
ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ PARLAMENTU VOS UJEP 

Datum konání: 18. 04. 2012 od 14:00 hod. 
Místo konání:  FSE, Moskevská 54, Ústí n. L., učebna č. 307 
Přítomni:  viz. Prezenční listina 
Hosté:   M. Žohová 
 
 
Program: 

1. Projednání rozvázání pracovního poměru pí. M. Žohové. 
2. Vstupenky do zařízení Městských služeb v Ústí n. L. 
3. Info k chystané demonstraci proti vládním reformám v Praze dne 21. 4. 2012. 
4. Info z Kolegia rektora UJEP dne 3. 4. 2012 – ing. Majrich. 
5. Návrh na uspořádání podzimního Aktivu předsedů ZO VOS. 
6. Seminář „Vybrané kapitoly ze Zákoníku práce“. 
7. Odměny. 
8. Různé. 

Ad 1) 

Byla projednána žádost PF UJEP o ukončení pracovního poměru pí. Márie Žohové, která pracuje 
na pozici uklízečky ve sportovní hale PF.  Tajemník  PF PhDr. Ing. I. Bertl omluvil neúčast 
pracovníků vedení PF (zasedání AS PF – projednání výroční zprávy o hospodaření), a zaslal 
písemné vyjádření, že rozvázání pracovního poměru je z důvodu nadbytečnosti dle § 52 – odst. c) 
a násl. zákona 262/2006 Sb. v aktuálním znění. 

Pí. Žohová  uvedla, že je starobní důchodkyně a měla pracovní smlouvu do 30. června 2012. 

Ad 2) 

Vstupenky do zařízení Městských služeb v Ústí n. L., tzv. plavenky – navýšení ceny na 45,- Kč/ks. 
Hlasování e-mailem: 10 členů vyslovilo souhlas s úhradou navýšené ceny 45,- Kč/ks. Potvrzeno 
zakoupení 5 ks plavenek / člena ZO VOS (kromě důchodců). 

Stále ještě chybí vyjádření z FF, FŽP a pí. Peřinové z PF. 

T: do týdne; pokud zbylí nepošlou svá upřesnění, plavenky budou zakoupeny jen pro řádně 
nahlášené zájemce. 

Ad 3) 

Ing. Majrich podal upřesňující informace k připravované společné celostátní demonstraci proti 
vládním reformám, která se uskuteční dne 21. dubna 2012 od 13 hod. v Praze na Václavském 
náměstí, které získal na poradě v Regionálním poradenském centru pro zaměstnance. Plakáty A3 
a A4, a samolepky jsou k dispozici pro případnou distribuci a vylepení. Doprava na demonstraci 
bude zajištěna VOS z Litoměřic, který vypraví autobus, rovněž tak Česká pošta vypraví několik 
autobusů z ÚL. Možná je i individuální doprava (info o slevách vlakových jízdenek k dispozici). 

Organizační pokyny byly přeposlány všem členům VOS mailem, kontakt na předsedu Regionální 
ústecké rady je rovněž k dispozici. Členové VOS se sejdou mezi 10 – 11 hod. před zadním 
vchodem do budovy DOS v Praze. 

Ad 4) 

Ing. Majrich informoval přítomné členy o průběhu jednání na Kolegiu rektora ze dne 3. dubna 2012 
při schválení rozpočtů jednotlivých součástí UJEP, jehož se zúčastnil. Navrhované rozpočty 
jednotlivých součástí byly schváleny. 



Ad 5) 

Výbor VOS (Praha) uvažuje o uspořádání podzimního Aktivu předsedů, který by se zabýval 
řešením budoucích rozpočtových problémů vysokých škol a otázkou reformy. Žádá proto ZO VOS, 
aby se k tomuto návrhu vyjádřili v tom smyslu, jestli by to pro ZO bylo přínosné a zda by se 
předsedové jednotlivých ZO takového Aktivu zúčastnili.  

Ad 6) 

31. květnu 2012 se v Praze v budově DOS uskuteční seminář „Vybrané kapitoly ze Zákoníku 
práce“. Za VOS UJEP se ho zúčastní Ing. Majrich a PhDr. Brožek. 

Ad 7) 

Odměny za životní jubileum 

Pí. Klomínková informovala členy ZO VOS o životním jubileu těchto kolegů: 
p. Trefil (FSE)                         - 70 let  -  odměna: 1.000,- Kč 
doc. Jaroslav Louda (PřF)     -  90 let  -  odměna: 1.000, -Kč 
pí. Soňa Olivová (FVTM)       -  50 let  -  odměna: 2.000,- Kč 
Hlasování: jednomyslně schváleno. 
 
Ad 8) 
Různé: 

a) PaedDr. Kyslík přednesl písemný podnět, který mu předala zaměstnankyně recepce PF UJEP 
pí. Libuše Vondrušková - zda by nebylo možné, aby vrátní / recepční byli vybaveni pracovními 
pomůckami (služební oděv + obuv), neboť v rámci výkonu pracovní činnosti realizují obchůzky 
po rozsáhlém objektu a dochází k častému zašpinění oblečení a je nutné mít pohodlnou obuv 
pracovního typu.   

 Bude učiněn dotaz na referenta BOZP, zda mají tito zaměstnanci na výše uvedené nárok. Zjistit 
rovněž na ZAMO, zda jsou vedeni jako vrátní či jako recepční. 

b) Pí. A. Novotná informovala o komplikacích spojených se zajišťováním vstupenek do divadel – 
dlouhé lhůty na pražská divadla, v předprodeji prý není možnost nakoupit větší počet 
vstupenek. Bylo tudíž navrženo, aby se zájezd do Prahy uskutečnil až na podzim a v květnu-
červnu 2012 aby se zakoupily vstupenky do Severočeského divadla opery a baletu v UL. Cena 
vstupenek se zde pohybuje od 200 - 480,- Kč. Bylo vytipováno představení VINOBRANÍ, jehož 
premiéra se uskuteční 27. května 2012 a další představení bude následovat dne 9. června 
2012. Konečný návrh: 200,- Kč/ vstupenku a člena; toto platí i pro důchodce. Celkem se koupí 
cca 60 vstupenek. 
 

c) PaedDr. Frühaufová vznesla dotaz, jak má postupovat úsekový důvěrník v případě, že jeho člen 
chce vystoupit z VOS: je nutné nahlásit tuto skutečnost do mzdové účtárny pí. Schořové nebo 
pí. Bertlové (+ člen sám podat písemně oznámení o ukončení svého členství ke konkrétnímu 
datu, od té doby mu mzdová účtárna přestane srážet členské příspěvky). Rovněž, když někomu 
končí pracovní smlouva a uzavře se nová, tak i v tomto případě je nutné toto oznámit ve 
mzdové účtárně. 

Termín další schůze VOS: ve středu 30. května 2012 od 14.00 hod., místo bude upřesněno. 

 
  Ing. Petr Majrich  v.r. 
předseda ZO VOS UJEP 

Zapsala: Eva Tichá  


