
zápis z Konference ZO VOS fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně,
konané dne 3. 6. 2004


Program konference:

1.	Uvítání účastníků konference, schválení programu.
2.	Volba komisí - mandátové a návrhové.
	Zpráva o činnosti výboru FOO.

Zpráva o hospodaření FOO.
Zpráva revizní a kontrolní komise FOO.
Různé, diskuse.
Usnesení, závěr.

Konferenci řídila RNDr. Vlasta Kňourková
K  bod 3  programu referoval předseda VFOO Prof. Hájek, zprávu o hospodaření FOO přednesla hospodářka Magda Lounková, zprávu RKK přednesl Ing. Bartl.

2.	Byly zvoleny mandátová a návrhová komise v tomto složení:

Mandátová:	Milena Zelenková,
Petra Jedličková.
Návrhová:	Ing. Rozsívalová,
		Ing.Bartl.

3	Zpráva o činnosti výboru FOO.

Jednání na úrovni VUT, informace z KOR

O probíhajícím kolektivním vyjednávání s vedením VUT jsou podávány průběžně informace v zápisech ze schůzí VFOO VOS. Členové naší FOO jsou informováni rozesíláním a uváděním zápisů z jednání KOR na www stránkách. Protože program jednání KOR je dohodnut vždy předem, jsou členové výboru FOO zapojeni do přípravy na jednání. 
V období od minulé konference naší FOO se KOR zabývala těmito okruhy problémů:
	Vyhodnocením mzdového vývoje v roce 2003.

Ze strany členů KOR nebyly závažné připomínky, vývoj mezd je v rámci možností příznivý.

	Přípravou a projednáním kolektivní smlouvy VUT na období 2004-2005.

Kolektivní smlouva VUT byla projednána a podepsána dne 13.4.2004. Hlavním problémem byla aplikace § 30 odst. 2 ZP – omezení uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou.

	Projednáním změn mzdového předpisu.

Předmětem problémů byla navrhovaná změna článku 8 týkající se osobních příplatků. Návrh byl projednán a upraven.

	Otázkou zvýšení mzdových tarifů v roce 2005.

KOR bude pokračovat v jednání s vedením VUT v druhé polovině září t.r..

	Řešením dopravní situace do areálu Meopta –Kolejní.

Situace není dobrá, bude řešena posílením autobusového spoje linky čís. 53.

	Iniciativou „Týden neklidu na VŠ“.

Pokud jde o iniciativu kolegů z Olomouce (Mgr. Petr Bilík), všechny naše ZO vyjádřily podporu tomuto úsilí, ale akce “Týden neklidu na VŠ“ nebyla vyhlašována – podle názoru většiny ZO by nezískala všeobecnou podporu.

	Některými dalšími problémy, které se během prvního pololetí objevily.

Byly naznačeny problémy ve stravování zaměstnanců (FSI), ale příslušné návrhy KOR stáhla.

Kolektivní vyjednávání, zvlášť pokud jde o mzdové otázky, bude samozřejmě pokračovat dále, jednání KOR s vedením VUT se uskuteční v druhé polovině září t.r. Vyhodnocení mzdového vývoje v roce 2003 ukazuje jednoznačně růst mezd a dobrou pozici naší fakulty. Tabulkové a grafické zpracování je k nahlédnutí u jednatelky FVOO.

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. Jednání již tradičně probíhají vždy v pátek ve 13:00 hod. K projednání výše uvedených otázek se uskutečnila dvě jednání (12.3.04 a 26.3.04). Kromě toho byl předseda KOR pozván na kolegium rektora dne 30.3.2004

Informace z VOS a z aktivu předsedů ZO 

Hlavní zásady, sledované VOS:

	Usilovat o zřízení sociálního fondu na VŠ a prosazovat příspěvek na důchodové připojištění zaměstnanců VŠ.

Vyjednávat s ČKR o uzavření dohody o obecných sociálních a pracovně-právních 
a platových podmínkách na veřejných VŠ.
Navrhnout schůdný postup pro zvyšování členské základny,

Informace z aktivu předsedů ZO:
Program aktivu za účasti náměstka ministra pro VŠ a dalších osobností byl stanoven tak, že hlavní částí byla informace o stavu a perspektivách financování VŠ a návrhu na změnu financování VŠ.

Činnost výboru FOO za uplynulé období

VFOO se zabýval především následujícími problémy:
·	kolektivní smlouvou VUT – byla podepsána dubnu tohoto roku,
·	kolektivní smlouvou FEKT – byla předána vedení FEKT k projednání,
·	mzdovými záležitostmi,
·	činností odborových úseků,
·	organizací zájezdu,
·	prověrkami bezpečnosti práce a jejich výsledky,
·	přípravou konference,
·	kontrolou plnění úkolů z minulé konference,
·	iniciativou „Počítejte s námi“,
·	činností předsedy FVOO  v Koordinační odborové radě VUT,
·	vyplacením odměn členům FV za uplynulé období. Dále pak pani Zelenkové, ing. Bártlovi, ing. Rozsívalové (členové revizní a kontrolní komise) pani Rousové (knihovna OO FEKT), Ing. Petru Valentovi (vedení www stránek), panu Břínkovi, panu Novákovi a  doc. Hradilovi (údržbu vozíků a vedení skladu OO-FEKT) a pani Bílkové (vedení  evidence příspěvků a jejich srážky ze mzdy), vyplacení ústně uzavřených dohod o provedení práce.
Zpráva o hospodaření FOO je přiložena k zápisu
Zpráva revizní a kontrolní komise je přiložena k zápisu
Různé a diskuse 
V diskusi, která se týkala zejména výše mezd na VUT, instalace klimatizace v budově Technická 8, dislokace fakulty a práce Senior klubu vystoupili: Prof.Radimír Vrba, Prof. Hájek, Magda Lounková, Ing. Bartl, Ing. Gescheidtová, Miroslav Sadovský, Hana Smýkalová.

8.	Usnesení

Konference schvaluje:
1.	zprávu o činnosti VFOO za období od poslední  konference v lednu 2004,
2.	zprávu o hospodaření FOO,
3.	zprávu revizní a kontrolní komise o kontrole hospodaření a majetku FOO,
4.	odměny členům VFOO, revizní a kontrolní komise (RKK) a dalším členům FOO,
5.	činnost zástupce naší FOO Prof. Hájka v Koordinační odborové radě (KOR) VUT v Brně,
6.	kooptaci pí. Jitky Lukešové jako členky FVOO,
7.	kooptaci pí. Jany Noskové a p. Miroslava Sadovského jako členů RKK.
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 a mzdového předpisu,
3.	dokončit vyjednávání s vedením FEKT VUT v Brně o nové kolektivní smlouvě FEKT,
4.	podporovat výbor vysokoškolského odborového svazu v úsilí o prosazení pozitivních návrhů 
a změn v legislativě a prosazovat zvýšení státních dotací na VŠ,
5.	svolat příští konferenci FOO nejpozději v polovině ledna 2005.
Konference ukládá úsekovým důvěrníkům :
1.	nadále zlepšovat na pracovištích informovanost členů o významu kolektivního vyjednávání 
a kolektivních smluv, o úloze odborů v něm a v řešení pracovně právních problémů, 
o dokumentech FOO, KOR a VOS.

V Brně dne 3. 6. 2004				Zapsala Gescheidtová

