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ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE 

VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU  

ZA OBDOBÍ OD XXII. SJEZDU VOS  

 

 

 

 

 

 Kontrolní komise se věnovala kontrole plnění základních úkolů VOS daných 

Stanovami, Finančním řádem a Usnesením XXII. sjezdu VOS se zaměřením 

na sledování efektivnosti činnosti svazu. Pravidelně se zabývala ekonomickými 

otázkami. 

 

 

I. Práce výboru 

 

 V období od XXII. sjezdu VOS se výbor sešel k jedenácti řádným jednáním 

s průměrnou účastí 82 %. Výbor se zodpovědně zabýval úkoly, které mu byly 

uloženy Usnesením XXII. sjezdu VOS. Všechny úkoly uložené výboru VOS 

(v odstavci 3 tohoto usnesení) byly ze strany výboru řádně plněny. Jejich 

vyhodnocení obsažené ve zprávě o činnosti výboru je v souladu s názory kontrolní 

komise na plnění Usnesení XXII. sjezdu VOS. 

Pokud smysluplné naplnění úkolů uložených Usnesením vyžaduje součinnost ZO, 

zůstávají zde značné rezervy. Týká se to zejména bodu 2.4 (spolupracovat 

s jednotlivými ZO příp. KOR v jednotlivých univerzitních městech při pořádání 

veřejných setkání se zaměstnanci veřejných vysokých škol). Naplnění takového 

úkolu výborem VOS je limitováno spoluprací jednotlivých ZO a KOR.  

Mimořádné ocenění si zaslouží zejména úsilí, které výbor věnoval 

ve spolupráci s RVŠ a ČKR aktivitám souvisejícím s vyjednáváním o financování 



vysokých škol. Zde je zapotřebí vyzdvihnout především společné působení VOS 

a reprezentací VŠ, jmenovitě Konferencí rektorů a Rady VŠ. Tyto kroky aktivně 

působily na změnu objemu financí v celém segmentu vysokého školství. O všech 

těchto krocích výbor průběžně informoval ZO (bod 2.5 Usnesení).   

Došlo k integraci VOS a ČMOS PŠ na konfederačním principu, která otevírá 

možnost kvalitativního posunu spolupráce obou svazů formou, která by mohla dobře 

vyhovovat specifikům VOS. Prohloubení této spolupráce bude dále podpořeno 

připravovaným přesunem sídla VOS na Senovážné náměstí, kde bude svaz působit 

v prostorách  ČMOS PŠ. 

 Většina bodů této části Usnesení svou povahou přesahuje jednoroční období. 

Proto KK doporučuje sjezdu formulovat do Usnesení vhodným způsobem 

pokračování těchto úkolů. Týká se to hlavně problematiky financování vysokých 

škol, dalšího postupu spolupráce VOS s ČMKOS i spolupráce s dalšími 

organizacemi, zejména s OZ Školstva a vedy. 

Co se týká spolupráce výboru VOS s kontrolní komisí, výbor se pravidelně 

zabýval zápisy kontrolní komise a reagoval na její podněty. K užší spolupráci výboru 

a kontrolní komise přispělo i společné zasedání výboru a kontrolní komise a účast 

předsedy kontrolní komise či Ing. Luňáčka na jednání výboru vždy, když to bylo 

potřebné vzhledem k projednávaným záležitostem, jakož i účast předsedy svazu 

na listopadovém zasedáni kontrolní komise. 

  

 

II. Kontrola hospodaření a inventarizace 

 

 Kontrolní komise se na svých zasedáních zabývala výsledky hospodaření 

a konstatovala, že i v roce 2018 se dařilo odpovědným přístupem k plnění 

schváleného rozpočtu snižovat náklady. Současně bylo dosaženo vyšších příjmů 

(zejména díky vyšším příjmům z MSDU OS vzhledem k úpravě majetkových podílů 

jednotlivých svazů v návaznosti na soudní rozhodnutí, stabilitě příjmů z KŠV Brno 



i soustavnému tlaku výboru a kontrolní komise na řádný odvod členských příspěvků 

ze ZO), takže v roce 2018 hospodaření skončilo s přebytkem. Rozpočet na rok 2019 

je jako každoročně i při snaze o maximální úspornost navrhován jako mírně 

deficitní, ale dá se předpokládat, zejména pokud nebude nutné čerpat položky, které 

mají povahu rezervy pro nepředvídané situace, že výsledek hospodaření v roce 2019 

může být i příznivější. KK doporučuje sjezdu schválení navrhovaného rozpočtu 

při zachování současné výše příspěvku ZO na činnost VOS, která je stanovena 

Usnesením XXII. sjezdu VOS. 

 KK rovněž provedla inventarizaci a kontrolu účetnictví. Porovnáním 

inventárních seznamů se skutečným stavem nebyly shledány žádné rozdíly. 

Účetnictví je vedeno řádným a přehledným způsobem.  

 

 

 III. Základní organizace VOS a členská základna 

 

 I v roce 2018 došlo k poklesu členské základny. 3207 členů (dle stavu k 30. 6.) 

představuje ve srovnání s předchozím rokem opět pokles, tentokrát jen o 4 %. Přístup 

ZO k plnění úkolů vyplývajících ze Stanov VOS, Finančního řádu VOS a Usnesení 

XXII sjezdu VOS 2018 je velmi rozdílný. 

XXII. sjezd  VOS  uložil ZO tyto úkoly: 

3.1 Uhradit členské příspěvky na činnost VOS na rok 2018 ve výši 400,- Kč 

za člena VOS do 14. 4. 2018 na číslo účtu: 1015292557/6100.  

3.2 Nejpozději do jednoho měsíce od podpisu kopie kolektivní smlouvy nebo 

dodatku k ní, zaslat kopii sekretariátu VOS.  

3.3 Uveřejnit na vnitřních webových stránkách vysoké školy odkaz na kontakt 

se základní odborovou organizací. 

3.4 Projednávat na členských schůzích ZO VOS záměr užší spolupráce 

a společné strategie pro prosazení zásadních změn ve financování školství VOS 

a ČMOS pracovníků školství a zasílat náměty a připomínky sekretariátu VOS. 



Jako každoročně nelze žádný bod považovat za stoprocentně splněný. Bodu 

týkajícímu se úhrady členských příspěvků věnoval výbor i kontrolní komise trvalou 

pozornost. Ve srovnání s předchozími roky se podařilo dosáhnut výrazného zlepšení. 

V termínu jej však nesplnila řada ZO, v lednu 2019 ještě dlužilo členské příspěvky 

5 ZO. Obdobný průběh mělo zpracování evidenčních listů ZO a jejich zasílání 

na sekretariát VOS. Je také zapotřebí dokončit registraci ZO v souladu s novým 

Občanským zákoníkem a získání IČ, všechny potřebné podklady včetně praktických 

zkušeností mají ZO k dispozici.  

Plnění bodů 3.2 - 3.4 rovněž není uspokojivé, navíc je i obtížně 

kontrolovatelné.  

 

 

IV. Hodnocení práce kontrolní komise 

 

V období od XXII. sjezdu VOS se kontrolní komise sešla kromě společného 

zasedání s výborem k osmi zasedáním se 100 % účastí. Kontrolní komise se kromě 

aktuálních záležitostí pravidelně zabývala kontrolou Usnesení a hospodařením VOS. 

Zvýšenou pozornost věnovala ZO, které byly v prodlení s platbou členských 

příspěvků a odevzdáním evidenčních listů. Závěry z těchto oblastí byly shrnuty 

v předchozích bodech zprávy.  

Členové komise se průběžně zabývali přípravou podkladů ekonomické povahy 

pro jednání.  

KK se dále zabývala problematikou implementace GDRP jak na úrovni VOS, tak 

i na úrovni ZO. Dalším okruhem byl postup zakládání a rušení ZO, postup a nutná 

legislativa pro ZO při zakládání běžných účtů. Mzdová situace a její vývoj patřila 

mezi další sledované oblasti, bohužel vzhledem k neochotě vedení některých VŠ 

tyto informace sdělovat jde o problematickou část. 

Předseda kontrolní komise RNDr. Bauer se podle potřeby účastnil zasedání 

výboru VOS. Dále zastupoval VOS na Valné hromadě Klubu školství a vědy Brno 



(XLII. VH v červnu a XLIII. VH v prosinci). Otázkami spojenými s Klubem školství 

a vědy Brno se kontrolní komise soustavně zabývala. Pozornost věnovala zejména 

výši prostředků, které získává VOS postupným rozpouštěním kapitálového fondu 

v souvislosti s přínosy realizované půdní vestavby a hospodaření KŠV.  

V roce 2018 působil Ing. Jiří Luňáček jako člen revizní komise MSDU OS. 

Důležité skutečnosti fungování by se daly shrnout do následujícího: Byla vytvořena 

a schválena koncepce fungování unie do roku 2027. Proběhlo výběrové řízení 

na prodej DOS 3, byl vybrán kupující a celá realizace by měla skončit v únoru 2019. 

Revizní komise pracovala do voleb v prosinci 2019 ve složení předsedkyně 

PhDr. Gavlasová (Českomoravský OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu), 

místopředsedkyně Ing. Krbečková (OS pracovníků textilního, oděvního 

a kožedělného průmyslu Čech a Moravy), Mgr. Holubová (OS zaměstnanců 

poštovních, telekomunikačních a novinových služeb), Ing. Voráčková (Nezávislý OS 

pracovníků potravinového průmyslu a příbuzných odvětví Čech a Moravy), 

pan Svoboda (OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví) a Ing. Luňáček (VOS). 

Po volbách došlo k výměně pana Svobody za Ing. Kleinovou z OS obchodu. Mezi 

základní úkoly na následující roky patří realizace úprav v Hotelu Olšanka, konkrétně 

instalace klimatizací, úpravy kanceláří na pokoje a revitalizace topné soustavy.   

Všichni členové kontrolní komise se účastnili aktivu předsedů ZO VOS, 

RNDr. Bauer a Ing. Janáčková se účastnili také odborných seminářů ČMKOS o 

GDPR a pracovně právní regulaci a sociálním dialogu. 

 

 


