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ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU VOS
V OBDOBÍ OD ÍÍÍ. VÝ ROČ NÍ KONFERENČE VOS
ÚVOD

Bylo-li ve zprávě o činnosti, kterou výbor VOS předložil jednání konference před rokem
řečeno, že se scházíme po politicky bouřlivém roce, pak tento soud platí dvojnásob
pro období naší práce, které právě končí. Máme za sebou rok, kdy politická nestabilita,
provázená navíc mimořádným poklesem důvěry veřejnosti, vyústila v rozpad vlády a poté
k předčasným volbám. Stalo se tak ve chvíli, kdy vrcholila téměř roční příprava novely
vysokoškolského zákona a v kritickém období pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů
Evropské unie, zejména operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělání
pro konkurenceschopnost. Připravená novela zákona o vysokých školách nebyla v důsledku
těchto událostí předložena k parlamentnímu projednání a tím pravděpodobně také skončila
několikaletá snaha o reformu vysokoškolského vzdělávání v té podobě, v jaké byla
připravena, počínaje Bílou knihou a konče kompromisním návrhem ministra Petra Fialy.
Ke cti bývalého ministra a jeho týmu nutno přiznat, že k většině jednání pracovní skupiny,
která návrh novely projednávala, byli zástupci VOS přizváni a měli možnost se
k projednávané problematice vyjadřovat. Nebyli jsme nijak omezováni a naše připomínky
byly brány všemi účastníky vážně. Velmi důležitým vedlejším efektem účasti v pracovní
skupině bylo zřetelné zvýšení respektu VOS jako solidního partnera pro všechny účastníky,
zejména pro zástupce vysokoškolských reprezentací, akreditační komise, zástupce
zaměstnavatelů a vedení ministerstva. O tom ostatně svědčí průběh dubnového aktivu
předsedů ZO VOS i pozvání předsedy VOS na bilanční a hodnotící schůzku svolanou MŠMT
před koncem roku. Připravená novela zákona měla k dokonalosti daleko, byla plná
kompromisů a měla i mnohé legislativně-technické nedostatky, nicméně proces jejího vzniku
byl v jistém smyslu unikátním pokusem o otevřené jednání se všemi partnery, jichž se novela
zákona může dotknout. To je třeba ocenit a lze jen doufat, že s příchodem nového ministra
nepůjde o pokus poslední. Téměř souběžně s novelou zákona o vysokých školách probíhala
i příprava zákona o univerzitních nemocnicích, kde VOS sice nebyl přímým členem expertní
skupiny ministerstva zdravotnictví, nicméně měli jsme možnost normu připomínkovat v rámci
vnějšího připomínkového řízení a konzultativních jednání na půdě UK. Uplynulý rok byl
prvním obdobím práce Odborové asociace školství, založené smlouvou, která byla schválena
usnesením III. Výroční konference VOS. Cílem je postupná koordinace odborové politiky
ve školství jako celku, koordinace odborových aktivit, intenzívní výměna informací a příprava

budoucí integrace obou svazů. Pro plnění těchto cílů otevřel výbor VOS všechna svá jednání
pro zástupce Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS PŠ)
se statutem hostů. Schází se také Rada sdružení, jejímiž členy za VOS jsou všichni členové
výboru. O vzniku a cílech sdružení jsme společně informovali budoucího ministra
v připravované koaliční vládě (M. Chládek ČSSD) a společně jsme také oslovili nově zvolené
poslance dopisem s výčtem priorit, které hodláme hájit. V dalším období se hodláme zabývat
některými organizačními otázkami (možná společná členská evidence, veřejná identita
sdružení).
Trvalým problémem, který se nám zatím nedaří úspěšně řešit, zůstává nízká aktivita nemalého
počtu základních organizací, včetně neochoty plnit základní povinnosti, jimiž je podle stanov
podmíněna registrace ve VOS – včasné placení příspěvků a zasílání aktualizovaných
evidenčních listů ZO. Zlepšení členské evidence zůstává trvalým úkolem zejména s ohledem
na novou legislativní úpravu, která vstoupila v platnost nabytím účinnosti nového občanského
zákoníku.

PLNĚNÍ USNESENÍ III. VÝROČNÍ KONFERENCE VOS
K jednotlivým bodům usnesení:
2.1 Uhradit skutečný deficit hospodaření VOS za rok 2013 z finančního majetku VOS

Tradiční bod usnesení, jehož splnění je pouhou účetní operací. Zpráva o činnosti by se jím
nemusela zabývat, kdyby nebyl důsledkem trvající neschopnosti svazu dosáhnout finanční
udržitelnosti své existence. Jde o velmi vážný problém, který mnoho let stále nejsme schopni
řešit a který je především otázkou nepříznivého vývoje členské základny, o čemž v této
zprávě ještě bude řeč.
2.2 Pokračovat v realizaci projektu „Rozšiřování a zvyšování kvality poskytovaných služeb pro
zaměstnance prostřednictvím sociálního dialogu a pomocí rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů
- ČMKOS a ASO“ na období 2010–2013.

Členové Vysokoškolského OS mohou i nadále využívat služeb Regionálních poradenských
center pro zaměstnance, která jsou financována v rámci tohoto projektu a kde jsou
zaměstnancům k dispozici právníci a tyto služby jsou členům odborů poskytovány zdarma.
Seznam těchto center a kontakty jsou k dispozici na http://www.cmkos.cz/odbory-vregionech/regionalni-poradenska-centra-pro-zamestnance.
2.3 Pokračovat v plnění úkolů přijatých XX. Sjezdem VOS a to:
- 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.

Bez ohledu na skutečnost, že jde o úkol průběžný a do sjezdu nás čeká ještě rok práce, je stav
veřejného působení našich základních organizací neuspokojivý. Pravidelně taková setkání
pořádá jediná ZO ZČU v Plzni a přes nesporně kvalitní spolupráci výboru ZO s vedením
univerzity je i tam zájem o účast mezi zaměstnanci nečleny odborů nevelký. Přitom
ze zkušeností, které výbor VOS má z komunikace s některými ZO, vyplývá, že některé z nich
by byly schopny takové akce kvalitně připravit a výbor VOS by je podpořil jak účastí svých
členů, tak i získáním zajímavého účastníka z řad našich partnerů z akademických
reprezentací, odborného aparátu ČMKOS či MŠMT.
- 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.

Výbor VOS tento úkol průběžně plní, důležité informace a metodické materiály jsou
publikovány veřejně nebo pod heslem ke stažení na webu VOS a řada materiálů je zasílána
elektronicky přímo jako e-mailové přílohy v těch případech, kdy jde o materiál pro interní
odborovou potřebu. V uplynulém období šlo zejména o podklady k jednání expertní skupiny
pro přípravu novely zákona o vysokých školách a metodické materiály, které řeší změny,
které čekají odborové organizace v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku.
Vedle toho výbor a sekretariát operativně odpovídá na dotazy ZO týkající se problematiky
pracovně právní a kolektivního vyjednávání.
- Pozorně sledovat přípravu novely vysokoškolského zákona a žádat MŠMT, aby vedle akademických
reprezentací byl k jejímu projednávání pozván i zástupce VOS.

Z přehledu aktivit výboru, který je přílohou této zprávy, je zřejmé, že výbor dosáhl pozvání
ke spolupráci, dokonce lze říci, že účast na jednáních byla na samé hranici únosnosti
a především tolerance mateřských pracovišť členů výboru, kteří se těchto jednání účastnili.
Uplatnili jsme všechny připomínky, které jsme od ZO dostali, i když pochopitelně ne vždy
jsme dosáhli jejich aplikace v textu novely. Výbor by ocenil mnohem větší odezvu ZO,
a že jsou toho mnohé ZO schopny, ukázal i průběh diskuse na dubnovém aktivu.
2.4 Sledovat úpravy rozpočtu MŠMT a neprodleně informovat ZO VOS o úsporných opatřeních.

Zástupce výboru (dr. Trnková) se pravidelně účastní jednání Reprezentativní komise MŠMT,
kde se řeší rozpočtové otázky. Snahou VOS je (máme statut hosta) podpořit stanoviska
akademických reprezentací a získat informace a podklady pro osobní jednání s ministrem
a náměstkem pro vysoké školy. Za působení ministra Fialy nedošlo, vzdor restrikcím MF,
k závažným omezením rozpočtu vysokých škol, institucionální financování se ale rozhodně
nezlepšilo.

2.5 Aktivně spolupracovat s ČMOS PŠ při přípravě prováděcích opatření k realizaci odborového
sdružení s názvem „Odborová asociace školství“.

Odborové asociaci školství je věnována samostatná kapitola této zprávy. Výbor této činnosti
věnuje mimořádnou pozornost, protože v úspěšné integraci obou svazů vidí cestu k udržení
akceschopného odborového hnutí ve vysokoškolském prostředí.

VZTAH VOS A MŠMT
Až do pádu vlády premiéra Nečase se VOS účastnil intenzivních jednání expertní skupiny
pro přípravu novely vš. zákona a lze říci, že komunikace s MŠMT byla na velmi dobré úrovni,
charakterizovaná

vstřícností

a

respektem.

V tomto

smyslu

šlo

pravděpodobně

o nejintenzívnější vzájemné styky za celou historii VOS. Výsledek se bohužel nakonec stal
obětí politických turbulencí a stanovisko odstupujícího ministra Petra Fialy za těchto
okolností novelu zákona nepředložit bylo pochopitelné. Vzdor tomuto relativnímu neúspěchu
bylo celé vyjednávání velmi užitečnou zkušeností pro všechny zúčastněné strany. MŠMT
prokázalo schopnost velmi otevřeného jednání a ochotu hledat kompromisní řešení, získalo
ovšem také zkušenost, že projednání některých kontroverzních otázek (habilitace, jmenovací
řízení profesorů a jejich postavení, vznik Akreditační agentury a mnohé další) vyžaduje
důkladnější přípravu, než tomu v některých případech bylo. Ukázalo se, že reformní kroky,
které návrh novely obsahoval, nezískaly dostatečnou podporu zejména akademických
reprezentací a pro překonání rozporů nebyl dostatečný časový prostor. Po nástupu vlády Jiřího
Rusnoka ponechal ministr Dalibor Štys ve funkci náměstka pro vědu a vysoké školy Tomáše
Hrudu, nedošlo k přerušení komunikace s partnery, tedy ani s VOS a je naděje, že nové
vedení ministerstva bude mít na co navazovat. Předseda VOS spolu s předsedou ČMOS PŠ
jsou v kontaktu s pravděpodobným (ve chvíli vzniku této zprávy) ministrem a dali jasně
najevo, že ve školství všech stupňů je pro ně přijatelná jen promyšlená a dlouhodobě
celospolečensky respektovaná strategie, která nepodléhá politicky motivovaným změnám.

SPOLUPRÁCE S RVŠ A ČKR
Vztahy k akademickým reprezentacím zůstaly v uplynulém období nejen tradičně dobré,
na zasedání Sněmu i předsednictva Rady vysokých škol (RVŠ) má přítomný zástupce VOS
možnost aktivně vystoupit, navíc spolupráce v rámci expertní skupiny MŠMT přinesla i užší
vztahy s legislativními orgány RVŠ (JUDr. Hodulík). Zůstávají velmi dobré a možno říci
otevřené vztahy s řadou členů předsednictva, s některými i osobně (doc. Fischer,
doc. Münsterová). Sekretariát RVŠ nám pravidelně zasílá podkladové dokumenty a zápisy

z jednání, takže sekretariát VOS má možnost s nimi seznámit ZO. Pozitivně lze hodnotit
vztahy se studentskou komorou RVŠ (Mgr. Jašurek). Předsednictvo a v některých případech
i plénum sněmu RVŠ seznamujeme se zásadními dokumenty VOS jako např. připomínky
k návrhům legislativních norem a s dokumenty VOS určených veřejnosti. I když ne vždy se
zájmy a stanoviska VOS kryjí se zájmy a postoji RVŠ, zůstává základní strategií VOS
podpora stanovisek RVŠ ve všech případech, kdy nejsou v rozporu se zájmy VOS, i jistá
koordinace postojů vůči MŠMT.
Spolupráce s Českou konferencí rektorů (ČKR) se v uplynulém období opírala o velmi dobré
vztahy s předsedou ČKR prof. Hamplem, rektorem UK. Senát UK zvolil nového rektora
prof. Zimu a dojde tudíž i k výměně předsedy ČKR. Nemáme žádný důvod k obavám, že by
tato změna mohla přinést komplikace v našich vztazích. Komunikace se sekretariátem ČKR je
velmi dobrá, nemáme žádný problém se získáváním informací, navíc se s některými rektory
setkáváme na pracovních jednáních monitorovacího výboru OP VaVpI a expertní skupině
MŠMT. Celkově lze o obou akademických reprezentacích soudit, že jsou určitě nakloněny
věcné spolupráci a stojí o podporu VOS. Na druhé straně je otázka, zda jako svaz dokážeme
této příznivé situace adekvátně využít. V každém případě postrádá výbor aktivnější roli ZO,
které by touto cestou mohly zprostředkovat zástupcům akademických reprezentací názory své
členské základny, ale i ostatních zaměstnanců, které zastupují. Nepochybně by to přineslo
zlepšení jejich pozice při vyjednávání kolektivních smluv, co ale je možná ještě důležitější,
zástupci akademických reprezentací by časem nahlédli, že jejich partnerem je aktivní členstvo
svazu, nikoli jen několik známých jednotlivců z jeho vedení. Stále platí, že aktivita ZO
je pro svaz klíčová a bez ní zůstávají vybudované vztahy využity jen neúplně.

ODBOROVÁ ASOCIACE ŠKOLSTVÍ VOS a ČMOS PŠ
Základní dokumenty byly schváleny III. Výroční konferencí VOS a na Mimořádném sjezdu
ČMOS PŠ za účasti delegace VOS, která také na sjezdu vystoupila. Ze základních tezí VOS
pro toto vystoupení připomeňme jen nejdůležitější:






VOS je přesvědčen, že je reálná naděje na postupný vznik takové odborové politiky v oblasti
vzdělávání, která vedle respektování specifických zájmů obou sektorů bude především hájit
zájmy společné, klást důraz na vznik rozumné dlouhodobé strategie rozvoje školství jako
celku.
Věříme, že koordinovaná odborová politika přinese zvýšenou společenskou váhu našich svazů
při prosazování koncepčního rozvoje, zásadních změn financování a zlepšování pracovních
a sociálních podmínek všech, kdo ve školství pracují.
Máme-li toho společně dosáhnout, musíme se naučit pracovat ve vzájemné důvěře, což nejen
ve společnosti, ale i v odborovém hnutí zdaleka není samozřejmé.





VOS doufá, že sdružení s organizačně i početně silnějším svazem přinese potřebné zkušenosti
v oblasti vnitřní organizace, což je pro svaz, jehož členové mají z akademického života jistý
sklon k anarchii odborového života, mimořádně důležité.
Věříme také, že přineseme do společné práce odborný potenciál akademické členské
základny, zkušenosti ze spolupráce s Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol, což
bychom mohli společně využít při řešení problémů, které vyžadují společný postup (státní
maturity, příprava učitelů a mnohé další).

Během roku 2013 se dvakrát sešla Rada asociace a postupně bylo dohodnuto informovat
strategické partnery o vzniku asociace, jejích dlouhodobých cílech, zejména připravit budoucí
integraci obou svazů. O vzniku asociace byla oficiálně informována Rada ČMKOS. Dohodli
jsme také společnou účast na jednání pracovního týmu tripartity, způsobech výměny
relevantních informací. Všechna zasedání výboru VOS jsou otevřena zástupcům vedení
ČMOS PŠ. Pravidelně se našich jednání účastní Mgr. František Dobšík, předseda svazu.
Postupně se snažíme vybudovat veřejnou identitu asociace (s tím souvisí i změna hlavičky
VOS), v počátečním stádiu jednání je otázka nové evidence členů, společně financovaná
výroba členských průkazů a následovat by měla i otázka budoucího společného hospodaření.

VEŘEJNÉ AKTIVITY VOS
Hlavní událostí, která se týká veřejnosti jako celku, byl rozpad Nečasovy vlády a příprava
předčasných voleb. ČMKOS připravila řadu dokumentů, jejichž cílem byla snaha získat
voliče pro program těch politických stran, které se svým programem nejvíce přibližují
odborovým zájmům. Výbor VOS v souladu s dlouhodobou strategií nevyjádřil veřejně žádné
politické preference a nevydal pro členy VOS žádná doporučení. Členové akademické obce
a ostatní zaměstnanci vysokých škol jsou podle přesvědčení výboru dostatečně politicky
a občansky kompetentní voliči, kteří nepotřebují k výkonu svého volebního práva odborové
směrnice. Na druhé straně je blízkost postojů odborového hnutí programům stran
orientovaných sociálně přirozená a výbor VOS respektuje právo konfederace a zejména
výrobních svazů získávat své členy pro podporu těchto stran.
Výbor VOS protestoval dopisem proti neochotě prezidenta republiky jmenovat profesorem
doc. Putnu, protože v tom viděl svévolný zásah do akademických svobod za situace, kdy bylo
toto jmenování schváleno vědeckou radou Univerzity Karlovy. Je smutnou skutečností,
že jmenovací řízení jsou postojem prezidenta dosud blokována, jelikož nebyla schválena
novela zákona, která by tuto kompetenci přenesla na ministra školství. Výbor VOS je přes
tyto negativní zkušenosti otevřen dialogu a předseda VOS se zúčastnil přijetí zástupců

odborových svazů prezidentem republiky a přijal pozvání k slavnostní recepci, pořádanou
k oslavě výročí vzniku samostatného státu 28. října 1918.

VOS a ČMKOS
Stejně jako v předchozím období se předseda VOS ing. Barták se pravidelně účastní všech
jednání Rady ČMKOS, doc. Staněk, dr. Dolanský a ing. Barták zastupují VOS na Sněmu
ČMKOS. Předseda VOS je ve funkci zástupce ČMKOS členem monitorovacího výboru OP
VaVpI (operační program věda a výzkum pro inovace), jehož zasedání se pravidelně
zúčastňuje. Je také členem delegace ČMKOS na každoročním setkání s bankovní radou ČNB,
kde se projednávají otázky ekonomického vývoje. Pozice VOS v rámci ČMKOS je dobrá,
velmi pozitivní odezvu měla u členů Rady ČMKOS informace o integračních krocích VOS
a ČMOS PŠ a vzniku Odborové asociace školství. V nastávajícím roce se sejde VI. Sjezd
ČMKOS, který zvolí nové vedení konfederace a měl by projednat a schválit nové znění
Statutu ČMKOS, schválit strategii odborové práce pro budoucí čtyřleté období formulované
v Programu ČMKOS pro období 2014-2018 a zejména projednat důležité otázky financování
činnosti ČMKOS. S problematikou financování úzce souvisí i průkaznost členské evidence
členských svazů a otázky její kontroly. Výbor VOS ocenil práci právního oddělení ČMKOS
při zpracování metodických dokumentů pro odborové organizace v souvislosti s legislativními
změnami, které přináší nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Tyto metodiky jsou
dostupné na webových stránkách VOS.

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
Výbor se s pomocí sekretariátu a jeho prostřednictvím také s pomocí odborného aparátu
ČMKOS snaží poskytnout účastníkům kolektivního vyjednávání metodický a právní servis.
Zkušenosti z této činnosti, zejména v posledním období ukazují, že často se ti, kdo
vyjednávání vedou, obracejí na sekretariát svazu či přímo na předsedu výboru až ve chvíli,
kdy se vlastní vyjednávání dostane do obtíží. Často je to proto, že čelí problematickým
návrhům zaměstnavatele, často také pro neznalosti pracovněprávní legislativy. Je třeba, aby si
ti, kdo za ZO či KOR vyjednávají, uvědomili, že předejít těmto potížím a nedostávat se
do časové tísně je možno včasnou přípravou vlastních návrhů, zejména včasným
konzultováním těchto návrhů s odbornými složkami ČMKOS ještě před vlastním zahájením
vyjednávání. V posledních měsících se v oblasti pracovněprávních podmínek objevuje tlak
na vyjednání zvláštního charakteru práce, který by umožnil řetězení termínovaných smluv
odlišně od ustanovení ZP § 39/2 tam, kde lze aplikovat § 39/4 téhož zákona. Výbor v této věci

požádal právní oddělení ČMKOS o stanovisko na žádost ZO ČZU Praha, ze kterého plyne,
za jakých podmínek je možno s požadavkem zaměstnavatele souhlasit. Zejména důležitá
podmínka je vymezení okruhu zaměstnanců, jichž se to může týkat (pracovníci placení
z projektového financování EU a grantových projektů) a časově omezená platnost souhlasu
odborové organizace. Výbor proto nepovažuje za vhodné, aby se souhlas odborové organizace
stal součástí kolektivní smlouvy, která se vztahuje na všechny zaměstnance a má zpravidla
odlišnou dobu platnosti. Výbor naprosto nehodlá paušálně podporovat aplikaci § 39/4 ZP,
na druhé straně je třeba chápat, že dokud nedojde k zásadní změně institucionálního
financování vysokých škol, nelze se vyhnout opakovaným termínovaným smlouvám
i akademických pracovníků, kteří jsou zcela nebo z části placeni z projektových prostředků.
ZO by ovšem svůj souhlas měly pečlivě zvažovat a v případě nejistoty se obracet
na sekretariát VOS, který zprostředkuje odbornou konzultaci. V této souvislosti je potěšitelné,
že máme ZO, které jsou schopny vyjednat kvalitní dohodu, včetně právních konzultací
v regionu (ZO UTB Zlín pro příklad). Výbor bude takové příklady dobré praxe v rámci svazu
šířit a doporučovat.

BOZP
S ohledem na pokračující financování výkonu dozoru nad plněním opatření BOZP
z prostředků MPSV, byla svazové inspektorce prodloužena pracovní smlouva. Je ovšem třeba
upozornit, že problematika BOZP není jen věcí svazového inspektorátu a jednotlivé ZO by se
měly svými zástupci podílet na pravidelných prohlídkách dodržování předpisů BOZP
na pracovištích své působnosti.

HOSPODAŘENÍ VOS
Jako obvykle je hospodaření svazu věnována zvláštní zpráva. Výbor se rozborem hospodaření
pravidelně zabýval a projednával závěry, které k této problematice předávala výboru kontrolní
komise VOS. Celkově lze říci, že výbor VOS a sekretariát dbá na řádné hospodaření svazu
a v tomto směru ani nálezy KK VOS nesvědčí pro zásadní závady. Problém, který je bohužel
setrvalý, spočívá v neplnění základní povinnosti některých ZO, jejichž platební morálka
zůstává přes opakované výzvy k nápravě velice nízká.
Výbor rozhodl o sociální výpomoci těm členům VOS, kteří prostřednictvím svých ZO
požádali o výpomoc v souvislosti se škodami, které utrpěli při povodních. Všechna tato
rozhodnutí prošla zápisy, které sekretariát pravidelně rozesílá všem ZO. Jde přitom o výraz
solidarity, kdy přispívají všichni a pomoc dostanou ti, kteří ji potřebují. Zdroje, které máme

pro tyto účely, nejsou neomezené a jsou závislé na platební kázni přispívajících. Každý náš
člen může být bez vlastní viny vystaven sociální tísni a vzájemná pomoc je jedním
ze základních principů, na nichž odborové hnutí stojí.
Zdrojem financování jsou vedle odvodů ZO delimitační podíly VOS z majetku spravovaného
MSDU OS a výnosy z majetkového podílu KŠV Brno. Delimitace MSDU OS byla usnesením
valné hromady pro rok 2013 opět snížena pro trvající krizi v oblasti cestovního ruchu
a přetrvávající recese na trhu nemovitostí. Pozitivní skutečností naopak je, že realizace půdní
vestavby v budově KŠV v Brně byla úspěšně ukončena. Bylo pronajato 8 bytů, 9. byt byl
rozhodnutím VH přidělen společníkům ke krátkodobému využití pro jejich členy. Tento byt je
ve zkušebním provozu, při nízké rentabilitě bude zrušen. Podařilo se také pronajmout větší část
přízemí pro restauraci, která je již měsíc v provozu, upravují se nevýhodné smlouvy a nastupují
noví nájemci do prostor, které bylo nutno vyklidit při stavbě. V dozorčí radě KŠV v Brně nás
zastupuje doc. Trka a dr. Bauer je členem valné hromady. Oba zástupci pravidelně informují
výbor o jednání orgánů KŠV. Předseda VOS se pravidelně účastní Valných hromad MSDU OS.
Člen KK VOS ing. Luňáček pracuje v Revizní komisi majetkové unie.

SPOLUPRÁCE VÝBORU VOS A KONTROLNÍ KOMISE
Spolupráce výboru s KK je už tradičně bezproblémová, předseda KK se pravidelně účastní
jednání výboru zejména v situacích, kdy výbor nebo kontrolní komise považují za potřebné
některé problémy podrobně diskutovat. Zápisy KK jsou výborem pravidelně projednávány
a stejně tak výbor poskytuje pravidelně zápisy o svých jednáních členům KK.

ZÁVĚR
Konference jedná za situace nástupu nové koaliční vlády a nezbývá než doufat, že pozitivní
pohled ČMKOS na koaliční smlouvu dojde naplnění v podobě pozitivní politiky nové vlády.
Dvojnásob to platí o rezortu školství. Výbor bude velmi pozorně sledovat, zda konečně dojde
i v praxi k naplnění prohlášení o prioritním postavení vzdělání a totéž platí o výkonech
poslanců, zejména o práci školského výboru poslanecké sněmovny. Výbor využije i okolnosti,
že poslancem za nejsilnější koaliční stranu je bývalý předseda ČMKOS a osobních vztahů
členů výboru VOS s konkrétními poslanci (např. Petr Fiala, Jiří Zlatuška a další).
Před sjezdem našeho svazu v příštím roce nás čekají důležité kroky – najít kvalitní kandidáty
na členství ve výboru VOS, vytvořit funkční pracovní skupinu pro změnu stanov VOS tak,
aby byla v souladu s novou legislativní úpravou nového občanského zákoníku a reflektovala

vznik Odborové asociace školství i další postup integrace. Ve spolupráci s ČMOS PŠ nalézt
optimální podobu budoucí společné existence, dát našemu spojení přitažlivou podobu
pro členy obou dnešních svazů a v praktické odborové politice dokázat, že integrace má smysl
a přináší novou kvalitu. To jsou všechno úkoly, které se podaří splnit jenom za předpokladu
aktivní podpory ZO. Těm z nich, které s výborem spolupracovaly nyní, patří poděkování
a výbor věří, že jejich počet vzroste. Poděkování patří členům výboru, kteří pravidelně VOS
zastupují na jednáních RVŠ (dr. Dolanský) a Reprezentativní komise MŠMT (dr. Trnková),
členům delegace VOS na mimořádném sjezdu ČMOS PŠ (prof. Čegan a dr. Dolanský)
a doc. Staňkovi za obětavé zastupování předsedy VOS na jednáních expertní skupiny MŠMT.
Zvláštní poděkování pak náleží ing. Anýžové a paní Svobodové za kvalitu práce
a spolehlivost, bez které by fungování svazu nebylo myslitelné.

Příloha 1

AKTIVITY ČLENŮ VÝBORU v roce 2013.
LEDEN
8. ledna

MŠMT – expertní skupina MŠMT pro přípravu novely VŠ
zákona
Ing. Barták

10. ledna

MŠMT – expertní skupina MŠMT pro přípravu novely VŠ
zákona
Ing. Barták

15. ledna

MŠMT – expertní skupina MŠMT pro přípravu novely VŠ
zákona
Ing. Barták

17. ledna

MŠMT – expertní skupina MŠMT pro přípravu novely VŠ
zákona
Ing. Barták

17. ledna

Předsednictvo Rady vysokých škol (RVŠ)
RNDr. Dolanský

21. ledna

Rada předsedů ČMKOS
Ing. Barták

22. ledna

MŠMT – expertní skupina MŠMT pro přípravu novely VŠ
zákona
Ing. Barták

28. ledna

Úřad vlády – kulatý stůl, Národní program reforem (projednání
materiálu pro EK)
Ing. Barták

28. – 29. ledna

MŠMT – expertní skupina MŠMT pro přípravu novely VŠ
zákona
Doc. Staněk

30. ledna

Výroční konference VOS

ÚNOR
12. února

Lichtenštejnský palác – pracovní konference - Novela vš zákona
Doc. Staněk, Ing. Barták

15. února

Národní technická knihovna – expertní skupina MŠMT pro
přípravu novely VŠ zákona
Ing. Barták

18. února

Rada předsedů ČMKOS
Ing. Barták

21. února

Předsednictvo RVŠ
RNDR. Dolanský

BŘEZEN
18. března

Rada předsedů ČMKOS
Ing. Barták

20. března

MŠMT – expertní skupina MŠMT pro přípravu novely VŠ
zákona
Ing. Barták, doc. Staněk

21. března

Předsednictvo RVŠ
RNDr. Dolanský

25. března

Pražský hrad – setkání s prezidentem ČR
Ing. Barták

27. března

Konference Neformální vzdělávání
RNDr. Dolanský

28. března

MŠMT – expertní komise MŠMT pro přípravu novely VŠ
zákona
Ing. Barták

DUBEN
4. dubna

MŠMT – expertní komise MŠMT pro přípravu novely VŠ
zákona
Ing. Barták

10. dubna

MŠMT – expertní komise MŠMT pro přípravu novely VŠ
zákona
Ing. Barták

11. dubna

Karolinum – porada pracovní
univerzitních nemocnicích)
Ing.Barták

15. dubna

Rada předsedů ČMKOS
Ing. Barták

18. dubna

Předsednictvo RVŠ
RNDr. Dolanský

30. dubna

Aktiv předsedů VOS

skupiny

UK

(zákon

o

KVĚTEN
9. května

Předsednictvo RVŠ
RNDr. Dolanský

13. května

Rada předsedů ČMKOS
Ing. Barták

15. května

MŠMT – expertní skupina MŠMT pro přípravu novely VŠ
zákona
Ing. Barták

21. května

Sněm ČMKOS
Ing. Barták, RNDr. Dolanský

25. května

Sjezd Českomoravského OS pracovníků školství (ČMOS PŠ)
RNDr. Dolanský, Prof. Čegan

ČERVEN
7. června

MŠMT – pracovní tým školství RSHD (tripartita)
Ing. Barták

10. června

Rada předsedů ČMKOS
Ing. Barták

20. června

Sněm RVŠ
Ing. Barták, RNDr. Dolanský

24. června

Zasedání monitorovacího výboru OP VaVpI, MŠMT
Ing. Barták

24. června

Jednání tripartity
RNDr. Dolanský

26. června

MŠMT – expertní skupina MŠMT pro přípravu novely VŠ
zákona (vypořádání připomínek)
Ing. Barták

27.června

MŠMT – expertní skupina MŠMT pro přípravu novely VŠ
zákona (vypořádání připomínek)

28. června

Valná hromada MSDU OS
Ing. Barták

ČERVENEC
8. července

Rada předsedů ČMKOS
Ing. Barták

SRPEN
19. srpna

Rada předsedů ČMKOS
Ing. Barták

ZÁŘÍ
2. září

Mimořádná Rada předsedů ČMKOS
Ing. Barták

16. září

Rada předsedů ČMKOS
Ing. Barták

ŘÍJEN
14. října

Rada předsedů ČMKOS
Ing. Barták

17. října

Předsednictvo RVŠ
RNDr. Dolanský

LISTOPAD
4. listopadu

Rada předsedů ČMKOS
Ing. Barták

14. listopadu

Valdštejnský palác – přátelské setkání (narozeniny předsedy
Senátu PČR M.Štěcha)
Ing. Barták

19. listopadu

Sněm ČMKOS
Ing. Barták, RNDr. Dolanský, doc. Staněk

21. listopadu

Předsednictvo RVŠ
RNDr. Dolanský

21. - 22. listopadu

Výjezdní zasedání monitorovacího výboru OP VaVpI - Liberec
Ing. Barták

PROSINEC
2. prosince

Rada předsedů CMKOS
Ing. Barták

10. prosince

ČNB – setkání představitelů banky se zástupci odborů
Ing. Barták

12. prosince

Předsednictvo RVŠ
RNDr. Dolanský

13. prosince

Valná hromada MSDU OS
Ing. Barták

19. prosince

MŠMT – bilanční a hodnotící schůzka k závěru roku
Ing. Barták

Výbor VOS se na svém jednání schází pravidelně každý měsíc mimo prázdniny.
RNDr. Trnková zastupuje VOS na jednáních Reprezentativní komise MŠMT.
Doc. RNDr. Zbyšek Trka zastupuje pravidelně VOS na jednáních DR KŠV Brno.

