
Z Á P I S 
 

ze schůzky výboru ZO VOS FS, 
konané dne 21. 6. 2007 ve 13:00 hod. na učebně F 206 

 
Přítomni: Roman Pavlas, Božena Nováková, Věra Hromádková,  Hana Teslíková, 

Miroslava Elfmarková, Miroslava Kozelská, Jana Žůrková 
Omluveni: Soňa Neustupová, Marcela Dluhošová, Jan Damovský, Sylva Kuncová 
 Jana Míková 
 
Jednání řídil: Ing. Roman Pavlas, Ph.D. - předseda ZO VOS FS 
 
Program: 1. Informace z aktivu předsedů ZO VOS v Praze 
 2. Různé 
 3. Diskuze 
   
Body jednání: 
 
Ad 1): 
• Dne 31. 5. 2007 se konal jarní aktiv předsedů ZO VOS v Domě odborových svazů 

v Praze. Byl zaměřen především na plánovanou reformu veřejných financí, její dopad na 
členy VOS a postoj našich ZO k ní. 

• Proběhla diskuze o tom, jak se postavit k reformě, kterou chystá pravicová vláda, která 
hodlá mj. snížit rozpočet pro veřejné vysoké školy na rok 2008 o 1 mld. Kč. 
Místopředseda ČMKOS Zdeněk Málek prezentoval stanovisko, že ČMKOS není proti 
reformě jako takové, ale proti její navržené podobě, která postihne především nízko- a 
středněpříjmové kategorie zaměstnanců. Navíc ji považuje nikoliv za komplexní reformu, 
ale jen za první část reforem, která neřeší deficit státního rozpočtu, ale pouze snížení daní 
výšepříjmovým kategoriím zaměstnanců, podnikatelům a právnickým osobám. Navíc prý 
popírá evropské sociální modely. Proto proti ní ČMKOS připravuje demonstraci. 

• VOS se snaží s novou ministryní MŠMT podepsat smlouvu o spolupráci, dne 18. 6. 2007 
se konala schůzka u ministryně (výsledek dosud neznámý). 

• Vláda vysokým školám doporučuje využívat strukturální fondy k dofinancování rozpočtu, 
ale odbory se snaží prosadit princip aditivity, nikoliv substituce – tedy využití 
strukturálních fondů nad rámec rostoucího rozpočtu z MŠMT. 

• Mezi Svazem průmyslu (reprezentovaným Martinem Jahnem) a ČMKOS (repr. Milanem 
Štěchem) došlo k dohodě o novele Zákoníku práce. Bylo akceptováno 16 změn. 

• Na MŠMT se rovněž připravuje novela Vysokoškolského zákona. 
• Zvažuje se přístup k nabídce společnosti T-mobile (nabízí zvýhodněné tarify pro odboráře 

a jejich rodinné příslušníky) – problémy s platební morálkou členů, administrací atd. 
Budeme dotázáni (s uvedením případných problémů), zda takovou službu opravdu 
chceme. 

• Proběhla prezentace projektu „Přeshraniční sociální partnerství“ RROS ČMKOS 
Jihočeského kraje (představili Světlana Stránská – manažerka projektu a František Haman 
– za ECHO). Financováno z programu  INTERREG III A (75 % z ERDF, 25 % ČMKOS). 

• VOS se nebude obracet na Ústavní soud ve věci stížnosti na zaměstnávání VŠ učitelů na 
dobu určitou – není k tomu oprávněn (toto může pouze skupina poslanců či senátorů). 



Ad 2): 
• Kolegium rektora dne 11. 6. 2007 rozhodlo o výplatě odměn za první pololetí roku 2007 

ve výši 40 % z dekretových mezd pro všechny zaměstnance školy plošně. 
• Řeší se stravovací možnosti pro Ekonomickou fakultu, která požaduje příspěvek 

zaměstnavatele na stravu v restauraci pod Novou radnicí. Pracovníci EkF by tak měli 3 
možnosti stravování: v menze č. 10 na ulici Reální, v restauraci pod radnicí nebo bufet 
EkF. Odmítají variantu dovozu jídel z porubské menzy č. 5 z důvodu nemožnosti výdeje 
stravy ve stávajících objektech EkF. Zkušební provoz v restauraci proběhne v období 
prázdnin a na podzim se vyhodnotí zkušenosti. 

• Informace o demonstraci proti reformě veřejných financí, která se bude konat dne 23. 6. 
2007. Zájemcům o účast z řad zaměstnanců budou poskytnuty informace o odjezdech 
účelových vlaků do Prahy. Jinou formu podpory ZO VOS VŠB-TUO nepřipravují. 

 
 
Ad 3): 
• Pracovníci si stěžují na nadměrné teplo v kancelářích na východní straně budov. Mělo se 

řešit nalepením antireflexních folií, ale nejdříve se bude provádět měření v zimním období 
s cílem vyčíslit úspory tepla. 

• Cestovní  kancelář ČEDOK nabízí slevy na zájezdy (7%) pro zaměstnance VŠB-TUO. 
Materiály jsou k dispozici na sekretariátě děkana. 

• Výbor ZO VOS FS oceňuje zajištění stravování v porubském areálu v období prázdnin 
2007 – v červenci bude v provozu menza, v srpnu Snack Bar – po celou dobu prázdnin 
budou mít zaměstnanci možnost odběru teplé stravy. S výjimkou jediného týdne bude o 
prázdninách v provozu alespoň jeden bufet (v červenci na Nové aule, v srpnu v budově 
Rektorátu). 

• Byla konstatováno podstatné zlepšení úrovně obědových jídel vydávaných v menze č. 5 
v Porubě – změna a rozšíření sortimentu nápaditých jídel včetně bezmasých jídel, zlepšení 
chuťových vlastností pokrmů, zlepšení kvality příloh. 

• Výbor ZO VOS FS podporuje všechna opatření, směřující ke zhospodárnění provozu a 
zlepšení  kultury stravování v menze č. 5 (ke zvážení např. rozdělení budovy menzy na 
část výukovou a stravovací, možné zateplení budovy, posílení podnikatelského chování 
menzy – zřízení doplňkového prodeje zákusků, salátů, omáček/dresinků, pečiva, 
čepovaných nápojů jako Kofoly a nealkoholického piva apod. na konci výdeje stravy před 
pokladnami – strávník by tak měl možnost opatřit si vše k obědu v jedné frontě). 
V této souvislosti hodnotíme pozitivně dotazníkovou akci, kterou zorganizovala 
Studentská komora Akademického senátu VŠB-TUO. 

• Byly odsouhlaseny výplaty odměn členům výboru (úsekovým důvěrníkům) za aktivitu 
v odborářské práci ve školním roce 2006/2007. 

 
 
 

 
Zapsala: Božena Nováková 

 
 
 
 
Ověřil:  Ing. Roman Pavlas, Ph.D. 

           Předseda ZO VOS FS 


