Zápis z Konference FOO VOS fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, konané dne 13. 6. 2002


Konferenci řídil Ing. Josef Bartl

Program konference:

1.	Uvítání účastníků konference, schválení programu.

2.	Volba komisí mandátové a návrhové.
Komise byly zvoleny v tomto složení:

	Mandátová:	Milena Zelenková,
Jarmila Vorlová.
	Návrhová:	Ing. Zdenka Rozsívalová,
				Michaela Studená.

	Současný stav kolektivního vyjednávání na úrovni školy a informace z KOR.

Zpráva o činnosti výboru FOO.
Zpráva o hospodaření FOO.
Zpráva kontrolní komise FOO.
Různé, diskuse.
Usnesení, závěr.

K  bodům 3.-5. programu referoval předseda VFOO Prof. Hájek, organizační záležitosti přednesla jednatelka VFOO Ing. Eva Gescheidtová, zprávu o hospodaření FOO hospodářka Magda Lounková, zprávu KK přednesl člen kontrolní komise Ing. Josef Bartl.

Současný stav kolektivního vyjednávání na úrovni školy a informace z KOR.
O probíhajícím kolektivním vyjednávání na úrovni školy jsou podávány průběžně informace v zápisech ze schůzí VFOO. Členové naší FOO jsou informováni rozesíláním zápisů z jednání KOR. Protože program jednání KOR je dohodnut vždy předem, jsou členové výboru VFOO zapojeni do přípravy na jednání Koordinační odborové rady. 
V období od minulé konference naší FOO se KOR i její pracovní skupina zabývala těmito okruhy problémů:
	vyhodnocením mzdového vývoje v roce 2001,

přípravou a projednáním kolektivní smlouvy VUT na období 2002-2003,
realizací zvýšení mzdových tarifů včetně přislíbených kompenzací,
kolektivním vyjednáváním na další období - především pokud jde o mzdové záležitosti,
úkoly, uloženými XII sjezdem VOS.

Kolektivní vyjednávání, zvlášť pokud jde o mzdové otázky, bude pokračovat dále. KOR byla doplněna o nového člena, kterým je předseda FOO VOS na FIT, Ing. Schwarz.
Vyhodnocení mzdového vývoje v roce 2001 ukazuje jednoznačně růst mezd a dobrou pozici naší fakulty. Tabulkové a grafické zpracování je k nahlédnutí u jednatelky VFOO. Je zapotřebí, aby si všichni odboráři a zejména nečlenové odborů uvědomili,že předcházející i nynější  zvýšení mzdových tarifů bylo dosaženo díky iniciativě a úsilí  odborů a zejména KOR..  Jsme za to tvrdě kritizováni vedením fakult a ústavů- zejména na FEKT – a kritika je někdy až na hranici slušnosti (mírně řečeno).  Jde o spor  o koncepci  odměňování, který - opět na FEKT – může mít neblahé důsledky. 
Přesto všechno se KOR dohodla na zahájení kolektivního vyjednávání ve mzdové oblasti a podala návrh dopisem ze 17.5. t.r. panu rektorovi na plošné zvýšení mzdových tarifů o 14% a to od 1.1.2003. První jednání KOR a vedení VUT v této věci se uskuteční 28. června 2002.

Kolektivního vyjednávání na úrovni VUT a práce Koordinační odborové rady se účastní za naši FOO Prof. Hájek, který je zároveň místopředsedou KOR a členem pracovní skupiny pro vyhodnocování výsledků mzdového předpisu. Vzhledem k tomu, že pro výše uvedená jednání je zapotřebí také připravovat podklady (společně s předsedou KOR Ing. Zmekem) jedná se o činnost značně časově náročnou. Jednání probíhají cca jedenkrát za měsíc, vždy v pátek ve 13:00 hod. Jednání koordinační odborové rady se může, podle poslední úpravy stanov VOS, zúčastnit i další člen výboru FOO s poradním hlasem, aby byla zajištěna účast i při onemocnění předsedy FOO.

4.	Informace z XII. sjezdu VOS 
Sjezdu, který se konal v únoru  2002 Praze se zúčastnili 2 delegáti naší FOO (Ing. Bartl, Prof. Hájek).

Na sjezdu byly projednávány následující problémy:
zkušenosti, problémy a postup kolektivního vyjednávání na různých VŠ,
otázka školného – s negativním stanoviskem,
bylo rozhodnuto pokračovat v prosazování návrhů VOS do novely zákona o VŠ,
	schváleny drobné změny stanov a rozpočet VOS, včetně zvýšení příspěvku ZO (100 Kč/člena),
	jednání o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně,
sjezd odmítl návrh výboru VOS na výměnu členských průkazů,

Sjezd uložil výboru VOS a KOR:
1. 	Usilovat o omezení opakovaného uzavírání termínovaných pracovních smluv s akademickými pracovníky.
2.	Usilovat o zřízení sociálního fondu na VŠ a prosazovat příspěvek na důchodové připojištění zaměstnanců VŠ, eventuelně z HČ.
3. 	Vyjednávat s ČKR o uzavření dohody o obecných sociálních a pracovně-právních a platových podmínkách na veřejných VŠ.
4.	Navrhnout schůdný postup pro zvyšování členské základny.

5.	Činnost výboru ZO za uplynulé období

VFOO se zabýval:
kolektivní smlouvou VUT – byla podepsána 8.dubna 200,
kolektivní smlouvou FEKT – byla podepsána dne 23.5.2002 a od tohoto dne je platná,
činností odborových úseků,
projednáním návrhu nového způsobu rozdělování finančních prostředků za výuku (proděkan Jura) – předseda VFOO se účastnil jednání EK AS VUT,
organizací zájezdu ke dni dětí,
stížností odborového úseku Ústavu matematiky,
stížnostmi na úroveň stravování ve výdejně na Technické 2 – viz KS VUT čl. 19,
prověrkami bezpečnosti práce a jejich výsledky,
přípravou konference,
kontrolou plnění úkolů z minulé konference,
činností předsedy VFOO v Koordinační odborové radě VUT,
tvorbou a průběžnou aktualizací www. stránek,
návrhem odměn členům VFOO a za uplynulé období – navrhuje schválit odměny odvozené z 11,4% průměrného platu na FEI za rok 2001x 5měsíců a rozdělit tyto odměny po 1x0,34%, 1x0,25%, 1x0,11%, 2x0,14% z celkové částky. Dále pak pani Rousové za vedení odborářské knihovny, panu Břínkoví, doc.Hradilovi, pani Zelenkové, ing.Bártlovi, ing.Rozsívalové za inventůru  odborářského majetku, dále za údržbu vozíků a vedení skladu FOO, a panu Šimkovi za úpravu webových(mám to asi špatně napsáno – uprav) stránek FOO.

Zpráva o hospodaření VFOO
Zprávu, která je přílohou zápisu, přednesla hospodářka FOO Magda Lounková.

Zpráva kontrolní komise VFOO
Zprávu přednesl Ing. Bartl.

Různé, diskuse
V diskusi, která se týkala zejména výše mezd, ceny a složení obědů v menzách VUT, výdejnou stravy na Technické vystoupili: Doc. Baštinec, Ing.Gescheidtová, Doc. Matoušek, Prof. Hájek, Magda Lounková, Lenka Horká, Ing.Bartl.

Usnesení, závěr

Konference schvaluje
1.	Zprávu o činnosti VFOO za období od konference 6.12. 2001.
2.	Zprávu o současném stavu kolektivního vyjednávání na úrovni školy.
3.	Zprávu o hospodaření FOO.
4.	Zprávu kontrolní komise o kontrole hospodaření a majetku FOO.
5.	Odměny členům VFOO, pani Rousové, panu Břínkovi, doc.Hradilovi, pani Zelenkové, ing.Bártlovi, ing.Rozsívalové, panu Šimkovi
6.	Činnost zástupce naší FOO Prof. Hájka v Koordinační odborové radě VUT.


Konference ukládá VFOO VOS:
1.	Prostřednictvím KOR vést kolektivní vyjednávání o mzdových a dalších otázkách.
2.	Neprodleně informovat úseky o všech úpravách v textu kolektivní smlouvy, o návrzích tabulek tarifních platů a celém průběhu kolektivního vyjednávání na VUT i FEKT.
3.	Zahájit kolektivní vyjednávání o nové kolektivní smlouvě v zákonném termínu, k 1.12.2002.
4.	Podporovat výbor odborového svazu v úsilí o prosazení pozitivních návrhů a změn v legislativě.
5.	Uvádět na www stránkách seznam nově zakoupených knih do odborové knihovny.
6.	Organizovat jednání VFOO rozšířené o zástupce úseků minimálně 2x ročně, nejbližší před zahájením nového školního roku tj. do 23.9.2002.
7.	Svolat příští konferenci FOO nejpozději první týden v prosinci.




V Brně dne 13.6.2002						Zapsala Gescheidtová

