
Z Á P I S 
 

ze schůzky výboru ZO VOS FS, 
konané dne 21. 10. 2009 v 13:00 hod. v zasedací místnosti A 333 

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

Elfmarková, Miroslava Kozelská, Sylva Kuncová, Jana Žůrková, Hana 
Teslíková, Soňa Neustupová, Markéta Gregušová, Tereza Fittlová  

Nepřítomni: Marcela Dluhošová, Jana Míková 
Host:  Prof. Ing. Radim Farana, CSc. – děkan FS 
 
Jednání řídil: Ing. Roman Pavlas, Ph.D. - předseda ZO VOS FS 
 
Program: 1. Přivítání nových členů výboru 
 2. Informace pana děkana 
 3. Informace z KOR 
 4. Školící a rekreační středisko Lučina 
 5. Iniciativa za zachování pracovních smluv na dobu neurčitou 
 6. Různé 
  
Body jednání: 
Ad 1): 

• Předseda ZO VOS FS Ing. Roman Pavlas, Ph.D. přivítal nové kolegyně - členky 
výboru ZO VOS FS, Ing. Markétu Gregušovou za kat. 345 a Terezu Fittlovou za kat. 
352. 

 
Ad 2): 

• Pan děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. informoval o výplatě odměn ve výplatě za 
měsíc červen 2009. Snahou vedení je vyplatit ještě odměny ve výplatě za listopad 
2009. 

• Dále se zmínil o nově zvoleném kandidátu na rektora, kterým se stal prof. Ing. Ivo 
Vondrák, CSc. z FEI. 

• Uvedl, že ekonomická situace na fakultě se v době ekonomické krize nejeví 
nejpříznivěji, bude se odvíjet od toho, jaký bude rozpočet školy, který se zatím 
odhaduje nejméně o 10 % nižší. 

• Vedení FS nebude letos pořádat na konci roku večírek pro zaměstnance, proběhnou 
pouze decentní oslavy k 60. výročí založení FS v září příštího roku. 

 
Ad 3): 

• Na zasedání KOR 6. 10. 2009  se projednávaly manažerské smlouvy – modifikované 
verze smluvních mezd, týká se manažerů CPIT, VTP, Podnikatelského inkubátoru a 
dalších (velké projekty). U těchto smluv  se klade důraz na motivační složku. Jedná se 
o výplaty z projektových peněž, nikoli provozních. 

• Stravování – byl vysloven požadavek na uvádění druhu a ceny polévek na jídelníčku 
v Intranetu, stížnost na zmenšení porcí a mírné zdražení  po oddělení polévek – 
členové výboru ZO VOS FS podpořili tyto výhrady. 



• Penzijní připojištění – nově od 1. 10. 2009 si mohou všichni zaměstnanci VŠB - TUO 
zvolit jakýkoliv penzijní fond – příspěvek zaměstnavatele jim bude vyplácen (ruší se 
omezení výběru fondů). 

• Místnost A104 (naproti podatelny) byla dočasně poskytnuta k využití pracovnicím pro 
inventarizaci, je dohodnuto vybavit ji nábytkem z prostředků školy v únoru 2010.    

• Je snaha získat více vlivu na rozdělování sociálního fondu. Ubývá odborářů, v čerpání 
požitků není rozdíl mezi členy odborů a ostatními zaměstnanci, odboráři nemají skoro 
žádné výhody. Návrh: přidělovat rekreaci na Lučině přednostně členům odborů.  

• Úkol pro úsekové důvěrníky ZO VOS – získávat mladé zaměstnance ke vstupu do 
odborové organizace – zkontaktovat je s nabídkou členství. 

 
Ad 4): 

Rekreační objekt Lučina v Žermanicích byl letos v období prázdnin plně využit. Je 
snaha středisko udržet v majetku školy (prázdninové pobyty rozdělují odbory), 
udržovat jej a dovybavit – plánují se nové televizní přijímače, nábytek. Mimo období 
prázdnin je zde možno organizovat např. schůze kateder, oslavy atd. 

 
Ad 5): 

• ZO VOS FS FS podporuje iniciativu ZO VOS Masarykovy univerzity za obnovení 
smluv na dobu neurčitou pro akademické pracovníky. Kromě toho, že řetězení 
pracovních smluv na dobu určitou je diskriminační a nespravedlivé, mají problémy 
hlavně mladí lidé při žádostech o půjčky atd. Iniciativu podpořilo 5 ZO, 
reprezentujících 6 fakult VŠB – TUO. 

 
Ad 6): 

Ing. Pavlas požádal o souhlas s proplacením cestovních výloh na Lučinu a dále 
stravného na podzimním aktivu předsedů KOR v Olomouci. Proplacení nákladů bylo 
členy ZO VOS odsouhlaseno. 
 
    

 
Zapsala: Božena Nováková 

 
Ověřil:  Ing. Roman Pavlas, Ph.D. 

           Předseda ZO VOS FS 


