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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 32. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a 

managementu UJEP 
 
Datum konání: 13. 10. 2015 
Přítomni:  Ing. Jaromír Cais; Mgr. Irena Hralová; Ing. František Klimenda; prof. Ing. Jan 
Mádl, CSc.; PhDr. Jan Novotný, Ph.D.; Ing. Lucie Povolná; Ing. Adriana Semerádová; 
Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. 
Omluveni: Ing. Martin Svoboda, Ph.D 
Zapisovatelka: Bc. Šárka Fockeová 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Komentář k výsledkům volby 
5. Čerpání rozpočtu 
6. Nové vedení FVTM 
7. Strukturální změny 
8. Informace o nové budově fakulty 
9. Kamerový systém 
10.  Různé 
11.  Závěr 

 
Ad 1) Zasedání v 9.00 hodin v budově děkanátu FVTM zahájila a dále řídila předsedkyně 
senátu Irena Hralová. Konstatovala, že je přítomno sedm členů AS FVTM a senát je tudíž 
schopný usnášení. 
 
Ad 2) Předsedkyně senátu Irena Hralová předložila ke schválení návrh programu jednání. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [112]. 
 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátoři 
Jaromír Cais a Lucie Povolná. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [113]. 
 
 
Ad 4) Předsedkyně shrnula volební zasedání AS FVTM. Rektor doc. RNDr. 
Martin  Balej, Ph.D. jmenoval dne 6. 10. 2015 doc. Štefana Michnu děkanem FVTM. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí. 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.
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Ad 5) Tajemník Jan Černý byl omluven ze zdravotních důvodů. Čerpání bylo rozesláno 
senátorům e-mailem. 
 
Ad 6) Děkan Štefan Michna informoval senátory o novém vedení FVTM, nové vedení bude 
jmenováno od 14. 10. 2015. Proděkan pro vědu a další tvůrčí činnost – doc. Josef Soukup; 
proděkan pro studium – dr. Tomáš Vysloužil;  proděkan pro rozvoj a informatizaci – 
prof. Libor Beneš; proděkan pro vnější vztahy zatím nebude jmenován. Vedoucí katedry 
KSM – dr. Blanka Skočilasová; vedoucí katedry KEE – doc. Jaroslav Šípal; vedoucí katedry 
KTMI – doc. Nataša Náprstková; vedoucí katedry KMEP – dr. Libor Měsíček.  
Koordinátor Erasmu – Ing. František Klimenda; Referentka pro vědu – Mgr. Jana Bejdlová. 
Zahraniční cesťáky budou mít na starosti sekretářky kateder.  
 
Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
9:18 Dostavil se senátor František Klimenda. 
 
  
Ad 7) Děkan Štefan Michna informoval o změnách k 1. 12. 2015: pozice tajemníka FVTM 
bude obsazena akademickým pracovníkem, zruší se funkce vedoucího provozního úseku, 
panu Černému st. bude nabídnuta jiná pracovní pozice. Pro nadbytečnost bude dána výpověď 
panu Hájkovi. Zredukuje se počet pracovníků VTP. Zřídí se od 1. 1. 2016 oddělení děkana, 
pod které bude patřit studijní oddělení, referentky, proděkani. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
 
Ad 8) Děkan Štefan Michna informoval o tom, že pro výstavbu nové budovy je plánováno 
330 miliónů na výstavbu a 12 miliónů na projektovou dokumentaci. MŠMT slíbilo peníze 
v roce 2018, do té doby fakulta připraví projekt. Kvestor přislíbil zálohu z FRIMU UJEP na 
projekt ve výši 12 miliónů. Časová osa: v r. 2016 soutěž o výstavbu budovy, v r. 2019 
samotná stavba, 2020-2021 stěhování do nové budovy, všechny ostatní budovy fakulta opustí. 
S výstavbou souvisela i návštěva hejtmana Bubeníčka, který připraví podpůrné prohlášení na 
MŠMT ohledně výstavby NOBUFATU. Také při návštěvě premiéra Sobotky s ministryní 
školství je součástí jednání podpora výstavby nové budovy.  
 
Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
 
Ad 9) Děkan Štefan Michna seznámil senátory s opatřením kamerového systému. Kamery 
budou nasměrovány pouze na chodbu a vchody do budov. Připraví se směrnice o používání 
kamerového systému. Na vchodu do každé budovy fakulty bude informace, že objekt je 
střežen kamerovým systémem a bude připsána odpovědná osoba a telefonní kontakt na ní.  
 
Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
 
Ad 10) Děkan Štefan Michna informoval o tom, že kontrola akreditační komise doktorského 
studia proběhla úspěšně. Získali jsme navazující program v Energetice.  
 
Předsedkyně senátu Irena Hralová informovala o tom, že z důvodu projednání schválení 
Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017 se senát sejde dříve, navrhla 
termín 27. 10. 2015. 
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Senátor Tomáš Vysloužil informoval o tom, že z důvodu jmenování do funkce proděkana pro 
studium nemůže dále setrvat v AS FVTM. Bude nutné připravit materiály k doplňovacím 
volbám. Paní předsedkyně Irena Hralová informovala o tom, že AS FVTM bude připravovat i 
volby řádné, z důvodu blížícího se konce funkčního období AS FVTM. 
 
Ad 11) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 112 
až č. 113. Příští zasedání AS FVTM se bude konat v úterý 27. října 2015 v 8:30 hod 
v budově Na Okraji.   
 
 

Zapsala: Šárka Fockeová, v. r.  

Ověřili: Jaromír Cais, v. r.  

 Lucie Povolná, v. r. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 13. října 2015 
 
 
 
        Mgr. Irena Hralová 

předsedkyně Akademického senátu FVTM UJEP 
 


