
 

ZÁPIS Z KONFERENCE ZO VOS FAKULTY ELEKTROTECHNIKY 

A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ, 

konané dne 21. 2. 2019 

 

PROGRAM KONFERENCE 

1. Uvítání účastníků konference, schválení programu. 

2. Volba komisí - mandátové a návrhové. 

3. Zpráva o činnosti výboru ZO. 

4. Zpráva o hospodaření ZO. 

5. Zpráva revizní a kontrolní komise ZO. 

6. Schválení Zásad pro hospodaření s odborovými prostředky v roce 2018. 

7. Volba výboru a předsedy ZO. 

8. Různé, diskuze. 

9. Usnesení, závěr. 

1. Uvítání účastníků, schválení programu 

Konferenci řídila Eva Gescheidtová. 

2. Mandátová komise byla zvolena ve složení 

Jitka Šichová 

Jarka Pončová 

 Návrhová komise byla zvolena ve složení 

 Eva Šimečková 

 Miroslav Sadovský 

3. Zpráva o činnosti výboru ZO 

Zprávu o činnosti přednesla Eva Gescheidtová. 

Fakultní výbor naší odborové organizace se scházel v pravidelných intervalech, jednání byla zaměřena 

zejména na kolektivní vyjednávání a spolupráci s KOR. Až do svého úmrtí v srpnu 2018 se jednání 

KOR účastnil dlouholetý předseda FV ZO prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. Od září 2018 byla vedením 

FV ZO a jednáním na KOR pověřena místopředsedkyně Šárka Krejčí. 

Kolektivní vyjednávání bylo zaměřeno zejména na zvýšení tarifních mezd a příspěvků na stravu 

zaměstnanců. Začátkem dubna 2018 vzhledem k nedokončenému jednání o novém Mzdovém řádu 

VUT a výši příspěvku na stravu pověřil FV ZO předsedu naší organizace, aby doporučil předsedovi 

KOR návrh Kolektivní smlouvy na rok 2018 předložený vedením VUT nepodepsat. Po dalších 

jednáních byla Kolektivní smlouva VUT byla vedením VUT a KOR koncem dubna 2018 podepsána 

s platností od 1. 5. 2018. Současně probíhala kolektivní jednání FV ZO s vedením FEKT. Kolektivní 

smlouva FEKT na rok 2018 je platná od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019. V současné době probíhají jednání 

o obou Kolektivních smlouvách na rok 2019. 

Dne 6. 11. 2018 se v Praze konal aktiv předsedů odborových organizací. Za naši organizaci byla 

delegována paní Šárka Krejčí. Hlavním bodem jednání byla úskalí Zákoníku práce na vysokých 

školách. 



 

Místopředsedkyně FV ZO Šárka Krejčí se účastnila také Výroční konference VOS konané v Praze dne 

12. 2. 2019. 

Odborová  organizace se každý rok v rámci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci zúčastňuje, 

podle dosud platných zákonů, pravidelných prověrek BOZP. Za FV ZO je členem prověrkové komise 

zpravidla jen pan Sadovský. Bylo by vhodné, kdyby projevili zájem o bezpečnost při práci i ostatní 

odboráři a dobrovolně se přihlásili k účasti na prověrkách. 

Úkoly z minulé konference byly plněny se střídavým úspěchem resp. s určitými obtížemi. 

Zpráva o stavu knihovny beletrie 

Seznam titulů knihovny beletrie je k dispozici na internetových stránkách odborové organizace 

a je pravidelně inovován o nově zakoupené knihy. 

Zaměstnanci si mohou vyhledat žádaný titul v knihovním webovském katalogu na adrese 

https://primo.lib.vutbr.cz   bez nutnosti přihlašování. S případným vyhledáváním v systému poradí 

zaměstnanci knihovny Technická 10. 

Výpůjční službu v knihovně beletrie zajišťují zaměstnanci knihovny Technická 10 denně v průběhu 

otevírací doby knihovny, vyjma období prázdnin, kdy je výpůjční doba v knihovně omezena z důvodu 

čerpání dovolené. S jakýmikoli dotazy ohledně výpůjček a nákupu knih se můžete obrátit 

na paní Fiedlerovou. 

V roce 2018 bylo zakoupeno z prostředků OO 11 nových titulů v celkové ceně 3 471,-- Kč. 

V současnosti představuje fond knihovny 1753 titulů včetně nově zakoupených knih. 

Pro nákup nových titulů výbor uvolňuje 3500,-  Kč. 

Shrnutí 

V období od minulé konference naší ZO se výbor zabýval těmito okruhy problémů: 

 návrhem změn KS VUT a uzavřením nové KS, 

 návrhem KS FEKT, uzavřením KS, 

 příspěvkem na činnost VOS a dalšími záležitostmi svazu, 

 činností odborových úseků, 

 přípravou konference, 

 kontrolou plnění úkolů z minulé konference, 

 činností předsedy a místopředsedkyně FV ZO v Koordinační odborové radě VUT, 

 návrhem odměn členům FV ZO za uplynulé období. Dále pak, paní Šimečkové, panu 

Sadovskému, (členové revizní a kontrolní komise, za provedení inventury a kontroly čerpání 

finanční prostředků ZO) paní Fiedlerové (knihovna ZO), Ing. Petru Valentovi (vedení www 

stránek), panu Miroslavu Sadovskému (údržba vozíků a vedení skladu ZO a inventury ve 

skladu ZO) a paní Rusňákové (vedení evidence příspěvků a jejich srážky ze mzdy). 

4. Zpráva o hospodaření ZO v roce 2018 

Zprávu o hospodaření ZO přednesla hospodářka Jitka Šichová. Zpráva je uveřejněna na www 

stránkách odborové organizace. 

5. Zpráva revizní a kontrolní komise ZO 

Zprávu RKK přednesl Miroslav Sadovský. Zpráva je uveřejněna na www stránkách 

https://primo.lib.vutbr.cz/


 

6. Schválení Zásad pro hospodaření s odborovými prostředky v roce 2019 

Účastníci konference schválili Zásady pro hospodaření s odborovými prostředky na rok 2019. 

7. Volba výboru odborové organizace na FEKT 

Účastníci zvolili výbor naší organizace ve složení: prof. Eva Gescheidtová, doc. Václav Jirsík, 

Bc. Šárka Krejčí, Jitka Šíchová. 

Paní Bc. Šárka Krejčí byla zvolena novou předsedkyní FV ZO. 

8. Různé a diskuse 

Diskuze, které se účastnili doc. Jirsík, Eva Šimečková, Jitka Šíchová, Miroslav Sadovský, Eva 

Gescheidtová, Michal Novák, Stanislav Valouch a Petr Valenta se týkala především mzdové situace 

na VUT, stále nízké úrovně tarifních mezd v porovnání s ostatními brněnskými vysokými školami, 

funkce odborů, příspěvku na stravu, rozdílné kvality jídla v různých zařízeních VUT, možnostmi 

působení FV ZO v této oblasti a nutností rozšíření naší organizace o mladé členy. 

 

8. Usnesení 

Konference schvaluje 

1. Zprávu o činnosti FV ZO za období od poslední konference v únoru 2018. 

2. Zprávu o hospodaření ZO za rok 2018. 

3. Zprávu revizní a kontrolní komise o kontrole hospodaření a majetku ZO. 

4. Činnost zástupců naší ZO prof. Hájka a Bc. Krejčí v Koordinační odborové radě VUT  

v Brně. 

5. Vyplacení odměn za uplynulé období výše jmenovaným členům FV ZO a vyplacení 

uzavřených dohod o provedení práce. 

6. Pravidla o hospodaření s prostředky ZO na rok 2019. 

Konference ukládá FV ZO VOS 

1. Prostřednictvím KOR vést kolektivní vyjednávání na úrovni VUT. 

2. Projednat a uzavřít Kolektivní smlouvu FEKT na rok 2019. 

3. Neprodleně informovat úseky o všech úpravách v textu Kolektivní smlouvy VUT. 

4. Svolat příští konferenci ZO nejpozději do konce března 2020. 

5. Trvat na vyšším nárůstu tarifních mezd a připravit návrhy na zlepšení situace v mzdové 

politice pro KOR. 

6. Informovat členy ZO o jednání konference VOS a zveřejnit materiály na www stránkách 

odborové organizace. 

Konference ukládá úsekovým důvěrníkům 

1. Nadále zlepšovat informovanost členů na pracovištích o významu kolektivního 

vyjednávání a Kolektivních smluv, o úloze odborů v něm a v řešení pracovně právních 

problémů, o dokumentech VOS, KOR a ZO. 

2. Snažit se získat nové členy odborové organizace. 

 

V Brně dne 25. 2. 2019       Zapsala: Gescheidtová 


