
ZÁPIS Z KONFERENCE ZO VOS FAKULTY ELEKTROTECHNIKY 
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ, 

konané dne 18. 2. 2010 
 
 
 
 
PROGRAM KONFERENCE: 
 

1. Uvítání účastníků konference, schválení programu. 
2. Volba komisí - mandátové a návrhové. 
3. Zpráva o činnosti výboru FOO. 
4. Zpráva o hospodaření FOO. 
5. Zpráva revizní a kontrolní komise FOO. 
6. Kontrola plnění KS FEKT. 
7. Různé, diskuse. 
8. Usnesení, závěr. 

 
Konferenci řídil prof. Hájek. 
Zprávu o činnosti přednesl předseda FVOO prof. Hájek, zprávu o hospodaření FOO přednesla 
hospodářka Jitka Šichová, zprávu RKK přednesl Miroslav Sadovský. 

2. Mandátová a návrhová komise byly zvoleny ve složení: 

Mandátová: Lenka Horká 
  prof. Gescheidtová 

 
Návrhová: Jarmila Bartošková 
  Miroslav Sadovský 

3. Zpráva o činnosti výboru FOO. 

O probíhajícím kolektivním vyjednávání s vedením VUT jsou podávány průběžně informace 
v zápisech ze schůzí FVOO VOS. Členové naší FOO jsou informováni rozesíláním a uváděním zápisů 
z jednání KOR na www stránkách. 
 
Odborová práce v uplynulém roce probíhala v komplikovaných a obtížných podmínkách. Bylo to 
způsobeno celou řadou okolností a jejich souběhem. Rovněž bylo zapotřebí dokončit jednání a uzavřít 
KS VUT, což ještě proběhlo vcelku bez problémů, i když vyjednat zvýšení tarifních mezd v roce 2010 
se nepodařilo.  
Menší komplikace byly způsobeny rovněž onemocněním předsedy ZO. 
 
V polovině roku 2009 skončila ing. arch. Pavla Herzánová jako předsedkyně KOR, nebyla jí 
prodloužena pracovní smlouva na VUT. Místo ní byl do funkce předsedy KOR zvolen ing. Jiří 
Luňáček, Ph.D., MBA, předseda ZO Podnikatelské fakulty. 
 
Kolektivní vyjednávání samozřejmě pokračovalo a pokračuje dále, v současné době se týká, mimo 
jiné, opět mzdového předpisu a změny tarifních mezd. Je zřejmé, že se vedoucí na všech stupních 
snaží zachovat co největší úroveň volnosti a co nejvyšší pohyblivou složku mzdy. Kromě toho je 
argumentováno tím, že by se některé fakulty dostaly do finančních potíží, neměly by dost prostředků 
na mzdy, musely by propouštět atd. Tyto argumenty se neustále opakují, přitom řešení je vždy závislé 
na aktivitě vedení jednotlivých fakult. V současné době, vzhledem k ekonomické krizi, vedení VUT 
vůbec nepřipouští jednání o zvýšení tarifů. 
 
V uplynulém období, druhé polovině roku 2009, proběhla 2 jednání KOR s vedením VUT, poslední 
z nich v listopadu 2009. Další jednání se uskutečnilo 22.1.2010, týkalo se Kolektivní smlouvy a 

 



Mzdového předpisu. Očekáváme problémy, způsobené tím, že vedení VUT navrhuje, aby Mzdový 
předpis nebyl přílohou Kolektivní smlouvy VUT. Tím bychom ztratili jakýkoliv vliv na mzdové 
jednání a jakékoliv nároky. Je zapotřebí připomenout, že ustanovení KS jsou nároková a je možné 
jejich plnění vymáhat i soudně, kdežto ustanovení vnitřního předpisu nikoliv! Koordinační rada 
nesouhlasí s navrhovanou změnou a v případě nutnosti Kolektivní smlouvu nepodepíše. 
 
Sjezd VOS se letos nekonal. V minulém roce bylo dohodnuto, že sjezd bude jednou za 3 roky (zřejmě 
z úsporných důvodů) a bude vždy volební. Každý rok se ale bude konat výroční konference, která 
projedná aktuální problémy a také schválí rozpočet svazu. Letos se konala konference dne 11.2.2010. 
za naši ZO se jí účastnil předseda. K tomu je třeba uvést, že podle stanov VOS je zapotřebí, aby se 
konference zúčastnili předsedové ZO. Pokud by to nebylo možné, jiný člen výboru ZO by musel mít 
písemné pověření výboru ZO. 
 
O průběhu jednání 1. Výroční konference VOS bude podána informace v diskusi – přesto ale uvádím 
některá fakta. V současné době má náš svaz asi 5000 členů ze všech vysokých škol v České republice, 
oproti 15 000 členů v roce 1990 při vzniku svazu. Úbytek členů pokračuje a způsobuje problémy při 
stanovení rozpočtu svazu, který je výrazně deficitní a doplňuje se z majetku svazu. Taková situace je 
dlouhodobě neudržitelná a proto se výbor svazu trvale snaží o zvýšení příspěvku pro VOS. V současné 
době činí příspěvek pro svaz 210,-Kč/člena/rok. Pro úplné krytí rozpočtu by bylo zapotřebí odvádět 
svazu asi 400,-Kč/člena /rok, s tím ale žádná ZO neodsouhlasí. 
Podobná situace, pokud jde o úbytek členů, je i v naší ZO. Museli jsme a musíme to řešit úpravou 
rozpočtu a snížením aktivit tak, abychom vystačili s prostředky, získanými z příspěvků členů – nic 
jiného nemáme. 
 
Uvedený výčet činností a problémů lze ještě doplnit řešením některých dalších, zejména organizačních 
problémů, které byly řešeny v Pracovním řádu. Jedná se především o drobné změny v Kolektivní 
smlouvě VUT, vynucené změnami zákonů, dále projednání a podpis KS FEKT a další problémy. 
Úkoly z minulé konference byly plněny se střídavým úspěchem resp. s určitými obtížemi o nichž se 
zmíním v diskusi. 
 
Považuji rovněž za vhodné zmínit se na tomto místě o odborové knihovně, o kterou se pečlivě stará 
paní Zdenka Rousová. 
 
Knihovna beletrie ke dni 31.12.2009 obsahuje 3 547 kusů knihovního fondu. 
V roce 2009 byl knihovní fond doplněn o 12 titulů knih v celkové částce 2867,- Kč.  
Tyto knihy byly zakoupeny z finančních prostředků odborové organizace. 
Seznam titulů, které lze v knihovně zapůjčit je zveřejněn na www stránkách odborové organizace. 
Evidence fondu včetně databáze čtenářů, výpůjček apod. je vedena v informačním systému FEKT. 
 
 
Závěr: 

V období od minulé konference naší FOO se výbor zabýval těmito okruhy problémů: 
 

 návrhem změn KS VUT a uzavřením nové KS, 
 návrhem KS FEKT, uzavřením KS, 
 sociálním fondem a jeho využitím, 
 připomínkami ke stravování, 
 příspěvkem na činnost VOS a dalšími záležitostmi, 
 činností odborových úseků, 
 organizací zájezdu, 
 prověrkami BZOP, 
 přípravou konference, 
 kontrolou plnění úkolů z minulé konference (jsou plněny i když s problémy a potížemi), 
 činností předsedy FVOO v Koordinační odborové radě VUT, 

 



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

5 Zpráva o hospodaření FOO je uvedena na www stránkách 

6 Zpráva revizní a kontrolní komise je uvedena na www stránkách 

7 Různé a diskuse 

Diskuze, které se účastnili doc. Matoušek, pan Sadovský, pani Horká a paní Bartošková, prof. Hájek, 
doc. Filka, paní Zemanová, prof. Gescheidtová, se týkala nízkých tarifních mezd, stěhování děkanátu 
FEKT do nových prostor, možnosti umístění skladu a vozíků, nových Kolektivních smluv, odměn 
k životnímu jubileu a prvnímu odchodu do důchodu, příspěvku zaměstnavatele n pojištění a získávání 
nových členů. 

8. Usnesení 

Konference schvaluje 

1. Zprávu o činnosti FVOO za období od poslední konference v únoru 2009. 

2. Zprávu o hospodaření FOO. 

3. Zprávu revizní a kontrolní komise o kontrole hospodaření a majetku FOO. 

4. Činnost zástupce naší FOO prof. Hájka v Koordinační odborové radě VUT v Brně. 

5. Vyplacení odměn za uplynulé období výše jmenovaným členům FVOO a vyplacení 
ústně uzavřených dohod o provedení práce. 

6. Pravidla o hospodaření s prostředky FOO na rok 2010. 

Konference ukládá FVOO VOS 

1. Prostřednictvím KOR vést kolektivní vyjednávání na úrovni VUT. 

2. Projednat a uzavřít Kolektivní smlouvu FEKT. 

3. Neprodleně informovat úseky o všech úpravách v textu Kolektivní smlouvy  VUT 
a Mzdového předpisu. 

4. Svolat příští konferenci FOO nejpozději do konce února 2011. 

5. Trvat na vyšším nárůstu tarifních mezd a připravit návrhy na zlepšení situace 
v mzdové politice pro KOR. 

6. Informovat členy ZO o výsledcích 1.Výroční konference VOS a zveřejnit 
materiály z konference na www. stránkách odborové organizace. 

Konference ukládá úsekovým důvěrníkům: 
 

1. Nadále zlepšovat informovanost členů na pracovištích o významu kolektivního 
vyjednávání a kolektivních smluv, o úloze odborů v něm a v řešení pracovně právních 
problémů, o dokumentech VOS, KOR a FOO. 

2. Snažit se získat nové členy odborové organizace. 

 
 
V Brně dne 18. 2. 2010       Zapsala Gescheidtová 
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