
Z Á P I S 
 

ze schůzky výboru ZO VOS FS, 
konané dne 12. 2. 2009 v 10.00 hod. v zasedací míst. A 333 

 
Přítomni: Roman Pavlas, Božena Nováková, Věra Hromádková, Miroslava 

Elfmarková, Miroslava Kozelská, Sylva Kuncová, Jana Žůrková, Hana 
Teslíková, Marcela Dluhošová 

Nepřítomni: Jan Damovský,  Soňa Neustupová, Jana Míková 
 
 
Jednání řídil: Ing. Roman Pavlas, Ph.D. - předseda ZO VOS FS 
 
Program: 1. Informace o projednávání Kolektivní smlouvy 
 2. Informace ze sjezdu VOS v Praze 
 3. Diskuze 
   
Body jednání: 
 
Ad 1): 
• Dne 29. ledna 2009 se konala schůze KOR, kde se projednávaly připomínky ke Kolektivní 

smlouvě na rok 2009. Platnost stávající Kolektivní smlouvy se prodlužuje do 31. 3. 2009, 
hlavně z důvodů změn ve vyplácení nemocenských dávek. Základní změnou je, že první 3 
kalendářní dny nemoci jsou bez náhrady mzdy, další dny platí zaměstnavatel (až do 14 dní 
od počátku nemoci), pak hradí nemocenské dávky Okresní správa sociálního zabezpečení. 
Do KS má být dále začleněn odkaz na předpis, který stanoví způsob kontroly zaměstnanců 
při podezření z požití alkoholických nápojů, a to zejména v případě úrazu, kdy se mohou 
dávky odebrat. 

 
• Stížnosti na vysoké ceny v bufetech a v menze. 
 
• Návrhy do kolektivní smlouvy: 

1. Výše stravného při služebních cestách v rámci ČR – na VŠB se platí sazba při dolní 
hranici, dané zákonem, návrh na zvýšení 

2. Návrh na valorizaci příspěvku při odchodu do důchodu a při životním jubileu 
3. Vedoucí pracovníci by měli mít povinnost oznámit pracovníkovi, kterému končí 

pracovní smlouva, minimálně 2 měsíce předem, zda mu bude smlouva prodloužena – 
nejlépe rovnou vystavit návrh na prodloužení smlouvy. U pracovníků např. KaM, kteří 
mají prac. smlouvy na 1 rok, alespoň 1 měsíc předem. 

 
• Začátkem března se bude konat konference KOR, kde se schválí Kolektivní smlouva. 
 
 
Ad 2): 
• Je snaha udržet Zákoník práce, při současné hospodářské krizi by se totiž mohly prosadit 

rychlá opatření, která by měla negativní dopad na zaměstnance a zvýhodněni by mohli být 
zaměstnavatelé. 



• Zvyšují se odvody do VOS Praha na jednoho člena odborů na 190,- Kč/rok. 
 
• Zaregistrovaly se 3 nové odborové organizace do VOS. 
 
• Bílá kniha, podle níž se má změnit VŠ zákon, se považuje za příliš technokratickou –  

posiluje vliv podniků (zastoupených ve správních radách) a omezuje vliv akademických 
senátů. Vysoké školy však chtějí být samostatné a nezávislé. 

 
• Předběžně se očekává 5 %ní snížení rozpočtu pro veřejné vysoké školy oproti loňsku. 
 
Ad 3): 
Diskuze:   

• Připomínka: v případě zvyšování základního platu by se nemělo stát, že se zároveň 
sníží osobní ohodnocení o stejnou částku (dosud se u některých vedoucích opakovaně 
stává). 

 
• Na jednání ZO VOS FS jsme přivítali pana děkana FS, prof. Ing. Radima Faranu, 

CSc., který nám sdělil, že sice partnerem pro odbory je pan rektor, ale nabídl přímé 
jednání se zástupci odborů při řešení případných problémů. 

 
• K připomínce ohledně odměňování sdělil, že vedení FS uznává pravomoc vedoucích 

pracovníků, pan děkan však bude po nich žádat, aby si definovali způsob odměňování 
(stanovili pravidla) na svých pracovištích. 

 
 
 
 
Zapsala: Božena Nováková 

 
Ověřil:  Ing. Roman Pavlas, Ph.D. 

           Předseda ZO VOS FS 


