
ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ PARLAMENTU VOS UJEP 

 
Konaného dne: 18.05.2011 od 14:00 hod. 
Místo konání:  Kampus, budova VIKS, učebna N1 
 
Přítomni:   viz. prezenční listina 
 
Program: 
 
1. Projednání ve věci: Napomenutí vedoucí Centra informatiky Mgr. B. Palíkové, 

pracovníkům oddělení uživatelského servisu CI, kteří vykonávají správu jednotného 
komunikačního systému univerzity a to jmenovitě panu M. Benešovi a Bc. Š. Novákovi, 
ze dne 1.10.2010. Výše uvedení pracovníci byli napomenuti za to, že nedůsledně ověřili 
stížnost pracovnice vrátnice - recepce v budově UJEP České mládeže, která si stěžovala 
na automatické přepojování neuskutečněných hovorů z jiných objektů univerzity 
J.E.Purkyně. Tento stav nastal po upgradu telefonních ústředen a souvisejících pracích. 
Tato událost byla bezprostředně řešena i s jejich přímým nadřízeným Mgr. M. Ajmem.  

  
 Paní Mgr. B. Palíková seznámila přítomné s danou situací a svým postupem, a vysvětlila 

příčiny, pro které se následně rozhodla udělit toto písemné napomenutí. Po upgradu SW 
byly urgovány problémy – v pondělí a opakovaně ve čtvrtek po reklamaci tajemníkem PF 
Ing. I. Bertlem a kvestorkou UJEP.  

 
 Následně se k dané věci vyjádřili i oba pracovníci. Tvrdí, že problém řešili s dodavatelem.  

(dodané kopie plného znění písemné a e-mailové komunikace mezi uvedenými 
pracovníky je uložena u předsedy VOS UJEP Ing. P. Majricha) 
 
Parlament VOS UJEP považuje napomenutí pro M. Beneše za nepřiměřené; pro Bc. Š. 
Nováka za neoprávněné z důvodu nepřidělené pracovní náplně, a tudíž nemožnosti sám 
řešit vzniklý problém s dodavatelem.  

           pro – proti – zdržel se 
 Hlasování:          10 - 0 - 2  
 

2. Jmenování paní Soni Olivové do revizní komise ZO VOS UJEP. 
 Hlasování:          12 – 0 – 0 
 
3. Na příštím jednání parlamentu budou projednávány výpovědi z pracovního poměru  

pracovníků PF UJEP. 
 
4. Výročí: 
 Jméno:     Věk:  Výše peněžního daru:  
 Wundrawitzová Hana   55 let  1.000,- Kč 
 PaedDr. Janáčková Blanka  60 let  1.000,- Kč 

 Hlasování:          12 – 0 - 0 

5. Příští jednání parlamentu VOS UJEP se koná ve středu dne 22.06.2011 od 14 hod. 
v učebně H1, 1. patro vpravo, v budově H Kampusu, Pasteurova 3334/7, Ústí n.L. 

 
 
 
           Ing. Petr Majrich 
         předseda VOS UJEP  

        
 V Ústí nad Labem dne  18.05.2011 


