
Zpráva  kontrolní  komise FEKT VUT v Brně 
pro konferenci  FOO FEKT konanou dne 10. února 2011 

 
 

1. Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření, pokladní hotovosti a kontrolu peněžního 
deníku. Konstatuje, že v průběhu sledovaného období nezjistila žádné nedostatky. Byla 
provedena inventura majetku v odborovém skladu v souvislosti s jeho přestěhováním 
z Údolní 53 na Technickou 10.  Po odpisu několika morálně a funkčně zastaralých věcí 
jako byla sada kufrů, několika batohů na  kovovém rámu (krosen), vše odpovídalo 
skutečnému stavu. Dva přívěsné vozíky jsou v provozu schopném stavu umístěné v 
garážích T 10.  Osvědčení o platnosti „Technické kontroly“ jsou vydaná  do července 
2012. Sortiment skladu byl rozšířen zakoupením cestovního kufru na kolečkách. 

2. Knihovna beletrie po přestěhování prošla revizí knižního fondu, bylo odepsáno 1500 
poškozených svazků a titulů o které  nebyl dlouhodobý zájem. Kontrolní komise ocenila 
budoucí možnost vyhledat si žádaný titul v knihovním webovském katalogu a také to, že 
je konečně knihovna přístupná bez nutnosti cestování na druhý konec města. 

3. Na výroční konferenci VOS bylo upozornění na úbytek členů. Oproti roku 1990 se 
jednalo o dvě třetiny. Kontrolní komise upozorňuje na přetrvávající sestupný trend 
v členství i na naší fakultě. V současné době máme 120 odborářů převážně středního a 
staršího věku. V loňském roce z odborů tři vystoupili a jeden vstoupil, takže evidujme na 
naší fakultě stav, kdy zhruba každý třetí zaměstnanec je členem odborů. Tato skutečnost a 
snaha vedení fakulty některé body z  kolektivní smlouvy vypustit, nebude v budoucích 
letech při kolektivním vyjednávání pro všechny zaměstnance příznivá. 

4. Průběžně je prováděna kontrola poskytování příspěvků z prostředků odborové organizace 
FEKT. Ve všech kontrolovaných případech bylo postupováno v souladu s přijatými  
a schválenými zásadami a předpisy pro hospodaření s odborovými prostředky. Kontrolní 
komise také kontrolovala plnění úkolů z poslední konference konané dne 18. února  2010. 
Konstatuje, že úkoly jsou průběžně plněny. Stávající kolektivní smlouva končí 30. dubna 
2011. Navýšení tarifních platů se v ní nepodařilo zakotvit. Kontrolní komise doporučuje 
vést kolektivní vyjednávání s vedením fakulty s cílem uzavřít kolektivní smlouvu FEKT. 
Pokusit se v nastávajícím období zlepšit mzdovou situaci pracovníků, která se současnými 
restrikcemi z úrovně ministerstva školství zhoršuje. Důraz je zapotřebí zvýšit zejména při 
vyjednání o zvýšení tarifních platů. 

5. Kontrolní komise navrhuje vyplatit za uplynulé období odměny členům fakultního výboru 
v plné výši, dále pak členům kontrolní komise ing. Rozsívalové, paní Zemanové, panu 
Sadovskému za provedení inventury, kontrolu čerpání finančních prostředků fakultní 
odborové organizace, a panu Sadovskému navíc za údržbu dvou přívěsných vozíků a 
vedení skladu. Paní Rousové za vedení knihovny, ing.  Valentovi za tvorbu a aktualizaci 
webovských stránek a paní Bílkové  za vedení a evidenci  příspěvků a jejich srážky ze 
mzdy. 

     V Brně 9. 2. 2011 

                                                               Za  kontrolní komisi OO FEKT v Brně  

                                                                         Předseda:  Miroslav Sadovský 

                                                                          Členové : Ing. Zdena Rozsívalová 
                                                                                          Zora Zemanová     


