
ZÁPIS č. 97 
ZE ZASEDÁNÍ FVOO FEKT 
KONANÉHO DNE 8.10.2009 

 
PŘÍTOMNI: Prof. Hájek, RNDr. Kňourková, doc. Matoušek, Jitka Šichová, 

prof. Gescheidtová, Ing. Rozsívalová, Zora Zemanová, Miroslav Sadovský 
 
 

1. Předseda FVOO předal informace z jednání KOR s vedením VUT ze dne 18.9.2009. 

- Pan kvestor představil KOR nového vedoucího Zaměstnaneckého odboru 
Ing. Pavla Suchánka. 

- Pan kvestor vysvětlil situaci hospodaření VUT a problematiku finančních 
záležitostí, z toho plynoucích nutných změn poplatků za pobyty na Ramzové a za 
využívání sportovišť CESA zrušením rozdílů cen pro zaměstnance VUT a cizí 
hosty s následným uvedením do souladu s legislativními změnami. 

KOR uvedla, že je žádoucí, aby zaměstnanci VUT byli před cizími hosty finančně 
zvýhodněni, a požádala pana kvestora o hledání řešení. 

- Na dotaz KOR, zda vedení VUT řeší zapracování legislativní změny týkající se 
příspěvků zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění zaměstnanců do směrnice 
Užití sociálního fondu na VUT v Brně úpravou čl. 5, bod (1), odst.d) a čl.5,bod (5) 
pan kvestor a Ing.Suchánek uvedli, že vedení VUT rozeslalo tajemníkům součástí 
během srpna 2009 informaci o novele zákona 230/2009 Sb. o podnikání na 
kapitálovém trhu s účinností od 1.8.2009. KOR informovala pana kvestora, že 
k 18.9.2009 zatím nebyli řadoví zaměstnanci o změnách vyplývajících z této 
novely informováni. Pan kvestor vzal tuto informaci na vědomí. 

2. FVOO souhlasí s návrhem odměn členům FVOO za uplynulé období. Dále pak ing. 
Rozsívalové, panu Sadovskému, (členové revizní a kontrolní komise, za provedení 
inventury a kontroly čerpání finanční prostředků OO FEKT) pani Rousové 
(knihovna OO FEKT), Ing. Petru Valentovi (vedení www stránek), panu Břínkovi, 
panu Miroslavu Sadovskému (údržba vozíků a vedení skladu OO-FEKT a inventury 
ve skladu OO FEKT), paní Zemanové (invetura skladu OO FEKT) a pani Bílkové 
(vedení evidence příspěvků a jejich srážky ze mzdy). 

3. FVOO souhlasí: 
s příspěvkem na dětskou rekreaci 
 
Edita Hejátková    500,- Kč, 

 Petra Jedličková    500,- Kč, 
 Ivana Jakubová  1000,- Kč. 

 
Příští zasedání FVOO se bude konat 5.11.2009 ve 14:00 hodin na děkanátě FEKT. 

 

 

V Brně dne 8.10.2009      Zapsala: Gescheidtová. 


