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Fakulta výrobních technologií a managementu 
Univerzity J. E. Purkyně 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 23. mimořádné zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 

 
Datum konání: 12. 5. 2015 

Přítomni: Ing. Jaromír Cais; Mgr. Irena Hralová; prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; Ing. Lucie 

Povolná; Ing. Martin Svoboda, Ph.D.; Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.; PhDr. Jan Novotný, 

Ph.D.; Ing. František Klimenda 

Omluveni: Bc. Adriana Semerádová 

Hosté: prof. Dr. Ing. František Holešovský 

Zapisovatelka: Bc. Šárka Fockeová 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Napadení usnesení volební komise ze dne 5. 5. 2015 

5. Závěr 

 

Ad 1) Zasedání v 9:00 hodin v budově děkanátu FVTM zahájila a dále řídila předsedkyně 

senátu Irena Hralová. Konstatovala, že je přítomno osm 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 zápisu 

4. Čerpání  FRIMu 

5. Napadení usnesení volební komise ze dne 5. 5. 2015 

6. Závěr 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání byl schválen [92]. 

 

Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: František 

Klimenda, Tomáš Vysloužil. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [93]. 

 

Ad 4) Prof. Holešovský požádal o schválení  čerpání  FRIMu pro nákup kulového mlýnu pro 

výrobu nanočástic ve výši 353 143,-Kč.  

 

http://www.fvtm.ujep.cz/
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Usnesení [94]: Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu schvaluje 

čerpání  FRIMu ve výši 353 143,- Kč na nákup kulového mlýnu pro výrobu nanočástic. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [94]. 

 

Ad 5) Předsedkyně senátu vyzvala senátora J. Mádla k vyjádření k “Napadení usnesení 

volební komise ze dne 5. 5. 2015“. J. Mádl oznámil, že si za napadením stojí. 
Dále předsedkyně senátu požádala předsedkyni volební komise Lucii Povolnou o 

vyjádření. Lucie Povolná informovala o tom, že sestavení kandidátní listiny proběhlo dle 

Usnesení č. 85 ze dne 24. 2. 2015 (dále jen Usnesení).  Návrh na kandidáta doc. Soukupa 

obsahoval všechny požadované dokumenty uvedené v bodu 3) Usnesení. Návrhy na kandidáta 

doc. Michnu neobsahovaly čestné prohlášení dle bodu 3) Usnesení, proto nebyl navrhovaný 

dle bodu 5) Usnesení zapsán na kandidátní listinu. Z napadení není zřejmé, v čem měla 

volební komise postupovat špatně. Předsedkyně senátu konzultovala napadení s předsedou 

legislativní komise AS UJEP. Předsedkyně volební komise zároveň vyzvala ostatní členy 

volební komise k zaujmutí stanoviska k „Vyjádření k napadení usnesení volební komise ze 

dne 5. 5. 2015“. Ing. Majrich nesouhlasí s uvedeným stanoviskem a přiklání se ke zdůvodnění 

uvedeném v napadení. Ing. Hejma se stanoviskem souhlasí. Doloženo mailovou 

korespondencí. 

Senátor J. Mádl oponoval, že ani doc. Soukup nedodal volební program v termínu, 

tudíž nesplnil požadavky k zapsání na kandidátní listinu. 

Senátor T. Vysloužil upozornil, že bod 4) Usnesení nemá vliv na sestavení kandidátní 

listiny. Doc. Soukup nedodal v termínu volební program a prezentaci. Volební program tedy 

není možné dle bodu 4) Usnesení zveřejnit a prezentaci použít na předvolebním zasedání 

akademického senátu při představení kandidátů. Jediná nutná a postačující podmínka 

k zapsání navrženého na kandidátní listinu je uvedena v bodu 5) Usnesení: „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.“ Volební komise tedy 

nemohla postupovat jiným způsobem. Pokud by se doc. Soukup cítil znevýhodněn 

nezveřejněním volebního programu, má právo odstoupit z kandidatury. 
Předsedkyně senátu uvedla, že má pocit, že vyřazení jednoho navrženého je vnímáno 

jako boj mezi katedrami. Přitom senátor, který je členem určité katedry, nemusí zákonitě 

hlasovat pro kandidáta s příslušné katedry. Upozornila na to, že doc. Soukup nebyl nijak 

zvýhodněn. Uvedla, že ji mrzí, že někteří senátoři, kteří odsouhlasili Usnesení a volební 

pokyny, a zároveň podali neúplný návrh na kandidáta, jsou autory napadení. Navrhovatelé 

doc. Michny nedodali všechny podklady potřebné pro jeho zařazení na kandidátní listinu. 

Všechna pravidla byla jednoznačně dodržena. 

Senátor J. Mádl upozornil, že napadení se týká toho, že byl zvýhodněn doc. Soukup, 

tím, že nesplnil bod č. 4, tedy neodevzdal volební program v elektronické podobě v určeném 

termínu. Zároveň uvedl, že v napadení je uvedeno, že oba kandidáti nesplnili podmínky a 

neměli by tedy oba být zařazeni na kandidátní listinu. Návrh se týká vypsání nových voleb. 

Senátorka L. Povolná upozornila na to, že Usnesení si každý vykládáme jinak. Návrh 

musí obsahovat náležitosti v bodu 3) a z návrhu se sestavuje kandidátní listina. Podle názoru 

senátora J. Mádla se bod 4) také vztahuje na sestavení kandidátní listiny. 

Senátor J. Novotný doufal v gentlemanský krok od volební komise, že umožní 

doplnění chybějícího prohlášení. 

Předsedkyně I. Hralová upozornila, že se musíme řídit Usnesením, nikoliv vlastními 

pocity. 

Senátor J. Mádl navrhuje zrušení voleb, případně doplnění kandidátní listiny. 

Senátorka L. Povolná uvedla, že Volební a jednací řád AS FVTM zrušení volby 

neřeší. 
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Předsedkyně senátu I. Hralová předložila návrh usnesení [95]: „Akademický senát 

FVTM UJEP souhlasí s vyjádřením volební komise ze dne 5. 5. 2015, která postupovala plně 

v souladu s usnesením AS FVTM UJEP ze dne 24. 2. 2015.“ 

 

 

Senátor J. Mádl vznesl protinávrh usnesení [96]: „Akademický senát FVTM UJEP 

s ohledem na nedodržení všech potřebných podmínek pro zařazení na kandidátní listinu 

navrhuje vypsání nových voleb.“ 

 

Hlasování o protinávrhu: pro 3, proti 5, zdržel se 0 

Návrh nebyl přijat [96]. 

 

Hlasování: pro 4, proti 3, zdržel se 1 

Návrh nebyl přijat [95]. 

 

Ad 6) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 92 až  

č. 96. Příští zasedání AS FVTM se koná dnes 12. 5. 2015 od 14.00 hod v budově Na Okraji 

FVTM v místnosti A6 jako veřejné předvolební zasedání. Senátor J. Novotný se omluvil svou 

nepřítomnost na tomto zasedání. Předsedkyně senátu I. Hralová omluvu přijala. 

 

 

Zapsala: Šárka Fockeová, v. r. 

Ověřili: František Klimenda, v. r. 

 Tomáš Vysloužil, v. r. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 12. května 2015 

 

 

 

        Mgr. Irena Hralová 

předsedkyně Akademického senátu FVTM UJEP 


