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1. Všeobecná ustanovení
Dne 1.7.2019 nabývá účinnosti zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mj. mění zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou vysokoškolského zákona
dochází k nové právní úpravě pracovní doby akademických pracovníků.
V souladu s novým ustanovením § 70a zákona o vysokých školách a vnitřní legislativou
Technické univerzity v Liberci se s účinností od 1. 10. 2019 stanoví pracovní doba akademických
pracovníků na Fakultě zdravotnických studií TUL následovně.
2. Předmět úpravy
2.1. Akademický pracovník je povinen sledovat rozvržení pracovní doby v IS STAG, a dále může
být o rozvržení pracovní doby informován formou SMS zprávy nebo e-mailové zprávy
zaslané na pracovní nebo jiný e-mail zaměstnance. Akademický pracovník je povinen pro
tyto účely sdělit nadřízenému kontaktní údaje a formu, jakou chce být informován.
2.2. Pro účely výplaty mzdy, náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výplaty
nemocenských dávek je stanoven rozpis pracovních směn při stanovené i kratší pracovní
době akademických pracovníků od pondělí do pátku v denní délce 1/5
ze sjednané nebo kratší týdenní pracovní doby.
3.

Závěrečná ustanovení
Tato směrnice byla projednána s Odborovou základní organizací při Technické univerzitě
v Liberci dne 25. 9. 2019.
Tato směrnice nabývá platnosti dnem jeho schválení a účinnosti dne 1. 10. 2019.
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