17. května 2004 jako dodatek Kolektivní smlouvy Masarykovy univerzity v Brně. 

3. Tyto změny Vnitřního mzdového předpisu pro neakademické pracovníky Masarykovy 
univerzity v Brně nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem 
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
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4. Tyto změny Vnitřního mzdového předpisu pro neakademické pracovníky Masarykovy 
univerzity v Brně nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.  

 

Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., v. r. 

rektor 


