USNESENÍ XX. SJEZDU VOS KONANÉHO
15. 2. 2012 V PRAZE
1. Sjezd schvaluje:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Jednací řád a program jednání sjezdu.
Složení pracovního předsednictva a pracovních komisí sjezdu.
Zprávu o činnosti výboru VOS v období od XIX. sjezdu.
Zprávu o hospodaření VOS v roce 2011.
Rozpočet VOS na rok 2012.
Investici do půdní vestavby v KŠV Brno ve výši 696657,- Kč krytou z prodeje
podílových listů fondu Pioneer.
Prodej podílových listů fondu Pioneer a provedení výběrového řízení pro uložení
finančních prostředků do vybraných bank.
Zprávu volební komise o průběhu a výsledcích voleb do výboru a kontrolní komise
VOS v předloženém znění.
Úpravu Stanov VOS v předloženém znění.

2. Sjezd ukládá výboru VOS:
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Uhradit skutečný deficit hospodaření VOS za rok 2012 z finančního majetku VOS.
Připravit záměr organizačního spojení VOS a ČMOS pracovníků školství včetně
ekonomické analýzy.
Připravit v roce 2012 jarní seminář na téma Vybrané kapitoly zákoníku práce (vznik,
změny a skončení pracovního poměru) v rámci projektu „Rozšiřování a zvyšování
kvality poskytovaných služeb pro zaměstnance prostřednictvím sociálního dialogu a
pomocí rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů - ČMKOS a ASO“ na období
2010–2012.
Aktivně se podílet se na přípravě paragrafovaného znění novely zákona o vysokých
školách a zákona o finanční pomoci studentům a spolupracovat při tom s ČMKOS,
RVŠ a ČKR.
V souvislosti s poklesem členské základny spolupracovat s jednotlivými ZO příp.
KOR v jednotlivých univerzitních městech při pořádání veřejných setkání
se zaměstnanci veřejných vysokých škol.
Informovat průběžně ZO VOS o spolupráci s MŠMT, sociálními partnery a dalšími
subjekty, kterou považuje za důležitou pro plnění hlavních úkolů VOS a pro posílení
prestiže VOS.
Zveřejnit stanovisko z bodu 6. zasláním tiskové zprávy ČTK.

3. Sjezd ukládá ZO VOS :
3.1
3.2
3.3
3.4

Uhradit členské příspěvky na činnost VOS na rok 2012 ve výši 210,- Kč za člena ZO
VOS do 15. 4. 2012 na číslo účtu: 1934922329/0800 ČS, a.s. OP Praha 1.
Nejpozději do jednoho měsíce od podpisu kolektivní smlouvy nebo dodatku k ní zaslat
kopii sekretariátu VOS.
Uveřejnit na vnitřních webových stránkách vysoké školy odkaz na kontakt se základní
odborovou organizací.
Projednávat na členských schůzích ZO VOS záměr organizačního spojení VOS
a ČMOS pracovníků školství a zasílat náměty a připomínky sekretariátu VOS.

4. Sjezd bere na vědomí:
4.1
4.2

Zprávu kontrolní komise VOS
Zprávu inspektorky BOZP

5. Sjezd ruší registraci:
ZO VOS 1121 Filozofická fakulta UK Praha
ZO VOS 1123 FHS UK Praha

6. Sjezd prohlašuje:
6.1
6.2

Sjezd vyslovuje zásadní nesouhlas s vývojem financování terciárního vzdělávání, které
vykazuje nepřijatelný meziroční pokles, a to i ve výhledu do roku 2014.
Sjezd považuje reformu vysokých škol obsaženou ve věcných záměrech zákona
o vysokých školách a finanční pomoci studentům za nekoncepční a nedostatečně
připravenou a žádá vládu o její stažení z legislativního procesu.

V Praze dne 15. února 2012
Za návrhovou komisi:
RNDr. Luboš Bauer, CSc.
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RNDr. Petr Dolanský

…………………………………

Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr

…………………………………

