
Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP 

Konané dne:  4. 3. 2015 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Program: 

1. Dne 18. 2. 2015 se v Praze konal XXI. sjezdu VOS v Praze. Za VOS UJEP se zúčastnili Dr. Majrich  

a Dr. Kyslík. Oba delegáti informovali přítomné členy VOS UJEP o hlavních projednávaných 

bodech. Zápis z XXI. sjezdu VOS a Usnesení XXI. sjezdu VOS jsou uloženy na http://vos.cmkos.cz/. 

2. 24. 3. 2015 se uskuteční projednání návrhu rozpočtu součástí UJEP. Dne 7. 4. 2015 se uskuteční  

Kolegium rektora s předložením Návrhu rozpočtu UJEP na r. 2015 k projednání. Obou jednání se 

za VOS UJEP zúčastní Dr. Majrich. 

3. Byly podány informace k výpovědi ing. Klicnara. Rektor prof. Wokoun nechal vypracovat právní 

posudek Stanovisko ke skončení pracovního poměru okamžitým zrušením dle § 55 zákona  

č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a jeho zpětvzetí právní firmou NWD LEGAL na výpověď Ing. 

Klicnarovi. Bylo konstatováno, že výpověď nelze odvolat, stále trvá, rozhodnout může pouze 

soud. 

4. Internetové stránky ZO VOS UJEP jsou opět funkční. http://zovos.ujep.cz/ 

5. Byl projednán dopis pracovníka UJEP, zaslaný na VOS UJEP, ve věci: Žádost o ochranu pracovníků 

UJEP před šikanou, který reaguje na příkaz rektora (prof. Wokouna) č. 1/2015. Bylo 

konstatováno, že pro splnění tohoto příkazu by se jednalo o zpracování tisíců dokumentů 

(faktury, cestovní příkazy, pracovní smlouvy, smlouvy o díla, projektové smlouvy, jmenování do 

komisí, udělení cen rektora, jmenování, atd.) Příkaz je platný od 9.2.2015 s termínem splnění do 

17.2.2015, což je k množství dokumentů prakticky neproveditelné. Vzhledem k ukončení 

působení rektora prof. Wokouna a kvestora Ing. Šumpely na UJEP, považujeme tento příkaz  

č. 1/2015 za bezpředmětný. 

6. Zájezd do ZOO Praha dne 9. 5. 2015. Dosud se přihlásilo 34 osob. Úsekoví důvěrníci znovu osloví 

členy ZO. Zájezd se uskuteční v případě, že se do 31. 3. 2015 přihlásí alespoň 42 osob. Předběžně 

schválena cena dopravy. Autobus CK Trisk vč. parkovného – 7.150,- Kč. Pokud se v uvedeném 

termínu nepřihlásí dostatečný počet osob, zájezd se neuskuteční. 

7. Unišeky+ by měly být zaměstnancům UJEP vydány do konce měsíce března. 

8. Výročí: 

Jméno:        Výše peněžního daru: 

Medřická Anna  5.3.2015    odchod do důchodu  2.000,- Kč 

       Hlasování:   9 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

9. Příští schůze parlamentu ZO VOS UJEP se koná ve středu 8. 4. 2015 od 14.00 hod. Budova  

a místnost bude upřesněna. 

 

Ing. Petr Majrich, Ph.D. 
Zapsala: Anna Novotná          Předseda VOS UJEP  
V Ústí nad Labem dne 4. 3. 2015 


