
Zpráva z Výroční konference VOS 
 
Dne 3. 2. 2017 se konala Výroční konference VOS v Praze. 
Vystoupil host – Josef Středula, předseda ČMKOS 
 
Shrnutí: 
 
Novela VŠ – zásadní změna v akreditacích, nyní je to správní řízení. Zástupci VOS 
navrženi do databáze hodnotitelů. 
 
Rozpočty VŠ – od r. 2015 setrvalé snižování, úspěšná pouze stipendia doktorandů  
(1. krok ve snaze VOS). Strategií je, aby se koncepce držela déle, než je funkční období 
jedné vlády. Odměňování na VŠ je nesourodé a ministryně si nechá provést právní 
analýzu mzdových předpisů (zaručená / minimální mzda, projednání s odbory a 
následné schvalování AS, zakotvení v interních mzdových tabulkách jednotlivých VŠ) – 
zda není v rozporu s legislativou.   
 
Všechny ZO VOS musí dle zákona zveřejnit výsledky hospodaření u Rejstříkového 
soudu (majetek a závazky pro jednoduché účetnictví) – metodika se bude posílat, jinak 
hrozí pokuty! ZO musí vést peněžní deník a pokladní knihu. 
Dále je povinnost zveřejňovat všechny smlouvy – tedy i KS (do 7. 6. 2017 je termín) – 
zajistí organizace, tedy vedení VŠ. Je dobré dát tuto klauzuli přímo do KS, že zveřejnění u 
Rejstříkového soudu zajistí VŠ. 
 
Diskuse: 
LF UK – nemají osobní ohodnocení, vše mají ve mzdě 
MUNI – pro akademiky nemají mzdové stupně 
Mendelova univerzita Brno – mzdové tabulky od r. 2008 měli valorizovat loni, odbory 
dojednaly s rektorem navýšení, ale AS neschválil – k čemu je tedy kolektivní vyjednávání? 
JAMU – kvestorka bude rušit mzdové stupně, dříve měli v KS 13. plat a nyní jednají o jeho 
znovuzanesení do KS 
ČVUT – FBMI se soudí s vedením VŠ, jelikož vedení fakulty odmítlo sdělit odborům 
čerpání mzdových prostředků podle kategorií zaměstnanců, ani rektor, tedy podali k soudu 
 
Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si může každá ZO VOS 
vyžádat od vedení přehled o čerpání mzdových prostředků podle kategorií zaměstnanců 
za každý rok.  
 
Požadavek na navýšení mezd ve VŠ v letošním roce o 5%. 
Požadavek na min. mzdu v ČR je 12.500 Kč.  V CZ je min. mzda 407 E, v SK je 435 E. 
Doporučení – co nejmenší nadtarifní složka, vše by mělo být ve mzdě. 
Nejznámější odborový svaz na světě: Asociace hráčů NHL. 
U nás např.: Herecká asociace – uděluje ceny Thálie. 
Podpora ČMKOS pro aktivity VOS. 
 
ČMKOS svolává na 16. září do Prahy velký manifestační mítink odborů pod heslem 
„Konec levné práce v ČR“. 
 
Zpracovala:  
Mgr. Bronislava Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP Olomouc  
6. 2. 2017 


