
ZÁPIS č. 124 
ZE ZASEDÁNÍ FVOO FEKT 
KONANÉHO DNE 17. 1. 2013 

 
PŘÍTOMNI: prof. Hájek, Šárka Krejčí, prof. Gescheidtová, Zora Zemanová, Miroslav Sadovský 
 

1. Ve čtvrtek 21. února 2013 se ve 14.30 hodin v zasedací místnosti děkanátu FEKT VUT 
v Brně bude konat konference odborové organizace FEKT. FVOO zve všechny členy naší 
organizace a žádá úsekové důvěrníky, aby zajistili účast aspoň jednoho delegáta na 10 členů. 

2. FVOO ustanovil paní Šárku Krejčí místopředsedkyní místo RNDr. Kňourkové 

3. Dne 30. 1. 2013 se koná výroční konference VOS, za naši organizaci se účastní předseda, 
případně místopředsedkyně. 

4. FVOO pověřil předsedu, aby projednal s vedením fakulty možnost stravování zaměstnanců 
během letních měsíců a upozornil na malou kapacitu výdejny na Technické 10. 

 
 

Příští zasedání FVOO se bude konat 21. 2. 2013 ve 14 hodin na děkanátě FEKT. 
 

V Brně dne 17. 1. 2013 Zapsala: Gescheidtová 



 
 
 
 
 

Zápis z  jednání výboru VOS 
dne 10. prosince 2012   

 
 
Přítomni: Ing. F. Barták, RNDr. Petr Dolanský, RNDr. Bohuslava Trnková, CSc., Mgr. Antonín Staněk, 

Ph.D. 
Omluven: prof. Ing. A. Čegan, CSc. 
Host: RNDr. Luboš Bauer 
   
. 
 

Program jednání výboru VOS dne 10. prosince 2012   
 
 

1. Kontrola plnění jednotlivých bodů zápisu ze dne 8. 11. 2012. 
2. Projednání zápisu z KK ze dne 27. 11. 2012. 
3. Jednání s vedením ČMOS PŠ. 
4. Příprava Výroční konference VOS. 
5. Návrh kandidáta do orgánů MSDU OS. 
6. Prodloužení smlouvy s Bc. Bartákovou, inspektorkou BOZP. 
7. Různé 

• Platební morálka ZO VOS. 
• Nedodané Evidenční listy. 
• Datum příštího výboru. 

 

Průběh jednání 
 

1. Výbor provedl kontrolu plnění bodů zápisu ze dne 8. 11. 2012. 

• Demonstrace 17. listopadu se za VOS zúčastnili 4 členové. Výbor tento typ společného 
demonstrování s množstvím společenských iniciativ, jejichž cíle jsou často zcela rozdílné, 
nepovažuje za zcela účelné. 

2. Výbor vzal na vědomí zápis z jednání KK VOS ze dne 27. 11. 2012. 

3. Před zasedáním výboru proběhla schůzka s vedením ČMOS PŠ. Schůzka byla věcně velmi dobře připravena. 
ČMOS PŠ předložil dva materiály: Návrh smlouvy o sdružení odborových svazů a Návrh způsobu a postupu 
„fúze“ ČMOS PŠ a VOS. V definitivní podobě budou tyto rámcové materiály předloženy Výroční konferenci 
VOS k projednání. Zápis z této schůzky je přílohou zápisu z jednání výboru VOS. 

4. Výbor se zabýval přípravou materiálů na Výroční konferenci VOS. Paní Svobodová předložila ke schválení 
předběžný návrh rozpočtu na rok 2013. Zpráva o hospodaření bude připravena pro příští jednání výboru, 
pokud budou k dispozici všechny potřebné materiály (faktury apod.). 

5. Výbor VOS navrhne jako kandidáta VOS do Revizní komise MSDU OS Ing. Jiřího Luňáčka. Sekretariát 
zařídí administrativní záležitosti. 



6. Výbor souhlasí s prodloužením pracovní smlouvy s Bc. Bartákovou, inspektorkou BOZP. 

7. Různé: 

• Výbor připraví jarní Aktiv předsedů, na který pozve zástupce VŠ reprezentací a MŠMT.. 

• Výbor se zabýval žádostí o pomoc od předsedy ZO VOS z TU – VŠB v Ostravě. Sekretariát již předal 
materiály k této kauze Ing. Čornejové k posouzení. Předseda VOS vyjádří formou dopisu děkanovi  fakulty 
podporu výboru VOS. 

• Nezaplacené příspěvky na činnost VOS k 30. 11. 2012: 

číslo název ZO 
1171 Správa kolejí a menz UK Praha 
1446 ÚVT MU Brno 
2111 ČVUT - fakulta stavební   
6300 Bankovní institut vysoká škola, a.s. 

 

Výbor VOS pozastaví registraci ve VOS ZO VOS 6300 Bankovní institut vysoká škola, a.s., pokud 
neuhradí příspěvky do 31. 12. 2012. 

• Nedodané Evidenční listy k 9. 12. 2012: 

1131 Přírodovědecká fakulta UK Praha 
1171 Správa kolejí a menz UK Praha 
1446 ÚVT MU Brno 
2111 ČVUT - fakulta stavební   

 

• Datum příštího výboru:   10. 1. 2013 v 10:00. 

 
V Praze, 17. 12. 2012      Za správnost: Ing. Barták 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zápis ze společného jednání zástupců ČMOS PŠ a VOS 
 

Praha 10. 12. 2012 
 

 
Přítomni dle prezenční listiny: 
ČMOS PŠ: Mgr. František Dobšík – předseda, Mgr. Markéta Vondráčková –  
místopředsedkyně, Mgr. Ing. Vít Berka – specialista (právo a ekonomie), Mgr. Marta Tylová 
– místopředsedkyně KROS MSK, Mgr. Iva Němcová – předsedkyně KROS Středočeského 
kraje, Jiří Popelka – předseda KROS Plzeňského kraje, Ing. Zuzana Faflíková – vedoucí 
sekretariátu; 
VOS: Ing. František Barták – předseda, RNDr. Petr Dolanský - 1. místopředseda,  
RNDr. Bohuslava Trnková, CSc. - 1. lékařská fakulta UK Praha, RNDr. Luboš Bauer, CSc. - 
předseda revizní komise, Ing. Martina Anýžová – vedoucí sekretariátu. 
 
 
Společné jednání zahájil předseda ČMOS PŠ, který informoval o tom, že VI. sjezd ČMOS PŠ 
vyslovil souhlas se zahájením příprav na případné sloučení s odborovými svazy, které působí 
ve veřejném sektoru. Zástupci obou svazů si vzájemně předali hlavní dokumenty tj. Stanovy, 
Finanční řád, přehled o struktuře svazu, základních organizacích a jejich počtu, zprávu o 
hospodaření za rok 2011 (za ČMOS PŠ bude dodáno do poloviny prosince), Soubor 
dokumentů přijatých na VI. sjezdu ČMOS PŠ (2011), Organizační řád ČMOS PŠ, přehled 
členské základny ČMOS PŠ k 30. 6. 2012 (celkově i po krajích). 
 
ČMOS PŠ zpracoval a k následné diskuzi předložil 2 materiály: 
1) Návrh způsobu a postupu „fúze“ ČMOS PŠ  
2) Návrh smlouvy o sdružení odborových svazů 
 
ad 1)  
V první fázi by mělo dojít ke sdružení konfederačního typu – sdružení samostatných svazů, 
které by nebylo právnickou osobou; 
Dále je nastíněn postup realizace sdružení svazů: 
ČMOS PŠ a VOS by měly uzavřít smlouvu o sdružení prozatím tak, že tyto smluvní strany si 
ponechají dosavadní právní subjektivitu; navrhovanou smlouvou nevzniká nová právnická 
osoba; 
 ad 2)  
 - VOS doporučuje v bodě 4) návrhu smlouvy název „Odborový svaz školství“ zaměnit  
    za název „Odborová asociace školství“ a dále doporučuje v materiálu zdůraznit, že  
    asociace je otevřená i dalším odborovým subjektům z oblasti školství a vědy;  
 - na základě další diskuze doporučeno:    

• v bodě 7) návrhu smlouvy: zaměnit slovo akcí slovem činností; 
• doplnění bodů 8), 9) k utvoření Rady: počet členů by měl být vyvážený z obou svazů, 

navrženo celkem 10 členů tj. 5 zástupců ČMOS PŠ a 5 zástupců VOS; 
• navržena změna v bodě 11) návrhu smlouvy: datum se upraví na 31. 12. 2015;   
• uvedené změny promítnout do celého textu smlouvy. 

Předseda VOS informoval, že pokud budou oba materiály připraveny do začátku ledna 
příštího roku, lze je předložit 30. 1. 2013 k odsouhlasení Výroční konferenci VOS. 
ČMOS PŠ upraví text návrhu smlouvy a zašle jej neprodleně VOS. 
 
Zapsala: Z.Faflíková 


