
Zápis ze schůze parlamentu VOS UJEP 
 
Konané dne: 27.6.2012 
 

Přítomni: viz. prezenční listina 
 

Program: 
 

1. Projednána adopce vodušky červené v ZOO Ústí nad Labem. Adopční smlouva platí do 
10.11.2012, poté bude nutné znovu schválit adopční příspěvek 5000,- Kč/rok. Ing. 
Majrich má k dispozici výroční zprávu ZOO na DVD, na požádání ji zapůjčí. 

 
2.  VOS UJEP obdržela od sponzorovaného indického studenta v rámci programu Adopce na 

dálku roční zprávu o průběhu a výsledních jeho studia za poslední školní rok. Nyní je 
třeba změnou jména v adrese přesměrovat jeho dopisy na p. Klomínkovou či Ing. 
Majricha. 

 
3.  Za 11 členů VOS UJEP byl uhrazen příspěvek 1000,- Kč /osoba v rámci každoročního 

zájezdu na Slovensko. 
 
4. Dne 31. 5. 2012 se v Praze v budově DOS konal seminář Vybrané kapitoly zákoníku práce 

I. Za VOS UJEP se semináře zúčastnili PhDr. Brožek a PaedDr. Kyslík. Seminář vedli JUDr. 
Zdena Kindlová a Prof. Ivan  Wilhelm.  

  Nejdůležitější body: 
   Dr. Kindlová -   

- po schválení nového občanského zákoníku dojde k důležitým změnám také 
v zákoníku práce 

- práce na dobu určitou – v současné době smí zaměstnavatel uzavřít se 
zaměstnancem smlouvu na dobu určitou maximálně třikrát za sebou, poté vyčká na 
uplynutí zákonné lhůty, a opět nabídne zaměstnanci další smlouvu na dobu určitou. 
Dle nového návrhu bude možné libovolné řetězení smlouvy na dobu určitou, což 
bude výhodou i nevýhodou jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. 

- byla zdůrazněna důležitost písemné formy pracovní smlouvy – lze žalovat 
zaměstnavatele pro nedostatečnou právní formu pracovní smlouvy 

- výpověď z pracovního poměru se všemi náležitostmi by měl zaměstnanec písemně 
obdržet přímo od zaměstnavatele, ne od vybrané právní kanceláře – tuto informaci 
by bylo snad možné uplatnit u případu rozvázání pracovního poměru s uklízečkami na 
UJEP (viz jeden z minulých zápisů?) 

- zaměstnavatel nemusí s odbory předem projednat ukončení pracovního poměru 
zaměstnance. Toto je nutné důkladněji prostudovat. 

- doklad o právní bezúhonnosti zaměstnance mohou požadovat pouze školy, 
nemocnice a další veřejnoprávní instituce 

- proplácení vstupních/pravidelných lékařských prohlídek je stanoveno zvláštním 
předpisem každé instituce 

- principy práce z domova je nutné dohodnout a poté začlenit do kolektivní pracovní 
smlouvy 

- Dr. Kindlová nabídla možnost případné dodatečné konzultace jakýchkoliv dotazů 
 



 
Prof. Wilhelm (náměstek MŠMT, řeší problematiku VŠ) - 

- v celé ČR je 75 vysokých škol, toto množství stát nedokáže ufinancovat. Tento 
problém má vyřešit vysokoškolská reforma, která by měla školy roztřídit do skupin.  

- byla zdůrazněna nezbytnost tvůrčí činnosti na VŠ, a to i umělecké. Na VŠ se zatím 
nehodnotí tvorba skript/učebnic, která ale patří mezi odborné činnosti a jako taková 
by měla být zahrnuta v jejich výkazu 

- v akreditacích by neměly být posuzovány jednotlivé předměty, ale celkový trend 
fungování dané VŠ 

- ze současných údajů vyplývá tendence snižování rozpočtu pro vysoké školy, a to 
zhruba o 10% ročně. Vysoké školy tak dostanou zhruba o 568 milionů korun méně a 
tento deficit budou muset řešit svépomocí. 

   
5.  VOS UJEP obdržel nabídku od agentury GOJA na zakoupení vstupenek na obnovené 

představení muzikálu Bídníci. Vzhledem k cenám vstupenek a dopravy do Prahy zjistí 
úsekoví důvěrníci do příští porady případný zájem členů VOS UJEP nebo zašlou návrhy na 
zakoupení vstupenek na jiné kulturní akce přímo v Ústí nad Labem či okolí.  

 
6. Termíny příštích zasedání parlamentu VOS budou přesunuty na každou první středu 

v měsíci. Příští zasedání se uskuteční 5.9.2012 od 14 hod. v budově H, učebna H2. 
 

7. Různé: 
 

a) Výročí: 
 Jméno:     Věk:   Výše peněžního daru: 
 Eva Jarošová     55 let   1.000,- Kč 
 Pavel Peřina    55 let   1.000,- Kč 
   
     Hlasování:  Souhlasím 11 – Nesouhlasím 0 – Zdržel se 0 
 
b)  Úsekoví důvěrníci byli upozorněni na to, že někteří členové (důchodci) dosud nezaplatili 

roční členské příspěvky, které měly být uhrazeny do 31.5.2012. Je nutné co nejdříve 
sjednat nápravu. 

 

c) Je nutné odevzdat p. Klomínkové co nejdříve podepsaná potvrzení o předání vstupenek 
do zařízení Městských služeb města Ústí nad Labem.  

 
 
          Ing. Petr Majrich 
         předseda VOS UJEP 
 
Zapsala: Mgr. Hana Šolcová 
V Ústí nad Labem dne 27.6.2012 
 


