Zápis z konference ZO VOS UJEP
Konané dne:
Přítomni:

13. 1. 2016
viz prezenční listina

Program
1. Předseda ZO VOS UJEP přivítal přítomné a představil program konference.
a) Volba volební komise pro volby do výboru ZO VOS UJEP + volba předsedy komise
b) Představení kandidátů do výboru ZO VOS UJEP
c) Volba
d) Zpráva o činnosti ZO VOS za poslední období
e) Zpráva o hospodaření za rok 2015 + rozpočtový výhled na rok 2016
f) Zpráva o kulturní činnosti za poslední období
g) Zpráva o přípravě kolektivní smlouvy
h) Zpráva o výsledcích volby + ustanovení nového výboru ZO VOS UJEP
i) Diskuse
2. Byla zvolena volební komise pro volbu výboru ZO VOS UJEP v následujícím složení:
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D. /předsedkyně komise
Ing. Radek Honzátko, Ph.D.
3. Proběhlo krátké představení jednotlivých kandidátů. Do pětičlenného výboru se přihlásilo
následujících šest osob:
Lenka Klomínková /rektorát UJEP / stávající ekonomka
PaeDr. Jan Kyslík / penzista / stávající člen ve výboru
Ing. Petr Majrich, Ph.D. / FVTM / stávající předseda
Ing. Lenka Michnová / FVTM
doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D. / FF
Mgr. Jan Musil / FF /
4. PaeDr. Jan Kyslík přednesl zprávu o struktuře a činnosti odborové organizace. Zvláště vyzdvihl
problém asociace VOS a Školských odborů. Probírán byl úbytek odborové základny a s ním
spojené navyšování odvodů části členských poplatků do odborové centrály.
Ve svém projevu připomněl Dr. Kyslík potřebu orientace odborů nejen na vedení UJEP, ale i na
akademický senát. Jako účelné se jeví ustanovení stálého delegáta VOS, který by se jako host
účastnil zasedání AS UJEP a případně by na obou platformách (VOS a AS) referoval o činnosti.
V závěru referátu byly předneseny příklady z každodenní praxe odborové organizace a zvláště
byly vyzdviženy zaměstnanecké benefity (i nehmotného charakteru), které z účasti ve VOS
vyplývají.
5. Pí. Lenka Klomínková přednesla zprávu o hospodaření za rok 2015 spolu s výhledem rozpočtu
na rok 2016. Proběhlo hlasování o schválení rozpočtu
Hlasování: 28 – 0 – 0
6. Ing. Michnová přednesla zprávu o kulturní činnosti zajišťované ZO VOS UJEP. V roce 2014
organizace pro své členy zajistila volné vstupenky na představení Divadla F. R. Čecha (Dívčí

válka) a na koncert Michala Davida (účastnilo se 31 členů organizace). V témže roce se konal
zájezd na Slovensko.
V roce 2014 a 2015 mohou členové odborů navštívit jakékoliv divadelní představení v rámci
„Ústecké forbíny“ s příspěvkem 200 Kč na vstupenku. V květnu 2015 byl pro děti členů
organizace uspořádán výlet do pražské Zoo. Účastnilo se 17 členů a 24 rodinných příslušníků.
Každoročně pořádá organizace zájezd do vánočních Drážďan.
7. Dr. Majrich přítomným referoval o stavu přípravy nové kolektivní smlouvy mezi ZO VOS
a vedením UJEP. Jedním z významných bodů je otázka řetězení smluv na dobu určitou.
8. Výsledky volby přednesla předsedkyně volební komise, Dr. Heřmanová. Bylo odevzdáno
celkem 29 hlasovacích lístků, přičemž 27 platných a 2 neplatné. Výsledky hlasování byly
následující:
Lenka Klomínková
25 hlasů
PaeDr. Jan Kyslík
15 hlasů
Ing. Petr Majrich, Ph.D.
19 hlasů
Ing. Lenka Michnová
21 hlasů
doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.
20 hlasů
Mgr. Jan Musil
25 hlasů
Na základě výsledků volby byl ustanoven nový výbor v následujícím složení:
Lenka Klomínková
ekonomka
Ing. Petr Majrich, Ph.D.
člen
Ing. Lenka Michnová
místopředsedkyně
doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.
předseda
Mgr. Jan Musil
jednatel
9. Diskuse se zúčastnili především
a) Dr. Ivo Brožek, který poděkoval dr. Kyslíkovi za jeho referát a připomněl potřebu více
orientovat pozornost na dění v akademickém senátu.
b) Dr. Kuśmierczak spolu s doc. Náprstkovou adresovaly končícímu vedení odborů několik
kritických výtek. Především ohledně laxní činnosti a neaktivnosti v otázce řešení kolektivní
smlouvy a propouštění zaměstnanců.
c) Ing. Michnová se předsedy dotazovala na činnost odborů v oblasti vyjednání možného
navyšování mezd. Dr. Majrich připomněl dopis adresovaný vedení UJEP a vedení AS
k zahájení diskuse o valorizaci mezd, které nebyly navýšeny od roku 2007. Prozatím odbory
čekají na oficiální vyjádření vedení UJEP.
d) Dr. Majrich poděkoval Dr. Brožkovi a Dr. Kyslíkovi za dlouholetou práci ve výboru ZO VOS.

Ing. Petr Majrich, Ph.D.
předseda ZO VOS UJEP
Zápis provedl: Mgr. Jan Musil
v Ústí nad Labem, dne 13. 1. 2016

