
Z Á P I S 
 

ze schůzky výboru ZO VOS FS, 
konané dne 16. 6. 2010 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti A333 

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

Elfmarková, Miroslava Kozelská, Sylva Kuncová, Hana Teslíková, 
Tereza Fittlová, Marcela Dluhošová, Soňa Neustupová, Vladimíra 
Schindlerová (kat. 345 - zástup) 

  
 Host – prof. Ing. Radim Farana, CSc. – děkan FS 

 

Nepřítomni: Jana Míková, Jana Žůrková (omluvena) 
Jednání řídil: Ing. Roman Pavlas, Ph.D. - předseda ZO VOS FS 
   
Program: 1. Informace o stavu přípravy KS  
 2. Informace děkana FS 
 3. Různé 
  
Body jednání: 
 
Ad 1): 

• Platnost kolektivní smlouvy na rok 2009 byla v prosinci prodloužena do června 2010. 
Od března probíhala jednání ohledně nové kolektivní smlouvy, jejichž výsledek je 
uspokojivý. Nedošlo k úbytkům benefitů. 

- zůstává příspěvek na stravování, 
- příspěvek při dovršení 50 let, 
- příspěvek při odchodu do důchodu . 

• Zaměstnancům se smlouvou na dobu určitou musí být v případě jejího neprodloužení 
nejméně 1 měsíc před vypršením oznámeno neprodloužení smlouvy, a to nejen těm, 
kteří byli přijati výběrovým řízením (jak tomu bylo dosud). 

• V souvislosi se změnou vyhlášky došlo ke změně v podávání ochranných nápojů. 
• Navíc byl dohodnut nárůst příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění o 100,- 

Kč na pojištěnce měsíčně - od 7. měsíce 2010. 
 
Ad 2): 

• Pan děkan podal informaci o stavu fakulty, řešení nepříznivé rozpočtové situace. 
Navštívil Senát Parlamentu ČR, kde upozornil na nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků v energetice s cílem podpory technických vysokých škol. Ukazuje se, že 
trh práce má potřebu technických odborníků. Plánuje návštěvu hejtmana našeho kraje, 
informoval o propagaci fakulty na středních školách a dalších aktivitách na podporu 
zvýšení počtu studentů fakulty. 

 
 
 
 



Ad 3): 
• Zajištění delegátů na konferenci KOR, která se bude konat 21. 6. 2010 na D206 ve 

14.00 hod. – zúčastní se kromě Dr. Pavlase pí. Nováková a pí Hromádková. 
• Dr. Pavlas předložil ke kontrole výpisy z běžného účtu. 
• Rekreační středisko na Lučině je 100% vytíženo, bude dále provozováno, byly 

provedeny pouze nutné opravy, pan kvestor schválil obnovu televizních přijímačů. 
• Zasedací místnost A 104 je zrekonstruována, čeká se na dodání nábytku. 
• Nová vedoucí personálního útvaru od 1. 7. 2010 – Ing. Gabriela Mechelová. 
• Jsou prováděny organizační změny na úseku kvestora. 
• Informace o stavu sociálního fondu. 
• Byla odsouhlasena výplata odměn funkcionářům ZO VOS FS za aktivitu ve školním 

roce 2009/2010. 
• Byl odsouhlasen příspěvek na občerstvení na konferenci KOR. 

 
    

 
Zapsala: Božena Nováková 

 
Ověřil:  Ing. Roman Pavlas, Ph.D. 

           Předseda ZO VOS FS 


