
 

 

 

 

USNESENÍ VÝROČNÍ KONFERENCE VOS 

KONANÉ 2. 2. 2017 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 konané 

16. 2. 2016. 

1.4 Zprávu o hospodaření VOS v roce 2016. 

1.5 Rozpočet VOS na rok 2017. 

 

2. Konference bere na vědomí: 
 

2.1 Zprávu kontrolní komise VOS. 

2.2 Zprávu inspektorky BOZP. 

2.3 Informaci o připravované změně ve funkci předsedy VOS a děkuje stávajícímu  

předsedovi za činnost odvedenou pro VOS. 

 

3. Konference ukládá výboru VOS: 
 

3.1 Uhradit skutečný deficit hospodaření VOS za rok 2017 z finančního majetku 

VOS. 

3.2 Pokračovat v plnění úkolů přijatých XXI. sjezdem VOS a to: 

V souvislosti s poklesem členské základny spolupracovat s jednotlivými ZO 

příp. KOR v jednotlivých univerzitních městech při pořádání veřejných setkání 

se zaměstnanci 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. 

3.3 V souvislosti s poklesem členské základny navázat užší spolupráci 

se studentskými organizacemi a aktivně je seznamovat s tím, co jim může 

přinést členství v odborové organizaci. 

3.4 Ve spolupráci s akademickými reprezentacemi se aktivně účastnit vyjednávání 

o přípravě státního rozpočtu na rok 2018. 



3.5 Pokračovat v projektu budoucí integrace VOS a ČMOS PŠ se spoluúčastí OS 

pracovníků vědy a výzkumu a OS zaměstnanců knihoven. 

3.6 Rozpracovat náměty a připomínky z diskuze. 

 

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

4.1 Připravovat ve spolupráci se sdruženými odborovými svazy budoucí pravidla 

pro evidenci členů a výběru členských příspěvků. 

 

5. Konference ukládá ZO VOS: 
 

5.1 Uhradit členské příspěvky na činnost VOS na rok 2017 ve výši 400,- Kč 

na člena ZO VOS do 2. 4. 2017 na číslo účtu: 1015292557/6100. 

5.2 Pokračovat v plnění úkolů přijatých XXI. sjezdem VOS a to: 

Nejpozději do jednoho měsíce od podpisu kolektivní smlouvy nebo dodatku 

k ní zaslat kopii nebo odkaz na webové stránky sekretariátu VOS. 

Využívat materiály postoupené výborem VOS k informování členů VOS 

a dalších pracovníků a k propagaci VOS. 

5.3 Informovat výbor VOS o nových sociálních aktivitách určených zaměstnancům 

VŠ (např. založení mateřské školky, dětského koutku, penzijního připojištění 

resp. jiného využití sociálního fondu) za účelem předání zkušeností dalším ZO 

VOS. 

 

6. Konference doporučuje ZO VOS: 
 

6.1 Uveřejnit na vnitřních webových stránkách vysoké školy odkaz na kontakt 

se základní odborovou organizací. 

 

7. Konference schvaluje prohlášení Výroční konference VOS 2017. 

 

 

 

 

 
V Praze dne 2. února 2017 

 

 

 

Za návrhovou komisi: 

 

1. Mgr. Petr Baierl    …………………………………………… 

2. Doc. Ing. Josef Kolář, CSc.                           …………………………………………… 


