
 

ZÁPIS Z KONFERENCE ZO VOS FAKULTY ELEKTROTECHNIKY 

A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ, 

konané dne 22. 2. 2018 

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. Schválení Zásad pro hospodaření s odborovými prostředky v roce 2018. 

7. Různé, diskuse. 

8. Usnesení, závěr. 

1. Uvítání účastníků, schválení programu 

Konferenci řídila Bc. Šárka Krejčí. 

2. Mandátová komise byla zvolena ve složení 

Jitka Šichová 

doc. Václav Jirsík 

 Návrhová komise byla zvolena ve složení 

 prof. Eva Gescheidtová 

Miroslav Sadovský 

3. Zpráva o činnosti výboru FOO 

Zprávu o činnosti přednesl předseda FVOO prof. Hájek. 

Loňský rok byl ve znamení velké aktivity školských odborů směrem k navýšení rozpočtu vysokých 

škol, což se nakonec podařilo – pod hrozbou stávky byl rozpočet v části VŠ navýšen o 3 miliardy 

korun. Tyto peníze jsou určeny také na mzdy a stipendia doktorandů. 

Činnost odborové organizace FEKT byla opět zaměřena zejména na kolektivní vyjednávání, které 

probíhalo prostřednictvím KOR s vedením VUT. O průběhu a výsledku bude podána informace 

v diskusi. 

Dne 24. 5. 2017 v 15 h se uskutečnilo setkání členů odborové organizace. Hlavním tématem bylo 

řešení snižujícího se počtu členů naší odborové organizace a možnosti zlepšení pracovních podmínek, 

včetně zvyšování tarifních mezd a jiných benefitů. Byli zváni členové i nečlenové odborové 

organizace  

V období od minulé konference proběhla 3 jednání KOR s vedením VUT, poslední 20. 2. 2018. 

Předmětem jednání byla vždy kolektivní smlouva VUT. V současné době vystupují do popředí otázky 

tabulkových mezd, poněvadž na VUT v Brně jsou už historicky na nízké úrovni a nesnesou srovnání 

s ostatními vysokými školami ani s průměrnými platy v ČR. 

Dne 14. 2. 2018, se v Domě odborových svazů v Praze konal sjezd VOS. Za naši organizaci byla 

delegována paní Šárka Krejčí. Výše příspěvku zůstává ve stejné jak v loňském roce, tj. ve výši 400,- 

Kč za člena. Byla projednávána změna stanov a úspěchy loňského roku (stávková pohotovost, akce 

v Betlémské kapli, navýšení rozpočtu VŠ). 

Výbor ZO se schází pravidelně jednou za měsíc a projednává všechny otázky, které potom jsou 

předmětem jednání KOR. 

Uvedený výčet činností a problémů lze ještě doplnit řešením některých dalších, zejména organizačních 

problémů (zrušení pracovního místa – výpověď zaměstnanci), které byly řešeny v pracovním pořádku. 



 

Jedná se především o změny v Kolektivní smlouvě VUT, vynucené změnami zákonů, dále projednání 

a podpis KS FEKT a další problémy. 

Odborová  organizace se každý rok v rámci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci zúčastňuje, 

podle dosud platných zákonů, pravidelných prověrek BOZP. Za FVOO jsou členy prověrkové komise 

zpravidla jen pan Sadovský. Bylo by vhodné, kdyby projevili zájem o bezpečnost při práci i ostatní 

odboráři a dobrovolně se přihlásili k účasti na prověrkách. 

Úkoly z minulé konference byly plněny se střídavým úspěchem resp. s určitými obtížemi. 

Zpráva o stavu knihovny beletrie 

Seznam titulů knihovny beletrie je k dispozici na internetových stránkách odborové organizace a je 

pravidelně inovován o nově zakoupené knihy. 

Zaměstnanci si mohou vyhledat žádaný titul v knihovním webovském katalogu na adrese 

http://aleph.lib.vutbr.cz. Přihlášení do systému je možné s použitím VUT PIN, s vyhledáváním 

v systému poradí zaměstnanci knihovny Technická 10. 

Výpůjční službu v knihovně beletrie zajišťují zaměstnanci knihovny Technická 10 denně v době od 

12:00 do 13:00 hodin, vyjma období prázdnin, kdy je výpůjční doba v knihovně omezena. V tuto dobu 

se můžete obrátit na paní Zdenku Rousovou (sekretariát děkana), která zajišťuje nákup nových knih 

a organizačně knihovnu zabezpečuje. 

V roce 2017 bylo zakoupeno z prostředků OO 11 nových titulů v celkové ceně 3.515,-- Kč. Dále bylo 

pořízeno 26 nových titulů z prostředků fakulty. 

V současnosti představuje fond knihovny 2 944 titulů včetně nově zakoupených knih. 

V roce 2018 FOO uvolňuje na nákup nových titulů 3500,-Kč. 

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, 

 příspěvkem na činnost VOS a dalšími záležitostmi svazu, 

 činností odborových úseků, 

 přípravou konference, 

 kontrolou plnění úkolů z minulé konference, 

 činností předsedy FVOO v Koordinační odborové radě VUT, 

 návrhem odměn členům FVOO za uplynulé období. Dále pak, 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 Miroslavu Sadovskému (údržba vozíků a vedení skladu OO-FEKT 

a inventury ve skladu OO FEKT) a paní Bílkové (vedení evidence příspěvků a jejich srážky 

ze mzdy). 

4. Zpráva o hospodaření FOO v roce 2017 

Zprávu o hospodaření FOO přednesla hospodářka Jitka Šichová. Zpráva o hospodaření FOO je 

uvedena na www stránkách odborové organizace. 

5. Zpráva revizní a kontrolní komise FOO 

Zprávu RKK přednesl Miroslav Sadovský. Zpráva revizní a kontrolní komise je uvedena na www 

stránkách 

http://aleph.lib.vutbr.cz/


 

6. Schválení Zásad pro hospodaření s odborovými prostředky v roce 2018 

7. Různé a diskuse 

Diskuze, které se účastnili doc. Baštinec, prof. Hájek, doc. Jirsík, Eva Šimečková, Bc. Krejčí, Jitka 

Šíchová, Miroslav Sadovský a prof. Gescheidtová, se týkala především neutěšené mzdové situace na 

VUT, nízké úrovně tarifních mezd a možnosti působení FVOO v této oblasti a možností rozšíření naší 

organizace o mladé členy. 

 

8 Usnesení 

Konference schvaluje 

1. Zprávu o činnosti FVOO za období od poslední konference v březnu 2017. 

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 2018. 

7. Kooptaci doc. Václava Jirsíka do FVOO. 

8. Kooptaci Evy Šimečkové do Revizní komise. 

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 března 2019. 

5. Trvat na vyšším nárůstu tarifních mezd a připravit návrhy na zlepšení situace 

v mzdové politice pro KOR. 

6. Informovat členy ZO o výsledcích konference VOS a zveřejnit materiály z konference 

na www stránkách odborové organizace. 

7. Pořádat setkání členů FOO. 

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 22. 2. 2018      Zapsala: Gescheidtová 


