
Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP 
 
Konané dne: 4. 11. 2015 
 
Přítomni: viz. Prezenční listina 
 

Program: 
 

1.  Jednání o kolektivní smlouvě se zástupci UJEP bylo pozastaveno z důvodu nemoci Ing. Michnové. 
 
2. Lednová konference ZO VOS UJEP – navržený termín konání je zatím 13. 1. 2016. Úsekoví důvěrníci 

osloví a nominují 1 zástupce za každých 5 členů svého úseku, a to do 2. 12. 2015. Úsekoví důvěrníci 
mají účast povinnou. 

 
3. Na předchozí schůzi parlamentu bylo schváleno prodloužení sponzorování vodušky červené v ZOO 

Ústí nad Labem. Smlouva ze ZOO přijde do konce roku. 
 
4. Dne 10. 12. 2015 se uskuteční vánoční zájezd ZO VOS do Drážďan. Přihlášky lze ještě zasílat p. Lence 

Francové. 
 
5. Na minulé schůzi parlament schválil příspěvek 200,- Kč pro členy ZO VOS UJEP na vstupenku na jedno 

představení konané v rámci Ústecké forbíny 2015. Dle vyjádření p. Klomínkové si členové již pro 
příspěvky chodí. 

 
6. Dr. Majrich se stal 1. 11. 2015 tajemníkem FVTM. Poté byl vedením UJEP vyzván k rezignaci na funkci 

předsedy ZO VOS UJEP z důvodu střetu zájmů. Dle vyjádření odborové centrály VOS se ovšem o střet 
zájmů nejedná, proto Dr. Majrich zatím ve funkci zůstává. 

 
7. Bylo zjištěno, že pracovní řád UJEP vydaný jako příkaz rektora č. 3/2014 je neplatný, protože nebyl 

schválen ZO VOS UJEP. Znamená to, že platným je dosud pracovní řád vydaný příkazem rektorky č. 
7/2010. Z kontroly zápisů se zjistilo, že parlament ZO VOS před dvěma lety projednával návrh řádu, 
k projednání nového řádu však poté nedošlo. 
Parlament ZO VOS organizační řád nyní projednal a souhlasí s předloženým zněním (ve smyslu § 306 
odst. 4 zákoníku práce). 

Hlasování: 9 pro – 0 proti – 3 zdržel se 
 
8. Parlament ZO VOS hlasoval o vyplacení odměn členům parlamentu za 2. pololetí 2015. 

Hlasování: 12 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 

9. P. Klomínková: 

Členka VOS, jejíž úsekovou důvěrnicí je p. Novotná, od srpna 2015 neplatí členský příspěvek VOS a má 
obstavený plat. P. Novotná již členku několikrát osobně kontaktovala a ta vždy slíbila, že poplatek 
uhradí. Ovšem dosud tak neučinila. P. Klomínková se ještě pokusí členku kontaktovat. Pokud 
zaměstnankyně poplatky neuhradí, bude jí členství v ZO VOS UJEP ukončeno. 

 
10. Příští schůze parlamentu ZO VOS UJEP se koná ve středu dne 2. 12 2015 od 14 hod, budova H, 

místnost bude upřesněna. 
   
           Ing. Petr Majrich, Ph.D. 
              předseda VOS UJEP 

Zapsala: Mgr. Hana Šolcová 
V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2015 


