
 
 
 

USNESENÍ XIX. SJEZDU VOS KONANÉHO 
3. 2. 2009 V PRAZE 

 
 
1.  Sjezd schvaluje: 
 
1.1 Jednací řád a program jednání sjezdu. 
1.2 Složení pracovního předsednictva a pracovních komisí sjezdu. 
1.3 Zprávu o činnosti výboru VOS v období od XVIII. sjezdu. 
1.4 Zprávu o hospodaření VOS v roce 2008. 
1.5 Rozpočet VOS na rok 2009. 
1.6 Zprávu volební komise o průběhu a výsledcích voleb do výboru a kontrolní komise 

VOS v předloženém znění.  
 
 
2.  Sjezd ukládá výboru VOS: 
 
2.1 Uhradit skutečný deficit hospodaření VOS za rok 2009 z finančního majetku VOS.  
2.2 Připravit v roce 2009 jarní  a podzimní seminář v rámci projektu Posilování sociálního 

dialogu. 
2.3 V souvislosti s poklesem členské základny spolupracovat s jednotlivými ZO příp. 

KOR v  jednotlivých univerzitních městech při pořádání veřejných setkání 
se zaměstnanci veřejných vysokých škol. 

2.4 Informovat průběžně ZO VOS o spolupráci s MŠMT, sociálními partnery a dalšími 
subjekty, kterou považuje za důležitou pro plnění hlavních úkolů VOS a pro posílení 
prestiže VOS. 

2.5 Pozorně sledovat přípravu tezí věcného záměru zákona o terc.vzdělávání a žádat 
MŠMT aby vedle akademických reprezentací byl k jejich projednávání pozván i 
zástupce VOS. 

 
 
3.  Sjezd doporučuje výboru VOS ve spolupráci s KK VOS: 
 
3.1 Vypracovat pravidla pro vedení členské evidence v ZO VOS, seznámit s nimi ZO 

VOS. 
 

 
 
 
 



4.  Sjezd ukládá ZO VOS  : 
 
4.1 Uhradit členské příspěvky na činnost VOS na rok 2009 ve výši 190,- Kč za člena ZO 

VOS do 3. 4. 2009 na číslo účtu: 1934922329/0800 ČS, a.s. OP Praha 1. 
4.2 Nejpozději do jednoho měsíce od podpisu kolektivní smlouvy nebo dodatku k ní zaslat 

kopii sekretariátu VOS. 
4.3 Uveřejnit na vnitřních webových stránkách vysoké školy odkaz na kontakt se základní 

odborovou organizací. 
4.4 Využívat materiály postoupené výborem VOS k informování členů VOS a dalších 

pracovníků a k propagaci práce VOS. 
 
 
 

5.  Sjezd bere na vědomí: 
 
5.1 Zprávu kontrolní komise VOS 
5.2 Zprávu inspektorky BOZP 
5.3 Ukončení činnosti ZO VOS 5200 AVU v Praze na vlastní žádost a vynětí z evidence . 
5.4 Ukončení činnosti ZO VOS 3150 CDMS CRYSTAL VŠE Praha na vlastní žádost a 

vynětí z evidence. 
5.5 Obnovení evidence ZO VOS 1521 Filozofická fakulta UP v Olomouci ve VOS. 
5.6 Založení nové ZO VOS 1599 Rektorát UP v Olomouci. 
5.7 Založení nové ZO VOS 1123 Fakulta humanitních studií UK v Praze. 
 
 
6.  Sjezd prohlašuje: 
 
6.1 Strategický dokument, který si klade za cíl reformovat terciární sektor vzdělávání 

nelze formulovat bez aktivní spoluúčasti akademické veřejnosti. Bílá kniha terciárního 
vzdělávání, kterou vláda schválila 26.1.2009, obsahuje vedle nesporně potřebných 
a prospěšných návrhů i takové, které nelze považovat za domyšlené a které, zejména 
v oblasti řízení akademických institucí, odrážejí úzké technokraticko-ekonomické 
myšlení tvůrců textu. VOS proto nemůže Bílou knihu bez výhrad považovat za dobrý 
základ pro vznik budoucího zákona a bude všemi prostředky usilovat o to, aby 
příprava nového zákona byla procesem otevřeným akademickému prostředí 
a sociálním partnerům. Jsme přesvědčeni, že kvalitní zákon nemůže vzniknout ve 
spěchu, pod tlakem politické objednávky. 

 
V Praze dne 3. února 2009   
 
 
Za návrhovou komisi: 
 
RNDr. Luboš Bauer, CSc.                                      ………………………………… 

doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.                              ………………………………… 

PhDr. PaedDr. Václav Klapal, Ph.D.                      ………………………………… 


