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Směrnice děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 1/2018

O právech a povinnostech zaměstnanců a organizaci práce
na LF MU
(ve znění účinném od 1. července 2018)
Podle § 28 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) vydávám tuto směrnici:

Obecné ustanovení
Důvod a p edmět úpravy
1. Tato směrnice konkretizuje práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele pro
účely Léka ské fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „LF MU“) a zároveň slouží jako
nástroj personálního ízení zaměstnanců LF MU.
2. Tato směrnice stanoví:
2.1. Kategorie zaměstnanců LF MU, činnost akademických pracovníků, p ijímání, zaazování akademických pracovníků
2.2. Odměňování a hodnocení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců LF MU
2.3. Rozvržení pracovní doby na LF MU podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákoník práce“)
2.4. Pravidla plánování a čerpání dovolené
2.5. Zabezpečení stravování zaměstnanců
2.6. Základy organizace BOZP na LF MU
Úvodní a obecná ustanovení
1. Ustanovení této směrnice navazují zejména na směrnici MU č. 3/2018 „Katalog pracovních pozic“, na směrnici rektora č. 11/2013 „Organizace pracovní doby na Masarykově
univerzitě“ a na směrnici rektora č. 10/2009 „Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví p i práci na MU“.
2. P i aplikaci této směrnice nesmí docházet k diskriminaci nebo vyloučení, zejména z hlediska pohlaví, věku, rasy, jazyka, původu, národnosti, náboženství nebo smýšlení.
3. P i aplikaci této směrnice musí být respektovány základní zásady pracovněprávních
vztahů vyjmenované v § 1a zákoníku práce.
4. Ustanovení formulovaná v této směrnici musí být uplatňována v souladu s Etickým
kodexem akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (dále jen
„etický kodex“).
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Zaměstnanci
Kategorie zaměstnanců
1. Zaměstnancem se z hlediska této směrnice rozumí fyzická osoba, která se zavázala
k výkonu závislé práce v pracovním poměru.
2. Pro účely této směrnice se zaměstnanci člení na akademické pracovníky1 a další zaměstnance.
2.1. Akademickými pracovníky jsou profeso i, docenti, odborní asistenti, asistenti, lekto i a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti 2 . Akademičtí pracovníci bez rozdílu pracovní funkce vykonávají v rámci
svého pracovního poměru k LF MU jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou,
vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a účast na samosprávě
LF MU. Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr.
2.2. Dalšími zaměstnanci z hlediska této směrnice se rozumí zaměstnanci, kte í nejsou
akademickými pracovníky a podílí se na vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti, pop ípadě jejich managementu, administrativě nebo dalších specializovaných podpůrných činnostech.
3. Ustanovení této směrnice se nevztahují na emeritní profesory a osoby konající práci na
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nestanoví-li tato směrnice
výslovně jinak.
Kvalifikační p edpoklady a požadavky
1. Kvalifikační p edpoklady a požadavky, které zaměstnanec musí splňovat, aby mohl vykonávat sjednaný druh práce, jsou stanoveny ve směrnici MU3 (dále jen Katalog pracovních pozic). Katalog pracovních pozic vymezuje rámcovou charakteristiku pracovních pozic zaměstnanců a stanovuje minimální kvalifikační požadavky vč. dalších p edpokladů pro za azení do jednotlivých mzdových t íd. Katalog pracovních pozic rovněž
určuje způsob za azování zaměstnanců do mzdových t íd, způsob dokladování p iznané
mzdové t ídy a způsob realizace změny mzdové t ídy.
2. Rozsah a strukturu konkrétních povinností v rámci rámcové charakteristiky pracovní
pozice určuje pro každého zaměstnance jemu nad ízený vedoucí zaměstnanec v závislosti na celkových úkolech pracoviště ve vzdělávací činnosti a s p ihlédnutím k jeho
individuálním odborným schopnostem.
Vznik pracovněprávního vztahu
1. Místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového ízení. Od výběrového ízení lze upustit p i opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým
pracovníkem.4 Výběrové ízení je možné konat i p i p ijímání dalších zaměstnanců LF
MU.
2. Výběrová ízení se realizují v souladu s vnit ním p edpisem MU (dále jen „ ád výběrového ízení“).

Záko č.
/
S . O vysoký h školá h a o dopl ě í další h záko ů záko o vysoký h školá h
Příloha č. V itř ího zdového předpisu MU
3 V do ě vydá í předpisu je touto s ěr i í S ěr i e Masarykovy u iverzity č. /
„Katalog pra ov í h pozi “
4§
záko o vysoký h školá h, Čl. Řád vý ěrového říze í Masarykovy u iverzity
1

2
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3. Nabídky volných pracovních míst jsou zve ejňovány na ve ejných internetových stránkách Masarykovy univerzity formou podporující p ihlášky českých i zahraničních uchazečů. P i výběrových ízeních je zohledňován jak strategický cíl LF MU spočívající v požadavku obnovy, obměny a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vzdělávání smě ující
k internacionalizaci výzkumné a vzdělávací činnosti, tak podpora integrace akademických pracovníků.
4. Výběrové ízení je možné realizovat distančně, s využitím nástroje na vzdálenou komunikaci. O průběhu výběrového ízení rozhoduje p edseda komise pro výběrové ízení.
5. Na pozice p ednostů kateder, ústavů a klinik se vyhlašuje výběrové ízení zpravidla
v období od t í do pěti let od obsazení konkrétní vedoucí pozice.
6. Na fakultě mohou působit i hostující profeso i dle č. 42 Statutu MU.

Odměňování a hodnocení zaměstnanců
Odměňování
1. Odměňování zaměstnanců se ídí Vnit ním mzdovým p edpisem Masarykovy univerzity
v souladu s Katalogem pracovních pozic.
2. Odměny spojené s vydáváním učebních textů LF MU se ídí zvláštní vnit ní normou
fakulty5.
Za azování zaměstnanců do pracovních pozic a mzdových t íd
Za azení pracovních pozic akademických pracovníků do mzdových t íd včetně stanovení
oblastí p evažujících činností a požadavků na minimální dosažené vzdělání, akademickou
kvalifikaci či vědeckou hodnost a za azení pracovních pozic dalších zaměstnanců do mzdových t íd včetně indikativního výčtu typických pracovních míst a stanovení minimálního
vzdělání pro tyto pracovní pozice stanovuje a blíže specifikuje Katalog pracovních pozic.
Mzda
1. Mzdou se rozumí peněžité plnění poskytované zaměstnanci za práci v souladu se zákoníkem práce.
2. Mzda nebo odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) nesmí být nižší než minimální mzda. Nedosáhne-li mzda nebo odměna minimální
mzdy, poskytne se zaměstnanci doplatek, a to u mzdy ve výši rozdílu mezi mzdou
dosaženou v kalendá ním měsíci a p íslušnou minimální měsíční mzdou, u odměny
z dohody ve výši rozdílu mezi mzdou p ipadající na 1 odpracovanou hodinu a p íslušnou
minimální hodinovou mzdou.
3. Do mzdy se pro účely stanovení minimální mzdy nezahrnuje mzda, kterou zaměstnanec
obdržel za práci p esčas a další zákonné p íplatky stanovené zákoníkem práce6.
4. Mzda je sjednána s ohledem na míru složitosti a náročnosti práce, kvalifikační požadavky a pracovní výkonnost zaměstnance.

5
6

V do ě vydá í - s ěr i e děka a lékařské fakulty č. /
§
odst. záko íku prá e, aříze í vlády upravují í i i ál í

zdu
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5. Výše jednotlivých složek mzdy, zejména mzdového tarifu, osobního ohodnoceni a
funkčního p íplatku, je určena mzdovým výměrem. V souladu s pravidly vnit ního
mzdového p edpisu může být mzda sjednána smluvně.
6. Mzdový tarif je zaměstnancům stanoven na základě sjednaného druhu práce v souladu
s čl. 5 Vnit ního mzdového p edpisu.
Osobní ohodnocení
1. Osobní ohodnocení je individuálně stanovenou pohyblivou složkou mzdy.
2. Pro stanovení výše osobního ohodnocení je rozhodující kvalita práce vykonávané zaměstnancem, vč. ocenění p ínosu k pedagogické a vědecké činnosti a stabilního dlouhodobého výkonu zaměstnance. Současně se p ihlíží k manažerským a organizačním
schopnostem, znalostem, dovednostem, zkušenostem, aktivitě, profesnímu a osobnostnímu rozvoji, schopnosti týmové spolupráce a osobnostnímu p ínosu zaměstnance
pro zaměstnavatele. Výše osobního ohodnocení je určována s ohledem na rozpočet
pracoviště v daném časovém období.
3. P i vzniku pracovního poměru lze zaměstnanci p iznat osobní ohodnocení; p i určení
jeho výše se p ihlíží k potenciálu splňovat kritéria stanovená v odst. 2.
4. Zaměstnanci může být p iznáno osobní ohodnocení až do stanovené procentní výše
mzdového tarifu t ídy, do které je zaměstnanec za azen, a to
4.1. u dalších zaměstnanců

do výše 150%;

4.2. u akademických pracovníků

do výše 200%;

4.3. u vedoucích zaměstnanců (viz Organizační ád)

do výše 250%

5. Osobní ohodnocení je zaměstnancům p iznáváno vždy na dobu určitou, maximálně na
1 rok, zpravidla na období od 1. 5. p íslušného kalendá ního roku.
6. Osobní ohodnocení může být p iznáno nad rámec rozsahu stanoveného v čl. 4, pokud
zaměstnanec plní úkoly v rámci dotačního projektu nebo má aktivní podíl na hospodá ské činnosti LF MU.
7. Zaměstnanci, který dosahuje výjimečných pracovních výsledků a mimo ádně kvalitně
plní daný rozsah pracovních úkolů, může děkan/tajemník p iznat osobní ohodnocení
bez ohledu na odst. 4.
8. Návrh na p iznání, změnu nebo odejmutí osobního ohodnocení podává vedoucí pracoviště, kde je zaměstnanec za azen. Návrhy může podávat též jiný vedoucí zaměstnanec
nebo ešitel projektu.
9. Osobní ohodnocení lze změnit (zvýšit, snížit či odebrat) v návaznosti na změny v plnění
některého z kritérií, na jejichž základě bylo osobní ohodnocení p iznáno.
10. U zaměstnanců, kte í se podílejí na plnění pracovních úkolů v rámci dotačního projektu,
lze osobní ohodnocení změnit také v p ípadě změny podmínek financování projektu,
nebo v p ípadě změny mzdového tarifu.
11. O zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního ohodnocení rozhoduje děkan/tajemník též
v p ípadě neplnění základních povinností zaměstnance dle zákoníku práce7, neplnění
požadavků pro ádný výkon práce podle zákoníku práce 8, p íp. porušování vnit ních
p edpisů Léka ské fakulty či Masarykovy univerzity.

7
8

§
§
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12. Dojde-li ke snížení nebo odebrání osobního ohodnocení v průběhu období, po které je
osobní ohodnocení p iznáno, musí být zaměstnanci tato skutečnost písemně oznámena
vč. uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Odůvodnění
se nevyžaduje v p ípadě uvedeném v odstavci 10.
P íplatek za vedení a výkon funkce
1. Funkční p íplatek je p iznáván v souladu s Vnit ním mzdovým p edpisem v návaznosti
na Organizační ád Léka ské fakulty MU (dále jen Organizační ád). Výše funkčního
p íplatku odráží míru odpovědnosti, náročnosti a kvality ídicí práce. Může být p iznán
funkční p íplatek za:
1.1. vedení;
1.2. výkon funkce;
1.3. zastupování;
1.4. výkon činnosti garanta studijních programů.
ad 1.1. Zaměstnanci p ísluší p íplatek za vedení podle stupně ízení, míry odpovědnosti,
náročnosti a kvality ídicí práce, počtu p ímo ízených zaměstnanců a jejich struktury. Podmínkou pro p iznání je p ímé vedení nejméně dvou zaměstnanců. P i
plnění podmínek pro p iznání více p íplatků za vedení náleží zaměstnanci p íplatek jen jeden, a to ten, který je pro zaměstnance výhodnější.
Stupně ízení a rozpětí výše p íplatku za vedení:
1. stupeň ízení: zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je na
základě popisu svého pracovního místa povinen ídit práci jiných zaměstnanců v rámci svého pracoviště,
3 000 až 5 000 Kč měsíčně
2. stupeň ízení: vedoucí zaměstnanec, který v souladu s Organizačním ádem
ídí práci pod ízených zaměstnanců
5 000 až 20 000 Kč měsíčně
3. stupeň ízení: vedoucí zaměstnanec, který ídí další vedoucí zaměstnance
anebo ídí práci více organizačních útvarů dle Organizačního ádu
12 000 – 30 000 Kč měsíčně
ad 1.2. Rozpětí výše p íplatku za výkon funkce:
proděkan

12 000 – 30 000 Kč měsíčně

ad 1.3. Zaměstnanci, který nep etržitě zastupuje dočasně nep ítomného vedoucího zaměstnance v plném rozsahu jeho pracovních povinností po dobu nejméně
4 týdnů a pokud zastupování není součástí jeho běžných pracovních povinností,
náleží p íplatek za vedení v plné výši, která je p iznána dočasně nep ítomnému
vedoucímu zaměstnanci.
ad 1.4. Za výkon činnosti garanta studijního programu náleží zaměstnanci funkční p íplatek ve výši 5 000 Kč měsíčně. Funkční p íplatek za výkon činnosti garanta
studijního programu nelze kumulovat. Vykonává-li jeden zaměstnanec činnosti
garanta několika studijních programů, p iznává se mu funkční p íplatek pouze za
činnost garanta jednoho studijního programu.
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2. Funkční p íplatek za vedení a výkon funkce se upravuje na základě změny podmínek
na ízeném pracovišti, změny v kvalitě ízení a také v souladu se změnami Organizačního ádu či struktury Léka ské fakulty.
3. O konkrétní výši p íplatku za vedení, za výkon funkce a za zastupování dočasně nep ítomného zaměstnance rozhoduje dle Organizačního ádu děkan/tajemník. O p iznání
p íplatku za výkon funkce garanta studijních programů rozhoduje děkan Léka ské fakulty
P íplatek za práci v riziku
1. Na LF je poskytován dle platných právních p edpisů rizikový p íplatek zaměstnancům,
kte í vykonávají práci v pracovních podmínkách spojených s mimo ádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy.
2. O konkrétní výši p íplatku rozhoduje děkan/tajemník.

Smluvní mzda
1. Smluvní mzda je individuálně sjednaná mzda, která zahrnuje všechny mzdové složky
s výjimkou odměn a s výjimkou ostatních zákonných mzdových práv9.
2. Smluvní mzda se sjednává vždy s děkanem a tajemníkem fakulty.
3. Smluvní mzdu lze sjednat i s jinými zaměstnanci Léka ské fakulty na základě žádosti
vedoucího pracoviště. O sjednání smluvní mzdy s dalšími zaměstnancem rozhoduje dle
Organizačního ádu děkan/tajemník.
Odchodné
1. Odchodné je peněžitým plněním, které je individuální a sjednává se vždy
1.1. s děkanem a proděkanem. Výši a podmínky pro p iznání a vyplácení odchodného
stanovuje čl. 12 Vnit ního mzdového p edpisu Masarykovy univerzity;
1.2. s tajemníkem fakulty. Výše odchodného činí minimálně trojnásobek a maximálně
šestinásobek jeho průměrného měsíčního výdělku za poslední t i celé měsíce p ede
dnem ukončení funkce tajemníka. Odchodné je vyplaceno v nejbližším výplatním
termínu po skončení výkonu funkce tajemníka. Na odchodné nevzniká nárok, pokud tajemník p echází do jiné jmenované funkce v rámci Masarykovy univerzity.
Hodnocení zaměstnanců
1. Hodnocení zaměstnanců je jedním z nástrojů personální práce, který poskytuje informace o výkonu jednotlivých zaměstnanců. Je východiskem p i stanovování pracovních
úkolů, cílů a plánů osobního a odborného rozvoje zaměstnance a podporuje tak jeho
výkonnost a motivaci. Povinnost hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků
zaměstnanců je stanovena v § 302 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
ve znění pozdějších p edpisů.
2. Pracovní výsledky zaměstnanců jsou pravidelně hodnoceny jedenkrát ročně, nejpozději
do konce b ezna následujícího roku. Hodnotitelem je standardně p ímý nad ízený, tj.
vedoucí pracoviště.
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3. Ustanovení odst. 2 se netýká zaměstnanců se sjednanou kratší pracovní dobou v rozsahu nižším než polovina stanovené týdenní pracovní doby, hostujících profesorů, zaměstnanců s pracovní smlouvou uzav enou na dobu kratší než jeden rok nebo zaměstnanců zaměstnaných výhradně za účelem ešení výzkumného projektu. V p ípadech
zaměstnanců se sjednanou kratší pracovní dobou v rozsahu nižším než polovina stanovené týdenní pracovní doby může hodnotitel stanovit odlišný interval hodnocení.
4. Každý zaměstnanec je hodnotitelem hodnocen individuálně s ohledem na relevantní
povinnosti v rámci zastávané pracovní pozice, stanovené pracovní úkoly pro dané hodnoticí období a dlouhodobé pracovní cíle, p ípadně i na další okolnosti. Hodnotitel dodržuje p i hodnocení zásady uvedené ve směrnici MU č. 5/2017 (Hodnocení zaměstnanců).
5. Hlavním p edmětem pravidelného hodnocení zaměstnanců je posouzení jejich pracovního výkonu, a to ve všech jeho hlavních oblastech.
5.1. U akademických pracovníků se jedná o oblast pedagogických, vědeckovýzkumných
a organizačních aktivit. Zohledňují se také manažerské činnosti a zastávání akademických funkcí.
5.2. U dalších zaměstnanců se hodnocení pracovního výkonu provádí s ohledem na konkrétní pracovní povinnosti.
6. P edmětem hodnocení je dále posouzení dosahování plánovaného osobního a odborného rozvoje a dodržování Etického kodexu. Hodnoceno je také pracovní jednání a
chování zaměstnance, nap . ochota p evzít odpovědnost, otev ená komunikace, spolupráce na pracovišti, apod.

7. P i hodnocení akademických pracovníků se zpravidla využívá podpůrná aplikace IS MU,
která však nenahrazuje osobní jednání hodnotitele s hodnoceným zaměstnancem.
8. Závěry hodnocení jsou následně zaznamenány v písemném záznamu o hodnocení zaměstnance (v listinné či elektronické podobě) Závěrečný záznam odsouhlasí zaměstnanec i hodnotitel (vlastnoručním podpisem nebo elektronicky) a poté je zaslán v listinné podobě nebo elektronicky na personální oddělení, kde je uložen do osobního spisu
zaměstnance.
9. P ípadný nesouhlas s výsledky hodnocení vyjád í zaměstnanec p ímo do záznamu o
hodnocení a uvede také důvod svého nesouhlasu. V takovém p ípadě je věc postoupena
k ešení děkanovi/tajemníkovi, p ípadně jím pově ené osobě. O výsledku dalších jednání je veden písemný zápis, který je následně uložen do osobního spisu zaměstnance.

Organizace pracovní doby
Rozvržení pracovní doby, p estávky v práci, doby odpočinku
1. Organizace pracovní doby se ídí samostatnou směrnicí MU10.
2. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin týdně.
3. Na LF MU je zavedeno pružné rozvržení pracovní doby, není-li vůči některým zaměstnancům stanoveno jinak (nap íklad akademičtí pracovníci). Pracovní doba, která je rozvržená do pěti pracovních dnů v jednosměnném pracovním režimu s délkou pracovního
týdne 40 hodin v pracovních dnech, může začít od 6.00 hodin a končit ve 20.00 hodin.
4. Pracovní týden začíná vždy v pondělí v 6.00 hodin.
10
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5. Pokud zaměstnanec vykonává práci na společném pracovišti LF MU a fakultní nemocnice, rozvrhuje mu pracovní dobu p íslušná fakultní nemocnice.
6. Za práce, které nemohou být p erušeny a p i jejichž výkonu není zaměstnanci poskytována p estávka na jídlo a oddech, nýbrž jen p imě ená doba na oddech a jídlo, která
se započítává do pracovní doby (§ 88 odst. 1 věta druhá zákoníku práce), se považují
zejména práce na pracovištích s jedním zaměstnancem.
7. Doba nep etržitého odpočinku mezi dvěma směnami (§ 90 zákoníku práce) p i pracovní
cestě se počítá od doby návratu zaměstnance z pracovní cesty do místa bydliště.
8. LF MU vytvo í podmínky pro vhodnou úpravu pracovní doby zaměstnanců pečujících o
děti do 15 let. LF MU zajistí, aby žádosti o úpravu pracovní doby byly projednány
nejpozději do 14 dnů od podání žádosti.
Práce p esčas
1. Práci p esčas zaměstnanci na izuje nebo k ní dává souhlas jen ve výjimečných p ípadech nad ízený vedoucí zaměstnanec, který rovněž odpovídá za její evidenci a dodržení
limitů práce p esčas daných zákoníkem práce.
2. Za práci p esčas je p ednostně poskytováno náhradní volno, a to do konce t etího kalendá ního měsíce po vykonané práci p esčas nebo v jinak dohodnuté době.
3. O práci p esčas jde jen za p edpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:
3.1. Zaměstnanec pracoval nad rámec stanovené týdenní pracovní doby.11
3.2. Zaměstnanec pracoval nad rámec základní pracovní doby.12
Pravidla pro uplatňování pružné pracovní doby
1. Pružné rozvržení pracovní doby není uplatněno na těchto pracovištích:
1.1. Správa budov: zaměstnanci podatelny – pevná pracovní doba od 7.30 hodin do
16.00 hodin.
1.2. Zdravotnická pracoviště – ídí se pracovním režimem, který je pro dané pracoviště
určen vedením p íslušné fakultní nemocnice.
1.3. Centrum léčivých rostlin – pevná pracovní doba od 6.30 hodin do 15.00 hodin.
2. Pružná pracovní doba je rozvržená do pěti dnů v jednosměnném pracovním režimu
s délkou pracovního týdne 40 hodin. Vyrovnávací období ve smyslu ustanovení § 85
odst. 4 zákoníku práce, ve kterém musí být naplněna týdenní pracovní doba, se stanovuje na jeden kalendá ní měsíc.
3. Nenaplní-li zaměstnanec týdenní pracovní dobu ve vyrovnávacím období určeném podle
p edchozího bodu, je možné se souhlasem vedoucího zaměstnance naplnit týdenní pracovní dobu v následujícím vyrovnávacím období. Obdobně lze postupovat i p i p ekročení týdenní pracovní doby ve vyrovnávacím období.
4. V souladu s tímto rozvržením pracovní doby je povinností p ednostů klinik, ústavů,
kateder a vedoucích ostatních pracovišť vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci:
4.1. odpracované doby (s výjimkou akademických pracovníků)
4.2. práce p esčas
4.3. noční práce

11
12

Člá ek 17, odst. 2
Člá ek , odst. 5
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4.4. doby pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel (§ 78 odst. 1. písm. h) a
§ 95 zákoníku práce)
4.5. výkonu práce v době pracovní pohotovosti (§ 95 odst. 2 zákoníku práce)
4.6. dobu opuštění pracoviště s vyznačením důvodu v základní pracovní době.
5. P i pružném rozvržení pracovní doby si zaměstnanec volí začátek i konec pracovní doby
v jednotlivých dnech v rámci časových úseků volitelné pracovní doby tak, že celková
délka směny nesmí p esáhnout 12 hodin. Začátek volitelné pracovní doby je od 6.00 –
9.00 hodin a konec volitelné pracovní doby od 15.00 – 20.00 hodin. Mezi dva volitelné
úseky pracovní doby je vložena základní pracovní doba od 9.00 – 15.00 hodin, kdy je
zaměstnanec povinen být na pracovišti. V letních měsících, tj. červenec a srpen, je
stanovena základní pracovní doba od 9.00 hodin – 14.00 hodin. Zaměstnanec se může
vzdálit z pracoviště pouze na p íkaz nebo se souhlasem svého p ímého nad ízeného.
Toto ustanovení neplatí pro akademické pracovníky.
6. U zaměstnanců se sjednanou kratší pracovní dobou se rozvržení pracovní doby určuje
individuálně po dohodě smluvních stran. P imě eně se postupuje podle pravidel platných pro zaměstnance pracující po stanovenou týdenní pracovní dobu.
7. Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatňuje zejména v těchto p ípadech:
7.1. vyslání zaměstnance na pracovní cestu
7.2. čerpání dovolené
7.3. nutnost zabezpečit operativní nebo naléhavý pracovní úkol
7.4. v době dočasné pracovní neschopnosti, karantény, ošet ování člena rodiny, čerpání mate ské a rodičovské dovolené a dalších p ekážek v práci na straně zaměstnance, vymezených p esnou délkou nezbytně nutné doby, po kterou p ísluší
zaměstnanci pracovní volno.
7.5. všude tam, kde tomu brání provozní důvody a kde by došlo k narušení týmové
práce
Pro tyto p ípady je stanovena pracovní doba od 8.00 hodin do 16.30 hodin s délkou
pracovního týdne 40 hodin, rovnoměrně rozvržená do 5 dnů v jednosměnném pracovním režimu.
8. Otázky pružného rozvržení pracovní doby v p ípadě, že nastanou p ekážky v práci na
straně zaměstnance či zaměstnavatele, upravuje p íslušná směrnice MU13.
Práce z domova
1. Pokud to umožňují okolnosti výkonu práce a pracovní náplň zaměstnance, může s ním
být dohodnuto, že si bude určitou část své pracovní doby rozvrhovat sám na místě,
které si sám určí (práce z domova). Práci z domova nelze uplatnit zejména p i plnění
p ímé výukové činnosti, konzultační činnosti, plánovaných pracovních poradách a setkáních a dalších činnostech vyžadujících osobní p ítomnost zaměstnance na pracovišti.
2. Pro výkon práce z domova platí následující pravidla:
2.1. na práci z domova se nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani
p erušení práce způsobené nep íznivými povětrnostními vlivy;
2.2. p i jiných důležitých osobních p ekážkách v práci zaměstnanci nep ísluší náhrada
mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní p edpis jinak nebo jde-li o náhradu mzdy podle § 192;
13
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2.3. zaměstnancům pracujícím z domova nep ísluší mzda nebo náhradní volno za práci
p esčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo p íplatek za práci ve svátek;
2.4. zaměstnanec má k dispozici všechny pracovní a další pomůcky od zaměstnavatele
a nevznikají mu v souvislosti s výkonem práce žádné náklady, které by mu jinak
nevznikly, kdyby práci z domova nevykonával.
3. Dohoda o výkonu práce z domova musí být uzav ena písemně 14.
4. V souvislosti s uzav ením dohody o možnosti zaměstnance pracovat z domova musí být
stanoveno rozvržení celé stanovené týdenní pracovní doby do směn pro účely poskytování náhrady mzdy p i trvání dočasné pracovní neschopnosti.
5. Zaměstnanci nenáleží v souvislosti s výkonem práce z domova právo na cestovní náhrady (výkon práce v rámci místa, které si zaměstnanec sám určil, není pracovní cestou
ve smyslu p íslušných ustanovení zákoníku práce).
6. P ímý nad ízený zaměstnance, se kterým byla dohodnuta možnost výkonu práce z domova, je povinen:
6.1. zadávat zaměstnanci p íslušné pokyny k práci z domova a tuto práci ídit,
6.2. provádět kontrolu a odsouhlasení údajů z podkladů pro evidenci pracovní doby,
kterou zaměstnanec odpracoval z domova.
Zvláštní pravidla organizace pracovní doby akademických pracovníků, p ípadně dalších zaměstnanců, kte í vykonávají výuku, výzkum a další tvůrčí činnosti
1. Pracovní doba akademických pracovníků a zaměstnanců, kte í vykonávají výuku, vývoj
a výzkum, se ídí zvláštními pravidly s ohledem na specifické souvislosti výkonu jejich
práce.
2. Základní povinnosti akademického pracovníka zejména jsou
2.1. p ímá vyučovací činnost (p ednášky, seminá e, cvičení)
2.2. zkoušení vč. zkoušení u státních závěrečných a rigorózních zkoušek
2.3. vedení a posuzování závěrečných prací
2.4. vedení praxí, konzultační činnost
2.5. vědecká, výzkumná a tvůrčí činnost
2.6. účast na poradách, školeních, apod.
3. Akademičtí pracovníci a zaměstnanci definovaní v odst. 1 jsou povinni vykonávat práci
na pracovišti LF MU tehdy, kdy to vyplývá z plnění jejich pedagogických povinností,
(p edevším výuka, konzultační hodiny) plnění dalších vědeckých, výzkumných a tvůrčích úkolů, a v dalších podle okolností nutných p ípadech určených jejich vedoucím
zaměstnancem (účast na poradách, školeních apod.).
4. LF MU rozvrhuje akademickým pracovníkům a zaměstnancům dle odst. 1 do směn
pouze tu část stanovené týdenní pracovní doby, ve které jsou vykonávány činnosti
podle odstavce 2. Rozvrh pracovní doby je p edstavován rozvrhem pedagogických povinností, p ípadně určením dalších dob, kdy je p ítomnost zaměstnance na pracovišti
podle okolností nezbytná.
5. Ohledně zbývající části pracovní doby akademických pracovníků a zaměstnanců dle
odst. 1 se má za to, že byla dohodnuta možnost práce z domova podle článku 22,
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p ičemž písemná forma dohody o výkonu práce z domova není v tomto p ípadě podmínkou.
P estávka v práci
1. P estávka v práci na jídlo a oddech je stanovena nejméně po 3 hodinách a nejdéle po
6 hodinách nep etržité práce, a to v délce 30 minut. Mladistvému zaměstnanci musí
být tato p estávka poskytnuta nejdéle po 4 hodinách nep etržité práce. Tato p estávka
se nezapočítává do pracovní doby.
2. Zaměstnanec se sjednanou kratší pracovní dobou 20 hodin týdně a méně a současně
mu pracovní doba v daný konkrétní den nep esahuje 6 hodin, není povinen si neplacenou p estávku v práci na jídlo a oddech čerpat.
3. Jedná-li se o práce, které nemohou být p erušeny, pop . jedná-li se o zaměstnance dle
odst. 2, je zaměstnanci poskytnuta p imě ená doba pro oddech a jídlo. Tato doba se
započítává do pracovní doby a zaměstnanci náleží mzda.
4. P estávka v práci na jídlo a oddech se neposkytuje na začátku a na konci pracovní
doby.
Evidence odpracované doby a docházky do zaměstnání
1. Evidence odpracované doby zaměstnanců LF MU se vykazuje za jednotlivá pracoviště
pomocí elektronické aplikace v informačním systému INET MU.
2. U akademických pracovníků LF MU eviduje pracovní dobu podle čl. 19; u zaměstnanců,
kte í nejsou akademickými pracovníky, je evidován začátek a konec odpracované
směny vhodným interním systémem sledování odpracované doby.
3. K evidenci začátku a konce odpracované směny zaměstnance, práce p esčas, pracovní
pohotovosti a noční práce zaměstnanců slouží kniha/evidence p íchodů a odchodů. Do
knihy/evidence zaměstnanec zaznamenává začátek a konec odpracované směny, p erušení pracovní směny v základní části pracovní doby, p estávku na jídlo a oddech a
celodenní nep ítomnost v zaměstnání.
4. Za průkaznost evidence odpracované doby, začátku a konce směny, práce p esčas,
pracovní pohotovosti a noční práce odpovídá p ímý nad ízený vedoucí zaměstnanec.
Čerpání dovolené
1. Celý rozsah dovolené musí být zaměstnancem vyčerpán v roce, ve kterém mu právo
na dovolenou vzniklo. Povinností LF MU je v souladu s § 218 zákoníku práce určit čerpání dovolené v roce, ve kterém mu na ni vzniklo právo.
2. Pokud v čerpání dovolené brání
2.1. p ekážky v práci na straně zaměstnance (nap íklad dlouhodobá pracovní neschopnost, mate ská a rodičovská dovolená) nebo
2.2. naléhavé provozní důvody (nap íklad nutnost splnění termínovaných projektových závazků, výzkumných a dalších tvůrčích úkolů),
je vedoucí pracoviště povinen určit tuto dovolenou tak, aby byla vyčerpána do 30.
června následujícího roku. Pokud LF MU do tohoto data nerozhodne, může o čerpání
rozhodnout sám zaměstnanec. Čerpání dovolené v tomto p ípadě je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli zpravidla 14 dnů p edem.
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3. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendá ního roku, protože byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mate ské nebo rodičovské dovolené nebo pro jiné závažné p ekážky v práci na straně
zaměstnance, vedoucí pracoviště určí dobu čerpání této dovolené po skončení těchto
p ekážek v práci.
4. Zaměstnanec čerpá dovolenou dle schváleného plánu dovolené a žádost zasílá p ímému
nad ízenému elektronickou formou prost ednictvím p íslušné aplikace v INET MU. Takto
odsouhlasená dovolená se automaticky zaznamenává do elektronické docházky.
5. Výjimky čerpání oproti plánu schvaluje vedoucí pracoviště. Tištěná podoba elektronické
docházky podepsaná vedoucím pracoviště je měsíčně odesílána na personální oddělení
LF, kde je archivována. V p ípadě elektronického schvalování docházky vedoucím pracoviště se tištěná forma nevyžaduje.
Plánování čerpání dovolené
1. Zaměstnanci LF MU jsou povinni plánovat čerpání své dovolené pro p íslušný rok v elektronické aplikaci INET MU.
2. Zaměstnanci, kte í nemají p ístup k této aplikaci, plánují čerpání dovolené prost ednictvím zaměstnance pracoviště pově eného vykonávat úkony v elektronické docházce.
3. Zaměstnanci jsou povinni plánovat čerpání dovolené tak, aby dovolená, na kterou jim
vzniklo právo, byla vyčerpána do konce p íslušného kalendá ního roku.
4. Čerpání podstatné části dovolené je zaměstnanec povinen plánovat na období hlavních
prázdnin a vánočních svátků tak, aby nebyl narušen plynulý chod akademického roku.
Akademičtí pracovníci jsou povinni čerpat v době hlavních prázdnin nejméně 6 týdnů
dovolené, neakademičtí zaměstnanci nejméně 4 týdny dovolené. Zbývající část dovolené jsou akademičtí pracovníci povinni čerpat v době, kdy se neuskutečňuje výuka.
5. Zaměstnanci s pracovním poměrem na dobu určitou plánují čerpání dovolené do doby
skončení pracovního poměru.
6. Zaměstnanec potvrdí správnost vyplněných údajů v elektronické aplikaci nejpozději do
15. 4. p íslušného kalendá ního roku a vedoucí pracoviště elektronicky potvrdí správnost naplánované dovolené za pracoviště do 30.4 p íslušného kalendá ního roku.
7. Vedoucí zaměstnanci současně s plánem své dovolené určí zástupce, který je v době
dovolené bude zastupovat (uvedeno v aplikaci).
8. Rozvrh čerpání dovolené zaměstnanců LF MU bude p edán p íslušné odborové organizaci k vyjád ení.
9. Kontrolu dodržování ustanovení o plánování a čerpání dovolené provádí personální oddělení.

Zabezpečení stravování zaměstnanců
Formy stravování a výše p íspěvku
1. Zaměstnanci LF MU mohou využívat tyto formy stravování:
1.1. ve stravovacích za ízeních zaměstnavatele (dále jen „menzy“) za zvýhodněnou
cenu oběda pro zaměstnance (zlevněná cena). Pravidla pro čerpání stravovacích
služeb (způsob objednávání, úhrady, apod.) upravuje pokyn editele SKM MU;
1.2. v provozovnách ve ejného stravování na základě poukázek na stravování (dále
jen „stravenky“) s p íspěvkem zaměstnavatele;
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1.3. ve stravovacích za ízeních jiných subjektů – stravování smluvně zajištěno pro
zaměstnance LF MU ve fakultních nemocnicích (dále jen „FN“).
2. Okruh zaměstnanců a podmínky vzniku práva na zlevněnou cenu nebo p íspěvek na
stravování je stanoven v návaznosti na Kolektivní smlouvu15.
3. Nárok na p íspěvek na stravování vzniká zaměstnancům, pokud splňují podmínku výkonu práce v délce alespoň 4 hodinové směny a pokud mají na MU sjednaný pracovní
poměr s rozsahem nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby (20 hodin
týdně).
Volba způsobu stravování
1. Zaměstnanci LF MU, kte í jsou současně i v pracovním poměru k FN, využívají stravování v p íslušné nemocnici v souladu s uzav enými smlouvami.
2. Zaměstnancům LF MU, kte í mají postavení studenta v prezenční formě studia a nejsou
zaměstnanci fakultní nemocnice, p ísluší forma stravování v menze. Zaměstnanci
LF MU, kte í mají postavení studenta a jsou současně zaměstnanci FN, se ídí odst. 1.
3. Ostatní zaměstnanci si sami zvolí formu stravování. Je p ípustná i kombinace forem
stravování v jednom měsíci, tj. možnost odebírat obědy za zlevněnou cenu v menze
i odebírat stravenky.

Organizační zabezpečení stravování
1. Evidenci forem stravování a nároků zaměstnanců na poskytování p íspěvku na stravování zajišťuje personální oddělení LF MU (dále jen „personální oddělení“).
2. Zaměstnanec, který si zvolí stravování v menze, se stravuje za zlevněnou cenu. Úhrada
stravování se provádí na pokladně menzy. V p ípadě, že zaměstnanec odebral větší
počet obědů, než na kolik mu vzhledem k počtu odpracovaných směn v p íslušném
měsíci vzniklo právo, je zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli neoprávněně poskytnutou dotaci na stravování vč. DPH. Úhrada bude provedena srážkou ze mzdy na
základě podepsané dohody o srážce ze mzdy.
3. Pokud si zaměstnanec zvolí stravování formou odběru stravenek, bude jejich úhrada
provedena srážkou ze mzdy zaměstnance na základě podepsané dohody o srážce ze
mzdy, jejíž uzav ení je podmínkou pro poskytování stravenek. Úhrada za nákup stravenek na nejbližší budoucí měsíc bude provedena srážkou ze mzdy v měsíci nákupu.
V p ípadě, že zaměstnanec odebral větší počet stravenek, než na kolik mu vzhledem
k počtu odpracovaných směn v p íslušném měsíci vzniklo právo, je zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli neoprávněně poskytnutý p íspěvek na stravování. Úhrada
bude provedena srážkou ze mzdy.
4. P i kombinaci forem stravování v průběhu jednoho měsíce se v p ípadě, že zaměstnanec odebral větší počet obědů nebo stravenek, než na kolik mu vzhledem k počtu odpracovaných směn v p íslušném měsíci vzniklo právo, provede srážka ze mzdy způsobem pro zaměstnance výhodnějším - tzn. nejd íve se provede srážka p íspěvku za odebrané stravenky, následně se provede srážka za p ečerpanou dotaci na obědy v menze.
5. P i odebrání většího počtu obědů nakupovaných prost ednictvím jiných subjektů (ve
FN), než na kolik mu vzhledem k počtu odpracovaných směn v p íslušném měsíci
15

člá ek

Kolektiv í s louvy MU
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vzniklo právo, je zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli neoprávněně poskytnutý p íspěvek na stravování vč. DPH na základě vystaveného daňového dokladu Ekonomickým oddělením LF.
Objednávkový systém pro nákup a úhradu stravenek
1. Pro poskytování stravenek je v systému INET vytvo en objednávkový systém, který
umožňuje evidenci prodeje stravenek a automatické provádění srážek ze mzdy. Aplikace je dostupná všem uživatelům INETu na adrese:
https://inet.muni.cz/app/osoby/stravenkyobjednavani
2. Evidenci odebraných stravenek zajišťuje za jednotlivá pracoviště zaměstnanec určený
vedoucím pracoviště (dále jen „oprávněná osoba za pracoviště“).
3. Zaměstnanci, kte í mají právo na odběr stravenek zadávají/opravují objednávku stravenek v systému buď
a.

na nejbližší následující měsíc, anebo

b.

na všechny následující měsíce, nejdéle však do konce kalendá ního roku.

Počet objednaných stravenek na p íslušný měsíc se rovná vždy maximálně počtu pracovních dnů daného měsíce.
4. Zaměstnanci mohou své objednávky na nejbližší budoucí měsíc zadávat/opravovat
pouze do 13. dne p edcházejícího měsíce, tj. do dne tzv. uzávěrky č. I. P i zadávání/opravách objednávek je zaměstnanec povinen zohlednit svou p edpokládanou
pracovní nep ítomnost v měsíci, na který si stravenky objednává.
5. Oprávněné osoby za pracoviště mohou zadávat/opravovat objednávky pro všechny zaměstnance pracoviště, na nejbližší budoucí měsíc, a to v období ode dne uzávěrky č. I
do 20. dne p edcházejícího měsíce, tj. do dne tzv. uzávěrky č. II na adrese:
https://inet.muni.cz/app/osoby/stravenkyobjednavani_korekce
6. Oprávněná osoba za pracoviště či fakultu může po uzávěrce č. I zadávat do dne uzávěrky číslo II objednávky těm zaměstnancům, kte í si opomenuli objednat. Oprávněná
osoba za pracoviště může výši objednávky krátit o p edpokládanou nep ítomnost zaměstnance na pracovišti (dovolená, pracovní cesta, apod.), pokud zaměstnanec tuto
skutečnost nezohlednil ve vlastní objednávce. Objednávka na daný měsíc bude oprávněnou osobou krácena i o p edpokládaný počet neodpracovaných pracovních dnů z důvodu ukončení pracovního poměru.
7. Hromadný nákup objednaných stravenek pro zaměstnance LF MU zabezpečuje oprávněná osoba za LF MU určená tajemníkem fakulty. Oprávněná osoba za LF MU má k dispozici p ehledy objednávek na nejbližší budoucí měsíc, a to ode dne uzávěrky č. II., na
adrese: https://inet.muni.cz/app/osoby/stravenkysestava.
8. Po uzávěrce č. II již není možné další zadávání/opravování objednávek na nejbližší
budoucí měsíc. Oprávněná osoba za LF MU zabezpečí nákup stravenek na nejbližší budoucí měsíc, a to nejpozději do 23. dne p íslušného měsíce.
9. Po nákupu stravenek oprávněnou osobou za LF MU budou stravenky rozdány oprávněným osobám za pracoviště, které je p edají jednotlivým zaměstnancům, a to nejpozději
do konce objednávkového měsíce. Zaměstnanec je povinen objednané stravenky odebrat.
10. Nevyčerpaný nárok zaměstnance za uzav ený měsíc se do dalších měsíců nep evádí.

Strá ka 14 z 16

č. j.: MU-IS/80517/2018/721561/LF-1
Zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
Bezpečnost práce a ochrana zdraví p i práci, požární ochrana
1. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví p i práci (dále jen „BOZP“) a požární
ochrany (dále jen „PO“) je podrobně upraveno směrnicemi MU16 a provozními ády objektů/areálů, ve kterých se pracoviště LF MU nacházejí.
2. Za organizaci BOZP a PO
2.1. na pracovištích součástí MU odpovídají vedoucí pracovišť,
2.2. p i výuce a ostatních akcích souvisejících s výukou, praxí, výcvikem, sportovními
akcemi a jinou činností, kterou MU provozuje nebo organizuje, odpovídají p íslušní
vedoucí pracovišť.
3. Za plnění úkolů BOZP a PO dle § 101 násl. zákoníku práce odpovídají osobně vedoucí
zaměstnanci na všech stupních ízení v rozsahu svých funkcí a to
3.1. fakulty – odpovídá děkan, tajemník,
3.2. všichni vedoucí pracovišť na všech stupních ízení v rozsahu svých funkcí na jimi
ízených pracovištích.
4. Vedoucí zaměstnanci (§ 11 zákoníku práce) jsou odpovědní za stav a vytvá ení podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce na pracovištích, která ídí. Podrobný rozpis
povinností stanoví směrnice rektora č. 10/2009 a zákoník práce.
5. Povinnosti zaměstnance jsou zakotveny v zákoníku práce, právních a ostatních p edpisech k zajištění BOZP (§ 349 zákoníku práce) a ve výše uvedených vnit ních normách
MU.
6. Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost,
o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprost edně dotýká
jeho jednání, p ípadně opomenutí p i práci. Znalost základních povinností vyplývajících
z právních a ostatních p edpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví p i práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních p edpokladů zaměstnance.
7. Akademičtí pracovníci v souvislosti s jejich pedagogickou činností plní povinnosti dle
zákoníku práce k zajištění BOZP studentů. Akademičtí pracovníci jsou povinni zejména
seznámit studenty s bezpečnostními p edpisy a pokyny (srov. § 349 zákoníku práce),
které se vztahují k činnosti jimi vykonávané a jsou povinni kontrolovat dodržování bezpečnostních p edpisů a pokynů studenty.
8. Každý zaměstnanec má povinnost absolvovat školení o BOZP a PO v pot ebném rozsahu. Za jejich proškolení odpovídá p íslušný vedoucí zaměstnanec nebo jím pově ený
zaměstnanec. Organizací školení BOZP je pově en tajemník.
9. Každý nový zaměstnanec musí p ed nástupem na pracoviště absolvovat vstupní léka skou prohlídku za účelem ově ení zdravotní způsobilosti k práci, kterou má vykonávat.
10. Každý zaměstnanec je povinen absolvovat pracovněléka skou prohlídku, a to v periodách stanovených platným právním p edpisem17.

16 V do ě přijetí s ěr i e se jed á o s ěr i í č.
/
„Sta ove í orga iza e za ezpeče í ezpeč osti prá e a o hra y
zdraví při prá i a MU“ a s ěr i í č. /
„Orga iza e za ezpeče í požár í o hra y a Masarykové u iverzitě“,
17 apř. Opatře í rektora č. /
Práva a povi osti za ěst a ů Masarykovy u iverzity vyplývají í ze záko a o spe ifi ký h zdravot í h služ á h
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