ZÁPIS
ze schůzky výboru ZO VOS FS,
konané dne 22. 2. 2008 v 10.00 hod. na učebně F 321
Přítomni:
Omluveni:

Roman Pavlas, Božena Nováková, Věra Hromádková, Jana Rautová,
Marcela Dluhošová, Miroslava Elfmarková, Miroslava Kozelská, Soňa
Neustupová
Jana Žůrková, Jan Damovský, Sylva Kuncová, Jana Míková

Jednání řídil:

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

Program:

1. Informace z konference VOS VŠB - TU Ostrava a předchozích
jednání KOR
2. Informace z XVIII. sjezdu VOS v Praze
3. Různé
4. Diskuze

Body jednání:
Ad 1):
•

•
•

•

•
•

Na konferenci VOS VŠB – TU Ostrava, která se konala 19. 2. 2008, byla projednávána
nová Kolektivní smlouva, jejíž součástí je i Mzdový předpis. Vesměs byly provedeny
úpravy, které vyvolala nová legislativa, a některé významné – viz níže. Loňská KS má
prodlouženou platnost o tři měsíce – do konce března 2008.
Navýšení 5% mzdového tarifu bude provedeno po registraci Mzdového předpisu na
MŠMT (pravděpodobně od 1. 4. 2008), ale zpětně od 1. 1. 2008 bude doplaceno zřejmě až
ve III. čtvrtletí tohoto roku (červencový výplatní termín).
Na předcházejících jednáních KOR byl podán návrh, aby se zohledňovala délka
zaměstnání na VŠB-TU při vyplácení odměn při životním jubileu a při odchodu do
důchodu - tento návrh byl zamítnut. Také bylo navrhováno využít sociální fond např. na
příspěvky sociálně slabším rodinám zaměstnanců na lyžařské kurzy dětí, pobyty v přírodě
apod. - také zamítnuto.
Ze sociálního fondu se budou hradit:
- příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování v menze, bufetech a restauraci
v Nové radnici (pro EkF),
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců,
- odměny při dovršení 50 let věku – 6 tis. Kč a při prvním odchodu do důchodu
– 7 tis. Kč,
- náklady spojené s akademickými obřady, s kulturními, sportovními akcemi a
akcemi spojenými s významnými událostmi na VŠB-TUO.
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců, jehož výše je odvozena od
tarifní mzdy, se pravděpodobně od 1. 2. 2008 zvýší paušálně o 100,- Kč na účastníka a
měsíc, novým pracovníkům se příspěvek poskytuje až po l roce zaměstnání.
Nepedagogičtí pracovníci budou mít pracovní smlouvy převedeny při prvním prodloužení
na dobu neurčitou.

•

•
•

Dále se provádí změny v příplatcích za přesčasy, víkendy, svátky (preferováno čerpání
náhradního volna placeného průměrem), práci ve ztížených a zdraví škodlivých
podmínkách (navýšení z 35,- Kč/hod. na 50,- Kč/hod.) atd. – týká se zejména dělnických
a některých THP profesí.
Byl doplněn Čl. 4 v Části 1 KS o zákaz diskriminace z důvodu věku.
Na okenní tabule budovy A bylo již dříve navrženo nalepit antireflexní fólie z důvodu
ochrany před neúnosným slunečním svitem v letních měsících. Jelikož na Fakultě stavební
měří úspory tepelné energie, způsobené těmito fóliemi v zimě (z důvodu stnovení
návratnosti investice), a zimy jsou v posledních letech abnormálně teplé, zatím se nedaří
tento problém vyřešit. Ochranné nápoje se v kancelářích poskytovat nebudou.

Ad 2):
•

Ing. Roman Pavlas, Ph.D. se 13. 2. 2008 zúčastnil Sjezdu Vysokoškolského odborového
svazu, úsekoví důvěrníci schválili náklady na cestu.
• Účastníci sjezdu se dohodli, že se nebude sjezd konat každým rokem jako doposud, pouze
co 3 roky volební sjezd, každým rokem mezi volebními sjezdy se bude konat pouze
výroční konference za účasti předsedů ZO VOS.
• Byly odsouhlaseny nové členské příspěvky do VOS ve výši 180,- Kč za člena na jeden
rok (podle dříve schválené metodiky výpočtu).
• 29. 2. proběhne jednání předsedy VOS s ministrem Liškou ohledně dohody o spolupráci
mezi VOS a MŠMT (tuto dohodu podepisovali všichni ministři MŠMT vyjma ministryně
Kuchtové).

Ad 3):
•
•
•
•
•
•

Menzy na Hladnově a na Reální ulici již nepatří VŠB-TU, ale Ostravské univerzitě.
Uvažuje se zbudovat ordinaci praktického lékaře v budově Nové knihovny.
V areálu kolejí byla otevřena nová pizzerie.
V Budově C v Porubě byla zřízena místnost pro Studentskou komoru Akademického
senátu.
V brzké době bude uzávěrka přihlášek pro využití rekreačních zařízení na Lučině
(Žermanice): zájemci - hlaste se u svých úsekových důvěrníků; zájemci o pobyty v Desné
v Jizerských horách a na Horní Bečvě se hlásí přímo u provozovatelů těchto zařízení.
Stále platí možnost bezplatného využívání regionálního pracovně-právního poradenství
pro členy odborů.

Ad 4):
•

Bylo konstatováno snížení kvality polévek v Menze č. 5 a úplné odbourání salátů a
kompotů při neustálém nárůstu ceny jídel.

Zapsala: Božena Nováková

Ověřil:

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

