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Fakulta výrobních technologií a managementu 
Univerzity J. E. Purkyn ě v Ústí nad Labem 
   

Akademický senát 
funkční období 2013 – 2016 
 
Na Okraji 1001     Tel.: 475 285 511 
400 96 Ústí nad Labem   Fax: 475 285 566 
internet: www.fvtm.ujep.cz   E-mail: kontakt@fvtm.ujep.cz 

 
Zápis z 10. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
Datum konání: 26. listopadu 2013 
Přítomni:  Ing. Jaromír Cais, Mgr. Irena Hralová, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Ing. Blanka 
Skočilasová, Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. 
Omluveni: Ing. František Klimenda, prof. Ing. Jan Mádl, CSc., Ing. Lucie Povolná,  
Bc. Adriana Semerádová 
Neomluveni: nikdo 
Zapisovatelka: pí Zuzana Albrechtová 
Hosté: prof. Dr. Ing. František Holešovský 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Kontrola usnesení z posledního zasedání AS FVTM UJEP 
5. Kontrola zápisů z poslední zasedání AS FVTM UJEP 
6. Ekonomické záležitosti  
7. Aktualizace Dlouhodobého záměru rozvoje pro rok 2014 
8. Informace ohledně VJŘ AS FVTM 
9. Volby do AS UJEP 
10. Různé 
11. Závěr 

 
Ad 1) Zasedání v 8:30 hodin v budově děkanátu FVTM zahájila a dále řídila předsedkyně 
senátu Irena Hralová. Konstatovala, že je přítomno pět z devíti členů AS FVTM a senát je 
tudíž schopný usnášení. 
 
Ad 2) Předsedkyně senátu Irena Hralová předložila ke schválení shora uvedený návrh 
programu jednání, do něhož pod bodem Různé doplnila s označením 10a) Informace o 
zasedání sněmu Rady vysokých škol. 
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Program jednání byl schválen [39]. 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátoři 
Blanka Skočilasová, Tomáš Vysloužil. 
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [40]. 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.
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Ad 4) Předsedkyně senátu Irena Hralová konstatovala, že všechna předcházející usnesení AS 
FVTM byla splněna. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
Ad 5) Předsedkyně senátu Irena Hralová informovala, že zápis z minulého zasedání AS 
FVTM konaného dne 6. listopadu 2013 byl opraven, zaslán in natura všem členům senátu a je 
vyvěšen na úřední desce i na internetových stránkách. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
Ad 6) Z důvodu nepřítomnosti pana tajemníka Jana Černého seznámila senátory předsedkyně 
Irena Hralová s čerpáním rozpočtu dle pokynů od pana tajemníka.  
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
Ad 7) Pan děkan František Holešovský seznámil členy senátu s aktualizací Dlouhodobého 
záměru rozvoje pro rok 2014. Byly provedeny drobné úpravy aktualizace Dlouhodobého 
záměru rozvoje pro rok 2014. 
 
Senátor J. Novotný se dotazoval na stěhování FVTM ke dni 1. 1. 2014 na Hoření 13, jak bylo 
uvedeno v zápise z kolegia rektora.  
Pan děkan F. Holešovský informoval senátory o projektu IVC ÚK, jehož předkladatelem je 
Ústecký kraj. Jedná se o projekt OP VVV, jehož vyhlášení je připravováno. Projekt IVC ÚK 
zahrnuje integraci všech výzkumných kapacit kraje v oblasti chemie, strojírenství a materiálů, 
energetiky a těžby nerostných surovin. Do centra by vstoupily současné výzkumné útvary – 
VÚANCH, VÚHU, VTP FVTM. Došlo by k umístění do dvou lokalit – Litvínov a Hoření 13. 
V Ústí nad Labem se předpokládá výzkum v oblastech strojírenství a materiálů, energetice a 
strojírenský výzkum těžby surovin. Nejdříve je nutná rekonstrukce budovy Hoření 13. 
V budově Hoření je k dispozici 27 učeben, výdejna jídla by se zachovala. První stěhování by 
mohlo začít v roce 2015 (budova NO, dílny Za Válcovnou) a v roce 2020 (budova H).  
 
Usnesení [41]: AS FVTM schvaluje předloženou Aktualizaci dlouhodobého záměru rozvoje 
pro rok 2014. 
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [41]. 
 
Ad 8) Senátorka Irena Hralová informovala senátory ohledně hlasování per rollam 
k odsouhlasení Volebního a jednacího řádu AS FVTM se zapracovanými připomínkami od 
prorektorky pro studium, Dr. Aleny Chvátalové. Výsledky hlasování formou per rollam 
dopadly takto: všichni senátoři vyslovili souhlas se zapracováním připomínek od paní 
prorektorky pro studium.  

- Předsedkyně senátu dodává, aby pro příště bylo hlasování formou per rollam 
uskutečněno dle odsouhlasených pravidel, tzn. formou „odpovědět všem“. 

- Veškeré podklady a souhlasy senátorů k hlasování per rollam jsou součástí tohoto 
zápisu.  
 

Usnesení [42]: AS FVTM schvaluje VaJ řád AS FVTM s připomínkami od prorektorky Dr. 
Chvátalové postupem per rollam s konečnými výsledky: 9 ano, 0 ne, 0 zdržel se hlasování. 
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [42]. 
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Ad 9) Senátorka Blanka Skočilasová seznámila senátory s předběžnými výsledky voleb do 
AS UJEP, které jsou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách AS FVTM. Uvedla, že 
studentů hlasovalo do studentské komory 12,4% a do akademické komory 71,4%.  
Předběžné výsledky: zástupci do studentské komory AS UJEP jsou: Ondřej Thoř a Ing. 
Jaromír Cais. Náhradnicí se stala Ing. Alena Petrenko.  
Předběžné výsledky: zástupci do akademické komory AS UJEP jsou: Mgr. Irena Hralová, 
Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D., Ing. Martin Novák, Ph.D. Náhradníkem se stal PhDr. Jan 
Novotný, Ph.D. 
Doposud nebyla podána žádná námitka proti průběhu voleb.  
 
Ad 10) Senátor Jaromír Cais informoval senátory ohledně 6. zasedání sněmu Rady vysokých 
škol, které se konalo dne 21. listopadu 2013. Přednesl ekonomické informace. Sdělil, že 
proběhlo jednání Reprezentativní komise dne 23. 10. 2013, které se zabývalo rozpočtem 
2014, úpravou pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ, návrhem koeficientu 
ekonomické náročnosti nově akreditovaných oborů a kontrolním výpočtem ukazatele A. 
Sdělil, že plánované výdaje rezortu MŠMT jsou 137 268 973 tis. Kč, z toho na vědu a VŠ 
38 297 863 tis. Kč. Konstatoval, že na vysoké školy je plánováno (bez výdajů z prostředků 
EU) 21 770 802 tis. Kč, tj. o 0,15% méně oproti roku 2013. Na výzkum, vývoj a inovace je 
plánováno 16 527 061 tis. Kč. Sdělil, že dochází k navýšení výdajů na činnost o  
98 500 tis. Kč a ke snížení výdajů na programové financování o 131 500 tis. Kč.  
Dále informoval o Registru uměleckých výstupů – RUV. Sdělil, že prof. Klíma informoval, že 
vedle Registru informací o výzkumu (RIV) se hledá metoda, která s jistou mírou 
spravedlnosti může usnadnit rovněž hodnocení uměleckých děl v oblasti vysokého školství a 
zjistit tak akceptovatelný systém pro přidělování finančních prostředků na základě jisté míry 
srovnatelnosti i v této sféře.  
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
Ad 11) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 39 až  
č. 42. Příští zasedání AS FVTM se bude konat v úterý 17. prosince 2013 v 8:30 hod. v budově 
děkanátu FVTM. 
 
Zapsala: Zuzana Albrechtová, v. r.  

Ověřili: Blanka Skočilasová, v. r.  

 Tomáš Vysloužil, v. r. 

 

V Ústí nad Labem dne 26. listopadu 2013 
 
        Mgr. Irena Hralová 

předsedkyně Akademického senátu FVTM UJEP 


