Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP
Konané dne: 12.3.2014
Přítomni:

viz. prezenční listina

Program:
1. Dne 12. 3. 2014 mělo proběhnout jednání předsedy VOS Ing. Majricha s kvestorem UJEP
o dodatku ke kolektivní smlouvě (KS). Jednání bylo zrušeno z důvodu nemoci Bc.
Mikšovské. Nový termín jednání bude oznámen. Za VOS UJEP se zúčastní Ing. Majrich,
Dr. Brožek a dva členové VOS UJEP znalí tématu.
2. 25. 3. 2014 se uskuteční konzultace rozpočtu UJEP a rozpočtu fakult pro rok 2014,
zúčastní se Ing. Majrich jako předseda VOS UJEP.
3. 7. 3. 2014 byly mailem rozeslány pozvánky na Diskusní fóra, týkající se nového
občanského zákoníku. Setkání proběhne 23. 4. 2014 v hotelu Vladimír, program fóra je
v mailové pozvánce. Zájemci o účast se mohou hlásit u Ing. Majricha.
4. Členové parlamentu VOS UJEP obdrželi zápis z jednání výboru VOS v Praze 25. 2. 2014.
V zápisu byl zmíněn dodatek KS UJEP se následujícím doporučením: Výbor se opět
zabýval problémem s podpisem dohody o řetězení pracovních smluv na dobu určitou.
Znovu zdůrazňuje, že tato dohoda by neměla být dodatkem kolektivní smlouvy. Kolektivní
smlouva se vztahuje na všechny pracovníky a tato dohoda pouze na některé a na
omezenou dobu.
Na UTB ve Zlíně byl připraven vzor smlouvy, kterou bychom se mohli inspirovat.
S menšími úpravami pro zvláštní případy by takovýto dodatek měl být schválen.
5. Dne 30. 3. 2014 se v Severočeském divadle opery a baletu koná představení hry Dívčí
válka. Parlament VOS UJEP schválil příspěvek 200 Kč na vstupenku pro členy odborů.
Hlasování: Souhlasím 11 – Nesouhlasím 0 – Zdržel se 0
6. Zájezd Slovensko 2014 – parlament schválil příspěvek na dopravu pro členy VOS ve výši
1000,- Kč. Z VOS UJEP je zatím přihlášeno 6 účastníků.
Hlasování: Souhlasím 10 – Nesouhlasím 0 – Zdržel se 1
7. Dr. Kyslík se vyjádřil k závěrům z výroční konference VOS ze dne 12. 2. 2014, o níž mluvil
na minulé schůzi parlamentu. Přednesl zajímavé možnosti zviditelnění odborů
a přivedení nových členů. Jednou z možností je vytvoření vlastních odborových organizací
na součástech. Tyto organizace by mohli vytvořit zaměstnanci, jimž současné odbory
připadají příliš zprofanované. Takto založené organizace nejsou centrální, ale např. dle
fakult; nemají zastřešující organizaci ale určitou radu, ve které mají zástupci fakult právo
veta. Tyto odborové organizace se nezabývají poukázkami, zájezdy, kulturou, ale řeší
pouze problémy na daném pracovišti. Celá tato myšlenka je inspirována odbory na ČVUT,

kde takovéto organizace úspěšně fungují. Do příštího zasedání parlamentu si důvěrníci
tyto možnosti promyslí a věc bude projednána a prodiskutována.
8. Dne 15. 4. 2014 se v Praze koná školení, týkající se změn v hospodaření odborů. Účast na
školení stojí 2000,- Kč/osobu. Za UJEP se zúčastní p. Eva Tichá nebo p. Soňa Olivová
(bude upřesněno v dubnu 2014).
9. Úsekoví důvěrníci zjistí do 20. 3. 2014 zájem o plavenky na svých úsecích. Na plavenky
mají nárok zaměstnanci (ne starobní důchod) a členky na mateřské dovolené. Jmenné
seznamy budou odeslány p. Klomínkové do 20. 3. 2014.
10. Členy úseku PF, kteří spadali pod p. Šittlerovou, převezme p. Eva Tichá.
11. P. Eva Tichá přednesla zprávu revizní komise o kontrole finančních prostředků ZO VOS
UJEP ke dni 31. 12. 2013 a 27. 2. 2014. Komise shledala vedení účetnictví bez problémů či
nedostatků, za což kladně ohodnotila především p. Lenku Klomínkovou.
11. Životní výročí:

přednesla p. Klomínková

Jméno:
Dagmar Nováková (VK)
Jiří Trenkler (PF)

Věk:
50 let
důchod

Výše peněžního daru:
2.000,- Kč
2.000,- Kč

Hlasování: Souhlasím 11 – Nesouhlasím 0 – Zdržel se 0
12. Příští schůze parlamentu VOS UJEP se koná ve středu dne 9. 4. 2014 od 14 hod.,
v zasedací místnosti č. 314, budova H, ul. Pasteurova 7, Ústí n. L., Kampus.

ing. Petr Majrich
předseda VOS UJEP
Zapsala: Mgr. Hana Šolcová
V Ústí nad Labem dne 12. 3. 2014

