
Usnesení XII. sjezdu VOS 
konaného 14. února 2002 v Praze 

 
 

I.  Sjezd schvaluje: 
 
1. Zprávu o činnosti výboru VOS 
2. Zprávu o hospodaření VOS 
3. Zprávu kontrolní komise VOS 
4. Zvýšení členského příspěvku na hodnotu 100,-Kč na člena a rok 
 Návrh rozpočtu na rok 2002 ve variantě A 

 Uhrazení skutečného deficitu hospodaření VOS v roce 2002 z finančního majetku 
VOS 

5.  Změnu Stanov VOS článku 10.1. 
6. Zásady poskytování právní pomoci členům VOS ve znění uvedeném v "ABC 

vysokoškolského odboráře" 
7. Zastoupení VOS v Asociaci důchodců odborářů (ADO) doc. Jančarovou 
8. Delegáty na III. sjezd ČMKOS doc. Trku, p. Švába, doc. Kohoutka, RNDr. 

Dolanského, Ing. Navrátila a náhradníky doc. Jančarovou a Ing. Čegana 
 
II. Sjezd ukládá : 
  
a) výboru VOS: 
 
1.  Pokračovat v prosazování novelizace návrhů k novele zákona č. 111/98 Sb., v PSP ČR 
2. Připravit návrh věcného záměru zákona o státním stipendijním fondu 
3. Připravit organizační zajištění realizace zákona o ochraně osobních dat v rámci VOS a 

jeho členské evidence 
4. Sledovat otázku školného a účastnit se diskuse v přípravě příslušných norem 
5. Výbor VOS připraví vzorové znění kolektivní smlouvy ve formě, která je podle 

platných předpisů přijatelná pro jednající strany 
6. Připravit do příštího sjezdu návrh změny stanov, upravující členství osob, které nejsou 

v pracovním poměru k vysokým školám ve VOS 
 
b) výboru VOS a KOR (dle jejich kompetence) 
 
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 event. 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. Hledat a realizovat opatření, která by zvýšila informovanost zaměstnanců o významu 

odborů a vedla tak k postupnému zvýšení počtu členů 
6. Najít vhodnou osobu na částečný úvazek na funkci svazového inspektora BOZP nebo 

zajistit dohodu na tuto činnost s jiným odborovým svazem 
7. Rozeslat odborářskou příručku VOS ve formě tištěné nebo na disketách , event. 

elektronickou poštou 
 



c) Základním organizacím 
 
- včasné placení členských příspěvků 
- upravit evidenci členů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 
- do července 2002 ZO dodají své připomínky k příručce "ABC vysokoškolského 

odboráře" 
 
III. Sjezd bere na vědomí: 
- Ukončení činnosti organizace 1163 Studijní středisko ÚJOP UK Dobruška 
 
IV. Sjezd vyjadřuje poděkování vedení ČMKOS a osobně JUDr. R. Falbrovi za aktivní 

podporu petiční akce VOS a osobní účast na úsilí VOS o zlepšení financování VŠ 
a osobní účast na petiční akci VOS.  

 


