
VYSOKOŠKOLSKÝ ODBOROVÝ SVAZ
NÁM. W. CHURCHILLA2. 113 59 PRAHA 3

Tel.: 234462298 TelJfax: 222720720

USNESENÍ KONFERENCE VOS KONANÉ
7. 2. 2011 V PRAZE

1. Konference schvaluje:

1.1 Jednací řád a program jednání konference.
1.2 Složení pracovního předsednictva a pracovních komisí konference.
1.3 Zprávu o činnosti výboru VOS v období od výroční konference VOS 2010.
1.4 Zprávu o hospodaření VOS v roce 2010.
1.5 Rozpočet VOS na rok 2011.

2. Konference ukládá výboru VOS:

2.1 Uhradit skutečný deficit hospodaření VOS za rok 2011 z finančního majetku VOS.
2.2 Pokračovat v realizaci projektu ,,Rozšiřování a zvyšování kvality poskytovaných

služeb pro zaměstnance prostřednictvím sociálního dialogu a pomocí rozvoje lidských
zdrojů sociálních partnerů - ČMKOS a ASO" na období 2010 - 2012.

2.3 Pokračovat v plnění úkolů přijatých XIX. sjezdem VOS a Výroční konferencí VOS
2010 a to:
- 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.
- 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.
- Pozorně sledovat přípravu tezí věcného záměru zákona o terc. vzdělávání a žádat
MŠMT, aby vedle akademických reprezentací byl kjejich projednávání pozván i
zástupce VOS.

2.4 Sledovat úpravy rozpočtu MŠMT a neprodleně informovat ZO VOS o úsporných
opatřeních.

2.5 Otevřít na webových stránkách VOS všeobecnou diskuzi k návrhu vysokoškolského
zákona.

2.6 Zahájit jednání o předběžných podmínkách případného sloučení VOS s ČMOS
pracovníků ve školství.

2.7 Iniciovat vydání zákonných předpisů pro ukončení činnosti základní odborové
organizace včetně finančního vypořádání.

2.8 Připravit informační materiál k příležitosti XX. sjezdu VOS, který bude popisovat
významné akce a úspěchy v činnosti VOS za posledních 10 let.



2.9 Připravit formulář pro zjištění věkové struktury členů ZO VOS.
Termín: do 30. 4.2011.

3. Konference doporučuje výboru VOS ve spolupráci s KK VOS:

3.1 Vypracovat pravidla pro vedení členské evidence v ZO VOS, seznámit s nimi ZO
VOS a získat ZO VOS pro spolupráci při plnění tohoto úkolu.

3.2 Vypracovat doplněk Stanov a Finančního řádu VOS, který zabrání vzniku účelových
ZO VOS zavedením registračního poplatku ve výši 200,- Kč za člena. Tento poplatek
je nevratný, bude splatný do šesti měsíců ode dne podání žádosti o registraci ve VOS
a bude příjmem rozpočtu VOS.

4. Konference ukládá ZO VOS :

4.1 Uhradit členské příspěvky na činnost VOS na rok 2011 ve výši 210,- Kč za člena ZO
VOS do 7. 4. 2011 na číslo účtu: 1934922329/0800 ČS, a.s. OP Praha 1.

4.2 Pokračovat v plnění úkolů přijatých XIX. sjezdem VOS a výroční konferencí VOS
2010 a to:
- Nejpozději do jednoho měsíce od podpisu kolektivní smlouvy nebo dodatku k ní
zaslat kopii sekretariátu VOS.

Uveřejnit na vnitřních webových stránkách vysoké školy odkaz na kontakt se
základní odborovou organizací.
- Využívat materiály postoupené výborem VOS k informování členů VOS a dalších
pracovníků a k propagaci práce VOS.

4.3 Do 30.9.2011 předložit návrhy na řešení financování provozu svazu se zaměřením na
účinné snižování deficitu.

4.4 Do 31. 10. 2011 předložit návrhy kandidátů do výboru VOS a kontrolní komise VOS.
4.5 Provést průzkum podle pokynů výboru VOS a písemně odpovědět na zaslané otázky

do 31. 10.2011.

5. Konference bere na vědomí:

5.1 Zprávu kontrolní komise VOS.
5.2 Zprávu inspektorky BOZP.

V Praze dne 7. února 2011

Za návrhovou komisi:

1. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. ... ~.~
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2. PhDr. et PaedDr. Václav Klapal, Ph.D.

3. Ing. Jiří Luňáček, Ph.D.MBA.


