ZÁPIS
ze schůzky výboru ZO VOS FS,
konané dne 20. 2. 2007 ve 13.00 hod. na učebně F 321
Přítomni:
Omluveni:

Roman Pavlas, Božena Nováková, Věra Hromádková, Hana Teslíková,
Marcela Dluhošová, Miroslava Elfmarková, Miroslava Kozelská,
Ludmila Staňková, Jan Domovský, Dušan Teichmann, Sylva Kuncová
Soňa Neustupová

Jednání řídil:

Ing. Roman Pavlas, Ph.D. - předseda ZO VOS FS

Program:

1. Informace z Konference ZO VOS VŠB-TUO - Kolektivní smlouva
2. Informace ze XVII. sjezdu VOS
3. Různé

Body jednání:
Ad 1):
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

26. 1. 2007 se konala Konference ZO VOS VŠB-TUO, jejíž svolání bylo vyvoláno
nutností podpisu nové Kolektivní smlouvy v návaznosti na významné změny ustanovení
v novém Zákoníku práce (platnost od 1. 1. 2007).
Předseda KOR RNDr. Poláček ve svém projevu zhodnotil činnost odborů od poslední
konference z června 2006 (4 jednání KOR, především o Kol. smlouvě), vysvětlil nutnost
provedení změn v Kol. smlouvě (příspěvek na stravování, 1 týden dovolené navíc nad
rámec ZP pro nepedagogické pracovníky, nerozlišuje se hlavní a vedlejší pracovní poměr,
zvýšení příplatku za práci ve ztíženém prostředí na 35,- Kč/hod., navýšení odškodného při
pracovních úrazech atd.).
Pan rektor ve svém projevu zmínil organizační změny na úseku koleje Vítkovice (11
zaměstnanců obdrží výpověď z organizačních důvodů a tříměsíční odstupné, naleznou
uplatnění u nového zaměstnavatele - SOŠ dopravní, Vítkovice). Nepodařilo se provést
převod koleje i se zaměstnanci na Ostravskou univerzitu, jak bylo původně plánováno.
Po volbách a dvojí změně ve funkci ministryně (MŠMT) není jasná situace ve financování
vysokých škol, hrozí neposkytnutí dotace na 590 studentů VŠB-TUO, zatím nelze
předvídat mzdový vývoj.
Částečná úspěšnost VŠB-TUO v oblasti rozvojových projektů a dotací na institucionální
výzkum byla způsobena mj. neobjektivitou při jejich posuzování.
Možnost financování vysokých škol nabízejí Strukturální fondy EU, jsou připravovány
podmínky pro implementaci projektů.
Školicí a rekreační středisko v Desné je možno financovat z provozního rozpočtu školy,
ve volných termínech je možno jej využít pro rekreaci zaměstnanců.
Ztrátové hospodaření menz má být kryto ze Sociálního fondu.
Bude započata výstavba Centra pokročilých inovačních technologií za parkovištěm u
budovy C.
Podle finančních možností se uvažuje o řešení nedostatečného počtu parkovacích míst
(výstavba patrové garáže, parkovací věže apod.).
Byla podepsána nová Kolektivní smlouva, platná od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
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dr. Pavlas se zúčastnil XVII. sjezdu VOS, konaného dne 14. 2. 2007 v Praze (jako hosté
přítomni prof. Jan Hron – místopředseda ČKR, prof. Vladimír Haasz – předseda RVŠ,
Ing. Pavel Komárek – náměstek ministryně pro VŠ – MŠMT, Ing. Milan Štěch – předseda
ČMKOS).
Neplánují se velké změny ve financování VŠ, je snaha udržet systém současných
koeficientů.
Letošní rozpočet pro veřejné vysoké školství (z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT) má být o
1,5 mld. Kč vyšší než vloni (pouze udržovací, nikoliv prorůstový rozpočet – nepokrývá
ani náklady na všechny přijaté studenty), v předchozích letech (2004-2006) byl meziroční
nárůst o 3 mld. Kč. Jde o zpomalení tempa přibližování se k průměrnému objemu
financování VŠ v Evropské unii (odvozené z výše podílu na HDP v jednotlivých zemích
Unie).
Doporučení využívat strukturální fondy EU pro plánovací období 2007 – 2013, získávat
z nich dotace pro školu – většina z nich je určena pro oblasti ČR mimo Prahu, v gesci
MŠMT jsou k dispozici Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (z
Evropského sociálního fondu - ESF, cca 600 mil. € - určen pro „měkké“ projekty) a OP
Výzkum a vývoj pro inovace (z Evropského fondu pro regionální rozvoj - ERDF, cca 2,4
mld. € - určen pro „tvrdé“ projekty). Do poloviny roku 2007 by měly být zpracovány
metodické materiály pro podávání přihlášek.
Z důvodu zmenšování zájmu o studium na vyšších odborných školách je snaha
transformovat VOŠ na vysoké školy s bakalářskými studijními programy.
K tématu placení školného zatím panuje názor, že by se platit nemělo - navrhuje se větší
zapojení soukromých zdrojů do financování studia – např. podniková stipendia pro
studenty (své budoucí zaměstnance), nízkoúročné půjčky splatné podle příjmů
z budoucího zaměstnání apod.
Je snaha převést systém poskytování sociálních stipendií z MŠMT pod MPSV a navýšit
jejich velikost z 1,1 násobku životního minima na 1,8 násobek.
V souvislosti se zavedením strukturovaného studia se navrhují změny ve stanovení
dosavadní hranice 26 let pro poskytování sociálních výhod studentům, je navrhováno
odbourání soc. a zdrav. pojištění pro příjmy z krátkodobých studentských brigád.
VOS podá námět k Ústavnímu soudu na prozkoumání opakovaného uzavírání smluv na
dobu určitou u pedagogických pracovníků (výjimka ze Zákoníku práce).
Zástupce T-Mobile nabídl zvýhodněné podmínky pro členy VOS a jejich rodinné
příslušníky (byla podepsána rámcová smlouva mezi T-mobile a VOS) – tarify cca o 20 %
levnější, datové přenosy až 35 % sleva. Pro stávající tarifní zákazníky i nové smlouvy.
Cenovou nabídku obdržíme později.

Ad 3):
•

•
•

Na fakultní večírek, konaný koncem loňského roku v Polském domě ZO VOS FS přispěla
částkou 2.000,- Kč - schváleno, účast klesá, v prvním roce konání se zúčastnilo asi 160
lidí, druhý rok cca 100 lidí, vloni už jen asi 60. Jsou dotazy, proč se nekoná v Nové aule
VŠB-TUO, zvážit možnost vyššího vstupného pro rod. přísl. (nižší pro zaměstnance).
Diskuze o využívání menzy - je ve ztrátě, škola bude doplácet ze soc. fondu. Dr. Pavlas
navrhne vedení školy, aby se uvažovalo o ekonomičtějším využití.
Vydávání stravy v menze č. 5 bylo prodlouženo na žádost odborů do 14.30 hod.

Zapsala: Božena Nováková

Ověřil:

Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
Předseda ZO VOS FS

