Zápis ze schůze parlamentu VOS UJEP
Konané dne: 6.2.2013
Místo konání: Kampus, MFC – 01.41, Pasteurova 1, Ústí n. L.
Přítomni:

viz. prezenční listina

Program:
1. PaeDr. Kyslík se dne 30.1.2013 zúčastnil výroční konference Vysokoškolského
odborového svazu v Praze. Hostem konference byl předseda odborového svazu
pracovníků ve školství Mgr. František Dobšík, který zde hovořil o slučování VOS s jejich
odborovým svazem. V rámci integrace odborů je jako optimální řešení navrhována
konfederace odborových svazů. Mělo by vzniknout volné sdružení, tzv. Odborová
asociace školství. Obě její části budou fungovat souběžně, nebudou mít společné orgány.
Zatím by byla smlouva uzavřena na dva roky. V určitých problematikách není
bezpodmínečně nutné, aby spolu oba svazy souhlasily.
Z konference dále vyplynulo, že se příjmy VOS z pronájmu prostor snížily o 20% , jako
dobrá investice s možností profitu se ukázala KVŠ Brno. Přesto je odborový svaz ve ztrátě
a „projídá“ své finance.
VOS má v tuto chvíli 4500 členů, OS ZŠ a SŠ necelých 200 tis. členů.
Pro získání nových členů by mohl pomoci portál Odbory+, což je slevový portál externí
firmy. Nabízí se zde odměna 500,- za registraci. Firma, která portál provozuje, může
udělat prezentaci, co vše portál nabízí. Toto by bylo možné spojit se členskou schůzí,
které by se mohla zúčastnit i veřejnost.
Členové VOS byli 2x týdně přítomni při torbě nového vysokoškolského zákona, což jim
bylo umožněno ministrem Fialou. 12.2.2013 by měl být zveřejněn návrh
paragrafovaného znění zákona. Poté budou mít odbory 10 – 15 dnů na prostudování a
připomínkování návrhu, což bychom rozhodně měli udělat. Návrh by neměl obsahovat
školné ani zápisné na VŠ.
Dále se na schůzi řešily smlouvy na dobu určitou. Stále platí pravidlo 3x a dost, zřejmě se
nepodaří toto změnit.
Stále se objevují problémy při uzavírání kolektivních smluv. V takovém případě může VOS
Praha dát doporučení, může pomoci při tvorbě smlouvy, ale nemá jak působit na
zaměstnavatele, aby smlouvu podepsal.
Množí se stížnosti na zaměstnavatele ohledně výpovědí ze zaměstnání. V takovém
případě se musí zaměstnanci včas ozvat a dát najevo, že chtějí v zaměstnání setrvat.
Na jarním aktivu předsedů VOS se bude jednat o novele VŠ zákona, pozvány jsou
poslankyně p. Putnová a bývalá vedoucí akreditační komise prof. Dvořáková. Akreditační
komise končí, místo ní vznikne akreditační agentura, která bude organizovat
samohodnocení na vysokých školách. Náklady na provoz akreditační komise byly 6
milionů ročně, akreditační agentura bude stát přibližně 60 milionů ročně… Akreditační
agentura bude mít vnitřní členy (osoby z VŠ), vnější členy (VOS) a správní radu, ve které
budou úspěšní a známí absolventi vysokých škol. OS VOS Praha fungování této komise
považuje za mírně řečeno zvláštní.
Usnesení z výroční konference VOS bude doručeno elektronicky, poté bude rozesláno
členům VOS UJEP.

2. Zájezd na Slovensko 2013 – je volných ještě 15 míst. Obdrželi jsme dopis od kolegyň z FSE
pí. Hodanové a pí. Trefilové s návrhem na schválení příspěvku na dopravu pro členy ZO
VOS UJEP, kteří se zúčastní tohoto zájezdu. Přítomní členové parlamentu VOS UJEP
schválili příspěvek ve výši 1.000,-/člen VOS.
Pro – proti – zdržel se
7 – 0 - 1
3. „Plavenky“ budou letos vydány pouze zájemcům z řad členů VOS, kteří o ně projeví
zájem, a následně je také využijí. Zájemci opět obdrží 5 ks plavenek v hodnotě 45 Kč/ks.
Do příští schůze důvěrníci osloví své členy a zjistí počet zájemce. Jmenný seznam
následně zašlou pí. Klomínkové. O zakoupení „plavenek“ bylo hlasováno.
8 – 0 - 0
4. K personálním otázkám je nutné zjistit, zda je v organizačním řádu pouze struktura UJEP
či i počty pracovních míst.
5. VOS UJEP zašle kvestorovi UJEP reakci na otevřený dopis p. Salakové Mouchové. Do
závěru bude doplněno, že pokud se na UJEP uvolní odpovídající pozice, mělo by místo být
nabídnuto p. Salakové Mouchové.
6. Příští zasedání se uskuteční 6.3.2013 od 14 hod. v Kampusu, místnost bude upřesněna.

Ing. Petr Majrich
předseda VOS UJEP
Zapsala: Mgr. Hana Šolcová
V Ústí nad Labem dne 6.2.2013

