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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 21. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
Datum konání: 24. 2. 2015 
Přítomni: Ing. Jaromír Cais; Mgr. Irena Hralová; prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; PhDr. Jan 
Novotný, Ph.D.; Ing. Lucie Povolná; Bc. Adriana Semerádová; Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. 
Omluveni: Ing. František Klimenda 
Neomluveni:  Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 
Hosté: Mgr. Bc. Jan Černý; prof. Dr. Ing. František Holešovský 
Zapisovatelka: pí Zuzana Albrechtová 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Ekonomické záležitosti 
5. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 
6. Vyhlášení voleb děkana FVTM 
7. Organizační změna FVTM 
8. Různé 
9. Závěr 

 
Ad 1) Zasedání v 8:30 hodin v budově děkanátu FVTM zahájila a dále řídila předsedkyně 
senátu Irena Hralová. Konstatovala, že je přítomno 7 z devíti členů AS FVTM a senát je tudíž 
schopný usnášení. 
 
Ad 2) Předsedkyně senátu Irena Hralová předložila ke schválení návrh programu jednání, 
který byl upraven takto:  
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Volba ověřovatelů zápisů 
4. Ekonomické záležitosti 
5. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 
6. Organizační změna FVTM 
7. Ustanovení volební komise 
8. Vyhlášení voleb děkana FVTM 
9. Různé – Informace ze zasedání RVŠ 
10. Závěr 

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Program jednání byl schválen [80]. 
 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.
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Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: 
Adriana Semerádová a Tomáš Vysloužil. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [81]. 
 
Ad 4) Pan tajemník seznámil senátory s ekonomickými záležitostmi FVTM. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
Ad 5) Pan tajemník seznámil senátory s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2014. 
 
Usnesení [82]: Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu schvaluje 
předloženou „Výroční zprávu o hospodaření za rok 2014“ po opravení tabulky v kapitole 
Stipendia. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [82]. 
 
Ad 6) Pan děkan seznámil senátory s rozhodnutím kandidáta na rektora, doc. RNDr. Martina 
Baleje, Ph.D. jmenovat doc. Ing. Martina Nováka, Ph.D. prorektorem pro rozvoj 
a informatizaci. Do funkce proděkana pro vědu a další tvůrčí činnost bude od 1. 3. 2015 
jmenována Ing. Viktorie Weiss, Ph.D.  
 
Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
Ad 7) Předsedkyně senátu Irena Hralová informovala o oslovení Ing. Lucie Povolné, 
Ing. Petra Majricha, Ph.D. a Ing. Petra Hejmy ke spolupráci při organizaci voleb kandidáta 
na děkana, a navrhla je do volební komise; Ing. Lucii Povolnou, která je členkou AS FVTM, 
jako předsedkyni volební komise, ostatní jako členy. Všichni oslovení s návrhem souhlasí. 
 
Usnesení [83]: Akademický senát FVTM UJEP v souladu s čl. 7 odst. 1 Volebního 
a jednacího řádu AS FVTM  UJEP jmenuje volební komisi pro volbu kandidáta na děkana 
ve složení: Ing. Lucie Povolná (KMEP, předsedkyně), Ing. Petr Majrich, Ph.D. (KTMI, člen) 
a Ing. Petr Hejma (KSM, člen). 
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 
Návrh byl schválen [83]. 
 
Ad 8) Předsedkyně senátu Irena Hralová seznámila senátory s návrhem na „Usnesení 
AS FVTM k volbě kandidáta na jmenování děkanem“ a s „Pokyny a obecnými informacemi 
k volbě kandidáta na jmenování děkanem FVTM pro funkční období od 1. 9. 2015 
do 31. 8. 2019“. 
 
Senátoři provedli několik drobných úprav. 
 
Senátor Jan Mádl navrhuje nezveřejňovat volební program na webových stránkách FVTM 
z důvodu možného zneužití myšlenek z volebních programů protikandidáty při prezentacích 
na předvolebním zasedání AS FVTM UJEP. Volební programy by měli k dispozici pouze 
členové senátu, kteří mají od akademické obce mandát k volbě kandidáta na děkana. 
 
K předloženému návrhu proběhla diskuze a bylo provedeno hlasování o tomto návrhu. 
 
Usnesení [84]: AS FVTM nesouhlasí se zveřejněním volebních programů kandidátů 
na děkana na webových stránkách FVTM. 
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Hlasování: pro 2, proti 4, zdržel se 1 
Návrh nebyl schválen [84]. 
 
Usnesení [85]: Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS FVTM UJEP“) v souladu s § 27 
odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 
7, odst. 1, Volebního a jednacího řádu  

v y h l a š u j e 
volbu kandidáta na jmenování děkanem Fakulty výrobních technologií a managementu. 
 

1) Návrhy na kandidáty na jmenování děkanem (dále „kandidáti“) Fakulty výrobních 
technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
(dále „FVTM UJEP“) podané členy akademické obce FVTM UJEP nebo Vědecké 
rady FVTM UJEP přijímá volební komise AS FVTM UJEP od 4. března 2015 
do 4. května 2015 do 12:00 hod.  

2) Návrh na kandidáta na jmenování děkanem podává navrhovatel předsedovi 
volební komise písemně prostřednictvím sekretariátu děkana FVTM v budově 
Na Okraji 1001, číslo dveří 209 (dále jen sekretariát FVTM), kde budou došlé návrhy 
zaevidovány. Návrh mohou podat členové akademické obce FVTM ULEP a členové 
Vědecké rady FVTM UJEP. 

3) Návrh musí obsahovat zejména: 
i) Návrhový lístek (Obsahuje jméno a příjmení navrhovaného kandidáta 

včetně titulů, zařazení a pracoviště, písemný souhlas navrženého 
s kandidaturou, jméno a podpis navrhovatele.) 

ii)  Profesní životopis kandidáta 
iii)  Lustrační osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. a čestné 

prohlášení podepsané kandidátem podle ust. § 4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb. 

4) 4. května 2015 do 12:00 hod.: Kandidáti dodají na sekretariát děkana fakulty 
a zároveň předsedovi AS FVTM nebo senátorovi, který ho zastupuje, své volební 
programy v elektronické podobě (formát pdf), které budou neprodleně zveřejněny 
a prezentaci svého volebního programu pro předvolební zasedání AS FVTM, která 
bude do doby předvolebního zasedání AS FVTM uložena u předsedy volební komise.  

5) Z návrhů obdržených ve stanovené lhůtě a vyhovujících bodu 3) tohoto usnesení 
sestaví volební komise do 5. května 2015 kandidátní listinu obsahující jména všech 
kandidátů v abecedním pořadí a neprodleně ji předá ke zveřejnění předsedovi 
AS FVTM UJEP. Do protokolu ze zasedání volební komise budou zanesena jména 
navrhovatelů jednotlivých kandidátů. 

6) Předseda AS FVTM UJEP svolá na 12. května 2015 od 14.00 hod. veřejné 
předvolební zasedání akademického senátu FVTM za účelem představení kandidátů 
na jmenování děkanem. 

7) Předseda AS FVTM UJEP svolá na 19. května 2015 od 14.00 hod. volební zasedání 
AS FVTM UJEP, na kterém proběhne volba kandidáta na jmenování děkanem. 

8) Informační centrum FVTM zřídí do 3. března 2015 na webových stránkách FVTM 
zvláštní prostor pro informace o přípravě a průběhu voleb. Určený zodpovědný 
pracovník IC naplní tento prostor dle pokynů předsedy AS FVTM UJEP. 

 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [85]. 
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Usnesení [86]: AS FVTM UJEP schvaluje „Pokyny a obecné informace k volbě kandidáta 
na jmenování děkanem FVTM  pro funkční období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2019 v upraveném 
znění. 
 
Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 1 
Návrh byl schválen [86]. 
 
Ad 8a) Senátor Jaromír Cais informoval senátory o 1. zasedání RVŠ, které se konalo dne  
29. ledna 2015 v Karolinu. 
 
Ad 7) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 80 
až č. 86. Příští zasedání AS FVTM se bude konat v úterý 31. března 2015 v 8:30 hod. 
v budově děkanátu FVTM. 
 
Zapsala: Zuzana Albrechtová 

Ověřili: Adriana Semerádová  

 Tomáš Vysloužil 

 

 

V Ústí nad Labem dne 24. února 2015 
 
         
 
 
        Mgr. Irena Hralová 

předsedkyně Akademického senátu FVTM UJEP 


