Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP
Konané dne 18. 5. 2016
Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)
Program
-

Projednání organizační změny na Fakultě výrobních technologií a managementu
Podnět ing. Šulce
Pololetní odměny za práci v ZO VOS
Různé a diskuse

1. Děkan FVTM doc. Michna seznámil Parlament VOS se záměrem zrušit ke dni 30. 6. 2016
Katedru managementu a ekonomiky podniku (KMEP). Uvedl, že hlavní důvody tohoto kroku
jsou (1) mimořádně slabé výsledky katedry ve výzkumu, (2) neúspěch katedry při pokusu
akreditovat studijní program, (3) závažné výtky Akreditační komise proti kvalitě personálního
obsazení katedry (také v souvislosti s velmi nízkými úvazky pracovníků katedry s vyššími
akademickými hodnostmi), a (4) špatné vyhlídky katedry na úspěch v nově zaváděných
systémech sebehodnocení.
V navazující diskusi děkan doc. Michna vysvětlil, že s katedrou nebyl spjat žádný samostatný
studijní program a že výuka členů katedry pro jiné programy bude pokračovat díky tomu, že
potřební pracovníci přejdou na jiná pracoviště v rámci FVTM a FSE (viz dopis tajemníka FVTM
ze dne 16. 5. 2016, příloha č. 2). Ve čtyřech případech nízkých částečných úvazků fakulta počítá
s rozvázáním pracovního poměru dohodou, přičemž ve třech je tento postup předjednán a ve
čtvrtém (prof. Fiala, úvazek 0,1) následkem toho, že neodpovídá na komunikaci ze strany
fakulty, pravděpodobně dojde k výpovědi.
Ze strany Parlamentu VOS nebyly vůči takovému postupu vysloveny žádné námitky.
2. Předseda ZO VOS doc. Moural informoval o podnětu ing. Šulce, který se obrátil na tajemníka
VOS Mgr. Musila s návrhem na vyhlášení stávkové pohotovosti v souvislosti s přetrvávajícím
podfinancováním vysokého školství a s tím souvisejícími špatnými vyhlídkami na růst platů
(resp. dokonce nebezpečím jejich poklesu).
V diskusi přítomní členové VOS vyjádřili souhlas se záměrem ing. Šulce aktivněji prosazovat
adekvátnější financování vysokých škol a potřebný růst platů, ale neztotožnili se s jeho
návrhem na vyhlášení stávkové pohotovosti z praktických i jiných důvodů (nastávající
zkouškové období a letní prázdniny).
3. Byl projednán návrh pokladnice ZO VOS na vyplacení pololetních odměn za práci v Parlamentu
VOS podle dosud obvyklého klíče. Návrh byl v hlasování jednomyslně přijat.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 zdrželo se
4. Různé a diskuse
- doc. Moural seznámil přítomné s tím, že v nadcházejícím pracovněprávním sporu mezi
propuštěným pracovníkem FVTM panem J. Hájkem a UJEP, bude žalující strana
pravděpodobně požadovat zápisy z jednání Parlamentu VOS z podzimu 2015. V diskusi si
členové Parlamentu VOS krátce připomněli hlavní okolnosti případu.

Příští schůze parlamentu ZO VOS UJEP se koná ve středu, dne 15. 6. 2016 od 14:00 v budově H
v kampusu, místnost H4.

USNESENÍ:
1) Parlament VOS UJEP projednal:
- Organizační změnu na Fakultě výrobních technologií a managementu.
2) Parlament VOS UJEP schválil pololetní odměny za práci v Parlamentu VOS.

Doc. RNDr. Josef Moural, CSc.
předseda ZO VOS UJEP
Zápis provedl: Doc. RNDr. Josef Moural, CSc.
v Ústí nad Labem, dne 27. 5. 2016

Seznam příloh:
1) Prezenční listina
2) Dopis od tajemníka FVTM s návrhem na zrušení katedry KMEP

Příloha č. 1

Příloha č. 2
Fakulta výrobních technologií a managementu
Pasteurova 7, 400 96 Ústí nad Labem
tel: +475 285 534
fax: +475 285 566
e-mail: majrich@fvtm.ujep.cz
web: www.fvtm.ujep.cz

Projednání organizační změny – zrušení Katedry managementu a ekonomiky
podniku (KMEP) na FVTM UJEP
Vážený pane předsedo,
obracíme se na Vás a žádáme o projednání, ve VOS UJEP, organizační změny na
Fakultě výrobních technologií a managementu. K 30. 6. 2016 dojde ke zrušení KMEP.
Náplň stávající výuky bude převedena na fakulty UJEP – FSE a PřF. Výuka studentů
FVTM bude řešena tzv. mezifakultní výukou.
Tato změna se bude týkat těchto pracovníků:
ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil – rozvázání pracovního poměru dohodou
Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. – rozvázání pracovního poměru dohodou
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc. – rozvázání pracovního poměru dohodou
doc. Ing. Gejza Horváth, CSc – rozvázání pracovního poměru dohodou
Ing. Libor Měsíček, Ph.D. – přejde na částečný úvazek na FSE
Ing. Lucie Povolná – přejde na plný úvazek na FSE
doc. Ing. Karel Sellner, CSc – přejde na KTMI FVTM
Ing. Danuše Mádlová, Ph.D. – přejde na KTMI FVTM
Ing. Daniela Vysloužilová – nyní na MD - přejde na KTMI FVTM
Ing. Milan Dian, Ph.D. – přejde na KSM FVTM
Mgr. Olga Filatová – přejde na KSM FVTM
PaedDr. Soňa Místecká – přejde na KSM FVTM
Ing. Mgr. Veronika Sochrová – nyní na MD - přejde na KSM FVTM
Děkuji. S pozdravem.

Ing. Petr Majrich, Ph.D., tajemník FVTM
Ústí nad Labem 16. 5. 2016

