ZÁPIS
ze schůzky výboru ZO VOS FS,
konané dne 22. 6. 2011 v 13:00 hod. v zasedací místnosti A104
Přítomni:

Roman Pavlas, Ludmila Staňková, Božena Nováková, Ludmila
Adámková, Jan Blata, Markéta Gregušová, Miroslava Kozelská,
Miroslava Elfmarková, Milan Mihola

Omluveni:

Arnošt Sitek, Soňa Neustupová, Tereza Fittlová, Jana Míková

Jednání řídil:

Ing. Roman Pavlas, Ph.D. - předseda ZO VOS FS

Program:

1. Nová Kolektivní smlouva
2. Různé

Body jednání:
Ad 1):


21. 6. 2011 byla na konferenci ZO VOS VŠB-TU Ostrava podepsána Kolektivní
smlouva, která má platnost do 31. 3. 2012.

Novinky v Kolektivní smlouvě:

1. po stránce formální upravuje odkazy na současnou legislativu a aktualizuje v ní
používané zkratky, pracovní kategorii strážných převádí na vrátné,
2. zaměstnavatel již negarantuje půjčování sportovního nářadí KTV,
3. narovnání v oblasti zdravotní péče (článek 12, body 3 a 4 vypuštěny),
4. narovnání podmínek závodního stravování (článek 14, bod 3 vynechána část věty,
nový bod 10 – závodní stravování v případě nařízeného přesčasu),
5. změna podmínek odložení splácení případných finančních závazků (článek 16, bod
1),
6. pravidla pro poskytování výsledků kontrol BOZP, požární ochrany a kontrol
dodržování hygienických předpisů, které jsou vykonávány externími
organizacemi, (článek 19, nový bod 7),
7. zrušení upřesňování pravidel mzdový předpis (článek 22, body 2 a 3),
8. upravuje povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k odborovým organizacím z důvodu
připravovaných organizačních změn, jejichž důsledkem může být hromadné
propouštění,
9. upravuje informační povinnost zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům se
smlouvou na dobu určitou při jejím uvažovaném neprodloužení a mění formu
informační povinnosti na písemnou,
10. doplnění osobních překážek v práci nad rámec předpisů:
o doprovodu zdravotně postiženého dítěte nebo rodinného příslušníka do
zařízení zdravotní, sociální péče nebo speciálních škol (5 dní v roce),
o při úmrtí nejbližších rodinných příslušníků (2 dny),
11. úprava podmínek poskytování odměn za pracovní zásluhy,
12. v příloze č. 2 uvádí tabulku výše příspěvků zaměstnavatele k penzijnímu
připojištění zaměstnanců – ve stejné výši jako vloni.

Kolektivní smlouva:
1. zachovává všechny benefity zaměstnanců v původní výši a rozsahu nároků,
2. zachovává platnost stávajícího Mzdového předpisu jako své nedílné přílohy.

Ad 2):


Předseda ZO VOS FS poděkoval za práci v odborech Ing. Miroslavě Elfmarkové,
které nebyla prodloužena pracovní smlouva.

Zapsala: Božena Nováková
Ověřil:

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

