
Z Á P I S 
 

ze schůzky výboru ZO VOS FS, 
konané dne 1. 10. 2010 v 10:30 hod. v zasedací místnosti A333 

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

Elfmarková, Miroslava Kozelská, Sylva Kuncová, Hana Teslíková, 
Tereza Fittlová, Marcela Dluhošová, Jana Žůrková, Markéta Gregušová 

 

Nepřítomni: Jana Míková, Soňa Neustupová 
Jednání řídil: Ing. Roman Pavlas, Ph.D. - předseda ZO VOS FS 
 
Program: 1. Informace z KOR  
 2. Demonstrace v Bruselu 
 3. Různé  
  
 
Body jednání: 
 
Ad 1): 

• Středisko Lučina je v období hlavních prázdnin výborně využíváno k rekreaci 
zaměstnanců VŠB-TUO. Za zrušení rezervace chatky budou zavedeny storno poplatky 
narůstajícím způsobem k termínu rekreace a slevy na děti (ceníky pro rekreaci v r. 
2011 budou k dispozici). Třetina ceny za chatku bude hrazena paušálem, 2/3 ceny 
podle počtu osob v chatce. 

• Rozpočet – letošní rozpočet pro veřejné vysoké školy má být o 1 mld. krácen. 
Uvažovalo se o dalším snížení v příštím roce (o 10 % - cca 2,3 mld. Kč), ministr 
školství přislíbil, že ke krácení nedojde.  

• 21. 9. 2010 proběhla v Praze demonstrace proti úsporným opatřením vlády. Podpořilo 
ji 19 odborových svazů včetně našeho VOS (viz Prohlášení VOS k demonstraci 
zaměstnanců veřejných služeb). Zúčastnilo se cca 40 tisíc lidí. 

• Pro KOR byl určen referent BOZP pan Jan Hlubek. 
• Množí se stížnosti na kvalitu a ceny jídla v menze. 
• Proběhla dvojí novelizace Pracovního řádu a jedna Mzdového předpisu. 
 

 
Ad 2): 

• Ing. Gregušová popsala svou účast na demonstraci proti rozpočtovýcm škrtům a 
nevhodným úsporným opatřením v EU, která proběhla  29. 9. 2010 v Bruselu. 
Demonstrovalo cca 100 tis. lidí. 

• Informace o průběhu ve sdělovacích prostředcích (TV Nova) byly zavádějící – 
napadení průvodu anarchisty apod. 

• Ing. Pavlas poděkoval Ing. Gregušové za reprezentaci VOS v Bruselu. 
 
 
 



 
Ad 3): 

• Zákoník práce – vláda usiluje o jeho liberalizaci – umožnění opakované řetězení 
prfacovních smluv na dobu určitou, zavedení výpovědi bez udání důvodu atd. 
Novelizace nebude platit od 1. 1. 2011, bude předmětem dalšího jednání. 

• Odbory na VŠB se snaží zachovat úroveň mezd, tabulku mzdových tarifů. 
 

 
Zapsala: Božena Nováková 

 
Ověřil:  Ing. Roman Pavlas, Ph.D. 

           Předseda ZO VOS FS 


