Zápis ze schůze Parlamentu ZO VOS UJEP
Datum:2L.2.2OL7
Přítomni: lng. Lenka Michnová, Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., Lenka Klomínková, PaedDr. Věra
Frúhaufová, Vladimíra Kofroňová, Alena Podlesná, Soňa Olivová, Anna Novotná, Zdenka
Peřinová, Lenka Láchová

Omluveni: lng. Petr Majrich, Ph.D., PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D.
Na úvod schůze lng. Michnová informovala o změnách ve výboru VOS:
předsedkyně: lng. Lenka Michnová
místopředseda: doc. RNDr. Josef Moural, CSc.
nový člen rnýboru: Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

Program
1) Postup vyjednávání o nové ko|ektivní smlouvě.
2) Stravování zaměstnanců UJEP.
3) Různé.

Ad

1) Postup vyiednávání

o nové kolektivní smlouvě

Předsedkyně ZO VOS informovala o váznoucí komunikaci s partnery.
1. jednání dne 20.t,,2017 bylo vedeno s cílem vyjasnění postojů jednotlirr,ých stran. Jednání

se ÚČastnili za stranu zaměstnavatele Mgr. Lucie Kalhousová, lng. Lenka Semerádová, lng.
Zdenka Tučková a za stranu ZO VOS Lenka Klomínková, doc. RNDr. Josef Moural.
Vyjednávací tým ZO VOS obdržel návrh ze strany zaměstnavatele 19.1 .2Ot7, což mu
znemožnilo zodpovědně se připravit na vyjednávání. Předložený návrh nenavazoval
na uskuteČněná jednání z přelomu let 2015 - 2Ot6 a z pohledu vyjednávacího týmu ZO VOS
došlo k vypuštění něktených důležitýchodstavců ze stávající kolektivní smlouvy.
DoŠloke vzájemné shodě ohledně 5 dnů indispozičníhovolna pro zaměstnance UJEP a
stravování formou stravenek. Mgr. Tučková přislíbila uskutečnit anketu mezi zaměstnanci
univerzity.

Dne 3.2.2017 se uskutečnilo 2. kolo jednání. Jednání se účastniliza stranu zaměstnavatele
Mgr. Lucie Kalhousová, ln8. Zdenka Tučková a za stranu ZO VOS Lenka Klomínková,
doc. RNDr. Josef Mourala lng. Lenka Michnová.
DoŠloke shodě ohledně jednacích lhůt uvedených v návrhu jak zaměstnavatele, tak zO Vos.
Ze strany vyjednávacího týmu zaměstnavatele by|y odmítnuty speclfikace práva
spolurozhodování, práva projednávání, práva informovanosti a práva kontroly s obsahem,
ktený byl uveden v návrhu ZO VOS. VyjednávacítýmZO VOS se vyjádřil ohledně svého návrhu
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čl. 4 - Postavení a spolupráce smluvních stran, že z rozsahu práv spolurozhodování,
projednávání, informování a kontroly neustoupí a tato problematika bude řešena na úrovni
rektora.

Dne 16.2.2017 se uskutečnilo 3. kolo jednání, na kterém ze strany zaměstnavatele byli
přítomni: lng. Leoš Nergl (kvestor), Mgr. Lucie Kalhousová, lng. Lenka Semerádová,
lng. Zdenka Tučková, za stranu ZO VOS Lenka Klomínková,lng. Lenka Michnová.

Předmětem jednání byly body {čl. t6, odst. 6, čl. t3, odst. 1) z návrhu zaslaného
zaměstnavatelem dne 27.t.7017. Na tomto jednání byla lng. Nerglem opět otevřena otázka
stravování a indispozičníhovolna.
lndispoziční volno

v

rozsahu indispozičního volna v rozsahu 4 dní (vyjednávací tým
zaměstnavatele se k dané problematice nevyjádřil). Podmínky čerpání indispozičního volna

Došlo k dohodě

budou předmětem vnitřního předpisu UJEP, nebudou zahrnuty v kolektivní smlouvě.
stravavá n í za mě stn a n ců

Obě strany se shodly, že stravování zaměstnanců má probíhat v prostorách, které zajišťují
kulturnost stravování zaměstnanců. Na základé argumentů kvestora došlo k následující
dohodě.
ZO VOS podpoří změnu čl. 13 - Stravování, odst. ]. návrhu kolektivní smlouvy ze strany UJEP

po splnění následujícíchpodmínek:
a} dodání časovéhoharmonogramu zvětšeníkapacity menzy,
b) uvedení časovéhohorizontu vařeníjídel v menze,
c}

vzdálené umístěníFá a FŽP a s tím související stravování dotčených zaměstnanců,

Do dnešníha dgta nebyly písemně tyto infarmace předúny vyjednúvacímu tymu ZO VOS a
nebyly zahrnuty v Zúpisu jednóní, který zaslala Mgr, Zdenka Tučkovó k připomínkovúní.
Tým ZO VOS neobdňel ze strany zaměstndvatele výzvu k podepsání zápisu z tohoto
iednóní, h"terý přihlížík připomínkám vyJednúvacího týmu ZO VOS.
4. kolo jednání se uskuteční74.Z.20L7.
USNESENí:

Na základě srovnání s podmínkami ve státní správě vyjadřuje Parlament 7Q VOS
nespokojeno§t s aktuálně projednaným návrhem 4 dnů indispozičníhovolna a pověřuje

vyjednávací tým dalšímjednáním s požadavkem 5 dnů.

Ad 2) Stravování zaměstnanců UJEP
USNE§ENí:

Po dodání harmonogramu úprav v menze UJEP Parlament ZO VOS UJEP projedná návrh
řešení stravování zkolektivního vyjednávání z t6. 2. Zat7, týkajícíse navýšeníkapacity
rnenzy a zajištění vlastní výroby jídla.
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Ad 3} Různé.
a) Finančnídary

Paní Klomínková přednesla návrh finančníchdarů členůmVOS:

pří|ežitost:
irnéqo:
odchod do důchodu k 8. 1. 2017
Eva Jarošová
Romana Košvancová 50let
Alena Podlesná 55let
Miloslav Šašek odchod do důchodu
Hlasování: 10 pro

-

0

proti-

rníšepFněžníhodaru:
2 000 Kč
2 000 Kč

1000 Kč

0 zdrželo se

USNE§ENí:
Navržené dary byly schváleny.

Návrh na dar RNDr. Mi}oslavu Šaškovi,CSc. byl následně stažen s odůvodněním, že důchod
začal pobírat již v r,2OL3 a dalšínárok na finančnídar má tedy až při ukončenípracovního
poměru. Úseková důvěrnice byla informována.
b} Pfiavenky
Úsekoví důvěrnícizjistí poptávku členůodborů.

Příštíschůze parlamentu ZO VOS UJEP se koná v úteni, dne 2l. 3,2aL7 od 14:00 v budově H
Fakulty uýrobních technologií a materiálového inženýrství, místnost č. 318.

Zapsal: Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.
§chválila: lng. Lenka Michnová {předsedkyně ZO VOSViEP|
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