1

Zápis z Konference FOO VOS fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, konané dne 9. 1. 2003


Konferenci řídila RNDr. Vlasta Kňourková

Program konference:

1.	Uvítání účastníků konference, schválení programu.

2.	Volba komisí mandátové a návrhové.
Komise byly zvoleny v tomto složení:

Mandátová:	RNDr. Eva Hradilová,
Oldřišky Neumannová.
Návrhová:	Ing. Zdenka Rozsívalová,
		Ing.Josef Bartl.

Současný stav kolektivního vyjednávání na úrovni školy a informace z KOR.
4.	Informace z VOS, příprava na sjezd VOS
5.	Zpráva o činnosti výboru FOO.
6.	Zpráva o hospodaření FOO.
7.	Zpráva kontrolní komise FOO.
8.	Různé, diskuse.
9.	Usnesení, závěr.

K  bodům 3 až 5 programu referoval předseda VFOO Prof. Hájek, zprávu o hospodaření FOO hospodářka Magda Lounková, zprávu KK přednesl člen kontrolní komise Ing. Josef Bartl..

ad 3 Jednání na úrovni školy, informace z KOR

O probíhajícím kolektivním vyjednávání na úrovni školy jsou podávány průběžně informace v zápisech ze schůzí FV VOS. Členové naší ZO jsou informováni rozesíláním zápisů z jednání KOR. Protože program jednání KOR je dohodnut vždy předem, jsou členové výboru ZO zapojeni do přípravy na jednání Koordinační odborové rady. 
V období od minulé konference naší ZO se KOR i její pracovní skupina zabývala těmito okruhy problémů:
	vyhodnocením mzdového vývoje v roce 2002,

přípravou a kolektivní smlouvy VUT na období 2002-2003,
otázkou zvýšení mzdových tarifů,
přípravou na XIII.  sjezd VOS.

Kolektivní vyjednávání, zvlášť pokud jde o mzdové otázky, bude pokračovat dále. Vyhodnocení mzdového vývoje v roce 2002 ukazuje jednoznačně růst mezd a dobrou pozici naší fakulty. Tabulkové a grafické zpracování je k nahlédnutí u jednatelky FV. Je zapotřebí, aby si všichni odboráři a zejména nečlenové odborů uvědomili,že předcházející i nynější  zvýšení mzdových tarifů bylo dosaženo díky iniciativě a úsilí  odborů a zejména KOR..  Jsme za to tvrdě kritizováni vedením fakult a ústavů- zejména na FEKT – a kritika je někdy až na hranici slušnosti (mírně řečeno).Vedoucí ústavů a děkani to považují za omezení prostoru pro vedoucí pracovníky a jejich rozhodování.
Přesto všechno se KOR dohodla zahájení kolektivního vyjednávání ve mzdové oblasti a podala návrh dopisem ze 17.5. t.r. panu rektorovi na zvýšení mzdových tarifů o 14 % a to od 1.1.2003. První jednání v této věci se uskutečnilo 28.6.2002 za přítomnosti předsedy ekonomické komise AS VUT doc.Podroužka. Vedení VUT předběžně uvedlo, že požadované zvýšení by znamenalo úplnou likvidaci osobních příplatků a snížení odměn na 40% dnešního stavu. Další jednání proběhlo 6.9.2002. Návrh na zvýšení tarifů nebyl projednán, předběžně byla vedením VUT zkoumána varianta asi 8 % zvýšení, což by na celém VUT představovalo cca 15-22 mil. Kč/rok.
Poslední jednání mezi KOR a vedením VUT se uskutečnilo 22.11.2002. Pokud jde o mzdové tarify vedení VUT sdělilo, že vzhledem k očekávanému nárůstu finančních prostředků z MŠMT lze realizovat nanejvýš 7 % nárůst z technického hlediska proveditelný od 1.2 nebo 1.3.2003. Konkrétní návrh tarifních tabulek jme neobdrželi, byl nám předán později, v závěru roku elektronickou poštou. Jednání se zúčastnil rovněž nový předseda EK AS VUT prof. Štěpánek . V různém byly projednávány i některé další záležitosti – stravování, doprava do integrovaného objektu VUT atd.
Od té doby do dnešního dne žádné jednání neuskutečnilo. Návrh nových tarifních tabulek obdrželi tajemníci fakult pro přípravu rozpočtu.
Mimo mzdová jednání KOR konstatoval, že byl ze strany vedení VUT a FSI splněn termín otevření jídelny pro zaměstnance na Technické 2 a vyslovil vedení VUT a FSI poděkování.

Kolektivního vyjednávání na úrovni VUT a práce Koordinační odborové rady se účastní za naši ZO 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.

ad.4.	Informace z VOS, příprava na sjezd VOS 

Svazový výbor VOS se zabýval především jednáním s novým vedením MŠMT, především s novou ministryní Petrou Buzkovou. Ministryně projevila pochopení pro problémy VŠ a pro obtížnou sociální situaci učitelů VŠ, zejména začínajících.  VOS také kritizoval stávající podobu VŠ zákona který by měl být znovu otevřen a novelizován. Rovněž pro tento krok projevila ministryně pochopení.
V dalším se výbor VOS zabýval přípravou XIII. Sjezdu VOS, který se bude konat ve dnech 30.-31.ledna t.r. v Pardubicích. Hlavní teze sjezdu jsou uvedeny v programovém prohlášení, které bude zveřejněno na stránkách ZO VOS.  

Informace o předpokládaném jednání sjezdu:

q	budou projednány zkušenosti, problémy a postup kolektivního vyjednávání na různých VŠ,
q	bude rozhodnuto pokračovat v prosazování návrhů VOS do novely zákona o VŠ,
q	schváleny drobné změny stanov a rozpočet VOS, 
q	jednání o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně,
q	sjezd se bude zabývat některými důležitými problémy, mimo jiné:
	usilovat o omezení opakovaného uzavírání termínovaných pracovních smluv s akademickými pracovníky,

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.

ad.5.	 Činnost výboru ZO za uplynulé období

FV se zabýval především následujícími problémy:

·	kolektivní smlouvou VUT – byla podepsána dubnu minulého roku,
·	mzdovými záležitostmi,
·	 kontrolou plnění kolektivní smlouvy FEKT,
·	činností odborových úseků,
·	provozem nové zaměstnanecké jídelny na Technické 2,
·	organizací zájezdu ke dni dětí,
·	prověrkami bezpečnosti práce a jejich výsledky,
·	přípravou konference,
·	kontrolou plnění úkolů z minulé konference,
·	činností předsedy FV v Koordinační odborové radě VUT,
·	návrhem odměn členům FV a za uplynulé období – navrhuje schválit odměny odvozené z 22,3 5% průměrného platu na FEI  za rok 2001x 7měsíců a rozdělit tyto odměny po 1x0,34 3%, 1x0,256 %, 1x0,115 %, 2x0,144 % z celkové částky. Dále pak pani Rousové, Zelenkové, ing.Bártlovi, ing.Rozsívalové, paní Bílkové za agendu placení příspěvků, dále panu Břínkovi, za údržbu vozíků a vedení skladu OO-FEKT.
·	návrhem zásad prohospodaření s odborovými prostředky základní odborové organizace FEKT na rok 2003.

ad.8.	Různé, diskuse

V diskusi, která se týkala zejména činnosti výboru VOS, nových zásad o hospodaření FV OO, mzdových podmínek na VUT a absence celofakultních akcí, vystoupili:
RNDr. Hradilová, Doc. Baštinec, Magda Lounková, Prof. Hájek, RNDr. Kňourková,
Oldřiška Neumannová, Doc. Matoušek.

ad 9.	Usnesení konference, závěr

Konference schvaluje:
1.	Zprávu o činnosti FV za období od poslední konference v červnu 2002.
2.	Zprávu o hospodaření ZO.
3.	Zprávu kontrolní komise o kontrole hospodaření a majetku ZO.
4.	Odměny členům FV a KK.
5.	Činnost zástupce naší ZO Prof. Hájka v Koordinační odborové radě VUT.
6.	Zásady pro hospodaření s odborovými prostředky organizace FEKT na rok 2003.

Konference ukládá FVOO VOS FEKT

1.	Prostřednictvím KOR vést kolektivní vyjednávání zejména o zvýšení tarifních mezd a dalších otázkách.
2.	Neprodleně informovat úseky o všech úpravách v textu kolektivní smlouvy a mzdového předpisu.
3.	Zahájit kolektivní vyjednávání o nové kolektivní smlouvě FEKT.
4.	Podporovat výbor odborového svazu v úsilí o prosazení pozitivních návrhů a změn v legislativě a prosazovat zvýšení dotace na VŠ.
5.	Svolat příští konferenci ZO nejpozději v polovině června t.r. za účasti všech členů FOO.
6.	Písemně pozvat na příští konferenci FOO pana děkana FEKT a pana tajemníka.

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 VOS, KOR a FOO.


V Brně dne 9.1.2003.						Zapsala Gescheidtová

