Usnesení XIII. sjezdu VOS 
konaného 30. 1. – 31. 1. 2003 v Pardubicích


Sjezd schvaluje:

	Zprávu o činnosti výboru VOS v období od XII. Sjezdu VOS.
Zprávu o hospodaření VOS v roce 2002.
Zprávu kontrolní komise VOS.
Rozpočet VOS na rok 2003 s tím, že deficit bude uhrazen ze základního jmění VOS.
Úpravu Stanov VOS a Finančního řádu VOS ve znění předloženém sjezdu.
V souladu s čl. 11.1 d) Stanov sjezd ruší členství ZO č. 2145 (fakulta architektury ČVUT Praha), která nezaplatila členské příspěvky do zasedání sjezdu.
Programové prohlášení XIII. sjezdu VOS.
Poskytnutí sociální výpomoci členům VOS postiženým povodněmi v celkové částce, která je součástí rozpočtu a to na základě žádostí došlých k termínu XIII. sjezdu.

Sjezd ukládá výboru VOS:

	Neprodleně provést registraci schválených stanov VOS.
Podle aktuálních ekonomických podmínek využít pro financování deficitu rozpočtu VOS výnosy z prodeje podílových listů Pioneer Trustu v hodnotě nezbytné pro zajištění provozu VOS. Sjezd zmocňuje k prodeji podílových listů Pioneer Trustu předsedu a l. místopředsedu nově zvoleného výboru VOS.
Zpracovávat návrhy ZO ke zmírnění poklesu počtu členů VOS a realizovat konkrétní opatření ve spolupráci se ZO.
Projednat s RVŠ a ČKR obsah Programového prohlášení XIII. sjezdu VOS s cílem nalézt přijatelnou strategii pro prosazení zásadního zlepšení financování vysokých škol a zejména kritické situace v odměňování pracovníků veřejných vysokých škol.
Ve spolupráci s reprezentacemi vysokých škol a MŠMT prosazovat takovou změnu právního rámce hospodaření vysokých škol, která by umožnila vznik sociálního fondu.
Ve shora uvedeném smyslu jednat s příslušnými výbory PS PČR.
Připravit v prvním pololetí roku 2003 aktiv předsedů ZO VOS k otázkám mezd a systému financování vysokých škol.
Zahájit dlouhodobou mediální kampaň vysvětlující problémy zaměstnanců vysokých škol. Kampaň vést ve spolupráci s jednotlivými ZO VOS. Pozornost věnovat především informacím o skutečné výši mezd a sociálních podmínkách pracovníků vysokých škol, rozpornosti některých údajů oficiálních statistik o vysokých školách, jakož i možným reakcím VOS.
Podporovat změnu systému financování vysokých škol z tzv. výkonového financování (normativy) na institucionální financování, který by zaručil kvalitativní rozvoj vysokých škol. Požadovat vyhlašování finančního rámce pro vysoké školy s pětiletým výhledem, který by se průběžně korigoval.


Sjezd ukládá základním organizacím VOS:

	Uhradit členské příspěvky ve výši 100,- Kč na člena do 28. 2. 2003 na číslo účtu:1934922329/0800 ČS, a.s. OP Praha 1.
Nejpozději do 1 měsíce po podpisu Kolektivní smlouvy zaslat její znění na adresu sekretariátu VOS.
Zabývat se analýzou příčin poklesu členské základny (pokud k němu v ZO došlo) a navrhnout výboru VOS opatření, které by tento negativní jev zmírnila.
Zajistit prostřednictvím zástupců v KOR naplňování čl. 10 odst. 10.7 Stanov VOS.
Otázka členství osob, které nejsou v pracovním poměru k vysoké škole je v kompetenci ZO.

Sjezd bere na vědomí:

	Ukončení členství ZO č. 4186 – ŠZP JU Hluboká nad Vltavou.
Petici mladých pedagogů FF UP Olomouc „Počítejte s námi“ a vyjadřuje podporu její základní myšlence – pocitu ohrožení životních jistot signatářů.

Sjezd doporučuje:

	Postupně s ohledem na minimalizaci ztráty diverzifikovat investici VOSu z akciového fondu Pioneer Trustu na jiné dluhopisové fondy.

Sjezd prohlašuje:

VOS bude v souladu se svým programovým prohlášením usilovat v dialogu se zákonodárnými sbory a vládou ČR o postupnou realizaci takových změn ve financování vysokoškolského vzdělávacího systému, které by vytvořily podmínky pro výrazněji omlazené pedagogické sbory vysokých škol a umožňovaly v průběhu pěti let dosáhnout dvojnásobku dnešní průměrné nárokové složky mzdy zaměstnanců veřejných vysokých škol.



V Pardubicích dne 31. ledna 2003			za návrhovou komisi:
							
Ing. Navrátil
							
Ing. Zmek
							
Doc. Fiala

