

Zápis
z jednání společné komise zaměstnavatele a zástupců KOR ke mzdovým otázkám a mzdové politice.







Jednání se konalo dne 15.února 2002 v kanceláři kvestora VUT v Brně, Centrum VUT v Brně, Antonínská 1 za účasti  : 
za zaměstnavatele : Ing. Jaromír Pěnčík, kvestor,  Ing.Vladimír Kotek, tajemník FSI, JUDr. Bohuslav Šauer, ved. zaměst. odboru,
za KOR :Ing..Bohuslav Zmek, CSc., Doc. Ing. Vítězslav Hájek, CSc.


Účastníci diskutovali o mzdovém a personálním vývoji v roce 2001. Zejména se diskutovalo o vývoji tarifních mezd a o  podílu tarifní mzdy na celkové mzdě. Z obsáhlé diskuse vyplynuly tyto závěry (stanoviska) :
-	mzdový vývoj v roce 2001 lze hodnotit jako pozitivní ,
-	finanční prostředky pro rok 2002 umožňují realizovat navýšení tarifních mezd od 1.2.2002 a umožňují rovněž nárůst mzdy celkem. Konkrétní výše bude jistě rovněž závislá na mzdové politice fakulty (součásti),
-	zástupci zaměstnavatele konstatovali, že v letošním roce se nepočítá s další úpravou tarifních mezd a stávající konstrukce mzdy umožňuje  aplikovat potřebnou mzdovou diferenciaci. Jako problém lze vidět situaci, kdy dojde k další změně minimální mzdy. Její další navýšení by znehodnotilo mzdové relace, a to nejen v nižších mzdových třídách a zaměstnavatel by musel, v zájmu obnovení potřebných mzdových relací mezi mzdovými třídami, mzdové tarify upravit,
-	zástupci KOR  uvedli, že se KOR bude výší stávajících tarifních mezd zabývat a předpokládají, že KOR zaměstnavateli předloží návrh na jejich další úpravu k posouzení a event. projednávání.

Ing. Pěnčík, kvestor, konstatoval, že AS VUT v Brně bude 12.března 2002 projednávat návrh rozpočtu na rok 2002. V  rozpočtu je i návrh na event. příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců. Na návrh zástupců KOR bude penzijní připojištění vhodnou formulací (jako obecně formulované ustanovení bez konkrétního termínu) uvedeno i v návrhu nové kolektivní smlouvy.

Byl dohodnut předběžný termín jednání s KOR o návrhu nové kolektivní smlouvy (1. nebo 8. březen 2002).



Zapsal:  JUDr. B. Šauer

                                                                   





                                                                                                                       Ing. Jaromír Pěnčík, kvestor

