Zápis z porady ZV VOS AF MENDELU

Přítomni:

Jan Mareček, Lucie Janečková, Jiří Jandák, František Přikryl, Hana Pospíšilová

Omluveni:

Jan Mareš, Petr Hrdlička

Datum:

02.02.2018

Body jednání
1. Oznámení o ukončení činnosti ve výboru ZO VOS AF MENDELU
K 31.12.2017 ukončila členství v ZO VOS AF MENDELU Ing. Iveta Schonová. Jako volená členka výboru zajišťovala oblast kultury, především
zprostředkování vstupenek na divadelní představení pro členy základní organizace. S ohledem na ukončení jejího členství v základní organizaci resp. ve
výboru je nutné zajistit předání agendy v oblasti kultury na jiného člena výboru. K 31.12.2017 ukončila členství v ZO VOS AF MENDELU doc. Ing. Marie
Borkovcová, Ph.D. z důvodu odchodu do důchodu. Ukončením členství skončil rovněž její mandát volené členky výboru.
2. Spojení ZO VOS AF MENDELU s ZO VOS REK MENDELU
Na schůzce KOR VOS MENDELU v listopadu 2017 byl ze strany ZO VOS Rektorátu MENDELU vznesen návrh na spojení se ZO VOS AF MENDELU. Na
jednání výboru byl tento návrh projednán a schválen. Jednáním ze strany AF byly pověřeny pí. Janečková a pí. Pospíšilová. Budou osloveni pověření
zástupci ZO VOS Rektorátu MENDELU, s nimiž se dohodne společný postup v souladu s platnými právními předpisy. S ohledem na náročnou
problematiku spojenou s fúzí dvou ZO bude spojení obou ZO konzultováno s VOS v Praze (14.2.2018).
3.

Kolektivní vyjednávání

Probíhají přípravy nové Kolektivní smlouvy (KS), stávající je platná do 28.2.2018. Prof. Mareček informoval o probíhajících přípravách nové KS. V průběhu
ledna 2018 došlo k úpravám stávající KS, a to především k sladění se Zákoníkem práce, v nové verzi byly vypuštěny odstavce dublující se se Zákoníkem
práce - přehlednost. Byly porovnány nová verze s původní KS, aby byla zachována stávající kolektivně dohodnutá ustanovení. Dále byla do KS
zakomponována některá další ustanvení, která byla součástí dodatků (např. 6 týdnů dovolené pro neakademické pracovníky). Diskutována byla zejména
mzdová oblast (mzdová tabulka jako součást mzdového předpisu ano/ne, výhrady k návrhu nového mzdového předpisu ze stran zaměstnanců s ohledem
na rozmezí zvýšení mezd u různých skupin pracovníků od jednotek po desítky procent), vzájemná informovanost s ohledem na účast zástupců
jednotlivých odborových organizací na jednáních Kolegia rektora a Kolegií děkanů, platnost smlouvy - dohodnuta neomezeně resp.dokud bude stačit
aktualizace v podobě dodatků.

4. KS na školních statcích
V souvislosti s tvorbou nové KS vyvstal dotaz na problematiku školních statků, kde jsou uzavírány KS mezi odborovými organizacemi a vedením statků.
Zde je nutná opět konzultace a seznámení se s právním výkladem (bude konzultováno na VOS v Praze 14.2.2018), aby byla/y podepsána/y KS v souladu s
platnou legislativou.
5. Různé
a) Paní Pospíšilová podala předběžnou zprávu o hospodaření. Vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku navrhla zvýšení přípspěvku na stravování
pro členy ZO VOS AF MENDELU z původních 4,- Kč na 5,§ Kč. Výbor návrh projednal a byl jednohlasně schválen.
b) www stránky VOS v UIS MENDELU jsou zastaralé. Je nutno provést aktualizaci.
c) 14.2.2018 se koná XXII.sjezd VOS v Praze, delegováni byli prof. Mareček, In. Janečková
6. Kontrola úkolů
Zaměstnanci byli informováni o petici školských a vysokoškolských odborů za kvalitní podmínky pro vzdělávání (mimo jiné za zvýšení mezd ve školství).
Petice byla poskytnuta všem pracovištím k podpisu jak pro členy odborů tak pro nečleny. Za MENDELU byla odeslána v požadovaném termínu. Celkový
Kolektivní vyjednávání nadále pokračuje, dokončují se práce na finalizaci nové KS.

Úkoly
KDO:
CO:
Přikryl
aktualizace webových stránek VOS
Mareček,
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Zúčastnit se kolektivního vyjednávání v roce 2018.
Janečková
Příští schůzka
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