
 
 Zpráva kontrolní komise FEKT VUT v Brně  

pro konferenci FOO FEKT konanou dne 8. března 2012  
 

  
 
  

 1. Kontrolní komise při kontrole hospodaření odborové organizace, pokladní hotovosti a kontrole 
peněžního deníku v průběhu sledovaného období nezjistila žádné nedostatky.  

2.  Průběžně je prováděna kontrola poskytování příspěvků z prostředků odborové fakultní organizace 
Ve všech kontrolovaných případech bylo postupováno v souladu s přijatými a schválenými 
zásadami pro hospodaření s odborovými prostředky.  

3.  Kontrolní komise pří kontrole plnění úkolů od poslední konference v únoru 2011 konstatuje, že 
úkol kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem se daří plnit s určitými obtížemi. V letošním 
roce vyjednávání o podpisu kolektivní smlouvy již začalo v souvislosti se změnami v zákoníku 
práce o něco dříve oproti minulým rokům. Příslib je i v posunu v souvislosti se zvýšením tarifních 
mezd. Vyjednávání bude postupujícími roky stále obtížnější s ohledem na ekonomickou situaci 
školy a také v souvislosti přirozeným úbytkem organizovaných členů odborů v poměru k počtu 
zaměstnanců jednak fakulty, celého VUT a i VOS.  

4.   V souvislosti se stěhováním odborového skladu z Údolní na Technickou došlo k vytřídění majetku, 
zůstalo jen několik stanů, vařičů a spacáků. V majetku odborové organizace jsou pořád 2 přívěsné 
vozíky ve stáří 20 a 24 roků stále v provozuschopném stavu a jsou členy odborů využívány. Je 
trochu smutné, že zaměstnanci, kteří v odborech nejsou a tím i neplatí příspěvky se domáhají jejich 
zapůjčování.  V  současnosti je parkujeme  v podzemních garážích na Technické 10. Inventuru 
v tomto skladu provedly  hospodářka paní Šíchová a členka kontrolní komise  paní Zemanová. 

 
5. Inventura v knihovně beletrie provedena zatím nebyla. Bude tak učiněno, jakmile bude zveřejněn 

seznam titulů na internetových stránkách odborové organizace. 
            
7. Kontrolní komise schvaluje  návrh  na vyplacení odměn za uplynulé období, členům fakultního 

výboru, členům kontrolní komise Ing. Rozsívalové, Zemanové a panu Sadovskému za provedení 
inventury ve skladě, průběžné kontrole čerpání finančních prostředků odborové organizace a 
kontrole peněžního  deníku. Za vedení knihovny paní Rousové, Ing. Valentovi za vedení webových 
stránek, panu Sadovskému za vedení skladu, údržbu vozíků a jejich půjčování a paní Bílkové za 
evidenci  členských příspěvků a jejich srážení  ze mzdy. 

 
 
 
 
 
 
 
     V Brně   8. 3. 2012                                                                  Miroslav Sadovský  
                                                                                                předseda kontrolní komise 


