
Z Á P I S 
 

ze schůzky výboru ZO VOS FS, 
konané dne 20. 11. 2012 ve 13:00 hod. v místnosti A104 

 
 
Přítomni:  300-Ludmila Staňková, 337-Božena Nováková, 338-Arnošt Sitek,  

339-Věra Hromádková, 340-Marcela Dluhošová, 346-Miroslava Kozelská,  
347-Hana Drmolová, 352- Roman Pavlas 
  

Nepřítomni:  342-Jana Míková  
354-Milan Mihola, - omluven  
345-Markéta Gregušová – omluvena 
361-Soňa Neustupová – omluvena 
 

Host:  Ing. Jan Blata, Ph.D.  
 

Jednání řídil: Ing. Roman Pavlas, Ph.D. - předseda ZO VOS FS 
 
 
Program: 1. Informace z aktivu v Praze 
 2. Různé  
  
  
Body jednání: 
 
Ad 1): 
 
Na programu aktivu byla reforma vysokého školství a připravované zákony k ní – za účasti 
náměstka ministra MŠMT pro vysoké školy Mgr. et Mgr. Tomáše Hrudy:  

 Novelizace Vysokoškolského zákona, jehož cílem má být hlavně kvalitní vzdělávání a 
výzkum: 

- Vysoké školy potřebují stabilitu – změny by měly probíhat pomalu, 
- Důraz bude kladen na profilaci VŠ, hodnocení kvality a konsolidaci 

VŠ, 
- Bude podporována personální a organizační autonomie, možnost 

vytváření konsorcií škol, 
- Připravuje se kontraktové financování, uplatnění standardní doby 

studia, možnost využití 2/3 poplatků za studium mimo stipendijní fond, 
- Připravují se i procedury pro technické úpravy studia.  

 Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům 
- Úhrada životních nákladů studenta po čas studia, 
- Umožnění spoření na vzdělání (obdoba stavebního spoření). 

 V lednu chce MŠMT řešit otázku zápisného. 
 
 
 



Ad 2): 
 

 Do Kolektivní smlouvy zakotvit ochranu volených odborových funkcionářů – 
prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou po dobu funkčního období + 1 rok, 
srovnání podmínek se smlouvami na dobu neurčitou (§ 61 Zákoníku práce). Zamezení 
diskriminace. 
 
Informace z KOR: 

 Návrh na čerpání sociálního fondu na rok 2013 – příspěvek na stravné platit 
z provozních prostředků (před rozdělením na fakulty) a příspěvek na penzijní 
připojištění ze sociálního fondu. V roce 2014 zvýšit odvod do soc. fondu na 1,1 % 
hrubých mezd (Ing. Hodula). 

 Okenní folie na okna budovy Rektorátu – vyhodnotí se zkušenosti z FAST a navrhne 
se další řešení (Ing. Hodula).  

 Lučina – stále vyšší ztráta, pro příští rok se sníží poplatky a zjistí se, zda bude 
dostatečný zájem (prof. Gottvald). 

 Výbor odsouhlasil zakoupení odborářského časopisu „Sondy revue“ zkušebně na půl 
roku (270,- Kč). 

 Členové výboru mají za úkol sepsat připomínky zaměstnanců do kolektivní smlouvy. 
 Ing. Blata – poukázal na malou viditelnost činnosti odborové organizace a malý důraz 

při prosazování odborových požadavků. 
 
 
 
Zapsala: Božena Nováková 
 
 
 
 

 
Ověřil:  Ing. Roman Pavlas, Ph.D. 

           Předseda ZO VOS FS 


