
Z Á P I S 
ze schůzky výboru ZO VOS FS, 

konané dne 24. 2. 2010 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti A 333 
 

Přítomni: Roman Pavlas, Božena Nováková, Věra Hromádková, Miroslava 
Elfmarková, Miroslava Kozelská, Sylva Kuncová, Ludmila Staňková, 
Hana Teslíková, Tereza Fittlová, Marcela Dluhošová  

Nepřítomni: Jana Míková, Soňa Neustupová, Markéta Gregušová-oml. 
Jednání řídil: Ing. Roman Pavlas, Ph.D. - předseda ZO VOS FS 
 
Program: 1. Informace z Výroční konference VOS  
 2. Různé 
Body jednání: 
Ad 1): 

Dne 11. 2. 2010 se konala výroční koference VOS v Praze. Předseda ZO VOS FS Ing. 
Roman Pavlas, Ph.D. podal tyto informace: 
• Sjezd VOS se nebude konat každý rok, pouze 1 x za 3 roky. Výroční konference 1 x 

ročně v mezidobí mezi sjezdy. Tímto způsobem by se měly ušetřit náklady na tyto 
akce, protože na výr. konferenci stačí pozvat menší počet delgátů. 

• Bílá kniha (dokument o plánované restrukturalizaci vysokého školství) – zatím 
odložena a nepostupuje se podle ní. 

• Navrhovaná privatizace univerzitních (fakultních) nemocnic na akciové společnosti 
nebyla schválena. 

• V případě pracovního úrazu s dobou léčení delší než 14 dnů je potřeba předat po 14 
dnech zaměstnavateli potvrzení z OSSZ, aby mohl proplácet náhrady. 

• 1. 1. 2010 vešel v platnost zákon o zdanění benefitů (režijní jízdenky, závodní 
stravování, ), chystá se stávka odborářů hromadné dopravy. 

• V letošním roce budeme odvádět 210,- Kč (místo dosavadních  190,- Kč) na jednoho 
člena odborů do VOS. 

• Uvažuje se uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně (v jednání s rektory). 
V zásadě by platila  pro všechny vysoké školy, jednotlivé školy by si vyjednaly jen 
své specifické požadavky. 

 
Ad 2): 

• Menza zdražuje ceny obědů od 1. 3. 2010. Zvýší se příspěvek ze sociálního fondu (na 
40,- Kč na jednu porci pro zaměstnance) i cena jídla pro zaměstnance (o cca 3 až 4  
Kč). 

• Odbory navrhnou vedení školy zvýšit příspěvek na důchodové pojištění ze sociálního 
fondu o 100,- Kč pro každého zaměstnance jako kompenzaci za zvýšení ceny stravy. 

• Je zapotřebí udržet dosaženou úroveň benefitů pro zaměstnance na současné úrovni. 
• Ing. Romanu Pavlasovi, Ph.D. bude proplaceno cestovné na Výroční konferenci 

v Praze, konanou dne 11. 2. 2010. 
 
Zapsala: Božena Nováková 

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


