Souhrnná zpráva
o plnění usnesení výroční konference Svazu ze dne 24. 2. 2016,
o činnosti Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu v roce 2016
a aktuální úkoly na rok 2017

Vážené delegátky a delegáti, vážení hosté,

jako každoročně, i letos, Vám Společný výbor Odborového svazu
pracovníků vědy a výzkumu předkládá Souhrnnou zprávu o plnění usnesení
výroční konference Svazu ze dne 25. 2. 2016, o činnosti Odborového svazu
pracovníků vědy a výzkumu v roce 2016 a aktuální úkoly na rok 2017, a to včetně
písemných materiálů, které se váží k hodnocení činnosti a hospodaření Svazu za
uplynulý rok.

Členové společného výboru se od loňské konference v únoru 2016 zúčastnili 10
schůzí Společného výboru a také řady dílčích jednání, ať už v rámci aktivit
Českomoravské konfederace odborových svazů, Akademie věd ČR či jednání
s představiteli vlády. Pozornost byla věnována zejména:
 Vyhodnocení závěrů výroční konference Svazu, včetně přijetí patřičných
opatření k realizaci schváleného usnesení, přičemž plnění tohoto programu bylo
průběžně kontrolováno.
 Přípravě a následnému vyhodnocení semináře předsedů ZO v říjnu 2016.
 Aktivní účasti a zapojení svazu:
- v orgánech Akademie věd ČR – konkrétně na Akademickém sněmu,
Ekonomické radě a v Bytové komisi AV ČR,
- v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě),
- při jednání s představiteli politických stran,
- v orgánech Českomoravské konfederace odborových svazů – na Radě
ČMKOS a Sněmu ČMKOS,
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- a na valné hromadě Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů
a v Klubu školství a vědy v Brně.

Společný výbor ve spolupráci s Revizní komisí průběžně zpracovával přehled o
hospodaření s finančními prostředky Svazu během roku 2016, který dokumentuje,
jak se plnění přijatých úkolů v jednotlivých oblastech působení promítá do čerpání
rozpočtu Svazu.
Jedním z nedůležitějších úkolů Společného výboru je spolupráce s členskými
základními organizacemi, popřípadě jednotlivými členy základních odborových
organizací. Kromě pomoci při registraci, resp. přeregistrace odborových svazů ve
spolkovém rejstříku jsme v loňském roce řešili, bohužel, i spory našich členů se
zaměstnavatelem. Konkrétně v případě neoprávněné výpovědi, šikany, řetězení
smluv na dobu určitou či kolektivního vyjednávání. A některé ze zmíněných
případů byly řešeny dokonce soudní cestou!
Důležitým tématem, o kterém jsem informoval již na loňské konferenci, byl návrh
Věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Stanovisko
k tomuto návrhu bylo zformulováno na základě společných jednání s prof. Jiřím
Drahošem, předsedou Akademie věd, s Josefem Středulou, předsedou ČMKOS,
Ing. Františkem Bartákem, předsedou Vysokoškolského odborového svazu,
s panem Arnoštem Marksem, náměstkem místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka a
paní dr. Alenou Gajdůškovou. A následně také na jednání Rady hospodářské a
sociální dohody ČR.
Od 2. 7. 2016 je nově účinná novela zákona č. 130/2002 Sb., která přinesla pouze
drobnou úpravou stávajícího zákona, jejímž účelem je sladit českou právní úpravu
s evropskou. Zákon, kterým by bylo zřízeno nové „Ministerstvo pro vědu“, v tuto
chvíli není k dispozici.
Tato situace však neplatí, pokud jde o nový systém hodnocení výzkumných
organizací METODIKA 17+. I zde jsme ve spolupráci s vedením Akademie věd a
s Vysokoškolským odborovým svazem zpracovali své připomínky. Za víceméně
pozitivní můžeme v tomto případě vnímat to, že metodika do značné míry vychází
z hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010-2014.
Náš odborový svaz se také připojil k dlouhodobé kampani „Konec levné práce“.
Při hodnocení situace na manifestačním mítinku na podzim loňského roku jsme
mohli konstatovat, že v mnohých firmách inspirovala a příznivě ovlivnila tato
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kampaň kolektivní vyjednávání pro rok 2016. Nárůst mediánové mzdy se
v loňském roce přiblížil 6,5 %, což je nejvíce za posledních osm let. V
nadcházejícím kole kolektivního vyjednávání v roce 2017 ČMKOS doporučuje,
tak, kde pro to jsou dobré ekonomické předpoklady, vyjednávat růst objemu
mzdových prostředků o 5-5,5 %.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto se dostáváme k aktuálnímu dění ve
Svazu a především k úkolům, které nás čekají v letošním roce 2017.

Na tento rok byl po dlouhé době navýšen rozpočet Akademie věd. Většina těchto
peněz byla přerozdělena tak, aby se dostala do rozpočtů jednotlivých ústavů. I přes
nepříznivý poměr institucionálního financování bychom se měli pokusit o navýšení
mezd našich zaměstnanců.
Celkovou situaci v Akademii věd v letošním roce i v letech nastávajících ovlivní
beze sporu volba nového vedení. Akademický sněm zvolil na svém zasedání 15.
prosince 2016 předsedkyní Akademie věd paní profesorku Evu Zažímalovou.
Vedení AV ČR by se paní profesorka měla ujmout 25. března 2017.
Jako Odborový svaz velice oceňujeme, že vstřícný postoj paní prof. Evy
Zažímalové k odborům a ke společným jednáním. Věříme, že dlouhodobá
spolupráce vedení Akademie věd s odbory tak bude pokračovat i nadále.
Jedním z takovýchto společných úkolů bude například otázka dalšího vývoje
hodnocení vědy v České republice a podpoře výzkumu, vývoje a inovací.
Klíčovým tématem podpory vědy, výzkumu a inovací zůstává otázka
institucionálního financování vědeckých institucí.

Dr. Ing. Pavel Konečný
Předseda Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
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