Zápis z řádného zasedání parlamentu VOS UJEP
Konaného dne:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:

28.03.2012 od 14:00 hod.
FSE, Moskevská 54, Ústí n. L., učebna 303
viz. Prezenční listina
Mgr. B. Palíková, V. Němcová

Program:
1. Projednáno rozvázání pracovního poměru s pracovnicí CI, za účasti vedoucí CI Mgr. B. Palíkové
a propuštěné zaměstnankyně CI pí. V. Němcové:
Mgr. Palíková zdůvodnila rozvázání pracovního poměru nutností snížení nákladů na provoz CI
s ohledem na tvorbu rozpočtu UJEP pro rok 2012. Protože není možné snížit náklady na provoz
systémů iFIS či STAG, byla provedena revize pracovního zatížení zaměstnanců CI. Na doporučení Ing.
Hájkové bylo prověřeno zatížení pracovnic oddělení KAS (2 zaměstnankyně), které se zabývá výdejem
univerzitních čipových karet a dříve také zpracovávalo párování poplatků. Toto již nyní není nutné,
vzhledem k párování poplatků elektronicky přes systém Saldo. Protože se již řeší i možnost
elektronického podávání žádostí o čipové karty, došlo vedení CI k rozhodnutí, že na oddělení KAS
bude zrušeno 1 pracovní místo.
Vzhledem k tomu, že pí. Němcová byla přijata jako zástup za mateřskou dovolenou a druhá
pracovnice pí. Franzová je zkušenější pracovnice, bylo rozhodnuto o propuštění pí. Němcové.
Pí. Němcové byla vyplacena mzda za 2 měsíce výpovědní lhůty + 3 měsíční odstupné.
Parlament VOS UJEP dospěl k následujícím závěrům:
Mgr. Palíková uvedla v e-mailu předsedovi VOS UJEP, že „situace byla s pracovnicí V. Němcovou
projednána bez námitek“. Z poměrně napjaté komunikace mezi bývalou pracovnicí CI a vedoucí CI
vyplynulo při jednání parlamentu, že rozvázání pracovního poměru nebylo se zaměstnankyní
projednáno, bylo jí spíše oznámeno.
Dále je parlament VOS UJEP toho názoru, že náplň práce a zatížení zaměstnanců KAS je sice často
nárazové, vzhledem k počtu studentů UJEP (revalidace karet) a počtu uchazečů přijímaných do 1.
ročníků (tvorba nových čipových karet) ovšem bude v době výdeje těchto karet jeden zaměstnanec
neúměrně zatížen a bude docházet k tvoření dlouhých front u kanceláře KAS.
2. Projednána žádost děkana FZS doc. Tichého:
Dne 27.3.2012 obdržel Ing. Majrich dopis od doc. Tichého, pověřeného děkana FZS – vzhledem ke
strukturální změně ÚZS na FZS žádá děkan FZS o písemný souhlas odborové organizace VOS UJEP – se
zaměstnanci FZS bude uzavřena dohoda o změně obsahu pracovního poměru za účelem nového
zařazení na nově vzniklou fakultu (k 1.3.2012). Z telefonického rozhovoru Ing. Majricha s tajemníkem
FZS Ing. Němečkem jasně vyplynulo, že budou zachována všechna současná pracovní místa.
3. Dne 21.4. 2012 se v Praze na koná demonstrace proti vládním reformám a škrtům.
Odhadovaný počet účastníků je 10 000, akce proběhne na Václavském náměstí. Úsekoví
byli pověřeni vyzvat členy VOS UJEP k účasti na demonstraci.

důvěrníci

Ve dnech 27.2.2012 – 2.3.2012 proběhl na FF UJEP tzv. Týden neklidu, připravený Studentskou
komorou AS UJEP. Celý týden probíhaly převážně na filozofické fakultě UJEP přednášky na zvýšení
povědomosti o krocích J. Dobeše, které povětšinou vyústily v otevřenou a demokratickou diskuzi
akademiků se studenty. Studentská komora vydala prohlášení, ve kterém vyzvala ministra J. Dobeše
k odstoupení z funkce. Ve čtvrtek 1.3.2012 se pak v symbolických „za pět minut dvanáct“ konal
happening proti ministerským reformám. Účast na shromáždění před budovou v ulici České mládeže
lze odhadnout na 400 až 500 příslušníků nejen akademické obce UJEP.

4. Dne 15.2.2012 se uskutečnil XX. sjezd VOS. Zápis ze zasedání a usnesení byly rozeslány členům VOS
UJEP a zveřejněny na nástěnkách VOS na UJEP. Zároveň byl členům parlamentu zaslán zápis z jednání
výboru VOS ze dne 8.2.2012.
5. Ing. Majrich se zúčastnil dne 19.3.2012 jednání o rozpočtu UJEP pro rok 2012. Jednání mělo klidný
průběh. Bylo rozhodnuto, že se nebude propouštět a dojde pouze ke korekci úvazků. Pro zachování
výše platů by do mzdy měly být začleněny příjmy z projektů, které daný zaměstnanec získal.
Vzhledem k razantnímu propadu financí pro FSE, bude na této fakultě nutné dodržovat výši přímé
výuky akademických pracovníků.
UJEP bude nadále využívat pracovníky zprostředkované Úřadem práce. 2-3 osoby zde budou
vykonávat veřejně prospěšné práce, a to na dobu určitou. Jejich mzdy budou plně hrazeny Úřadem
práce.
Po přestěhování rektorátu UJEP do areálu Kampusu dojde ke snížení počtu pracovních míst, půjde
o dělnické profese (zřejmě uklízečky) či důchodce. Pravděpodobně budou nahrazeni pracovníky, kteří
budou opět zprostředkováni přes ÚP.
Rektor UJEP apeloval na tvorbu celouniverzitních pracovišť.
Dne 3.4.2012 se Ing. Majrich zúčastní kolegia rektora, na kterém dojde ke schvalování rozpočtu UJEP
pro rok 2012.
6. Dne 31. 5. 2012 se bude v Praze v budově DOS konat seminář Vybrané kapitoly zákoníku práce I.
Semináře se mohou zúčastnit členové VOS UJEP, v případě malého zájmu, i nečlenové VOS z řad
pracovníků UJEP. Pokud by některý ze členů i nečlenů VOS měl zájem zúčastnit se semináře, je nutné
zaslat Ing. Majrichovi přihlášku.
7. www.vos.cmkos.cz
Členové VOS UJEP mohou požádat o přístup na portál VOS ČMKOS – o přístupové údaje je nutné
jednotlivě napsat Ing. Majrichovi, který vše zařídí.
Po vstupu do sekce Odborové informace a přihlášení do systému je zde přístup k dokumentům VOS.
8.

Různé:

a) Byl předložen návrh na zakoupení vstupenek do zařízení Městských služeb města Ústí nad Labem.
Úsekoví důvěrníci kontaktují členy a zjistí, zda je o vstupenky zájem. Do 14ti dnů tuto informaci
předají p. Klomínkové, která poté vstupenky případně zajistí a předá na příštím zasedání parlamentu
VOS. Počet vstupenek bude opět 5 ks na osobu. Vstupenky získají pouze členové VOS UJEP, kteří platí
odborové příspěvky odvodem ze mzdy.
Hlasování :
Souhlasím 11 – Nesouhlasím 0 – Zdržel se 1
b) Na katedře chemie PřF UJEP stále chybí úsekový důvěrník VOS. Je nutné kontaktovat členy VOS UJEP
a zajistit nominaci nového důvěrníka, případně přičlenit tyto osoby pod jiný úsek.
c) Výročí:
Jméno:
PaedDr. Věra Frühaufová
f)

Věk:
70 let

Výše peněžního daru:
1.000,- Kč

Příští schůze parlamentu VOS UJEP se koná ve středu dne 18.04.2012 od 14 hod. Místo bude
upřesněno.
ing. Petr Majrich
předseda VOS UJEP
Zapsala: Mgr. Hana Šolcová
V Ústí nad Labem dne 28.03.2012

