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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 27. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 

 
Datum konání: 30. 6. 2015 

Přítomni: Mgr. Irena Hralová; Ing. František Klimenda; prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; 

Ing. Lucie Povolná; Bc. Adriana Semerádová; Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. 

Omluveni: Ing. Jaromír Cais; PhDr. Jan Novotný, Ph.D.; Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 

Hosté: Mgr. Bc. Jan Černý, prof. Dr. Ing. František Holešovský 

Zapisovatelka: Bc. Šárka Fockeová 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Volba ověřovatelů zápisů 

4. Ekonomické záležitosti - čerpání rozpočtu 

5. Výsledky hlasování per rollam 

6. Různé 

7. Závěr 

 

Ad 1) Zasedání v 9.00 hodin v budově děkanátu FVTM zahájila a dále řídila předsedkyně 

senátu Irena Hralová. Konstatovala, že je přítomno šest z devíti členů AS FVTM a senát je 

tudíž schopný usnášení. 

 

Ad 2) Předsedkyně senátu Irena Hralová předložila ke schválení návrh programu jednání, 

který doplnila v bodě č. 6 Různé o bod a) Kamerový systém, bod b) Stipendia paní Kvapilové 

a bod c) Projekty. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [101]. 

 

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

Lucie Povolná a František Klimenda. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [102]. 

 

Ad 4) Pan Černý informoval o čerpání rozpočtu provozu a také čerpání rozpočtu FRIM. 

Senátor Vysloužil se informoval ohledně vyrovnávání rozpočtu. Předsedkyně senátu si 

ověřila informaci ohledně hrozící sankce univerzitě ve výši 8mil. Tajemník fakulty ji tuto 

informaci potvrdil a objasnil ostatním senátorům. 

 

Senát vzal zprávu na vědomí.  

 

http://www.fvtm.ujep.cz/
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Ad 5) Předsedkyně senátu informovala o výsledcích hlasování per rollam ohledně vyhlášení 

volby děkana.  

Usnesení o volební komisi:  Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení o vyhlášení volby:  Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Pokyny a termíny pro volbu: Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

9. září 2015 do 12:00 hod. - Předkládání návrhů kandidátů na jmenování děkanem FVTM. 

10. září 2015 - Vyhodnocení úplnosti návrhů volební komisí; zveřejnění volebních programů 

kandidátů na webové stránce FVTM. 

17. září 2015 - Veřejné předvolební zasedání akademického senátu. 

24. září 2015 - Volba kandidáta na děkana FVTM. 

30. září 2015 - Vyhlášení výsledků volby kandidáta. 

 
Ad 6) 

bod a) Předsedkyně senátu vyzvala pana tajemníka k objasnění situace ohledně kamerového 

systému na základě jím zaslaného e-mailu od Ing. Michnové všem senátorům. 

Pan Černý informoval o tom, že FVTM nemá nikde nainstalovaný kamerový systém 

s odposlechem. Kamerový systém doprovází budovu H od samého počátku využívání této 

budovy. Kamery nainstalované v rámci projektu EDIMARE jsou pouze dvě. Kamery slouží 

k ochraně majetku, nikoliv ke sledování lidí. Kamery jsou nasměrovány na schodiště a 

vchody, aby byl v případě potřeby poskytnut tento záznam policii ČR. Přístup ke kamerám 

mají IT technici FVTM a tajemník fakulty. Co se týká označení budovy, sdělil, že byla 

zjednána náprava a u všech vstupů do budovy bylo vylepeno upozornění, že budova je 

snímána kamerami.   

 

Senátor Mádl uvedl, že daná situace se mu nelíbí a nelíbí se mu, že tuto situaci musí řešit 

právě AS. Dále uvedl, že byl nucen prostudovat mnoho materiálů ohledně kamerového 

systému. Senátor dále přečetl úryvky ze zákonů a příslušných metodik, které se týkají 

kamerového systému a pořizování obrazových a zvukových obrazů. Dále na tomto základě 

požádal o doložení kopie a odkazu (www.uoou.cz/registr) na úřad pro ochranu osobních 

údajů, že je tento kamerový systém povolen. Dle jeho názoru by všechny osoby snímané 

kamerou (zaměstnanci, studenti) měly dát souhlas s pořizováním záznamů jejich osoby. 

Senátor sám tento souhlas nedal a ani nemá v plánu v budoucnu tento souhlas udělit. Dále 

senátor informoval o tom, že mu bylo sděleno, že přístup ke kamerovým záznamům má p. 

Povolný, p. Sláma, p. Hájek, p. Černý, st., tajemník fakulty a prý jeden čas i sekretářka paní 

Kvapilová, u které to mělo být viděno na PC, a při tom by měla být určena pouze jedna osoba. 

Dále upozornil na hrozící sankci ve výši 10mil. v případě porušení zákonů a podmínek 

užívání kamerového systému. Senátor navrhl vytvořit pracovní skupinu k prověření 

kamerového systému. 

 

Předsedkyně senátu požádala senátora Mádla o poskytnutí materiálů, ze kterých čerpal. 

 

Děkan Holešovský se přiklání k vytvoření pracovní skupiny tak, aby v případě zjištění 

nedostatků se tyto nedostatky odstranily. 

 

Senátor Vysloužil přednesl svůj názor o tom, že je lepší si tuto situaci vyřešit na FVTM 

nikoliv ve velkém senátu.  

 

Návrh usnesení: Akademický senát FVTM vyzývá děkana FVTM k vytvoření pracovní 

skupiny k prověření kamerového systému ve všech budovách fakulty v následujícím složení: 

děkan, tajemník, předseda senátu, zástupce budovy H - doc. Michna, zástupce rektorátu 

(požádat p. kvestora), předseda odborů.  

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [103]. 

http://www.uoou.cz/registr
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bod b) Předsedkyně senátu informovala o mailu, v němž doc. Weiss požádala o prošetření 

vyplácení stipendií paní Kvapilové, o ukončení jeho vyplácení a dále o odvolání p. Černého 

z funkce tajemníka FVTM. Předsedkyně senátu zároveň sdělila, že rozhodnutí o vyplácení 

stipendií a odvolání tajemníka fakulty není v kompetenci akademického senátu.  

Tajemník p. Černý objasnil situaci ohledně vyplácení mimořádného a doktorského stipendia. 

V říjnu dostala pí Kvapilová vyplacené dvojnásobné stipendium a to z důvodu opomenutí 

referentky v předešlém měsíci, v druhém případě se jednalo o vyplacení SGS grantu. Tato 

otázka byla řešena i u ostatních doktorandů, kteří jsou na fakultě zároveň zaměstnáni, bohužel 

nikdo se na ostatní neinformoval. Dále informoval o tom, že pí Kvapilová chtěla ukončit 

doktorské studium, ale tak neučinila na žádost p. Michny z důvodu vykázání indikátorů 

v rámci projektu EDIMARE.  

 

Senátor Mádl uvedl, že Oborová rada nemá nic společného se stipendii. 

 

Děkan Holešovský informoval přítomné senátory o záměru odvolat z funkce proděkanku doc. 

Weiss k datu 1. 7. 2015 a to z důvodu nedodržování směrnice děkana č. 5/2013 „Opatření o 

působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích kateder FVTM UJEP v Ústí nad 

Labem“ a neplnění povinností. Dále sdělil, že je nepřípustné, aby proděkan jednal na základě 

drbů a do sporů zatahoval osobní vztahy. Tuto kauzu hodnotí jako narušení pracovních vztahů 

na pracovišti.  
 

Senátor Mádl se informoval o možnosti snížení doktorského stipendia na základě neplnění 

povinností. Tajemník fakulty informoval o postupu při vyplácení stipendií. 

 

Senátor Vysloužil se dotázal, kdo podepisoval doktorská stipendia za pověřenou proděkanku 

pro vědu a další tvůrčí činnost. Bylo mu odpovězeno, že v zástupu byla podepsána 

proděkanem pro studium dr. Zukersteinem spolu s ostatními typy stipendií. 

 

bod c) Děkan Holešovský informoval o připravovaných projektech. Univerzita podává jeden 

velký projekt (věda, výzkum a vzdělávání), kam se mají zapojit všechny fakulty. Dále 

informoval o tom, že se objevila nová kapitola na výstavbu, do které plánujeme zahrnout 

výstavbu NOBUFATu (plánuje se, že výstavba bude včetně vybavení a laboratoří).  

 

Ad 7) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 101 až č. 

103. Příští zasedání AS FVTM se bude konat ve středu 26. srpna 2015 v 8:30 hod. v budově 

děkanátu FVTM. 

 

Zapsala: Šárka Fockeová, v. r.  

Ověřili: Lucie Povolná, v. r.  

 František Klimenda, v. r. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 30. června 2015 

 

 

 

        Mgr. Irena Hralová 

předsedkyně Akademického senátu FVTM UJEP 

 


