
Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě 
 

uzavřené mezi 
 

Vysokým učením technickým v Brně, 

zastoupeným rektorem prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc.  

a 

zaměstnanci Vysokého učení technického v Brně, 

zastoupenými Koordinační odborovou radou 
 

 

Podle ustanovení zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů a zák. 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“)  
 

 

uzavírají smluvní strany 
 
 

Vysoké učení technické v Brně (dále jen "zaměstnavatel" nebo "VUT"),  

zastoupené rektorem prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc.  

a 

Koordinační odborová rada (dále jen "KOR") zastupující Fakultní odborovou organizaci Fakulty 
stavební a základní odborové organizace Vysokoškolského odborového svazu Fakulty strojního 

inženýrství, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulty informačních technologií, 

Fakulty architektury, Fakulty podnikatelské, Fakulty chemické, Kolejí a menz, rektorátu včetně 
hospodářské a vnitřní správy (s působností na pracoviště Fakulty výtvarných umění a ostatní 

nevyjmenované součásti VUT)  

 

tento dodatek č. 1 kolektivní smlouvy uzavřené dne 26. 4. 2019 

 

Článek 1 

Předmět  

Zaměstnavatel a KOR se dohodli na následujících změnách kolektivní smlouvy uzavřené dne 26. dubna 
2019 (dále jen „kolektivní smlouva“): 

 

1. Ruší se článek 9 odst. 11. 

 
2. Článek 11 odst. 5.  písm. a) nově zní: 

 

5. Noční práce je práce konaná v době od 22.00 do 06.00 hodin. Zaměstnavatel je povinen:  
zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen lékařem pracovnělékařské péče: 

• před zařazením na noční práci,  

• pravidelně podle potřeby, nejméně však 1 x za dva roky, 

• kdykoliv během zařazení na noční práci, pokud o to zaměstnanec požádá.  

  

 
 



 

3. Článek 12 odst. 4.  nově zní: 
 

4. Při výpočtu poměrné části dovolené se provádí zaokrouhlování na celé půl dny 

následujícím způsobem: 
- při výsledku hodnoty za desetinnou čárkou v intervalu od x,01 včetně do x,24 včetně se 

hodnota zaokrouhluje směrem dolů na celý den, 

- při výsledku hodnoty za desetinnou čárkou v intervalu od x,25 včetně do x,74 včetně se 

hodnota zaokrouhluje na 0,5 dne, 
- při výsledku hodnoty za desetinnou čárkou v intervalu od x,75 včetně do x,99 včetně se 

hodnota zaokrouhluje nahoru na celý den. 

 
4. Článek 28 odst. 3.  a  odst. 4.  nově zní: 

 

3. Tato kolektivní smlouva nahrazuje kolektivní smlouvu uzavřenou dne 30. 3. 2018 a nabývá 
platnosti a účinnosti dnem 1. května 2019. Platnost a účinnost končí nejpozději dnem 30. 

dubna 2021, pokud není její platnost a účinnost na základě dohody smluvních stran 

prodloužena, nebo není nahrazena novou kolektivní smlouvou.  

4. Smluvní strany se zavazují zahájit do 31. ledna 2021 jednání o možnosti prodloužení 
účinnosti této kolektivní smlouvy nebo uzavření nové kolektivní smlouvy 

 
Článek 2 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Ostatní ujednání kolektivní smlouvy zůstávají v původním znění beze změny. 
 

2. Tento dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě nabývá účinnosti dnem  30. 4. 2020. 

 

 
V Brně dne  
 

 

 
 

 

…………………………………………..                                      ………………………………………….. 
    prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.                                                Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA   

                          rektor                                                                                          předseda KOR 

 

 
 

 


