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USNESENÍ XIV. SJEZDU VOS KONANÉHO 11. 2. 2004 V PRAZE


Sjezd schvaluje:

1.1.	 Jednací řád a program jednání sjezdu.
1.2.	 Složení pracovního předsednictva a pracovních komisí sjezdu.
1.3. 	Ukončení Mimořádného permanentního sjezdu VOS .
1.4. 	Zprávu o činnosti výboru VOS v období od XIII. sjezdu.
1.5. 	Zprávu o hospodaření VOS v roce 2003.
1.6. 	Zprávu kontrolní komise VOS.
1.7. 	Rozpočet VOS na rok 2004 s tím, že zvýšení ročního příspěvku za člena na VOS se promítne v příslušných položkách rozpočtu.
1.8. 	Úpravu Stanov VOS ve znění předloženém komisí pro úpravu Stanov sjezdu.
1.9. 	Zvýšení ročního příspěvku za člena na VOS na výši 125,- Kč.
1.10.	Změnu klíče delegátů sjezdů VOS s hlasem rozhodujícím na jednoho delegáta na 100 členů ( i započatých ) z každé ZO.


Sjezd ukládá výboru VOS:

2.1. 	Upravit finanční řád VOS v souvislosti s novou finanční osnovou ( ve spolupráci s odborníky ).
2.2. 	Provést vyvolané změny ve Stanovách VOS.
2.3. 	Urgovat a vybrat mimořádným sjezdem schválené mimořádné příspěvky od ZO, které dosud nezaplatily (platí stejná pravidla jako u běžných příspěvků). 
2.4. 	Zřídit krizový fond a do tohoto převést zůstatek mimořádných příspěvků vybraných podle schváleného usnesení mimořádného sjezdu a připravit odpovídající změny ve finančním řádu VOS. Tento fond bude sloužit k financování mediálních prezentací a protestních akcí, jejichž pořadatelem je VOS, nebo které VOS spolupořádá. S tímto fondem disponuje výbor VOS a o jeho použití průběžně informuje členskou základnu.
2.5. 	Neprodleně provést registraci schválených Stanov VOS.
2.6. 	Prosazovat ve spolupráci s příslušnými institucemi vznik sociálního fondu na VŠ.
2.7. 	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 předsedu a 1. místopředsedu VOS.
2.8. 	Připravit na jaře roku 2004 aktiv předsedů a zajistit vhodným způsobem instruktáž hospodářů  ZO v souvislosti s přechodem na zjednodušenou formu podvojného účetnictví.
2.9. 	Podporovat reformu financování VŠ, která zaručí jejich kvalitativní rozvoj, harmonizaci se stavem univerzit v EU a výrazné zlepšení sociální situace zaměstnanců veřejných vysokých škol.
2.10. 	V souvislosti s poklesem členské základny uspořádat v jednotlivých univerzitních městech veřejné aktivy na podporu posílení členské základny ve spolupráci se ZO a KOR.
2.11. 	Hájit oprávněné zájmy akademických pracovníků VŠ ve smyslu zákona 46/2004 Sb. a dále ve smyslu směrnice 1999/70/ES o úpravách pracovních poměrů na dobu určitou a zamezení bezdůvodného řetězení těchto pracovních poměrů.



Sjezd ukládá ZO VOS:

Základním organizacím, které dosud nezaplatily mimořádný příspěvek schválený mimořádným sjezdem VOS okamžitě zjednat nápravu. Jinak se vystavují sankcím podle Stanov.

	Uhradit členské příspěvky ve výši 125,- Kč na 1 člena do 11.3.2004 na číslo účtu: 

1934922329/0800 ČS, a.s. OP Praha 1.
3.3. 	Nejpozději do jednoho měsíce po podpisu kolektivní smlouvy zaslat její kopii na sekretariát VOS.
3.4. 	Zajistit prostřednictvím zástupců v KOR naplňování čl. 10, odst. 10.7 Stanov VOS.
3.5. 	Závazně sledovat práci své KOR na jednotlivých VŠ a v případě závažných nedostatků zvolit nové zástupce do KOR. Tento bod se jmenovitě týká ZO na Univerzitě Karlově.


Sjezd konstatuje:

4.1. 		Stále trvá neuspokojivý stav systému financování veřejných VŠ a došlo k odkladu zahájení strukturální reformy financování veřejných VŠ, připravovaných RVŠ, ČKR a MŠMT na jaře 2003.


Sjezd vyjadřuje podporu :

5.1. 	Připravované protestní akci „ Týden neklidu“ – 29. 3. – 2. 4. 2004.



V Praze dne 11. února 2004 




Za návrhovou komisi:



Ing. F. Navrátil


Ing. J. Kolář, CSc.


RNDr. L. Bauer, CSc.


