ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VOS UJEP
Konaného dne:

15. května 2013

Přítomni:

Ing. P. Majrich, dr. J. Kyslík, dr. V. Heřmanová, dr. V. Frühaufová, dr.
Brožek, L. Klomínková, A. Podlesná, E. Tichá, A. Novotná.

Hosté:

RNDr. J. Koutský, Ph.D. - děkan FSE; Ing. D. Kubišová, tajemnice
FSE; Ing. O. Jetmar, odborný asistent FSE.

Program:
1.

Projednání organizačních změn na FSE UJEP (viz příloha dopisu). K projednání se za
FSE UJEP dostavili Dr. Koutský, Ph.D. a Ing. Kubišová. Projednání této záležitosti bylo
rozšířeno i o projednání s tím souvisejících výpovědí obou zaměstnanců k 1. 6. 2013.
Jedná se konkrétně o zrušení pracovního místa řidiče a údržbáře na odd. technických
služeb FSE, které zastává p. Vojtěch Trefil, pracující důchodce. Dle vyjádření
zúčastněných zástupců FSE došlo po nástupu nového vedení FSE k reorganizaci tohoto
oddělení a není dostatek pracovního vytížení pro tohoto pracovníka.
Dále se ruší pracovní místo odborného asistenta Katedry cizích jazyků, které zastává Ing.
Oldřich Jetmar. Vedení FSE argumentuje tím, že po omezení hodin výuky jazyka (AJ)
a navýšení úvazků není dostatek pracovního vytížení pro výše uvedeného pracovníka.
Tajemnice Ing. Kubišová uvedla, že s oběma zaměstnanci byly organizační změny
projednány a s výpověďmi souhlasí. Bude jim vyplaceno 3-měsíční odstupné.
Dr. Kyslík v této souvislosti opakovaně zdůraznil, že v Kolektivní smlouvě je zakotveno
předjednání organizačních změn a s nimi souvisejících výpovědí ve lhůtě 3 – 1 měsíc
předem. Vedení FSE zdůvodnilo nedodržení KS volbou nového děkana.
Na jednání se poté dostavil Ing. Jetmar. Vyjádřil své stanovisko k výše uvedenému
a požádal o oddálení výpovědi tak, aby mohl setrvat v pracovním poměru do poloviny
záři, kdy končí letní semestr, a to z důvodu vyzkoušení svých studentů. Toto VOS UJEP
ponechává k uvážení vedení FSE; možný kompromis vidí v sepsání dohody o provedení
práce.
Hlasování k projednání a ukončení projednání těchto organizačních změn:
Pro:
Proti: Zdržel se:
6 - 2 - 1

2.

Předseda VOS UJEP konstatoval, že někteří úsekoví důvěrníci se opakovaně nezúčastňují
jednání parlamentu ZO VOS UJEP, čímž komplikují hlasování. Dalším narůstajícím
problémem je úbytek členské základny.

3.

Ad projekt univerzitní školka: Ing. Majrich informoval o dopisu Ing. Janákové, která
zaslala dopis VOS UJEP, ve kterém upozorňuje, že k datu 31. 5. 2013 končí výzva pro
podání žádostí o dotaci na zřízení podnikové školky. Ing. Majrich informoval Ing.
Janákovou, že VOS UJEP nedisponuje odborníkem ze svých řad (projektovým
managerem), který by byl kompetentní vypracovat tento projekt, ale v každém případě
nadále VOS podporuje jakoukoliv možnost vzniku univerzitní školky.

4.

Dr. Kyslík přednesl informace z Aktivu předsedů VOS, který se konal dne 30. 4. 2013
v Praze. Výsledek jednání: zákon o VŠ je připraven v paragrafovaném znění. Je třeba,
aby odbory a VŠ tuto verzi podpořily - zákon by tak mohl být bez průtahů předložen
Poslanecké sněmovně a Senátu ČR ke schválení.

5.

Byly odsouhlaseny odměny za 1. pololetí r. 2013 členům VOS.

Hlasování:

Pro - Proti – Zdržel se
9

6.

-

0

-

0

Opětovně se ozval zaměstnanec z FŽP ohledně zasílání výplatních pásek e-mailem bez
elektronického podpisu. Ing. Majrich bude urgovat svůj dotaz k této problematice u p.
kvestora a Bc. Mikšovské.

7.

Pí. A. Novotná informovala, že k dnešnímu dni projevilo zájem o vstupenky na muzikál
KLEOPATRA celkem 65 osob (z toho 49 členů VOS).

8.

Termín příštího jednání parlamentu VOS byl stanoven na 12. června 2013 od 14.00 hod.
v Kampusu, v budově VIKS, místnost – učebna N4.

Ing. Petr Majrich
předseda VOS UJEP
Zapsala: Eva Tichá
V Ústí n. L. dne 30.5.2013

