ZÁPIS
ze schůzky výboru ZO VOS FS,
konané dne 26. 6. 2008 v 10.00 hod. v místnosti A 333
Přítomni:
Omluveni:

Roman Pavlas, Božena Nováková, Věra Hromádková, Miroslava
Elfmarková, Miroslava Kozelská, Sylva Kuncová, Jan Damovský, Jana
Žůrková,
Hana Teslíková, Soňa Neustupová

Jednání řídil:

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

Program:

1. Informace z aktivu předsedů ze dne16. 6. 2008 v Praze
2. Různé
3. Diskuze

Body jednání:
Ad 1):
16. 6. 2008 se konal aktiv předsedů ZO VOS v Praze, z hostů přítomni Mgr. Martínek –
oddělení lidských zdrojů ČMKOS, doc. Vinše – ředitel Odboru vysokých škol MŠMT, dr.
Koťátková – právní oddělení MŠMT, prof. Bednář – místopředseda Rady vysokých škol.
•

Byl představen společný projekt ČMKOS, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Konfederace
zaměstnavatelů a podnikatelských svazů a Asociace svobodných odborů – zaměřeno na
posilování kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu. Dotováno z ESF – Evropská
unie tak podoruje činnost odborů; orientace do následujících oblastí:
- nový informační systém,
- změna systému regionálního právního poradenství (více a levnějších právních
konzultantů, zastupování odborářů před soudem zdarma),
- vzdělávání odborářů.
•

Problematika univerzitních nemocnic:
- MŠMT nesouhlasí s návrhem MZd na transformaci univerzitních nemocnic na akciové
společnosti s majoritní účastí státu,
- nejprve požaduje zákon o univerzitních nemocnicích, potom teprve řešit jejich
transformaci,
- navrhuje formu veřejných organizací (jako veřejné vysoké školy) nebo korporací,
- pro Radu vysokých škol je nepřijatelná navrhovaná transformace na akciové společnosti
současně s majoritou státu (66 %) – obavy o zajištění výuky, zejména finančně náročné
klinické; obavy o osud oněch 66 % akcií při jiných vládnoucích garniturách (možná
privatizace).
•

Bílá kniha terciálního vzdělávání:
- snaha nejprve odsouhlasit text Bíle knihy, až poté provést novelu VŠ zákona,
- diskuze k ní by měla být do konce roku 2008, poté by měl následovat věcný návrh VŠ
zákona,

- snaha MŠMT oddělit zákon o terciálním vzdělávání od financování studia, jinak je návrh
VŠ zákona neprůchodný přes MPSV a MFČR,
- budou se transformovat vyšší odborné školy na vysoké školy (dvouleté profesní
přípravy),
- zpřísňují se podmínky pro akreditaci soukromých vysokých škol,
- zazněla kritika poboček vysokých škol (někde učí ve skutečnosti středoškolští učitelé
z místa), provádí se kontrola poboček z MŠMT,
- Rada VŠ kritizuje finanční neudržitelnost navrhovaného modelu ve střednědobém
horizontu, požaduje vyvážení manažerského řízení VŠ s akademickou samosprávou.
•

Rozpočet VŠ:
- letos chybělo v rozpočtu 500 mil. Kč pro veřejné VŠ, pro příští rok MFČR chystá propad
625 mil. Kč (není v tom započten provoz univerzitních nemocnic, který by znamenal dalších
500 mil. Kč nároků),
- dochází k poklesu normativů na studenta z letošních průměrných 73 tis. Kč/student a rok
na 68,5 tis. Kč/student a rok v roce 2009.
•

MPSV pracuje na zcela novém Zákoníku práce, a také má vyjít nový Občanský zákoník.

•

Celokonfederační jednohodinová výstražná stávka dne 24. 6. 2008:
- jde o politickou stávku mimo kolektivní vyjenávání,
- právo na ni zaručuje Listina základních práv a svobod,
- ZO VOS si mohou vybrat, zda stávku podpoří či ne a jakou formou,
- připraveny kongresky pro podporu stávky,
- do 25. 6. 11:00 hod. nahlásit počty podporujících a odmítajících členů ze ZO VOS.

Ad 2):
•

•
•

Vyhodnocení stávky dne 24. 6. 2008 za ZO VOS FS:
- stávku podpořilo 35 zaměstnanců,
- stávku odmítlo 7 zaměstnanců,
- zbytek nevyjádřil žádné stanovisko.
Dovolenou za loňský rok musejí pracovníci VŠB-TUO vyčerpat do 30. 6. 2008.
Byly odsouhlaseny odměny členům výboru ZO VOS FS.

Ad 3):
Diskuze:
- připomínka, že bufet v budově C je málo zásoben - chybí jogurty, saláty atd.
Zapsala: Božena Nováková

Ověřil:

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

