
Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP 
 
Konané dne: 21. 5. 2014 
 

Přítomni: viz. prezenční listina 
 

Program: 
 

1. Vedení UJEP předložilo vedení ZO VOS UJEP návrh Dohody o jiném postupu při zakládání pracovního 
poměru na dobu určitou. Dohoda nebude součástí kolektivní smlouvy, ale samostatnou smlouvou. Ing. 
Majrich požádal o právní posouzení přes sekretariát VOS v Praze. Vyjádření a připomínky k tomuto 
dokumentu vypracoval a zaslal doc. František Barták z Ústavu fyziologie LFUK v Plzni. Dr. Kyslík tyto 
připomínky zapracuje do úpravy návrhu dohody. Po přepracování a doplnění bude návrh opět předán 
vedení UJEP ke schválení.  
Dohoda o jiném postupu při zakládání pracovního poměru na dobu určitou by se měla týkat pouze 
zaměstnanců, pracujících na projektech v rámci součástí UJEP. Měla by platit po dobu dvou let. 
V průběhu této doby shromáždí ústředí VOS Praha smlouvy ze všech škol a pokusí se vytvořit 
univerzální smlouvu, která zohlední všechny nedostatky, které se v rozmezí dvou let platnosti objeví. 
Poté by mohla být schválena na UJEP tato nová upravená dohoda.  

 Zatím není zpětná vazba na fungování dané dohody na jiných školách, protože ji má uzavřenou pouze 
zlínská univerzita.  

  

Hlasování :  Souhlasím 8 – Nesouhlasím 0 – Zdržel se 2 
  
2.  Vedení UJEP připravilo nový Pracovní řád, který akademický senát UJEP schválil již v dubnu. ZO VOS 

UJEP ovšem ještě nebyla požádána o vyjádření. Proto je nutné kontaktovat Bc. Mikšovskou a sjednat 
nápravu. 
 

3.  Dne 12.9.2014 se bude v ústeckém Letním kině konat koncert Michala Davida. Cena vstupenky je 350,- 
Kč. ZO VOS schválila příspěvek na 1 vstupenku pro členy VOS UJEP ve výši 200,- Kč. P. Anna Novotná 
připraví e-mail s nabídkou, kterou poté úsekoví důvěrníci rozešlou členům. V e-mailu budou všechny 
detaily a termíny pro zájemce. 

 
Hlasování :  Souhlasím 10 – Nesouhlasím 0 – Zdržel se 0 

 
4.  p. Klomínková: 
 

 a)  Úsekoví důvěrníci by měli urychleně dodat potvrzení o převzetí plavenek. 
 b) Proběhlo hlasování o schválení odměn pro úsekové důvěrníky a členy výboru za 1. pol. 2014. 
 

Hlasování :  Souhlasím 10 – Nesouhlasím 0 – Zdržel se 0 
 

5. Vedení UJEP zatím nepřipravilo návrhy změn kolektivní smlouvy. Dr. Brožek navrhl, zda by novou verzi 
smlouvy nemohla připravit ZO VOS UJEP, aby celý proces schvalování a připomínkování urychlila. 

 
6. Příští schůze parlamentu VOS UJEP se koná ve středu dne 11.6.2014 od 14 hod v budově H 

v Kampusu, místnost H2. 
 
 
          Ing. Petr Majrich, Ph.D. 
            předseda VOS UJEP 
Zapsala: Mgr. Hana Šolcová 
V Ústí nad Labem dne 21.5.2014 


